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Presentació

BARCELONA.ECONOMIA presenta en aquest número 11 les da
des corresponents al primer trimestre d'enguany i un avanç de
les del segon trimestre disponibles en elmoment de tancar

l'edició.

En la línia d'ampliació i millora de la informació disponible, i
pel que fa a les informacions periòdiques, iniciem la publicació
d'informació sobre els preus de venda d'habitatges, de places d'a
parcament i d'oficines de nova planta a la ciutat. Són dades ela
borades per Tecnigrama a partir d'una mostramolt àmplia —su

perior al 80 per cent— de l'oferta existent a Barcelona el passat
mes de març.

Un altre tema novedós de caire puntual és la presentació de la
distribució geogràfica dels fluxos telethnics de Barcelona amb l'es
tranger durant el 1990. Aquesta informació complementa la que
es publica trimestre a trimestre sobre el nombre de conferències
internacionals efectuades pels abonats de Barcelona i les seves

àrees de destinació.

Barcelonzi cconomi'd 11

Els dos temes monogràfics tractats en aquest número són:

— Aproximació a un balanç de la inversió estrangera. Aquesta
monografia és una síntesi d'un estudi que amb el mateix títol
ha elaborat Elena Giráldez per encàrrec de d'Econo
mia i Empreses de l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de
la Zona Franca.

— El transport ferroviari de rodalia (I). Els Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya. Elaborada a partir d'un ampli infor
me de FGC, és una primera part del que ha d'ésser una anàlisi
de la problemàtica de la totalitat del transport ferroviari de ro
dalia a l'àrea metropolitana de Barcelona. Un segon treball
hauria d'incloure les línies de rodalia de RENFE. En tot cas,
aquest informe descriu la xarxa actual de les línies del FGC,
els seus serveis i les inversions realitzades i previstes per ami
llorar-los.

Barcelona, 20 de juliol de 1991
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Síntesi

Quadre de síntesi

Darrera

da,

Variació (%) Acumulat darrers
12 mesos

1990/
19891111111111.111

Activitat productiva
Inversió industrial registrada (Regió I) (milions ptes.) lr.tr.91 8.460 -40,4 -18,2 58.157 52,2 51,8
Consum d'electricitat usos cials-ind. (Gwh) lr.tr.91 801,8 -1,2 3,8 3,122,3 1,9 2,3
Tràfic de mercaderies pel port

- Total (milers tones) lr.tr.91 4.699 5,4 -2,5 17.915 -0,8 -0,6
Embarcades (milers tones) lr.tr.91 1.084 -19,0 -18,7 5.118 -15,1 -14,1
Desembarcades (milers tones) lr.tr.91 3.615 15,9 3,7 12.797 6,3 6,5

- Càrrega general (milers tones) lr.tr.91 1.464 -5,0 -5,7 6.361 -6,7
Embarcades (milers tones) lr.tr.91 778 -12,0 -9,8 2.819 -7,0 -7,1
Desembarcades (milers tones) lr.tr.91 686 4,4 -0,4 3.542 -6,5 -8,0

Projectes d'habitatges visats (prov.) lr.tr.91 5.521 43,6 -9,6 19.913 -36,2 -37,8
Habitatges nous previstos a les llicencies
d'obres aprovades (*) lr.tr.91 460 -29,9 -72,5 2.709 -45,0 -1,0

Habitatges iniciats lr.tr.91 530 25,0 -59,8 1.935 n.d. -42,2
Volum de crèdit del sistema bancari al sector

privat (prov.) (milers de milions de ptes.) 31.111.91 4.557,4 6,8 20,1 764,12 13,4
Trànsit de passatgers per l'aeroport

- Total (milers) lr.tr.91 1.724 -19,5 -10,2 8.846 4,6 11,0
- Interior (milers) lr.tr.91 1.183 -13,6 -7,1 5.563 4,0 9,9
- Internacional (milers) lr.tr.91 541 -29,8 -16,3 3.283 5,6 12,8

Pemoctacions en hotels de 1-5 estrelles i en hostals
de 3 estrelles: - Total feb.-abr. 939 0,5 -9,7 3.896 -2,6 2,6
(milers) - Negocis feb.-abr. 517 -3,0 -1,4 2.137 20,0 37,2

- Turisme feb.-abr. 160 25,6 -30,2 674 -24,3 -39,0
- Fires feb.-abr. 152 13,9 7,6 446 10,1 38,7
- Congressos feb.-abr. 35 6,3 7,8 149 -17,2 -19,4
- Altres feb.-abr. 76 29,8 -32,9 490 -34,4 -15,0

Notable davallada dels fluxos inversors

Represa de l'evolució a l'alça

Persisteix la forta davallada de la mercaderia
embarcadaaccentuant el fort desequilibri existent
entre embarcada i desembarcada
La càrrega general registra, en conjunt, una
evolució mésnegativa que la resta de mercaderies

S'alenteix la tendència a la baixa
Canvi de tendència afavorit per l'empitjorament de
les expectatives il'impacte de les llicencies

d'habitatges olímpics del bienni 1989-90
Esconsolida la recessió del sector

Forta expansió del crèdit

La guerra del Golf ha frenat l'expansió del nombre
de passatgers dels darrers anys. El tràfic
internacional, com és lògic, ha estat el més afectat

La forta davallada del nombre de pernoctacions
dels visitants per turisme, causada en bona partper
la guerra del Golf, ha agreujat la lleugera caiguda
de les motivades per viatges de negocis. Els
visitants per firesi congressos han estat la vessant

positiva del trimestre

La conjuntura econòmica de Barcelona durant el primer trimestre
de 1991

L'evolució de la majoria d'indicadors d'activitat econòmica i
de consum de laciutat durant el primer trimestre d'enguany s'ha
vist condicionada negativament pels efectes de la guerra del
Golf. Però no tota la responsabilitat d'aquesta davallada puntual
ni de la situació de crisi econòmica viscuda en els darrers mesos
es pot imputar als esdeveniments del Golf.

Per a molts sectors productius, l'inici d'any ha significat passar
d'una situació de taxes de creixement molt minses a una fase
d'estancament, i en alguns casos, de recessió.

De fet, des de començaments de l'any passat, trimestre a tri
mestre, s'havia anat revelant una constant desceleració dels rit
mesde creixement de l'activitat econòmica a laciutat i al seu en

torn immediat. Durant el darrer trimestre de l'any passat, aquest
procés de desceleració s'havia transformat ja en una davallada
en termes absoluts per algunes activitats i consums, mentre d'al
tres semblaven haver assumit i superat l'impacte inicial de la cri
si del Golf. Amb l'esclat de la guerra a mitjan gener, es pro
dueix un daltabaix de comportaments i d'expectatives. Per un
cantó, els agents econòmics internacionals van saludar positiva
ment l'inici de les hostilitats per l'efecte clarificador que això te

nia sobre les decisions empresarials a curt termini. L'evolució
posterior de la guerra va refermar la impressió que la sortida de
la crisi econòmica era molt propera en el temps i lligada a l'aca
bament de les hostilitats. A posteriori s'ha pogut comprovar
que si bé sembla que ja s'ha tocat fons en la crisi anunciada ara

fa un any i mig, la represa dels ritmes de creixement es va enda
rrerint.
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La inversió industrial és una de les variables d'activitat productiva
més afectades per la crisi d'expectatives.

Així, durant el primer trimestre la inversió industrial registra
da experimenta una sensible davallada en relació amb el mateix
període de 1990. Tradicionalment, tant el primer trimestre com

el darrer de cada any, solen ser els que menys volum de fluxos
inversors concentren a efectes registrals. Però sens dubte, la
magnitud de la davallada del primer trimestre d'enguany -des
prés de dos anys molt expansius amb una mitjana anual de crei
xement nominal de l'ordre del 40 per cent- avança un compor
tament poc expansiu de la inversió industrial a laRegió I al llarg
de tot el 1991. No cal insistir, i en això es fonamenta la nostra
previsió, en que els grans processos d'inversió tenen uns perío
des de maduració molt llargs i no es veuen tan condicionats per
la conjuntura com per les decisions estratègiques de llarg abast.

El daltabaix d'expectatives com a conseqüència de la crisi del Golf
ha trencat la persistent tendència a la baixa de l'atur i ha afavorit
unamajor precarietat del treball.

Aquesta desacceleració del creixement de la inversió indus
trial s'afegeix a la detectada a d'altres indicadors més conjuntu
rals com ara l'atur registrat, que després d'iniciar una forta reta
llada dels ritmes de caiguda durant el tercer trimestre de l'any
passat, ha estabilitzat el seu comportament fins a una situació
d'estancament en acabar el primer trimestre d'enguany. De for
ma paral•lela, l'evolució del nombre de contractes de treball re
gistrats durant el primer trimestre, tot i que manté la tendència
expansiva dels darrers anys, confirma el període de desceleració
i d'incertesa que viu l'activitat econòmica. Del comportament
d'aquests dos indicadors del mercat de treball, se'n pot deduir
que la volatilitat de les expectatives incideix negativament en la
creació de nous llocs de treball mentre augmenta la contractació
a precari i la rotació dels contractes temporals.



Quadre de síntesi (continuació)

Període

Darrera
dada

1 disponi

Variació (%) Acumulat
12 mesos

darrers 1990/
1989

Mercatde treball
Nombre de residents ocupats (estimació) 31.111.91 642.361 -1,3 0,0 1,4

Taxa gral. d'atur (Barcelona ciutat) (%) 31.111.91 9,4
Taxa gral. d'atur (Barcelona prov.) (%) 31.111.91 11,4
Taxa gral. d'atur (Catalunya) (%) 31.111.91 11,0
Taxa gral. d'atur (Espanya) (%) 31.111.91 15,6
Atur total enregistrat (persones) 31.111.91 66.350 0,2 -2,7 -6,2
Atur juvenil (16-24 anys) (persones) 31.111.91 13.987 1,5 2,5 -10,3
Atur masculí (persones) 31.111.91 26.879 0,0 -1,9 -5,9
Atur femení(persones) 31.111.91 39.471 0,3 -3,2 -6,4
Aturats sense ocupació anterior (persones) 31.111.91 5.898 1,5 -23,9 -37,1
Contractes registratsper l'INEM lr.tr.91 90.244 -18,3 3,5 353.108 4,7 6,5
Distribució sectorial dels contractes
incentivats: - Indústria lr.tr.91 8.961 -9,0 -2,9 32.952 -8,3 -8,6

- Construcció lr.tr.91 2.541 -11,4 -3,3 10.014 11,3 16,1
- Serveis lr.tr.91 33.629 -21,5 -1,5 130.657 3,8 7,8

Estalvi, consum i preus
Dipòsits del sector privat en el sistema
bancari (prov.) (milers de milions ptes.) 31.111.91 6.864,5 2,3 12,0 737,92 11,8
Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh) lr.tr.91 402,2 39,8 12,9 1.319,5 2,0 -3,1
Consum de gas canalitzat (milions tèrmies) lr.tr.91 910,5 111,3 19,5 2.337,3 16,7 2,2
Escombraries recollides (milers tones) lr.tr.91 165,7 1,1 2,0 629,0 2,2 3,5
Matriculació de vehicles (prov.) lr.tr.91 43.627 0,9 -21,8 192.017 -17,7 -13,8
IPC. Barcelona (%) lr.tr.91 1,71 1,73 2,64 6,41 7,4

Espanya (%) lr.tr.91 1,41 1,43 2,04 5,91 6,5

Població
Població resident estimada 31.111.91 1.659.380 -1,4

(A) s/període anterior

(B) s/mateix període any anterior

(C) Taxa de variació interanual

* Inclou la Vila Olímpica
' Dades provisionals
Variació absoluta darrers 12 mesos

Es confirma el trencament de la tendència

expansiva
La desacceleració del creixement de l'activitat

productiva arran de la crisi i posterior guerra del
Golf ha tingut poca incidència sobre l'ocupació

S'ha frenatla creació de nous llocs de treball;
sembla indicar-ho el fet que l'atur juvenil i els
aturats sense ocupació anterior hagin estat les

categories més afectades

L'evolució del nombre de contractes registrats
reflecteix també l'alentiment del creixement de
l'activitat productiva. El conjunt dels serveis
comença a acusar la forta expansió dels darrers

anys

Creixement dels dipòsits segons les previsions
Expansió causada per la durada de l'hivern
Creixement motivat per factors climàtics
S'accentua la desceleració del ritme expansiu
Toca fons de davallada dels darrers trimestres
Bon comportament dels preus. S'escurça el
diferencial amb la CE i l'OCDE

Es manté la tendència a la baixa

Variació acumulada març 1991/desembre 1990, dades provisionals
Variació acumulada març 1990/desembre 1989

El tràfic de determinats tipus demercaderies ha reaccionat amb
celeritat a l'acabament de la crisi del Golf.

L'evolució del tràfic de mercaderies pel port, una variable es

tretament relacionada amb l'activitat productiva de l'àrea econò
mica de Barcelona, confirma la recessió viscuda per algunes de
les activitats productives amb més tradició a l'àrea. Cal dir, tam
bé, que el moment més crític o el de més impacte ha estat el
darrer trimestre de l'any passat i que durant els primers mesos

d'enguany es detecta ja una petita recuperació en el volum de
tràfic de determinats tipus de mercaderies. En concret, la càrre
ga general desembarcada ha frenat el ritme de descens dels dar
rers trimestres i sembla en condicions de presentar variacions
positives a poc que es confirmin les previsions de creixement de
cara a la segona meitat d'any.

La davallada de les vendes i dels ritmes de producció han estat les

característiques del primer bimestre pel conjunt de la indústria.
L'acabament de la guerra s'ha traduït en una represa dels nivells
d'activitat i en una millora de les expectatives.

L'anàlisi dels resultats de les enquestes de conjuntura industrial
corresponents als dos primers bimestres d'enguany dóna una vi
sió de conjunt i alhora clarificadora de la situació dels diferents
sectors industrials i com s'han vist afectats per els canvis d'ex
pectatives provocats per l'esclat i posterior desenvolupament de
la guerra del Golf. Pel conjunt de la indústria -sense Construc
ció- l'acabament de la guerra ha significat una represa dels ni
vells d'activitat -que havien davallat notablement durant el pri
mer bimestre- i sobretot unamillora en les expectatives. De

totes maneres, la forta acumulació d'estocs de productes elabo
rats i una cartera de comandes que no ha reaccionat tan visceral
ment, apunten a un procés molt lent de recuperació. Si bé
aquesta anàlisi s'ajusta al comportament de la majoria d'activi
tats, hi ha, com és lògic, excepcions i matisos. Sectors com ara

l'Alimentació, les Arts gràfiques i la Pell, calçat i confecció han
reaccionat amb rapidesa a la millora de les expectatives a partir
delmarç. Altres sectors com ara el Tèxtil, els Productes metà
l•lics i la Fusta i mobles, els tres amb condicionants molt diver
sos, no han reprès encara la tendència alcista d'abans de la crisi.
També és cert que en alguns casos, les valoracions optimistes de
les perspectives esperades a curt termini no s'han concretat en la
realitat. Seria el cas del sector de l'Automoció.

La creixent competència estrangera, preludi del Mercat Únic,
juntament amb una demanda esmorteïda, són els factors que més

preocupen els empresaris industrials.

Si al començament d'aquesta anàlisi s'apuntava que no es pot
atribuir exclusivament a la crisi del Golf la pèrdua de ritme de
l'economia i fins i tot la recessió d'algunes activitats productives,
en les respostes dels empresaris industrials sobre quins han estat

els factors que han frenat possibles increments dels volums de

producció es detecta la creixent competència estrangera com el
més important després de la manifesta feblesa de lademanda.
Les dificultats financeres i de tresoreria, agreujades després
d'unsmesos d'alentiment de l'activitat i de les vendes en un con

text de finançament bancari car, és un tercer factor rellevant per
sectors com ara Fusta i mobles, Artsgràfiques i d'altres.
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El sector de la Construcció, gràcies al dinamisme de l'obra

pública, es manté com una activitat en expansió. Per contra, la
construcció d'habitatges —tant a curt com a mitjà termini
accentua la seva tendència descendent, sense mostrar cap
símptoma de recuperació.

Després de gairebé un any de creixent davallada dels volums
d'activitat, l'evolució a la baixa del subsector de construcció
d'habitatges sembla que encara no ha tocat fons. Tant pel que fa
al nombre d'habitatges iniciats com als previstos a les llicències
d'obres aprovades, l'evolució del primer trimestre d'enguany en
relació amb la del mateix període d'un any abans ha estat sensi
blement més negativa que la del conjunt del 1990. Si no s'inver
teix aquesta tendència descendent en els propers trimestres,
s'agreujarà la problemàtica de carestia d'habitatges a la ciutat i a
l'entornmetropolità més immediat. En termes d'habitatges ini
ciats a Barcelona, s'ha depassat la cotamínima dels 2.000 habi
tatges en dotze mesos, una xifra fins i tot insuficient per cobrir
unes necessitats de reposició, incrementades inesperadament per
les deficiències de construcció detectades d'una part del parc
d'habitatges. Per contra, el manteniment del fort impuls de
l'obra pública —concentrada en aquests moments en la realitza
ció de les nombroses obres i infrastructures que han d'estar en
llestides abans dels Jocs— assegura encara uns trimestres de for
ta expansió del sector de la Construcció.

Augmenta el volum de crèdit bancari concedit al sector privat,
motivat per la supressió de les restriccions mantingudes pel Banc
d'Espanya al llarg de 1990 i per la necessitat de les empreses per
finançar estocs creixents i capacitat productiva excedent.

Donada l'evolució del conjunt de l'activitat productiva pot
semblar contradictòria l'expansió del volum de crèdit del sistema
bancari al sector privat al llarg del primer trimestre d'enguany.
Cal tenir present que durant aquest període es van eliminar les
restriccions creditícies imposades pel Banc d'Espanya i vigents
durant el 1990, i que això ha tingut un impacte immediat sobre
la demanda que s'ha pogut satisfer. D'altra banda, les dificultats
financeres i de tresoreria de moltes empreses —amb un fort crei
xement del grau de morositat i d'impagats— ha obligat a recór
rer a nou endeutament bancari per finançar l'excés d'estocs i, en
definitiva, el circulant de l'empresa. És un tema prou conegut la
dèbil estructura financera que caracteritza la majoria de les nos

tres empreses.
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El conjunt dels serveis experimenta una sensible retallada dels
seus ritmes de creixement.

A diferència de trimestres anteriors, el conjunt dels serveis no
presenta una evolució homogènia ni clarament millor que la del
conjunt de la indústria. Indicadors com ara el trànsit de passat
gers per l'aeroport i el nombre de pernoctacions en hotels, tots ells
estretament relacionats amb l'activitat econòmica, no han pogut
defugir l'impacte negatiu de la crisi econòmica en general i de la
crisi d'expectatives provocada pels esdeveniments del Golf. No
s'ha d'oblidar tampoc que es tracta d'activitats que han experi
mentat taxes de creixement molt elevades en els darrers anys i
que poden acusar un relatiu esgotament de la seva capacitat po
tencial de creixement.

El trànsit internacional de passatgers per l'aeroport...

El trànsit de passatgers per l'aeroport, com ja era previsible,
ha registrat una forta davallada —especialment en el trànsit in
ternacional— provocada per l'anulació de vols durant els mesos

de conflicte armat i la situació d'inseguretat general provocada
per les interferències en les rutes aèries dels vols d'avions mili
tars entre les bases europees i el Golf. En definitiva, una dada
amb més valor anecdòtic que estadístic, ja que no hauria de te

nir cap influència en l'evolució posterior d'aquest tipus de trànsit
un cop acabat el conflicte i restablerta la normalitat en el tràfic
aeri mundial.

el nombre de turistes han estat les dues variables més
afectades per l'esclat de la guerra del Golf.

Pel que fa al nombre de visitants que han pernoctat als hotels
de la ciutat durant els mesos de febrer, març i abril d'enguany,
la forta davallada dels turistes s'explica també, en principi, com
una conseqüència directa de la guerra del Golf. La hipòtesi que
l'empitjorament de la situació econòmica a alguns països euro
peus i l'elevada cotització de la pesseta hagin estat també factors
determinants no es podrà contrastar fins a disposar dels fluxos
de turistes per a propers trimestres. De la resta de visitants, que
són clara majoria i es desplacen en general per motius de feina
més que no pas d'oci, s'hauria de diferenciar entre els que ho
fan estrictament per negocis d'aquells que ho fan per assistir a fi
res i congressos. Mentre el nombre de pernoctacions per motius
de negocis ha disminuït lleugerament en relació amb, un any
abans —en tot cas una evolució esperançadora pel que calia es

perar— el nombre de pernoctacions de visitants de fires i con
gressos s'hamantingut en la línia expansiva dels darrers trimes
tresmalgrat alentir el ritme de creixement.

Aquesta inflexió en la tendència expansiva del conjunt dels
serveis s'ha reflectit en una lleu reducció en el nombre de con

tractes de treball incentivats registrats durant el primer trimestre
d'enguany en relació amb el mateixperíode de l'any 1990.

En la mateixa línia de creixement persistent però a taxes me

nors que les de trimestres anteriors, tenim l'evolució de les es

combraries domiciliàries recollides, que sembla que ha començat
a acusar els elevats creixements acumulats dels darrers anys, a
més de l'alentiment de la producció i el consum.



Síntesi de les enquestes de conjuntura

Enquestes industrials (província) Març-abril 1991

Total indústria

Alimentació

Tèxtil

Pell, calçati confecció

Fusta i mobles de fusta

Arts gràfiques

Farmacèutica

Química domèstica

Productes metàllics

Automoció

Enquesta d'activitat turística
a Barcelona

Enquesta de conjuntura
financera a Barcelona

L'acabament de la guerradel Golf i la millora de les expectatives afavoreixen una feble represa dels ritmes de creixement tant

de la producció com de les vendes, sense assolir però, els nivells d'un any abans. Aquest canvi permet trencar la tendència a la

baixa del volum d'ocupació. Uns estocs elevats i una cartera de comandes molt deprimida en acabar el trimestre nopermeten
ser massa optimistes de cara a un futur immediat

Sensible recuperació dels ritmes de creixement tant dels nivells de producció com de les vendes, especialment en el mercat

interior. Augmenta la capacitat productiva utilitzada. Les perspectives són esperançadores
La lleu represa de les vendes interiors no ha estat suficient per superar la tendència baixista dels darrers bimestres. Les

perspectives a curt termini són poc optimistes a tots els nivells, especialment pel que fa a l'ocupació. La debilitat de la demanda

i la creixent competència estrangera són els factorsque frenen l'expansió de l'activitat
Els resultats dels primers mesos d'enguanysemblen apuntar a una superació del període recessiu viscut durant el 1990.

Producció, vendes i cartera de comandes s'han recuperat i s'espera que aquesta tendència positiva es mantingui. Com
enel tèxtil, la feblesa de la demanda i la creixent competència estrangera són els factors que frenen els augments de producció
Malgrat alguns símptomes de recuperació, l'evolució del bimestre març-abril ha estatmarcada per la recessió de la construcció

d'habitatges i la davallada en el consum de béns duradors. La situació de la cartera de comandes nopermet massa optimisme,
malgrat que es confia en una relativa millora. A la feblesa de la demanda i la competència estrangera, s'hi afegeix les dificultats

de finançament com a factors que dificulten increments de la producció
El comportament d'aquest subsector en els darrers bimestres reflecteix la sensibilitat d'algunes activitats als efectes de l'impacte
directe de la crisi i guerra del Golf. A la notable davallada de les vendes durant els mesos de la guerra, ha seguit una ràpida
recuperació en els mesos següents. Un comportament molt semblant al registrat durant el període agost-novembre de 1990. La
disminució de les vendes ha causat dificultats financeres a moltes empreses
Empitjora lleugerament el ritme de creixement de la producció i especialment de les vendes interiors, compensades parcialment
per unaugment de les exportacions. Les perspectives a un termini curt són relativament optimistes
Activitat que segueix una tendència molt expansiva tant en termes de producció com de vendes. Les perspectives esperades
a termini curt són clarament expansives. Cal destacar la guerra de preus en què està immers el subsector
A diferència de la majoria de sectors, l'evolució del segonbimestre d'enguany no recull una reactivació dels nivells d'activitat en
relació amb el primer, marcada a més, per una cartera de comandes clarament a la baixa que condiciona les perspectives
a curt termini. La feblesade la demanda i la competència estrangera semblen els responsables d'aquesta evolució
L'evolució del bimestre ha estat força expansiva després de quasi un any de davallada persistent. Més que res s'ha de parlar de
recuperació tècnica. En acabar el bimestre, la cartera de comandes manté la tendència negativa de gener-febrer. Malgrat això,
les perspectives a termini curt són de millora de la situació

Febrer-abril 1991

Com era previsible, les conseqüències del Golf s'han deixat sentir —fins i tot després del seu acabament— sobre el nombre de

turistes que han visitat la ciutat. Per contra, segons les dades de pernoctacions enhotels, el nombre de visitants per motius de

negocis, fires i congressos s'ha recuperat molt ràpidament

Primer trimestre de 1991

La demanda de crèdit provinent de particulars i de les petites imitjanes empreses s'ha recuperat lleugerament en relació amb el
darrer trimestre de l'any 1990. Els nivells de morositat i d'impagats en la devolució de crèdits a final de trimestre s'ha situat per
sobre del que s'esperava.
De cara al segon trimestre d'enguany, s'espera un creixement significatiu de la demanda de crèdit, juntament amb una

desacceleració del creixement del graude morositat i el manteniment de la tendència a la baixa del preu del crèdit.
Les perspectives per al tercer trimestresón de manteniment de les línies apuntades per al segon, reforçant-se en tot cas la
baixada dels tipus d'interès, i la millora del grau de morositat

L'evolució del nombre de vehicles matriculats evidencia que la
crisi d'expectatives serà més duradora del que es preveia
o s'esperava.

L'evolució més negativa durant aquest trimestre entre els indi
cadors de consum ha estat la corresponent al nombre de vehicles
.matriculats a la província. Per cinquè trimestre consecutiu es
produeix una davallada clara en termes interanuals que s'ha tra
duït en una pèrdua de prop del vint per cent de les matricula
cions en només cinc trimestres. Alhora, la tendència apunta cla
rament a que al llarg d'enguany les matriculacions no superaran
el nivell del 1987, força per sota de les 200 mil unitats. En la
consolidació d'aquesta tendència, iniciada força abans de la crisi
del Golf i producte del fort procés expansiu dels darrers anys, hi
ha incidit especialment l'enfosquiment de les expectatives a par
tir de l'inici de la crisi i una pèrdua de potencial de creixement
per la demanda satisfeta en els darrers anys.

L'evolució dels preus permet ser optimista de cara a aconseguir
reduir el diferencial inflacionista amb la CE.

En contraposició a aquesta anàlisi sensiblement pessimista de
l'activitat econòmica de la ciutat durant el primer trimestre d'en
guany, l'evolució dels preus ha estat forçamoderada, fins al punt
que la taxa interanual a Barcelona s'ha reduït en un punt en no
més tres mesos i en 0,6 punts al conjunt de l'Estat. Possiblement
no es podrà mantenir aquest ritme de reducció en els propers
mesos, però sí que es pot esperar que sigui suficient per conti
nuar reduint el diferencial amb la CE i especialment entre Bar
celona i el conjunt de l'Estat.
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En definitiva, l'esclat de la guerra ha accelerat una dinàmica

recessiva que apuntavaja a final del 1990.

En síntesi, lamajoria d'indicadors econòmics disponibles per
la ciutat apunten a un agreujament de la dinàmica recessiva du
rant el primer trimestre de 1991 —generalitzada a més sectors
que mai— en relació amb la situació existent a final del 1990. La
persistència de la situació de crisi al Golf i l'esclat de la guerra
s'ha traduït en un considerable daltabaix en les expectatives a

curt i mitjà termini de la pràctica totalitat de les economies occi
dentals, ja sigui via preus de primeres matèries, intercanvis co

mercials amb els països de la zona, pèrdua o debilitament de
mercats tradicionals, etc. A més, en el si de la CE, el procés d'u
nificació alemanya requereix un esforç enorme per part de l'anti
ga Alemanya Federal, que necessàriament limita el marge de
maniobra de la resta de països de la Comunitat. En conjunt, es
tem davant una conjuntura que condiciona de forma determi
nant el procés de creixement d'una economia petita i molt ober
ta com la nostra, que per créixer necessita cada vegada més d'un
entorn en expansió.

Molt possiblement —per poc que s'acompleixin les previ
sions— abans de final d'any assistirem a la represa dels ritmes de
creixement d'algunes de les activitats productives —industrial i
de serveis, indistintament— en aquest moments estancades.
Aquest optimisme neix del potencial de creixement que hi ha
encara a la ciutat amb la vista posada en els Jocs. Les fortes in
versions tant públiques com privades efectuades en els darrers
anys, han permès a la ciutat assolir uns nivells de competitivitat i
d'atractivitat molt elevats, superiors als de la resta de ciutats es

panyoles i en competència amb les grans ciutats d'Europa.
Aquest procés col.loca la ciutat per extensió la seva àrea
d'influència económica— en una posició avantatjosa de cara a

afrontar amb garanties el repte de la integració europea. Tot
l'esforç inversor públic i parapúblic per a modernitzar les infras
tructures i dotar la ciutat de la capacitat de competir a nivell
mundial a partir de 1993, hauria de servir perquè la inversió pri
vada prengui el relleu després dels Jocs i assumeixi el paper de
motor a l'hora d'engegar activitats novedoses i així incidir en la
millora constant de la competitivitat de la ciutat.

10

Amb l'excepció del subsector de construcció d'habitatges, l'evo
lució de la resta d'indicadors apunten a una Ileugera reactivació
dels ritmes de creixement de cara a la segona meitat d'any.

Una primera anàlisi de les darreres dades disponibles —refe
rides majoritàriament al segon trimestre— apunta a una clara
desceleració dels ritmes de davallada registrats durant el pri
mer trimestre. Aquestamoderació en la tendència descendent
permet confirmar la hipòtesi avançada a partir de les dades del
primer trimestre en el sentit que la forta retallada experimenta
da per algunes variables era deguda, bàsicament, a l'impacte
de la guerra del Golf sobre les expectatives a curt i mitja termi
ni. Aquest seria el cas del tràfic de mercaderies pel port, del
trànsit de passatgers per l'aeroport i del nombre de contractes de
treball registrats a l'INEM.

De fet, lamajoria d'indicadors del mercat de treball s'han
vist més o menys afectats pel daltabaix d'expectatives i la forta
incidència que això ha tingut sobre l'activitat productiva i les
decisions d'inversió empresarial i de consum privat. Mentre el
nombre d'aturats registrats s'ha mantingut al nivell dels darrers
trimestres —un cop definitivament arraconada la tendència cla
rament a la baixa d'anys enrera— el nombre de contractes ha

recuperat de nou la tendència expansiva característica dels
darrers anys. Una anàlisi dels contractes incentivats revela
comportaments diferents segons els sectors d'activitat. Mentre
els Serveis recuperen amb força la tendència expansiva i la
Construcció redueix dràsticament les variacions negatives, la
Indústria segueix reduint el nombre de contractes incentivats.
Globalment, el comportament d'aquest conjunt de variables
s'hauria de considerar força positiu.

Per contra, les dades disponibles delmercat immobiliari
—nombre d'habitatges previstos a les llicències d'obres i projec
tes d'habitatges visats— confirmen la tendència a la baixa de les
dues variables amb variacions negatives de l'ordre del 50 per
cent en relació amb un any abans. Les grans decisions d'inver
sió per part dels particulars dels promotors— semblen apla
çades com a mínim fins que s'aclareixin les expectatives a mitjà
i llarg termini.

Tres quarts del mateix es podria dir en relació amb la matri
culació de vehicles. Toti que per moments sembla que la ten
dència a la baixa dels darrers trimestres ha tocat fons, la repre
sa de ritmes de variació positius no sembla immediata. En tot

cas, hom pot esperar tancar l'any amb una evolució lleugera
ment més positiva que la del 1990.

L'evolució dels preus de consum durant el segon trimestre
confirma el moment d'estancament que viu aquesta variable a

nivell de l'Estat, mentre a Barcelona es fa notar una certa des
celeració. En tot cas, l'evolució del tercer trimestre serà deter
minant per conèixer si el refredament del creixement de l'acti
vitat productiva i del consum ha estat suficient per forçar una
evolució dels preus semblant a la prevista pel Govern.



Quadre de síntesi. Avanç clarre res dades disponibles
Darrera
dada

disponible

Acumulat darrers

12 mesos

Tràfic de mercaderies pel port
- Total (milers de tones)
Embarcades (milers de tones)
Desembarcades (milers de tones)

- Càrrega general (milers de tones)
Embarcades (milers de tones)
Desembarcades (milers de tones)

Habitatges nous previstos a les llicencies
d'obres aprovades*

Projectes d'habitatges visats (prov.)

Trànsit de passatgers per l'aeroport
- Total (milers)
Interior (milers)
Internacional (milers)

2n. tr.91 4.954,4
2n. tr. 91 1.407,1
2n. tr. 91 3.538,3
2n. tr. 91 1.767,7
2n. tr. 91 960,8
2n. tr. 91 806,9

2n. tr. 91 366

2n. tr. 91 5.458

Abril-maig 1.537,9
Abril-maig 997,8
Abril-maig 540,1

Atur total registra (persones) Maig 66.756
Atur juvenil (16-24 anys) (persones) Maig 13.856
Atur masculí (persones) Maig 26.736
Atur femení (persones) Maig 40.020
Aturats sense ocupació anterior Maig 5.788

Contractes de treball registrats per l'INEM Maig 31.350
Distribució sectorial dels contractes incentivats:

- Indústria Maig 2.780
- Construcció Maig .885
- Serveis Maig 11.841

Escombraries recollides (milers de tones) 2n. tr.91 171,2

Matriculació de vehicles (prov.)

IPC. Barcelona (%)
Espanya (%)

2n. tr. 91 51.838

2n. tr. 91 0,61
2n. tr.91 0,81

A Variació sobre el mateix període de l'any anterior (%)
(B) Taxade variació interanual (%)
* Inclou Vila Olímpica

1 Dades provisionals
2 Variació 2n. trimestre del 1990
Variació interanual Juny 1991/Juny 1990

4,8
1,0
6,4
-0,5
-2,3
1,9

-41,3

-53,6

-3,4
2,0

-12,0

0,6
7,0
1,3
0,1

-18,7

6,3

-20,1
-3,3
10,0

5,7

-13,2

0,42
0,61

18.141
5.132
13.009
6.353
3.519
2.834

2.452

19.882

8.795,5
5.581,6
3.213,9

362.699

33.099
10.200
134.381

638,3

184.109

-0,8
-12,7
4,8
-5,5

-4,1

-50,7

-20,3

2,0
2,9
0,4

8,1

-3,4
11,7
7,4

3,2

-18,3

6,63
6,23

-0,6
-14,1
6,4
-7,6
-7,1
-8,3

-1,0

-37,8

11,0
9,9
12,8

-6,2
-10,3
-5,9
-6,4
-37,1

6,5

-8,6
16,1
7,8

3,5

-13,8

7,2
6,5
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I. Indústria





Inversió industrial registrada
Forta davallada de la inversió registrada a la Regió I

Les dades de la inversió registrada a Catalunya durant el pri
mer trimestre d'enguanymostren un lleu augment —del 7,5 per
cent— respecte a les registrades durant el mateix període de

l'any anterior. Sembla que s'han frenat doncs les elevades taxes
de creixement que es van donar al llarg dels darrers anys, que es

poden quantificar en una taxa de creixement anual acumulativa
del 46,5 per cent en termes nominals entre el 1987 i el 1990 pel
conjunt de Catalunya.

Ara bé, si ens centrem en Barcelona i en el Barcelonès, es pot
dir que a ambdós àmbits es registren fortes davallades —del 36,9
i del 18,2 per cent respectivament— respecte al primer trimestre
de l'any passat. El fet que la inversió industrial a Barcelona ten
deixi a disminuir any rera any és un fet relacionat amb l'expan
sió d'altres tipus d'activitats productives vinculades amb el ter
ciari, les quals van ocupant l'escàs espai disponible a la ciutat.
Ara bé, tot i no perdre de vista que elprimer trimestre acostuma

a serun període en què el fluxos inversors són el més febles de
l'any, la disminució registrada a la Regió I és l'exponent d'una
situació amb unes expectatives poc clares en què —observant el
comportament d'altres variables— la recessió es troba a l'aguait.

L'ampliació i la modernització de les installacions existents
continuen guanyant pes sobre les noves inversions

Dels gairebé 20.000 milions d'inversió registrats el primer
trimestre d'enguany, a Catalunya gairebé dues terceres parts
corresponen a ampliacions. Es confirma doncs el procés ja co

mentat en d'altres números de BARCELONA.ECONOMIA de prota
gonisme creixent de les ampliacions —que en bona part consis
teixen en una millora i modernització de les instal.lacions
existents— sobre les noves inversions. Aquesta superioritat rela
tiva no és homogènia territorialment, quant que a Barcelona i a

la Resta de la Regió I —contràriament al que acostuma a suc

ceir— les noves inversions són molt superiors a les ampliacions.
A la resta d'àmbits estudiats, i especialment a la Resta de Cata
lunya les noves inversions superen a les ampliacions.

Quant a la distribució territorial, la Regió I —amb un 43,3 per
cent— segueix concentrant unapart molt important dels fluxos
inversors registrats a Catalunya. Ara bé, si parlem només de no

ves inversions, la superioritat de la Regió I és molt notable,
quant al seu interior es concentren més de dues terceres parts
del conjunt de noves inversions registrades. El gros de les am
pliacions, per la seva banda, s'ha situat a la Resta de Catalunya
—més del 70 per cent.

L'anàlisi de la distribució sectorial dels fluxos inversors regis
trats mostra com els adreçats al sector d'Extracció i Química re
presentenmés del 40 per centdel total. Els altres sectors amb un

pes relatiu significatiu són els de la Indústria transformadora
dels metalls i el grup que aplega Altres indústries transformado
res. Cal dir que aquests dos sectors han estat els més dinàmics
en els darrers anys, quant que són els que han acollit els fluxos
inversors més importants. Ara bé, si diferenciem els dos tipus
d'inversions, observem com els fluxos de noves inversions es

concentren a la Indústria transformadora dels metalls i mecànica
de precisió. Per contra, les ampliacions —gràcies a un expedient
de gran volum d'una empresa química situada fora de la Regió
I— troben en el sector que aplega les activitats vinculades amb
l'Extracció i transformació de minerals no energètics i la Quími
ca el grup més dinàmic durant aquest trimestre.

El sector de la Impressió gràfica es confirma com el més dinàmic
a Barcelona

La inversió industrial total registrada a Barcelona durant el
primer trimestre d'enguany s'ha concretat en uns escassos 800
milions de pessetes, molt per sota de les mitjanes trimestrals dels
darrers tres anys; en concret, la disminució respecte a la inversió
registrada en el primer trimestre de l'any passat és del 35 per
cent, mentre que si es compara amb el mateix període de l'any
1989 la disminució és del 79 per cent. Aixó confirma la progres
siva pèrdua d'importància de la inversió industrial a l'àmbit cir
cumscrit a la ciutat.

En el cas concret que ens ocupa, els fluxos d'aquest primer tri
mestre tenen una distribució de la inversió força homogènia,
amb una lleugera preeminència de les noves sobre les amplia
cions. Si filemmés prim veurem que el 56,4 per cent del conjunt
dels fluxos inversors —les noves— acaparen el 73,9 per cent dels
expedients registrats, gairebé el 90 per cent dels llocs de treball
generats i prop de dues terceres parts de la potència elèctrica
instal.lada. Amb això es posa de relleu que la inversió mitjana
per expedient a les ampliacions és superior —més de 15 mi
lions— a la de les noves inversions —prop de 7 milions. Si anem
més lluny, es pot veure com la relació entre els fluxos inversors i
els llocs de treball generats a les ampliacions és molt superior
—més de 4 milions per lloc de treball generat— a la comptabilit
zada a les noves —unes 740 mil pessetes per nou lloc de treball.

Un altre aspecte important a considerar és la composició dels
dos tipus d'inversions analitzades; d'una banda, les ampliacions
mostren un gran concentració, en agrupar en només dos expe
dients dues terceres parts dels fluxos d'ampliació comptabilit
zats; de l'altra, els expedients de noves inversions són moltmés
diversos i abundants, i el seu volum d'inversió unitari ésmolt in
ferior.

Del conjunt d'expedients destinats a noves inversions, en des
taquen pel seu nombre —quatre— els vinculats a la Impressió
gràfica, els Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics, la Confec
ció en sèrie de peces de vestir exteriors masculines i la Fabrica
ció d'equip, accessoris i peces de recanvi per a automòbils.
Aquests darrers aporten, però, uns fluxos molt minsos. Pel que
fa als expedients d'ampliació, ja hem comentat que hi ha dos
sectors que acaparen una part molt important dels recursos in
vertits; són el d'Impressió gràfica i el de Fabricació d'altres pro
ductes químics d'ús industrial. Això confirma el procés expansiu
que viu el subsector de la Impressió gràfica —una activitat amb
molta tradició a la ciutat— que ens els darrers dos anys ha estat

un dels més dinàmics, tant en volum inversor com en nombre
d'expedients d'ambdós tipus.
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istribució percentual
Resta

Barcelonès
Resta

16,0
4,8
14,7

16,0
4,8
14,7

Resta

84,0
95,2
85,3

100,-
100,-
100,-

2,2 10,7 44,0 54,7 45,3 100,-
0,0 1,8 12,3 14,1 85,9 100,-
0,2 2,6 15,2 17,9 82,1 100,-
2,3 3,5 81,9 85,4 14,6 100,-
13,2 14,3 14,4 28,7 71,3 100,-
7,2 8,3 51,5 59,8 40,2 100,-
3,4 17,2 58,5 75,7 24,3 100,-
20,6 28,4 41,4 69,8 30,2 100,-
12,3 23,0 49,7 72,7 27,3 100,-

2,3 8,4 60,7 69,1 30,9 100,-
6,9 9,8 18,7 28,6 71,4 100,-
5,2 9,3 34,0 43,3 56,7 100,-

Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial*

fix o als 2 milions

0~11111111111~~11~~11
en maquinària

(1r. trimestre

Milions

1991)
de P- :tesI versions declarades iguals o superiors a 5 milions en capital

celona
-

1 - Energia i aigua N 0 0 0 161 161 845 1.006
A 0 0 0 7 7 130 137
T 0 0 0 168 168 975 1.143

2 - Extracció i transformació de N 63 16 79 326 406 335 741
minerals no energètics A 130 2 132 889 1.021 6.224 7.245
i productes derivats.Química T 193 18 211 1.216 1.427 6.560 7.986

3 - Indústria transformadora N 34 68 102 2.411 2.513 431 2.944
dels metalls. Mecànica de precisió A 26 318 344 348 692 1.721 2.413

T 60 386 446 2.758 3.204 2.152 5.357

4 - Altres indústries N 335 82 417 1.421 1.838 590 2.428
manufactureres A 204 538 742 1.081 1.823 787 2.610

T 539 620 1.159 2.502 3.661 1.377 5.038

Total N 432 166 598 4.319 4.917 2.201 7.118
A 360 858 1.218 2.324 3.542 8.863 12.405
T 792 1.024 1.816 6.643 8.459 11.064 19.523

- Energia i aigua

2 - Extracció i transformació de
minerals no energètics
i productes derivats. Química

- Indústria transformadora
dels metalls. Mecànica de precisió

- Altres indústries
manufactureres

8,5
1,8
2,4
1,1
1,1
1,1
13,8
7,8
10,7

Total 6,1
2,9
4,1

* Dades corresponents a les inscripcions definitives en el Registre Industrial d'aquelles inversions en noves instal.lacions o ampliacions que han declarat una inversió total, igual o superior
als 5 milions de pessetes en capital fix o als 2 milions en maquinària.
N: Noves installacions. A: Ampliacions. T: Total.

Font: Dades facilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Estudis del Departament d'Indústria iEnergia de laGeneralitat. Elaboració pròpia.

Variació (%)
Inversió total Barcelona

Resta

Barcelonès Barcelonès
Resta

Regió I Regió I
Resta

Catalunya Catalunya
lr. tr. 91/1r. tr.90 -36,9 72,2 -1,8 -21,8 -18,2 41,6 7,5
1r. tr. 90/1r. tr.89 -68,5 8,8 -59,1 18,6 -11,5 52,6 8,0

1990/1989 81,1 -14,2 53,6 51,1 51,8 30,9 43,0
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Inversió industrial registrada a Barcelona* (1r. trimestre 1991)
'

11S

2313

pliaclofis

d'e

Import de
.6

Llocs de

treball
Potència

instal.

1

Import

19.030

de

sió
(B

Llocs de

treball
Potència
insfid lada

,

100,- 1 24
1 26.100 93,9 12 69 2463
1 6.430 92,2 8 13 2465

2539 105.329 88,9 26 822
2542 5.370 88,5 4 60

30.713 92,8 41 217 2552
1.707 57,1 3 77 3130 7.405 90,5 8 O

2 3.235 73,0 8 40 3141 690 100,- 6 O
1.825 54,4 4 59 3142

2 8.800 100,- 8 140 3150
1 725 69,0 2 7 3162

3167 1 16.490 100.- 0 176
3191 2 2.948 99,3 2 10

1 436 88,5 3 9 3199
2 5.272 100,- 11 101 3223

917 30,5 6 17 3241
3.175 90,6 29 124 3254
185 73,0 3 8 3299

7.000 100,- 5 4 3300
3.538 87,9 2 29 3410

2 7.641 100,- 21 41 3512
4 340 82,4 4 O 3630
1 550 100,- 2 8 4144
1 12.000 57,5 54 478 4160

1.745 100,- 5 15 4181
2 3.345 72,6 7 70 4191 8 42.224 89,7 13 117
2 3.663 45,4 6 54 4192
3 6.930 78,4 19 31 4233

4239 90 100,- 0 0
4282 9.046 90,8 12 24
4312 12.277 100,- 0 16

1 2.835 100,- 8 23 4360
4391 4.890 100,- 5 8

1 40.780 98,2 20 27 4421
4 11.693 71,5 53 132 4531
3 39.650 11,7 14 39 4532 1.640 47,0 6 17

900 100,- 15 25 4539
590 57,6 3 3 4551
320 68,8 3 2 4560

2.099 4,2 3 3 4630
1.300 100,- 7 15 4650

2 27.438 28,9 11 67 4681 320 100,- 0 11
1 2.348 36,1 1 7 4683
4 108.794 99,8 121 211 4741 135.400 97,0 0 86
3 26.295 98,1 14 93 4742
2 17.587 55,1 52 141 4822
3 1.800 88,6 4 5 4911
4 46.661 99,6 35 193 4930 900 100,- 34
1 3.455 88,4 9 48 4959

68 470.817 80,9 636 2.645 Total 24 364.049 93,7 83 1.405

2313 Extracció de sorra igrava per a la cons rucció
2463 Fabricació de vidre tècnic
2539 Fabricació d'altres productes químics
2542 Fabricació d'especialitats farmacèutiques
2552 Fabricació de sabons iperfums
3130 Tractament i recobriment de metalls
3141 Fusteria metal-lica(portes, finestres, etc.)
3142 Fabricació d'estructuresmetàl.liques
3150 Construcció de grans dipòsits i caldereria
3162 Fabricació d'articles de ferreteria iserralleria
3167 Fabricació de recipients ienvasos metà1.1ics
3191 Mecànica general
3199 Altres tallers mecànics
3223 Fabricació d'equips per amàquines-eines
3241 Construcció de màquines per a indústries

3254 Construcció de maquinària d'elevació
3299 Construcció d'altresmàquines iequip mecànic
3300 Construcció de màquinesd'oficina iordinadors
3410 Fabricació de fils icables elèctrics
3512 Fabricació d'aparells iequip de radiocomunicació
3630 Fabricació d'equip per a automòbils
4144 Elaboració de gelats isimilars
4160 Fabricació de conserves de peix ialtres productes
4181 Fabricació de pastes alimentàries
4191 Indústria del pa
4192 Indústries de pastisseria
4233 Elaboració de productes dietètics ide règim
4239 Elaboració d'altres productes alimentaris
4282 Fabricació d'aigües gasoses
4312 Filat, torçat i teixit del cotó

4421 Fabricació d'articles de marroquineria iviatge
4531 Confecció en sèrie de peces de vestir exteriors
4532 Confecció en sèrie de peces de vestir exteriors
4539 Altres activitats annexes a la indústria del vestit
4551 Confecció d'articles tèxtils per la llar i tapisseria
4560 Indústries de la pell
4630 Fabricació en sèrie d'estructures de fusta
4650 Fabricació d'objectes diversos de fusta
4681 Fabricació de mobiliari de fusta per la llar
4683 Fabricació de mobiliari de fusta, vímet icanya
4741 Impressiógràfica
4742 Activitats annexes a la impressió
4822 Fabricació d'articles acabats de matèriesplàstiques
4911 Joieria
4930 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics

(*) Dades corresponents a les inscripcions definitives en el Registre Industrial. (A) Import de la inversió enmilers de pessetes.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. (B) Percentatge de la inversió destinat amaquinària.
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Enquestes de conjuntura industrial

Notes metodològiques

Després de vinticinc anys de continuat dels resultats de l'En
questa de conjuntura industrial, s'han introduït una sèrie de can

vis tant a nivell de sectorització com de qüestionari per tal
d'aconseguir resultats homogenis o com a mínim comparables
amb els obtinguts per enquestes similars realitzades en uns altres
àmbits territorials. Les modificacions registrades en l'estructura
industrial del país arran la crisi dels setanta i la posterior represa
de la tendència expansiva amb la fita de la integració en el Mer
cat Únic, són factors que han pressionat també de cara a adaptar
l'Enquesta a les noves necessitats. La part negativa però,
d'aquests canvis, rau en el trencament de la sèrie històrica dels
resultats.

Les modificacions introduïdes a l'Enquesta a partir del primer
bimestre d'enguany i que incideixen directament sobre l'explota
ció a nivell provincial que utilitzem, afecten d'entrada al període
de referència —bimestres naturals—, a la sectorització i al qües
tionari. A nivell sectorial, els canvis que afecten els sectors que
analitzem no són excessius i és limiten a la substitució de l'antic
subsector de Productesmetà1.1ics industrials per un d'anomenat
Productes metà1.1ics que inclou l'anterior més el subsector dels
Productes metàl•lics de consum. En aquest cas, com el resultat
no deixa d'ésser una simple agregació de dos subsectors, ha estat
possible refer la sèrie històrica. Els subsectors de Maquinària
elèctrica i Aparells elèctrics els substitifim pels deMaquinària i
material elèctric i el de Material electrònic. En aquests dos casos

la substitució implica trencament de la sèrie històrica. Si bé en el
cas del nou sector de Maquinària i material elèctric es podria
contemplar com una agregació del subsectors de Maquinària
elèctrica i Aparells elèctrics, en realitat no és així perquè s'ha
aprofitat aquesta remodelació per reassignar de nou a una part
de les empreses agrupades en aquests subsectors. El sector de
Material electrònic és un sector que incorporem de nou perquè
pensem que és una activitat amb un gran futur a l'àrea econòmi
ca de Barcelona.

En relació amb el qüestionari hi ha variacions a diferents ni
vells. Cal dir però, que la major part de les preguntes esmante
nen sense canvis, excepte en la presentació dels resultats. Se n'hi
afegeixen de noves, com ara una sobre el total de vendes del bi
mestre observat, tot mantenint les dues preguntes tradicionals
sobre l'evolució de les vendes interiors i les exteriors. Una altra
pregunta nova és la que interroga sobre la capacitat productiva
utilitzada durant el bimestre observat. A més, entre els diferents
factors citats explícitament com aquells que poden impedir aug
ments de la producció, s'ha substituït les dificultats d'abastament
de primeres matèries per la competència estrangera, recollint
una de les manifestacions més generalitzades per part dels em

presaris en els darrers anys.
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A nivell formal, hi ha un canvi en la presentació dels resultats
que afecta tota l'enquesta. Fins ara per cada pregunta es dona
ven tres percentatges de resposta —superior, igual i inferior. La
nova presentació es limita a donar el percentatge de respostes
que correspon als que han contestat «Igual» mentre converteix
els altres dos percentatges —Superior i Inferior— en un «Saldo»
on el signe ens indicarà si són més les respostes positives —de
Superior— o les negatives —de Inferior. Aquestametodologia
és aplicable a totes les preguntes i s'ha substituït, segons els ca
sos, la denominació «Igual» per «Normal» o «Manteniment». La
pregunta referida al nombre de persones ocupades ja només dó
na el percentatge de variació, igual que la referida a la capacitat
productiva utilitzada. Pel que fa a la qüestió sobre el període de
treball assegurat amb l'actual cartera de comandes, s'han trans
format els intervals de mesos en dies, mentre s'ha afegit una
possible resposta «No n'hi ha mai» a la pregunta sobre els estocs

de productes elaborats al final del bimestre.

El fet de passar a bimestres naturals impossibilita la compara
ció dels resultats obtinguts amb els d'anys anteriors perquè ja no

es tracta dels mateixos períodes de referència. Aquesta serà una

limitació important de cara a l'anàlisi dels resultats de l'enquesta
bimestre a bimestre al llarg de tot el 1991.

La conjuntura industrial als bimestres gener-febrer i març-abril.

En aquest número de BARCELONA.ECONOMIA presentem els re
sultats corresponents als dos primers bimestres d'enguany de
l'explotació de l'enquesta de conjuntura industrial que elabora la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Com
és habitual per condicions del procediment mostral— les da

des que aquí es publiquen corresponen a les empreses localitza
des a la província de Barcelona.

Abans d'iniciar l'anàlisi de la conjuntura industrial a partir
dels resultats de les enquestes sembla necessari recordar que l'e
volució del primer bimestre s'ha vistmolt condicionada per la
guerra del Golf i per això l'anàlisi dels resultats d'aquest període
segurament serà més negativa del que hauria estat sense l'impac
te de la guerra sobre les expectatives empresarials. Per aquest
fet i perquè no es disposa d'un període de referència, centrarem
la nostra anàlisi en l'evolució dels mesos de març i abril.

L'evolució del conjunt de la indústria de la província de Bar
celona durant el bimestre març-abril apunta una sensible recupe
ració dels nivells d'activitat en relació amb el primer bimestre de
l'any, afectat com ja s'ha dit, per la davallada d'expectatives
arran de la guerra. Si la comparació es fa amb la situació d'un
any enrera, el resultat no és tanpositiu, ja que amb l'excepció
del volum d'ocupació —molt castigada en els darrers bimes
tres— tant els volums de producció com els de vendes en elmer
cat interior estan per sota dels nivells assolits a principi del 1990.
Les exportacions han mantingut un to lleugerament positiu, amb
un dinamisme comparable al d'un any abans. Però aquesta lleu
gera recuperació de les taxes de creixement no s'ha vist acompa
nyada per una millora substancial de la cartera de comandes que
en definitiva ha repercutit en un augment dels estocs.

Per contra, les perspectives manifestades de cara als tres o
quatremesos següents —fins a final d'estiu— són lleugerament
positives, amb l'excepció de les referides a l'ocupació. En tot

cas, entre els factors que dificulten possibles augments de la pro
ducció, la feblesa de la demanda manté una posició predominant
i estable, fet que pot implicar que a curt termini no s'han d'espe
rar canvis substancials en els ritmes de creixement de l'activitat
industrial.



Total indústria (sense Construcció) (dades provincials)
199(r 1991

A) Resultats del bimestre observat
comparats amb l'anterior (%)
1) Producció 36 41

M-A

49Igual 46 47 44 25

Saldo 30 19 -10 -53 8 -3 6

2) Nombre de persones ocupades Variacióen % -0,12 -0,02 -0,15 -0,82 -1,00 -0,66 0,32

3) Vendes totals Igual n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 29 38
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -8 15

4) Vendes en el mercat interior Igual 40 42 37 25 44 27 35
Saldo 28 14 -15 -53 20 -4 13

5) Vendes en el mercat exterior Igual 37 39 33 30 27 35 50
Saldo 23 -11 11 -44 31 -6 7

6) Preus de venda Igual 76 86 86 90 87 59 75
Saldo 12 -1 -6 -6 -2 21 4

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Estocs de productes elaborats No n'hi ha mai n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 3

Normals 80 80 80 78 78 87 64

Saldo 10 16 12 12 12 1 21

8) Cartera de comandes Normal 48 43 44 39 40 43 47

Saldo 16 -1 -14 -37 28 -47 -44

9) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 53 54

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
10) Producció Manteniment n.d. n.d. n.d. u.d. n.d. 56 59

Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22 25

11) Vendes Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 48 51

Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 38 28

12) Cartera de comandes Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 47 54
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40 25

13) Preus de venda Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 72 79
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13 12

14) Ocupació Manteniment n.d. n.d, n.d. n.d. n.d, 66 66
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -7 -7

D) Capacitat productiva utilitzada (%) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 79,6 78,7

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de màd'obra especialitzada
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Competència estrangera
— Altres causes

56

4

8
5

n.d.

12

58 59 55 59
4 3 4 2
3 5 3 2
5 5 7 6

n.d. n.d. n.d. n.d.

11 14 14 17

52

2

4

6
15

10

58
2
3
5
12

9

Font: Tots els quadres de les enquestes s'han elaborat amb dades de la COCINB.
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A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
Igual1) Producció 34 38 26 14 24 51 34
Saldo —2 40 50 —16 2 4 33

2) Nombre de persones ocupades Variacióen % —0,31 1,78 3,11 —0,84 —0,48 —1,16 —0,06

3) Vendes totals Igual n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 37 31
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. —1 37

4) Vendes en el mercat interior Igual 51 60 65 39 33 27 31

Saldo 13 14 5 —11 —5 —30 39

5) Vendes en el mercat exterior Igual 52 58 40 56 40 70 76
Saldo 24 28 —10 —24 —32 12 —2

6) Preus de venda Igual 74 86 88 95 92 31 88

Saldo 20 12 12 3 4 62 6

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes Normal 49 49 64 60 66 36 87

Saldo 25 1 —30 —16 24 —63 4

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 32 44

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 42 33

Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30 40

10) Vendes Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 24 26

Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 57 49

11) Cartera de comandes Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21 19

Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 78 79

12) Preus de venda Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 81 79

Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18 20

13) Ocupació Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50 86
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 35 9

D) Capacitat productiva utilitzada (%) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 71,1 77,4

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda 35 54 54 30 28 23 22
— Escassetat de mà d'obra especialitzada 3 0 O 0 0 O 5
— Insuficiència de l'equip productiu 0 0 1 0 0 O 1
— Dificultats de finançament o tresoreria 0 0 0 4 0 O O
— Competència estrangera n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 1
— Altres causes 10 10 8 44 48 24 19

Aquest és un dels subsectors que ha reaccionat més ràpida
ment i amb més contundència a l'acabament de la crisi delGolf.
Amb l'excepció de les exportacions i en menor mesura el nom
bre d'ocupats, la resta de magnituds han evolucionat molt positi
vament, fins el punt que la capacitat productiva utilitzada s'ha
incrementat en més de sis punts percentuals en relació amb el bi
mestre anterior. Aquesta evolució s'ha vist recolzada per una
sensible millora de la cartera de comandes que ha incidit directa
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ment en un espectacular allargament del període de treball asse
gurat. S'espera que la tendència expansiva s'accentuï en els pro
pers mesos, especialment pel que fa a les vendes.



Tèxtil (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en elmercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

Igual
Saldo

Variació en %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

1990 1991

Normal
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de màd'obra especialitzada
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Competència estrangera
— Altres causes

61

-7
65
-11

71

-17
43
-49

49
11

49
-24

52

-20

-0,03 -0,99 -0,47 -1,26 -0,86 -1,75 -1,75

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 29 36
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -28 13

32 37 38 20 38 26 35
-10 -25 -52 -48 16 -23 12

35 44 32 47 47 36 48
-21 -20 -46 -39 5 -30 -23

68 80 78 82 89 55 79
-2 -8 -18 -14 -5 11 -3

38 46 30 34 47 31 33

-28 -32 -56 -18 1 -61 -60

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 54 54

n.d,

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

68
6

80
-10

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 54 61
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 24 -16

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 33 47
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50 -12

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 56 76
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18 6

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 65 62
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -30 -33

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 80,8 83,0

60 78 75 64 64 70 72

5 5 4 6 5 4 2
O 1 0 O O 1
7 7 6 13 10 10 9

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40 31
13 11 8 7 10 7 9

La crisi delTèxtil ve de lluny i s'explica per uns factors que no

depenen estrictament de la conjuntura. Es per aixà que l'acaba
ment de la guerra no ha incidit de forma notòria sobre el rellan
çament dels nivells d'activitat. En tot cas s'ha detectat una lleu
gera reacció en el volum de vendes interiors i en un augment de
la capacitat productiva utilitzada. La cartera de comandes
—molt deprimida— correspon a unes perspectives poc optimis
tes de cara als propers mesos —fins a final d'estiu— especial

ment pel que fa al nombre d'ocupats. La feblesa de la demanda i
la competència estrangera són els dos factors que incideixenmés
negativament en l'expansió de la producció.

21



85,4

58
13

54

3

56

-2

77

13

68
-9

48

-20

77

34

17

-0,29

32
25

34
20

41
4

88

-3

Pell, calçat i confecció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatremesos (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

Igual
Saldo

Variació en `)/0

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Normal

Saldo

Dies

Manteniment

Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment

Saldo

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

E) Factors que impedeixen unaugment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Competència estrangera
— Altres causes

1990 1991

-M J-J1 A S o G-F

39
29

0,09

n.d.
n.d.

31
35

39
19

79

11

52

-12

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

55

9
13

18
n.d.

31

67

-11

60
-22

30

-48

42

4

31

18

-0,42 -0,40 -1,05 -1,39 -0,42

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
28
10

41

11

40
-28

43
-21

26
-26

13

4

40

-24

25

-39
16

-38
33

-53

27

8

76

24
78
14

80
-10

74

-6

59

13

51

7

27

-27

36
-22

41

7

28
-36

n.d. n.d. n.d. n.d. 67

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

56
20

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

42

22

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

43

0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

68
21

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

75
-24

n.d. n.d. n.d. n.d. 88,1

56
10

o
4

n.d.

26

56
1

1

8
n.d.

28

63
0

0

8

n.d.

16

62
1

0

12

n.d.

14

52

3

0

4

18

2

62

5

0

6
24

12

Després de la tendència a la baixa registrada durant el 1990,
sembla que d'ençà principi d'any el subsector ha repres la via ex

pansiva especialment de la mà de les vendes en el mercat inte
rior. El comportament d'algunes magnituds com ara el volum
d'ocupació i la capacitat productiva utilitzada revela, però, la
poca consistència d'aquest repunt a l'alça. La millora de la carte
ra de comandes, malgrat mantenir-se encara per sota dels nivells
d'un any abans, permet augmentar significativament el període
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de treball assegurat. D'altra banda, lapersistent feblesa de la
demanda i la creixent competència estrangeramantenen les
perspectives en un tomoderadament positiu.



Fusta i mobles de fusta

A) Resultats del bimestre observat
comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en elmercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitz
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresor
— Competència estrangera
— Altres causes

(dades provincials)
1990 1991

,I41 AIL-5 O-N l O-F ,41.-

Igual 85 77 45 20 42 48 71

Saldo 11 15 -25 -54 24 -42 -5

Variacióen % 0,60 0,93 -0,54 -2,00 3,02 -2,39 -1,72

Igual n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 28 66

Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -62 -24

Igual 73 71 37 35 42 26 59

Saldo -15 -9 -35 -45 24 -64 -34

Igual 65 68 56 35 45 77 72

Saldo -35 -28 -12 -41 55 -22 -11

Igual 84 94 84 99 86 51 92

Saldo -16 4 16 -1 -14 49 6

Normal 68 40 71 58 46 39 57

Saldo 14 -22 -27 -22 36 -58 -41

Dies n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 55 58

Manteniment n.d. n.d, n.d, n.d. n.d. 75 50

Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13 13

Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 43 41

Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 44 10

Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 47 49

Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 47 14

Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 84 83
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16 17

Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 85 77

Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7 -14

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 81,2 79,6

67 44 47 55 63 50 84

ida 4 15 13 15 4 7 1

1 3 0 2 3 2 7

;ria 5 5 11 12 14 7 14

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10 17

32 18 16 17 3 21 4

L'evolució del sector durant el bimestre de març-abril es po
dria qualificar com de reacció tècnica a la forta davallada del pri
mer bimestre de l'any. Malgrat aquest canvi d'orientació, tant la
producció com les vendes i el nombre d'ocupats han evolucionat
encara a labaixa, i la capacitat productiva utilitzada ha disminuït
lleugerament. En comparació amb un any abans, la situació és

de clara recessió. El fet que la cartera de comandes no hagi re
gistrat unamillora sensible en acabar el bimestre manté les pers

pectives en una situació d'indefinició. La feblesa de lademanda
es revela com el gran problema que dificulta una possible reacti
vació dels nivells d'activitat, mentre la creixent competència es

trangera comença a preocupar als empresaris del sector.
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Arts gràfiques (dades provincials)
1990 1991

A) Resultats del bimestre observat
J-J1 Ag-Scomparats amb l'anterior (%)

Igual 57 471) Producció 55 46 46 38 53
Saldo 11 23 5 —18 30 14 14

2) Nombre de persones ocupades Variacióen -0,22 1,11 0,61 0,28 0,18 —2,39 0,21

3) Vendes totals Igual n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 28 48
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. —62 23

4) Vendes en el mercat interior Igual 65 52 57 42 49 26 38
Saldo 3 18 7 —20 17 —64 19

5) Vendes en el mercat exterior Igual 60 74 39 25 23 77 62
Saldo 26 —12 3 —9 29 —22 14

6) Preus de venda Igual 80 90 88 88 97 51 79
Saldo 18 8 —12 —12 1 49 15

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes Normal 71 69 69 55 61 83 67

Saldo 19 —7 —13 —23 —1 —11 —33

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 78 67

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 43 44

Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10 40

10) Vendes Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 62 57
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 36 25

11) Cartera de comandes Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 66 78
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30 14

12) Preus de venda Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 88 78
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8 14

13) Ocupació Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. 71 87
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. —17 8

D) Capacitat productiva utilitzada (%) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 78,6 78,0

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Competència estrangera
— Altres causes

65

9

5

1

n.d.

4

56

11

11

6
n.d.

7

38
4
24

1

n.d.

29

39
2

6

1

n.d.

33

52

3

6
7

n.d.

38

64
6

2
11

0

4

66
6
7

14

17
4

De la mateixa manera que l'enfosquiment de les expectatives
arran de l'inici de la crisi del Golf va implicar una immediata da
vallada dels ritmes d'activitat, l'acabament del conflicte ha pro
vocat una immediata reacció positiva tant de les vendes com de
les perspectives de futur. En concret, els ritmes de creixement
de la producció pràcticament no han variat d'un bimestre a l'al
tre —comho indica el manteniment de la capacitat productiva
utilitzada— i sího han fet les vendes amb un impacte molt posi
24

tiu sobre uns estocs considerats excessius en començar el bimes
tre. Malgrat tot, l'optimisme que es desprèn de les perspectives
manifestades és molt moderat, atès que mentre la demanda no

supera la situació de feblesa que l'ha caracteritzat en els darrers
temps, comença a preocupar la competència estrangera i pun
tualment les dificultats de finançament o tresoreria, que han

augmentat durant els mesos de crisimés intensa.



Indústria farmacèutica

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

E) Factors que impedeixen unaugment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitza
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresore

— Competència estrangera
— Altres causes

(dades provincials)

61

29

46

20

21

—73
12

88
26
58

64

—16
Igual
Saldo

63

29

Variació en % 0,26 0,52 0,50 —0,34 —0,03 1,03 0,51

Igual
Saldo

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

18

59

31
—15

Igual
Saldo

49

47

53

41

30
40

22

—76

8

92

19
57

22

—4

Igual
Saldo

44

2

75

—19

25

—37

17

—33

35

47

46

5

53
10

Igual
Saldo

96

4

79

—13
84

—12

99

—1

100

0

95

4k3
90

9

Normal

Saldo
85
—3

73

3

72

—12

80
0

65
21

33

51

95

—1

Dies n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 47 42

Manteniment

Saldo
n.d.

n.d.

n.d.

n.d,

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

56
29

40
47

Manteniment

Saldo
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

62
32

63

29

Manteniment

Saldo

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

77

23

77

22

Manteniment

Saldo

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

63

34
70

30

Manteniment

Saldo
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

65
25

72

18

.da

ria

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 77,6 77,5

44
0

0

0

n.d.

18

36

0
5

0

n.d.

8

37

0
4

0

n.d.

43

29
0

3

1

n.d.

9

46

0
0

0

n.d.

22

18
0

2

8
0

19

40
0

0

1

0

18

L'evolució a la baixa de la producció i de les vendes durant el
segon bimestre d'enguany és un comportament atípic comparat
amb el que ha succeït a la resta d'activitats. De fet, en acabar el

bimestre, la cartera de comandes havia experimentat una sensi
ble retallada i s'havia escurçat el període de treball assegurat.
Per contra, les expectatives de cara als propers mesos —fins a fi
nal d'estiu— són força optimistes, malgrat el temor a una de
manda que no es recupera.
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Química domèstica (dades provincials)
1990 1991

A) Resultats del bimestre observat
comparats amb l'anterior (%)

'
F-M

„

Igual 61) Producció 75 44 10 17 40 9
Saldo 94 25 46 -58 83 54 86

2) Nombre de persones ocupades Variació en % -0,15 0,44 -0,18 -3,01 -0,11 0,36 0,48

3) Vendes totals Igual n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 9
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 61 86

4) Vendes en el mercat interior Igual 10 43 40 10 7 4 9
Saldo 90 43 48 -58 63 58 86

5) Vendes en el mercat exterior Igual 87 25 55 40 29 51 49
Saldo 13 43 23 14 -3 -23 18

6) Preus de venda Igual 100 100 100 100 46 22 40
Saldo 0 0 O 0 54 -47 -60

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes Normal 94 65 76 58 57 25 56

Saldo 5 15 -18 -2 -9 -75 -44

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 36 30

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 26 10

Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 74 90

10) Vendes Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 26 14
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 74 86

11) Cartera de comandes Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9 42
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 91 58

12) Preus de venda Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 36 40
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -30 -60

13) Ocupació Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 78 81
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -15 -3

D) Capacitat productiva utilitzada (%) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 83,1 80,9

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Competència estrangera
— Altres causes
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1
0

0
n.d.

2

15 65 36 16

0 0 0 0
4 0 0 0
0 5 0 0

n.d. n.d. n.d. n.d.
4 11 1 67

7

0

0

0

0

28

21

0

0

2

1

6

Les respostes dels industrials d'aquest sector apunten a una

forta expansió dels ritmes de producció i de vendes, en un en

torn de preus de venda a la baixa. Això permet augmentar lleu
gerament el nombre d'ocupats i mantenir la capacitat productiva
a un nivell molt elevat d'utilització. Les perspectives són força
optimistes, amb l'excepció de les referides a l'ocupació i als
preus.
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I Productes metà1.1ics

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en elmercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitz
— Insuficiència de l'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresor
— Competència estrangera
— Altres causes

(dades provincials)

1990

Igual
Saldo

aidahmii~iJI
38
48

62
-16

52

34
17

-69

45

39
65
-9

75

-17

Variació en % 0,21 -0,26 0,13 -0,73 -0,07 -0,77 -0,41

Igual
Saldo

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

61
-12

63
-18

Igual
Saldo

42

18
54

4

44

26
24

-70

43
37

60
-13

60
-20

Igual
Saldo

41

15

60
8

41

31
30

-56
59
21

18

39

76
4

Igual
Saldo

59

31

89

1

94
-2

92

-4

94

-4

74

11

36
38

Normal
Saldo

56
8

55

-5

63
5

27

-39
34

8
69
-25

13
-82

Dies n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 47 40

Manteniment
Saldo

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

79
11

81
11

Manteniment

Saldo
n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d,

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

75
19

71

17

Manteniment
Saldo

n.d,

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
76
12

83
7

Manteniment
Saldo

n.d.

n.d.

n.d.

n.d,
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

43

54
97

1

Manteniment
Saldo

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

81
-12

80
-17

1:la

ria

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 79,6 77,7
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L'acabament de la guerra i l'aclariment de les expectatives
que ha comportat aquest fet no han estat raons suficients per
trencar la tònica descendent del sector. Evolució especialment
negativa pel que fa a producció i vendes en elmercat interior.
Per contra, els preus són lleument alcistes. En acabar el bimes
tre, la situació de la Cartera de comandes havia empitjorat sensi
blement, la qual cosa ha incidint directament en una reducció
del període de treball assegurat. La capacitat productiva utilitza

da també n'ha sortit lleument afectada. El pitjor d'aquest seguit
de resultats és que les perspectives a curt i mitjà termini no tren

quen l'apatia dels darrers mesos. Una feblesa de la demanda
molt acusada i una creixent competència estrangera són els prin
cipals factors que condicionen el rellançament de l'activitat del
sector.
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Automoció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes enel mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació,

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitza
— Insuficiència de l'equip productiu
Dificultats de finançament o tresore

— Competència estrangera
Altres causes

28
66

9

85

11

—69

.,

11

—73

.

25

—69
31

—54
Igual
Saldo

22
66

Variacióen °/. —0,16 —0,39 —3,03 —1,28 —1,94 0,07 3,21

Igual n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5 23
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. —69 67

Igual 30 9 13 11 93 6 26
Saldo 64 85 —71 —83 1 41 65

Igual 31 10 11 16 4 26 26
Saldo 69 —82 81 —76 94 —54 68

Igual 98 100 99 99 98 39 96
Saldo 2 0 1 —1 0 58 —2

Normal 28 6 16 16 13 31 26
Saldo 70 0 0 —82 77 —68 —69

Dies n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 73 54

Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 35 13
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 57 79

Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14 11
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 78 86

Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14 25
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 81 75

Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 89 32
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8 63

Manteniment n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30 30
Saldo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 47 57

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 78,5 76,6

90 91 88 85 97 32 32
Ja 1 1 0 5 2 4 0

21 2 3 2 1 20 1
ja 1 4 5 3 2 5 3

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5 0
1 1 6 1 0 4 0

Després de la forta recessió viscuda pel sector de l'Automoció
durant el 1990 i primers mesos d'enguany, el segon bimestre ha

registrat una sensible reactivació dels ritmes de creixement en un

intent d'avançar-se a l'augment de la demanda que es podia es

perar arran de la millora de les expectatives. Així, el creixement
de la producció i de les vendes en relació amb el primer bimestre
ha estat espectacular, motivat més pels baixos nivells dels mesos
de guerra —dominats per una total incertesa— que no per la
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pròpia reactivació posterior. Això ho confirma la situació de la
cartera de comandes en acabar el bimestre i la forta reducció del
període de treball assegurat, a més de la tendència a labaixa de
la capacitat productiva utilitzada. Les perspectives de cara als
propers mesos eren força optimistes, però informacions de da
rrera hora apunten a que no s'han confirmat plenament.



II. Finances





Enquesta de conjuntura financera de Barcelona ]onaeconomni II

Demanda de crèdit en relació amb el trimestre anterior (% )
Particular

3r. tr. 9014t. tr. 90 lr. tr. 91 2n. tr. 90 3r. tr. 90 4t. tr. 90 3r. tr.90

Molt superior
Moderadament superior
Similar
Moderadament inferior
Molt inferior

o
35
65

o

0

24
50

26
0

10

20
55

15
0

PIMES: Petites imitjanes empreses. GES: Grans empreses.
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58
32
O

O

o

35

52
13

0

0
5

84
11

0

7

50
22

21

0

12
17

26
45
0

O
13

35

50
2

1111,11.1
10

55

35
0

31
28
21

17
3

Notes metodològiques:
El valor totalde cada pregunta és 100 (equivalent al 100per cent) dividit entre les respostes possibles.El percentatge assignat a cada resposta de les possibles s'obtéde l'agregació de les

respostes de les entitatsponderades així: (40per cent/nombre d'enquestes contestades) + 60 percent (nombre d'oficines de l'entitat/total oficines).
Quan no s'especifiqui altra cosa, totes lesrespostes s'han d'interpretar en relació amb el trimestre immediatament anterior.
Les preguntes de prospectiva —aquelles que plantegen la tendència esperada per als propers trimestres— recullen les opinions per alsdos trimestres següents al de referència. Les respostes
del trimestre immediatament posterior al de referència es publiquen substituintles corresponents opinions manifestades un trimestre abans. Les del segon trimestre que es publiquen per
primera vegada, seran modificades o, en el seu cas ratificades, en el proper trimestre.
Significació de l'enquesta: La mostra enquestada en aquesta ocasió (1r. tr. de 1991) ha representatel 87,6 per cent del totalde bancs icaixes operatius a la ciutat, mentre que el percentatge de

respostes obtingudes s'ha situat en un 73,5 percent del total ien gairebéel 84 per cent de la mostra enquestada. En el cas dels bancs el percentatge de respostes obtingudes en relació amb el

total és del 60,3 per cent, mentre que pel conjunt de les caixes s'assoleix un 86,7 per cent.

Presentem els resultats de la quarta enquesta de conjuntura fi
nancera elaborada amb la col•laboració dels bancs i les caixes
d'estalvis que operen a la ciutat. Les opinions manifestades cor

responen al primer trimestre d'enguany, i al segon i tercer tri
mestre quan la pregunta es refereix a la tendència esperada. El
procés d'enquesta s'ha desenvolupat bàsicament durant el mes
de maig. A part de les notes metodològiques incorporades en

aquestes pàgines, imprescindibles per a una correcta comprensió
dels resultats, en el número 8 de BARCELONA.ECONOMIA s'explici
ta de forma detallada la metodologia utilitzada.

La demanda de crèdit per part dels particulars i de les petites i

mitjanes empreses s'ha recuperat lleugerament a principis d'any.

Durant el primer trimestre d'enguany es constata una evolució
força positiva de la demanda de crèdit en relació amb el nivell
assolit en acabar el 1990, amb l'excepció de la demanda de les
grans empreses. La manca, ara per ara, d'una sèrie històrica del
comportament d'aquesta variable, no ens permet detectar ni di
ferenciar possibles moviments estacionals dels conjunturals.Hi
ha però, una sèrie de factors que sens dubte poden ajudar a ex

plicar aquesta revifalla de la demanda de crèdit. D'una banda, la
supressió dels límits a la concessió de crèdit que limitava la capa
citat d'oferta de les entitats. De l'altra, la materialització d'una
demanda potencial continguda durant la segona meitat del 1990
per la incertesa de la crisi del Golf i el posterior i vertiginós des
envolupament de la guerra. Aquests factors s'han vist reforçats
—al final del primer trimestre— per unes expectatives clarament
a la baixa del preu del crèdit i lamaterialització de les primeres
retallades del tipus d'interès d'actiu. La conjunció d'aquests fac
tors —resumits bàsicament en un important canvi d'expectatives
a nivell mundial— explica, en bona part, el comportament de la
demanda de crèdit durant el primer trimestre d'enguany. En
conjunt, es pot interpretar com la consolidació del lleuger re
punt registrat a final del 1990.

Del paper que pot haver interpretat aquest canvi imprevisible
d'expectatives en lademanda de crèdit del sector privat n'és una
mostra l'escassa correlació entre les respostes que sobre aquest
tema s'han produït amb un trimestre de diferència. Si ara, un
cop coneguts els resultats del primer trimestre, és majoritària
l'opinió positiva, les respostes sobre la demanda esperada de
crèdit per al primer trimestre avançades a mitjan de febrer i en
plena guerra, eren unànimement negatives, en línia amb el que
havia estat el segon semestre del 1990.

La Construcció i les indústries de Materials per la construcció han
estat les activitats productives més demandants de crèdit.

L'anàlisi sectorial de la demanda de crèdit provinent del sec
tor productiu de l'economia s'ajusta, a grans trets, a la distribu
ció d'anteriors trimestres. Mentre la Construcció es reafirma
com el primer sector demandant de crèdit i el Tèxtil ocupa el se
gon lloc —tot i perdre pes sobre el total—, el sector de Materials
per la construcció emergeix amb força, fins al punt de superar el
Tèxtil quant a demanda de crèdit per finançar inversions. Les
Empreses de serveis a les empreses és el sector productiu amb
una major regressió quant a demanda de crèdit per inversió.
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Demanda de crèdit per sectors productius
Sectors productius amb una demanda de crèdit més important (%)

Sector

Total Inversió fixa Circulant

2n. tr. 90 3r. tr. 90 4t. tr. 90 lr. tr. 91 3r. tr. 90 4t. tr. 90 lr. tr. 91

Construcció 23 25 25 39 13 14 34
Tèxtil 17 18 12 7 25 22 16
Extractives i materials per a la construcció 3 2 — 11 1 1 5
Alimentació, begudes i tabac 2 5 3 4 6 4 2

Comerç al detall — — 1 12 21 2

Empreses de serveis a les empreses 6 2 17 1 8 2 5
Comerç a l'engròs 7 9 1 2 16 20 5
Altres serveis 7 1 12 6 4 1 11
Química de base iper a usos industrials 5 7 4 5 2 3 —

Restauració i hostatgeria 4 3 6 6 2 1 1

Paper i arts gràfiques 2 3 5 3 1 — 7
Altres indústries manufactureres 1 5 4 4 — —

—

Fabricació leproductes de cautxú i plàstic 3 2 4 1 — — —

Resta sectors 20 18 7 10 10 11 12

Sector 2n. tr. 90 3r. tr. 90 4t. tr.90 lr. tr. 91

Construcció 11 12 12 20
Extractives i materials per a la construcció 2 1 — 17

Paper, arts gràfiques i edició 1 1 2 16
Restauració i hostatgeria 3 3 10 10
Tèxtil 18 19 15 6
Comerç al detall — 10 6 6
Empreses de serveis a les empreses 7 13 8 4

Alimentació, begudes i tabac 6 9 5 4

Comerç a l'engròs 9 6 4 3
Altres serveis 8 4 17 1
Química de base i per a usos industrials 6 2 3 1

Transports i comunicacions 9 — 10 —

Resta sectors 20 20 8 12

Si hom se centra en la demanda creditícia per finançar circu
lant, s'ha de remarcar el fort creixement del sector de la Cons
trucció i el manteniment a uns nivells elevats delTèxtil. També
es destacable la posició rellevant del sector Altres serveis i del
de Paper i arts gràfiques que fins ara no havien destacat en
aquest apartat. L'enfosquiment de les expectatives i la paralitza
ció de molts projectes amb l'esclat de la guerra del Golf han in
cidit en unamajor necessitat de recursos aliens per finançar l'ac
tivitat diària. Podria ser el cas de la Construcció, del sector de
Materials per la construcció i també del Paper i arts gràfiques.
En concret, en el cas dels dos primers han coincidit uns nivells
d'activitat molt elevada i un descens en el ritme de venda d'al
guns dels seus productes comara els habitatges. A les Arts gràfi
ques, coma d'altres sectors manufacturers, s'havia degut a un
fort descens —conjuntural— dels nivells d'activitat. Per contra,
la forta davallada del Comerç com a demandant de crèdit cal
pensar que es deu, bàsicament, a un comportament estacional.
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Aquests diferents comportaments tenen una lectura comple
mentària a partir de les dades de creixement d'aquesta demanda
de crèdit. Durant el primer trimestre d'enguany i en relació amb
el darrer del 1990, els sectors productius que han augmentat més
la seva demanda de crèdit han estat el de la Construcció, el de
Materials per la construcció i el de Paper i arts gràfiques. Els dos
últims apareixen per primera vegada en els llocs destacats

d'aquesta classificació i s'haurà d'esperar els propers trimestres
per confirmar les motivacions d'aquesta demanda creixent. El
sector de Restauració i hostatgeria repeteix percentatge i es
manté en un segon nivell. La resta de sectors repeteixen posi
cions amb l'excepció de la davallada del Terciari.

S'espera que la demanda de crèdit durant el segon trimestre

augmenti significativament en relació amb un trimestre abans.

La demanda de crèdit durant el segon trimestre d'enguany
haurà augmentat sensiblement en relació amb el primer trimes
tre, si es confirmen les expectatives avançades a l'enquesta. L'in
crement haurà estat especialment significatiu pel que fa a la de
manda generada pels particulars. Per contra, lademanda de
crèdit per part de les empreses no experimentarà canvis nota

bles, amb l'excepció d'una certa recuperació de la inversió.
Aquest escàs dinamisme de la demanda de crèdit empresarial es
pot deure als elevats nivells d'endeutament bancari de la majoria
d'empreses acumulats al llarg de l'any 1990, que difícilment po
den continuar augmentant en els propers mesos si no es recupe
ren de forma significativa els ritmes de creixement de l'activitat.



Demanda de crèdit esperada (%)
—tronsum iphtecan

4t. tr. r4t.tr. 90 4t.

Creixerà fortament 8 0 0 0 0 O 0 0 0 0

Creixerà moderadament 24 39 9 46 47 7 4 0 41 37

Es mantindrà 28 35 51 54 13 41 49 50 50 25
Caurà moderadament 40 26 31 0 40 52 47 24 9 38
Caurà fortament O 0 9 0 0 0 0 26 0 0

Creixerà fortament 0 o o
Creixerà moderadament 4 2 6
Es mantindrà 54 57 43

Caurà moderadament 42 41 48
Caurà fortament 0 0 3

0

12
49

39
0

0

14
47

39
0

8
20
72

0

0

32
28
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12

o

3
30
54

13
o

3
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26

34
0

3

57
12
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0

Grau de morositat i/o impagats en la devolució de crèdits i tendència esperada (%)
onsum tpotecari

Ha crescut o creixerà fortament 22 21 10 7 9 0 0 0

Ha crescut o creixerà moderadament 58 73 68 28 42 59 51 7

S'ha mantingut o esmantindrà 16 6 22 38 37 41 43 57

Ha caigut o cauràmoderadament 4 0 0 27 12 0 6 36

Ha caigut o caurà fortament o 0 O O o 0 0 0

<Inversió fixa

Ha crescut o creixerà fortament 6 3 3 0 17 7 3 10
Ha crescut o creixerà moderament 54 39 31 13 80 52 50 24

S'ha mantingut o esmantindrà 37 58 66 81 2 38 41 53
Ha caigut o caurà moderadament 3 o 0 6 1 3 6 13

Ha caigut o caurà fortament 0 O O O 0 0 0 0

Oferta de crèdit esperada (%)

Sobrarà oferta 14 14 24 56 73
Es cobrirà la demanda 46 66 72 32 15

Existirà demanda insatisfeta 40 20 4 12 12

Preu del crèdit esperat (%)

Creixerà fortament 0 O 0 0 0

Creixerà moderadament 0 6 0 0 0

Es mantindrà 84 94 87 58 3

Caurà moderadament 16 0 13 39 92
Caurà fortament 0 0 O 3 5

De cara al tercer trimestre, s'espera un menor creixement de
la demanda de crèdit per consum i hipotecari —compensant par
cialment les puges previstes del segon trimestre—, mentre les
empreses concentraran la seva demanda a curt termini per fer
front a les necessitats addicionals de liquiditat per motius esta

cionals.
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Col.locacions-dipòsits

Dipòsits a la vista

i d'estalvi

Productes bancaris

a termini
Lletres

del Tresor

2n. tr. 3r. tr. 4t. tr. lr. tr. 2n. tr. 3r. tr. 4t. tr. lr. tr. 2n. tr. 3r. tr. 4t. tr. lr. tr.

1990 1990 1990 1991 1990 1990 1990 1991 1990 1990 1990 1991

Ha augmentat notablement 21 s o 8 40 52 34 42 15 11 0 12
Ha augmentat moderadament 42 18 57 46 32 41 27 45 44 42 37 56
S'ha mantingut estable 4 63 40 41 18 7 24 5 18 17 60 23
Ha disminuït lleument 33 11 3 5 10 0 15 8 23 3 2 9
Ha disminuït sensiblement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 0

Altre deute públic Obligacions d'empreses Pagarés d'empreses
2n. tr. 3r. tr. 4t. tr. lr. tr. 2n. tr. 3r. tr. 4t. tr. lr. tr. 3r. tr. 4t. tr. lr. tr.

1990 1990 1990 1991 1990 1990 1990 1991 1990 1990 1991

Ha augmentat notablement 5 7 0 8 5 0 0 0 10 0 7
Ha augmentat moderadament 36 25 19 25 14 0 12 23 25 18 23
S'ha mantingut estable 33 32 71 31 63 71 38 29 59 29 19

Ha disminuït lleument 23 9 10 6 18 26 37 34 3 46 39
Ha disminuït sensiblement 3 27 0 30 0 3 13 14 3 7 9

Tendència esperada, per productes, del volum de recursos(%)
Dipòsits a la vista i d'es Productes bancaris a termini

—

Creixerà fortament 3 10 0 29 29 29 31 O 30 30
Creixerà moderadament 50 31 60 44 37 39 60 60 45 51
Es mantindrà 27 59 26 27 28 8 9 31 17 11
Cauràmoderadament 20 0 14 O 6 14 0 9 8 8
Caurà fortament 0 O 0 O O 0 0 0 o 0

Altre deute públic
4t. tr, lr. tr.

Creixerà fortament 4 0 9 4 O o 0
Creixerà moderadament 49 20 28 30 29 31 19 21 27 31
Es mantindrà 22 59 69 17 28 37 68 75 32 30
Cauràmoderadament 20 11 3 21 16 23 9 4 14 12
Caurà fortament O 0 O 28 27 0 O 0 27 27

Obligacions d'empreses Pagarès d empreses

lr. tr. 2n. tr. 3r. tr.

Creixerà fortament
Creixeràmoderadament
Es mantindrà
Caurà moderadament
Caurà fortament

0
5
65
30
O

O
O

76
24

O

O
12

28
47

13

34

0
14

53
33
0

O
7

33
60

0

7
13
74
6
O

0
11
21
68
0

3
11
43
43
0

3
6
31
60
0



Tendència esperada, per productes, de la remuneració de les collocacions (°/0 )

Creixerà fortament 3 0 0 0 O 0 o o
Creixerà moderadament 34 5 6 28 27 o 6 o O
Es mantindrà 36 83 28 15 16 80 92 37 9 13
Caurà moderadament 30 9 66 53 54 20 2 63 87 84
Caurà fortament 0 0 0 4 3 0 0 O 4 3

Wre deute

4t. tr. lr. tr.

199 91
3r. tr

Creixerà fortament
Creixerà moderadament
Es mantindrà

Caurà moderadament
Caurà fortament

50
50
0

0
0

95
5

0

0
0
29
43
28

O
O

3
93

4

o
o

3
89
8

0
3

65
32
0

O
O

98
2
0

O
O
35
27

38

0
0

15

81
4

o

o
18

75
7

Obligacions d'empr

Creixerà fortament 0 0 0 O O 0 0 O O
Creixerà moderadament 3 10 9 O O 10 7 O O
Es mantindrà 68 90 63 28 36 87 28 14 17
Caurà moderadament 29 o 28 66 60 3 37 79 80
Caurà fortament 0 o 0 6 4 0 28 7 3

El primer trimestre d'enguany ha acabat amb uns nivells de
morositat i d'impagats per sobre del que s'esperava.

En relació amb l'evolució del grau de morositat i d'impagats
en la devolució de crèdits, el primer trimestre d'enguany ha estat

especialment negatiu, per sobre del que s'esperava, especial
ment en els crèditsal consum. Potser elmés preocupant és que
es tracta d'una tendència que ja dura uns quants trimestres i que
s'ha agreujat degut a la davallada dels ritmes de creixement de
l'activitat econòmica i del fort encariment del crèdit durant el
1990. Les previsions són que durant el segon trimestre es man
tindrà la situació amb pocs canvis i que només a partir del tercer
trimestre pot millorar de forma sensible.

El preu del crèdit s'ha mantingut lleugerament a la baixa durant
el segon trimestre —amb un ritme menor de-l'esperat— i es pre
veu que mantingui aquesta tendència de cara a l'estiu. La recupe
ració de la demanda de crèdit pot alentir el descens del preu.

L'evolució de les expectatives generals i el comportament del
mercat financer en concret projecten una sensació de confusió
de cara als propers trimestres pel que fa a l'evolució dels preus
del crèdit i de la disponibilitat d'oferta i per tant, de la pressió
de la demanda. Per un cantó, és una opinió unànime que el preu
del crèdit baixarà sensiblement a curt termini —malgrat que es

vaajornant en el temps i no es produeix amb la contundència
que uns anuncien i la resta espera—, però les entitats financeres
pensen que aquesta baixada de preus no serà suficient per ani
mar elmercat i en els propers trimestres, inclòs el segon, aug
mentarà l'oferta de crèdit no colocada. Segons el grau d'acom
pliment d'aquesta previsió, el preu del crèdit disminuiràmés o
menys ràpidament. En el fons, sembla que el conjunt del siste
ma financer no té massa confiança en una reactivació clara dels
nivells d'activitat i dels volums de venda abans de l'estiu.

Les expectatives canviants dels primers mesos d'enguany han
aconsellat la col.locació de recursos en actius amb la màxima se

guretat i liquiditat, i s'ha deixat la rendibilitat en un segon terme.

Durant el primer trimestre d'enguany s'ha mantingut la ten

dència de la segonameitat de l'any 1990 pel que fa a les col.loca
cions i tipus de dipòsits més desitjats pels clients de les entitats
financeres. La seguretat i la liquiditat han primat sobre la rendi
bilitat. Els Dipòsits a la vista i d'estalvi, determinats Productes
bancaris a termini i les Lletres del Tresor han estat les col•loca
cions més desitjades, mentre les Obligacions i Pagarés d'empre
sa, malgrat apuntar una molt lleugera millora, han estat poc ac

ceptats.

De cara al segon trimestre, l'únic canvi apreciable esperat era
una pèrdua d'atractiu dels diferents actius de Deute públic, mo
tivada per la sensible retallada de la seva rendibilitat. De cara al
tercer trimestre no es preveuen canvis significatius i es confia en

que es mantindrà l'atractiu de les comptes remunerades i altres
productes bancaris per captar els recursos ociosos de particulars
i empreses. Aquesta previsió es fonamenta bàsicament en l'evo
lució que s'espera tinguin les diferents remuneracions d'aquestes
col.locacions en els propers mesos. Lògicament, i en consonàn
cia amb la tendència a la baixa que s'espera segueixi el preu del
crèdit, totes les entitats aposten per una davallada de les remu
neracions de passiu, que serà menor —declaren— en el cas dels
Dipòsits a la vista i d'estalvi col.locats en bancs i caixes.
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Dinamisme del mercat

Mercat bancari

3r. tr. 90 4t. tr. 90 lr. tr. 91 2n. tr. 91 3r. tr. 91

Creixerà a un ritme superior
Creixerà a un ritme similar

Creixerà a menor ritme

25

48
27

22

74
4

55

35
10

41
42

17

42

55
3

Desintermediació

3r. tr. 90 4t. tr. 90 lr. tr. 91 2n. tr. 91 3r. tr. 91

Creixerà aun ritme superior
Creixerà a un ritme similar

Creixerà amenor ritme

11

71

18

18

36

46

0

82
18

32

29

39

32

32
36

Estimació del dinamisme pel que fa a Barcelona com a plaça financera en comparació amb la resta de l'Estat (%)
Mercat bancari

3r. tr. 90 4t. tr. 90 lr. tr. 91 2n. tr. 91 3r. tr. 91

Creixerà a un ritme superior 46 25 20 20 23

Creixerà a un ritme similar 54 71 80 69 77

Creixerà amenor ritme 0 4 0 11 0

Desintermediació

3r. tr. 90 4t. tr. 90 lr. tr. 91 . . .

Creixerà a un ritme superior 25 23 56 24 24

Creixerà a un ritme similar 75 73 26 43 46

Creixerà a menor ritme
,

0 4 18 33 30

EI procés de desintermediació de l'activitat financera es desaccele
ra davant l'esforç innovador del mercat bancari tradicional.

Segons les opinions del sector i després d'uns trimestres amb
unsmercats força apagats, s'espera una nova etapa d'expansió
del mercat bancari i una represa —menys notable però— del
procés de desintermediació de l'activitat financera. Mentre es

continua considerant que el dinamisme delmercat bancari serà
més elevat a Barcelona que a Madrid, es pensa que el protago
nisme de la desintermediació passarà a Madrid.
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En relació amb el dinamisme dels agents que operen al mercat

barceloní, el canvimés destacable pot ser el retrocés del paper
dels bancs catalans en grups d'àmbit estatal pel que fa a produc
tes de crèdit a favor dels bancs catalans independents, amb una

tendència a l'alça lenta però constant. En productes de dipósit
col.locació la competència és molt ajustada i les diferències en

tre els grans grups d'entitats amb una major presència en aquest
mercat són cada dia menors.



Dinamisme dels agents
,_.

,

ntitats més dinàmiqües-fón:— -ves :- th
'

. e e :nrCe on, ',

4t. tr. 90 lr. tr. 91En productes de crèdit 2n. tr. 90 3r. tr. 90

Bancs d'àmbit estatal 17 37 33 41
Bancs catalans independents 6 13 14 18
Caixes catalanes 16 8 19 17
Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 24 28 24 13
Bancs amb fitxa recent (des del 1988) 2 — 1 4
Societats hipotecàries 12 3 1 3
Financeres de consum 17 8 3 2
Bancs estrangers 3 1 2 2
Caixes de la resta de l'Estat — 1 2 —

Altres 3 1 1

En productes de dipòsit-collocació
Caixes catalanes 9 15 23 25
Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 24 28 25 23
Bancs d'àmbit estatal 26 33 22 21
Bancs catalans independents 14 9 16 21
Societats borsàries, assessores, etc. 7 1 4 4
Bancs amb fitxa recent (des del 1988) 3 1 5 3
Bancs estrangers 12 12 2 2
Caixes de la resta de l'Estat 4 0 3 1
Altres 1 1 0 —
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Sistema financer

Nombre d'oficines del sistema creditici

Àmbit

ona

Resta prov. Barcelona
Resta Catalunya
Total Catalunya

Madrid
Resta prov.Madrid
Total Espanya

-

Font: Banco de España. Boletín Estadístico. Diversos números. Elaboració pròpia.

(31-111-1991)
Nombre d'oficines Variació (31-111-1991/31-111-1990)

Total
sistema

iaiiiii
1.072
1.116
924

3.112

1.664

609
17.020

Caixes
.

di
1.136
1.509
1.135
3.780

671

314
15.803

Resta

sistema

7

90
108l
18
3

3.092 4

Total

2,0
1,6
3,0
2,2

3,0
5,9
3,5

2,3
1,1
0,7
1,4

1,5
3,0
1,7

Caixes

1,9
1,8
4,7
2,7

6,3
9,8
5,1

Resta

sistema

–8,3
75,0
7,1
8,0

28,6
200,0
5,

2.219
2.632
2.149
7.000

2.353
930

35.915
L

Es desaccelera el ritme de creixement del nombre d'oficines a

Barcelona.

El ritme d'obertura de noves oficines del sistema creditici a
Barcelona durant el primer trimestre del 1991 sembla confirmar
la desacceleració iniciada amitjan del 1990 i la tendència a man

tenir un creixement més moderat. De fet, si repassem l'evolució
dels darrers trimestres, s'observa que la taxa de creixement de
Barcelona és clarament inferior a la de Madrid i fins i tot a la del
conjunt de l'Estat. Mentre la banca manté unes taxes de creixe
ment força estables, les caixes han frenat el fort creixement ex
pansiu dels anys 1986-1989. A la resta de Catalunya menys la
província de Barcelona on el grau de bancarització no és tan ele
vat, la tendència expansiva esmanté creixent. Com ja és norma,
aquest dinamisme és responsabilitat de les caixes.

Les dades d'aquest trimestre confirmen que l'hegemonia de
les caixes en termes d'oficines es consolida a tots els àmbits de
Catalunya amb l'excepció de Barcelona, on la situació és de més
equilibri. A la resta de l'Estat, les caixes estan en una fase molt
expansiva, mentre el conjunt de la banca perd posicions relati
ves. La proximitat del Mercat Únic esperona les entitats finance
res a copar el màxim de la quota del mercat interior, per la via
d'acostar el màxim les seves oficines al client. Aquesta política
ha estat criticada de forma contundent per l'autoritat monetària,
ja que entén que aquesta política pot afectar a mitjà termini la
rendibilitat d'aquestes entitats.
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El volum de dipòsits del sector privat en el sistema bancari ha
mantingut un fort ritme de creixement motivat per la incertesa
dominant en els ambients econòmicsarran de l'esclat de la guerra
del Golf.

El volum de dipòsits del sector privat en el sistema bancari en
acabar el primer trimestre d'enguany s'havia mantingut en la
mateixa tendència expansiva en termes monetaris de final del
1990. Especialment a Catalunya. Pel conjunt d'Espanya, la di
vergència ha estat lleugerament superior. En termes reals —des
comptada la inflació— la taxa de creixement anual dels dipòsits
bancaris a Catalunya ha augmentat al voltant d'un sis per cent,
dos puntsmenys que al conjunt de l'Estat.

Aquest fort ritme de creixement dels dipòsits bancaris, moti
vat bàsicament per l'expansió dels dipòsits ordinaris en pessetes,
obeeix a la volatilitat de les expectatives econòmiques d'ençà l'i
nici de la crisi del Golf i al manteniment de les polítiques de cap
tació de passiu per part de les principals entitats financeres del
país. La conjunció d'aquests factors ha fet que s'haginmantingut
importants volums de recursos en situació de disponibilitat.

En relació amb la ratio Dipòsits/oficina, els ritmes més expan
sius corresponen a la Resta de Catalunya menys la província de
Barcelona, gràcies a un creixement molt elevat dels dipòsits.
Tant a laprovíncia de Barcelona, com a Catalunya i Espanya, el
ritme de creixement de la ratio Dipòsits/oficina s'ha situat a l'en
torn del 10 per cent de taxa anual. En aquest sentit, no sembla
que de moment l'expansió de les caixes en quant a oficines ame

naci els recursos que cadascuna d'elles gestiona.



Dipòsits del sector privat en el sistema bancari

Àmbit
territorial

Milers de milions de pessetes

3 1-1990

Variació (%)
Dipòsits/Oficina
(milions de ptes.)

30-VI-1990 30-IX-1990 31-XII-1
31-111-19911 31-111-19911

1-1990

Prov. Barcelona
Resta Catalunya
Total Catalunya

6.126,6
1.236,1
7.362,7

6.433,0
1.295,6
7.728,6

6.419,8
1.386,0
7.805,8

6.711,4 -1

1.401,3
8.112,7

6.864,5
1.435,9
8.300,4

2,3
2,5
2,3

12,0
16,2
12,7

-1990

1.285,8
592,6

1.074,7

31-111-1

1.415,1
668,2

1.185,8

Prov. Madrid
Total Espanya

6.422,6
33.965,8

6.891,5
35.617,0

6.816,5
36.277,6

7.239,8
37.691,6

7.522,0
38.727,6

3,9
2,7

17,1 2.030,5
14,0 978,8

2.291,2
1.078,3

Crèdits del sistema bancari al sector privat

Àmbit
territorial

Milers de milions de pessetes Variació (%)
Crèdits/Oficina
(milions de ptes.)

Prov. Barcelona
Resta Catalunya
TotalCatalunya

Prov. Madrid
TotalEspanya

31-111-1990 30-V1-19

3.793,3 4.032,8
1.004,2 1.067,1
4.797,5 5.099,9

6.787,9 7.065,1
26.230,6 26.918,4

4.106,9
1.067,1
5.173,0

7.111,7
27.862,2

4.267,6
1.119,0
5.386,6

7.515,1
28.902,8

Crèdits/dipòsits
, Variació (%)Àmbit 31-111-1990 31-111-1991 3 - 1-19911

territi -1990

Prov. Barcelona 0,619 0,664 7,3
Resta Catalunya 0,812 0,800 -1,5
TotalCatalunya 0,652 0,687 5,4

Prov. Madrid 1,057 1,027 -2,8
TotalEspanya 0,772 0,771 -0,1

Font: Banco de España. Boletín Estadístico. Diversosnúmeros. Elaboració pròpia.

La supressió del límit al creixement del crèdit i l'acabament de
la guerra del Golf, afavoreixen el creixement de la demanda
de crèdit.

En acabar el primer trimestre d'enguany es registra una acce

leració del ritme de creixement del volum de crèdit concedit pel
sistema bancari al sector privat. La supressió de les limitacions al
creixement del crèdit que mantenia el Banc d'Espanya i la favo
rable evolució de la crisi i posterior guerra del Golf pels interes
sos occidentals, juntament amb l'inici de petites retallades en els
tipus d'interès d'actiu, han reactivat una demanda que s'havia
mantingut expectant durant la segona meitat de 1990. A diferèn
cia del que ha succeït amb els dipòsits, la província de Barcelona
és lamés dinàmica en quant a accedir al crèdit bancari, amb una

taxa molt superior a la del conjunt de l'Estat. La raó d'aquest
superior dinamisme pot venir motivat per les necessitats de fi
nançament de les petites i mitjanes empreses -amb una forta
concentració a Catalunya- per fer front a uns mesos de forta
davallada de l'activitat productiva i dels ritmes de vendes.

4.557,4
1.148,1
5.705,5

7.726,6
29.860,0

6,8
2,6
5,9

2,8
3,3

20,1
14,3
18,9

13,8
13,8

31-111-1990 31-111-199

796,1
481,4
700,3

2.146,0
755,9

939,5
534,2
815,1

2.353,5
831,4

Aquest protagonisme de Catalunya especialment de l'àrea
econòmica de Barcelona- com a receptora de crèdit destinat al
sector privat, constata un potencial de creixement superior en
moments de crisi que el de la resta de l'Estat. Al mateix temps,
es va reduint el diferencial existent entre la província de Barce
lona i Catalunya per un cantó, amb el conjunt d'Espanya pel
que fa a la ratio Crèdits/dipòsits.
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Mercat de valors

Volum efectiu negociat a les borses de comerç
Milers de milions de pessetes Números ín■xy (1980

111111111,
= 100) Participació sobre

total negociat (%Total borses

Madrid
Total borses

Madrid

1981 232,3 41,0 160,0 169,3 165,3 169,7 17,6 68,9
1982 254,5 39,4 175,3 185,5 158,9 185,9 15,5 68,9
1983 337,5 71,0 219,2 246,0 286,3 232,4 21,0 64,9
1984 633,2 143,8 411,7 461,5 579,8 436,6 22,7 65,0

1985 880,3 117,9 685,1 641,6 475,4 726,5 13,4 77,8
1986 2.738,6 363,7 2.164,7 1.996,1 1.466,5 2.295,5 13,3 79,0
1987 5.087,4 791,1 3.863,9 3.708,0 3.190,0 4.097,5 15,6 76,0
1988 3.536,3 592,5 2.568,6 2.577,5 2.389,1 2.723,9 16,8 72,6

1989 5.027,7 550,6 4.015,6 3.664,5 2.220,2 4.258,3 11,0 79,9
lr. tr. 1.035,9 149,8 826,9 14,5 79,8
2n. tr. 1.579,0 127,7 1.340,1 8,1 84,9
3r. tr. 1.078,2 83,9 938,4 7,8 87,0
4t. tr. 1.334,7 189,2 910,1 14,2 • 68,2

1990 4.643,3 498,8 3.761,9 3.384,3 2.011,3 3.989,3 10,7 81,0
lr.tr. 1.147,7 126,1 904,3 11,0 78,8
2n. tr. 1.297,0 157,9 1.064,0 12,2 82,0
3r. tr. 1.086,1 103,9 917,7 9,6 84,5
4t. tr. 1.112,4 110,7 876,0 10,0 78,7

1991
lr. tr. 1.379,2 148,1 1.149,5 10,7 83,3

Font: Borsa de Barcelona iBanco de España. Boletín Estadístico. Diversos anys. Elaboració pròpia.

Variació (%) Barcelona Madrid Total

lr. tr. 1991/1r. tr. 1990 17,4 27,1 20,2
2n. sem. 1990/2n. sem. 1989 -21,4 -3,0 -8,9

1990/1989 -9,4 -6,3 -7,6
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La millora de les expectatives afavoreix el creixement dels volums
negociats a les borses espanyoles. L'anunciat descens dels tipus
d'interès fa recuperar atractiu a la borsa.

El volum efectiu negociat a la Borsa de Barcelona durant el
primer trimestre d'enguany -com a la resta de borses espanyo
les- ha augmentat sensiblement en relació amb el mateix perío
de d'un any abans, recuperant els nivells previs a la crisi del
Golf. Aquest canvi de tendència -després d'un semestre escas

sament operatiu- s'explica per la conjunció d'un seguit de fac
tors molt diversos. L'esclat de la guerra i la seva posterior evolu
ció, juntament amb les bones expectatives generades de cara a

l'evolució de l'economia mundial en el període de postguerra,
foren factors de caire internacional que s'afegiren a d'altres d'in
teriors, com ara la forta davallada que havien patit en les seves

cotitzacions lamajoria de valors contractats a les borses espa
nyoles, i els primers símptomes d'una sensible i imminent reduc
ció dels tipus d'interès i per tant, de la remuneració de la renda
fixa.

Aquesta recuperació dels volums de contractació per part de
la Borsa de Barcelona no s'ha traduït de moment, en guanys en
el grau de participació sobre el total negociat al conjunt de bor
ses espanyoles, que es manté lleugerament per sota de per
cent. Per contra, sí que ha servit per reforçar el pes de la de Ma
drid.



Mercat de Futurs Financers

Nombre de contractes negociats al MEFF*

Volum de

contractació Nombre Saldo viu a

Bo nocional

Contractació

acumulada a Volum de

Mibor
'

Volum de
'

ntractació

1990
Març
Abril

Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
1991

Gener
Febrer

Març
Abril

Maig
Juny

5.733
10.880
11.370
20.099
23.408
21.641
25.056
27.897
20.483
22.177

25.150
54.881
67.993
97.532
106.095
115.466

773
1.200

870
1.251

1.243
1.450
1.478
1.786
964
815

1.206
2.508
2.799

2.110
3.972
4.050

555
4.047
7.110
5.863
11.472

10.417
6.864
7.240
8.409
5.752

9.017
12.784
11.919
20.453
25.950
20.552

* El valor nominal de cada contracte és de 10 milions de pessetes.
Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament d'administració del mercat del MEFF.

5.733
16.613
27.983
48.082
71.490
93.131
118.187
146.084
166.567
188.744

213.894
268.775
336.768
434.300
540.395
655.861

5.733
10.880
11.370
20.099
23.408
21.641
25.056
25.997
12.982
14.274

17.463
33.346
41.456
58.043
57.319
69.637

1.900
7.501
7.903

7.687
21.535
26.537
39.489
48.776
45.829

Variació (%)
Contractació

total Saldo viu

2n. tr. 1991/1r. tr. 1991
30-V1-1991/31-111-1991

115,6
-

-

0,5

La tendència a la baixa dels tipus d'interès afavoreix una major
negociació de contractes.

L'evolució dels volums negociats almercat de futurs al llarg
del segon trimestre d'enguany confirma les expectatives avança
des en el número anterior de BARCELONA.ECONOMIA. La baixada
dels tipus d'interès ha significat increments molt sensibles en els
volums de contractació delmercat de futurs en un intent de co
brir-se del risc del descens de les remuneracions dels actius. Mes
rera mes, el volum de contractació ha augmentat espectacular
ment, especiajment la contractació de Mibor 90, moltmés ade
cuat a un termini curt i amb uns requisits menors en quant a di
pòsits de garantiamínims.

A poc més d'un any de començar a operar, els mercats de fu
turs i d'opcions han viscut una primera i forta reconversió. Des
prés de llargues negociacions encaminades a racionalitzar aquest
mercat de productes derivats, i un cop descartada la fusió dels
dos mercats, la decisió final contempla la creació d'un hólding
amb seu a Barcelona que integraria els dos mercats actuals redis
tribuint les competències i les àrees de mercat de cadascún
d'ells. Segons aquest acord, Meffsa negociaria futurs i opcions
sobre tipus d'interès -ja sigui interbancari o bons- i divises,
mentra Mofex negociarà futurs i opcions sobre índexs borsaris i
opcions sobre valors de renda variable. El mercat amb seu a

Barcelona ha hagut de renunciar al seu índex borsari MEF30,
mentre que el de Madrid renuncia a la totalitat de la seva activi
tat, ja que els dos productes amb que operava -opcions sobre
mibor i sobre el bo nocional- passen a Barcelona i haurà d'es
perar a l'aprovació del Reial Decret de Futurs i d'Opcions per
començar a negociar un contracte d'opcions sobre el FIEX 35.
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III. Consum, comerç i preus





Evolució del parc de vehicles

Evolució del parc automobilístic* (prov. de Barcelona)

_

1984 92.130 n.d. n.d.
1985 114.077 n.d. n.d.
1986 138.468 46.572 91.896
1987 184.284 59.119 125.239
1988 215.631 78.322 137.309

1989 236.902 86.619 150.283
lr. tr. 59.396 18.829 40.567
2n. tr. 67.694 19.756 47.938
3r. tr. 53.276 18.051 35.225
4t. tr. 56.536 29.983 26.553

1990 204.151 64.695 139.456
lr. tr. 55.761 14.429 41.332
2n. tr. 59.746 14.882 44.860
3r. tr. 45.424 13.301 32.123
4t. tr. 43.220 22.079 21.141

1991
lr. tr. 43.627 11.517 32.110
2n. tr. 51.838 11.402 40.436

* Exclosos ciclomotors.
Font: Matriculacions: COCINB. Boletín de EstadísticayCoyuntura. Diversos números.
A partir del lr. tr. de 1988, les dades són facilitades per la JefaturaProvincial de Tráfico
de Barcelona. Baixes: Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.

Variació Matriculacions Baixes Saldo

2n. tr. 1991/2n. tr. 1990 -13,2 -23,4 -9,9
2n. tr. 1990/2n. tr. 1989 -11,7 -24,7 -6,4

1990/1989 -13,8 -25,3 -7,2

La davallada de les matriculacions de vehicles ha tocat fons,
i s'apunta cap a un període de recuperació.

Les matriculacions de vehicles a la província de Barcelona du
rant el segon trimestre d'enguanymantenen unaevolució negati
va en relació amb el mateix període de l'any anterior.De tota
manera, i malgrat que aquesta variació sigui de -13,2 per cent,
sembla que s'inicia un període de contenció de les taxes negati
ves, que -recordem-ho- foren de més del 20 per cent els dos
trimestres anteriors.

Amb tot, les expectatives demillora delmercat un cop acaba
da la guerra del Golf no han estat les que es desitjaven, i el
nombre de matriculacions no s'ha recuperat com es preveia amb
un cert optimisme. Una de les principals causes argumentades és
que, a més de la conjuntura de refredament econòmic que frena
encara la decisió de compra, l'espera d'una millora de les condi
cions de finançament i fins i tot fiscals a curt termini ajuda a re

tardar la compra d'un vehicle. Tanmateix,malgrat l'evolució cla
rament negativa de les vendes interiors, val la pena considerar que
la producció no se'n veu ressentida tant cruament, per un dinamis
me important -encara que desigual- de les exportacions.

Quant a les baixes de vehicles, llur nombre també disminueix
aquest segon trimestre, encara que a un ritme més accentuat que
les matriculacions, i per tant tenim un saldo net important de
més de 40.000 vehicles, amb unes taxes de decreixement molt
més suaus que el trimestre anterior.
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Consum d'electricitat

Consum

Any

d'electricitat a Barcelona
Total Estructura d'usos (Gwh) Estructura d'usos (%)

n. índex iik1975 = 100 wdk Domèstic

Comercial
i industrial illelk_ t c

Comercial

industrial Tra

1978 106,0 3.077,5 941,2 2.028,3 108,0 30,6 65,9 3,5 100,-
1979 114,0 3.309,5 1.049,3 2.153,6 106,6 31,7 65,1 3,2 100,-
1980 115,1 3.342,5 1.067,5 2.166,3 108,7 32,0 64,8 3,2 100,-
1981 114,2 3.313,9 1.105,3 2.105,1 103,5 33,3 63,5 3,2 100,-
1982 113,6 3.298,1 1.068,8 2.132,4 96,9 32,4 64,7 2,9 100,-

1983 115,8 3.362,1 1.117,4 2.136,9 107,8 33,2 63,6 3,2 100.
1984 119,5 3.470,3 1.155,0 2.180,3 135,0 33,3 62,8 3,9 100,-
1985 122,1 3.544,2 1.113,3 2.297,7 133,2 31,4 64,8 3,8 100,-
1986 124,8 3.622,7 1.175,2 2.318,3 129,2 32,4 64,0 3,6 100,-
1987 138,7 4.025,5 1.276,4 2.602,8 146,3 31,7 64,7 3,6 100,-

1988 143,8 4.174,9 1.262,6 2.776,4 135,9 30,2 66,5 3,3 100,-
lr. tr. 1.079,2 361,3 683,6 34,3 33,5 63,3 3,2 100,-
2n. tr. , 1.079,4 361,6 684,9 32,9 33,5 63,5 3,0 100,-
3r. tr. 993,7 282,3 678,2 33,2 28,4 68,2 3,4 100,-
4t. tr. 1.022,6 257,4 729,7 35,5 25,2 71,3 3,5 100,-

1989 154,2 4.476,6 1.314,3 3.023,9 138,4 29,4 67,5 3,1 100,-
lr. tr. 1.143,1 376,4 732,7 34,0 32,9 64,1 3,0 100,-
2n. tr. 1.154,7 373,8 746,6 34,3 32,4 64,7 2,9 100,-
3r. tr. 1.126,1 300,5 791,0 34,6 26,7 70,2 3,1 100,-
4t. tr.

, 1.052,6 263,6 753,6 35,5 25,0 71,6 3,4 100,-

1990 155,6 4.516,0 1.273,5 3.093,3 149,2 28,2 68,5 3,3 100,-
lr. tr. 1.164,5 356,2 772,8 35,5 30,6 66,4 3,0 100,-
2n. tr. 1.108,1 342,4 730,6 35,1 30,9 65,9 3,2 100,-
3r. tr. 1.103,4 287,2 778,1 38,1 26,0 70,5 3,5 100,-
4t. tr. 1.140,0 287,7 811,8 40,6 25,2 71,2 3,6 100,-

1991
lr. tr. ' '

1.242,8 402,2 801,8 38,8 32,4 64,5 3,1 100,-

Font: Dades d'ENHER,FECSA iHECSA recollides i facilitades pel Servei d'Estadística de l'Ajuntamentde Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Tracció

lr. tr. 1991/1r. tr. 1990
lr. tr. 1990/1r. tr. 1989

6,7
1,9

12,9
-5,4

3,8
5,5

9,3
4,4

1990/1989 0,9 -3,1 2,3 7,8
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Les condicions climàtiques disparen el consum domèstic
d'electricitat.

Durant el primer trimestre d'enguany, el consum d'electricitat
a la ciutat ha registrat un creixement molt notable, superant per
primera vegada i àmpliament els 1.200 Gwh. Una anàlisi per
usos revela que la causa immediata d'aquest creixement rau en

la forta embranzida del consum domèstic motivada per la durada
i rigorositat de l'hivern. Per contra, el consum per a usos comer

cials i industrials ha crescut a una taxa força menor. Si conside
rem que aquest creixement ha estat afavorit també per les condi
cions climàtiques, podríem suposar que l'evolució efectiva del
consum d'electricitat directament relacionada amb l'activitat
productiva ha estat molt menor que la registrada, en línia amb la
dels darrers trimestres. Tot plegat, és una evolució que es co

rrespon perfectament amb la de l'activitat industrial i comercial
durant els primers mesos d'enguany, afectada per la inestabilitat
generada pel conflicte del Golf.

El consum d'electricitat per a tracció mereix una menció espe
cial, atès que el seu creixement sostingut -per sobre fins i tot de
la taxa assolida durant el 1990- por reflectir una utilització crei
xent del transport públic -especialment metro i ferrocarril de
rodalia- per als desplaçaments diaris entre Barcelona i els mu
nicipis limítrofes. De fet, podria servir per confirmar els especta
culars creixements del nombre d'usuaris de les línies de rodalia
de RENFE.



Consum de gasos

Consum de gasos a Barcelona

Any

aSOS

milions
de tèrmies

n. índex

1981 = 100

1981 2.716,1 100,-
1982 2.537,7 93,4
1983 2.609,1 96,1

1984 2.622,8 96,6
1985 2.793,9 102,9
1986 2.690,4 99,1
1987 2.754,1 101,4

1988 2.680,6 98,7
lr. tr. 1.095,9
2n. tr. 657,2
3r. tr. 358,7
4t. tr. 568,7

1989 2.735,0 100,7
1r. tr. 1.139,3
2n. tr. 720,6
3r. tr. 369,2
4t. tr. 505,8

1990 2.769,7 102,0
lr. tr. 960,8
2n. tr. 778,1
3r. tr. 395,6
4t. tr. 635,3

1991
lr. tr. n.d.

Gas
canalitzat

(milions de tèrmi Total

Butà-propà (milions de tèrmies)

Domèstic

Comercial

Industrial Tracció

60,3 228,2
54,6 200,1
29,5 178,6

7,6 159,4
44,4 143,8
39,8 138,2
40,6 99,8

70,6 74,4
26,1 22,3
7,0 19,7
14,7 15,9
22,8 16,5

101,6 46,2
25,0 16,0
24,8 13,2
22,8 8,6
29,0 8,4

119,1 21,4
31,4 6,4
27,8 5,7
26,0 4,5
33,8 4,7

1.802,4
1.700,9
1.821,2

1.906,3
2.024,4
1.967,8
2.083,6

2.047,2
833,7
555,7
274,6
383,1

2.141,9
901,2
602,0
289,2
349,5

2.188,9
762,2
678,6
317,3
430,9

910,5

913,7
836,8
787,9

716,5
769,5
722,6
670,5

633,4
262,2
101,5
84,1
185,6

593,1
238,1
118,6
80,0
156,3

580,9
198,7
99,5
78,3
204,4

n.d.

625,2
582,1
579,8

549,5
581,3
544,6
530,1

488,4
213,8
74,8
53,5
146,3

445,3
197,1
80,7
48,6
118,9

440,3
160,8
65,9
47,7
165,9

n.d. n.d. n.d.

Font: Catalana de Gas, S.A. i Repsol-Butano, S.A. Dades recollides pel Serveid'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%) Gas canalitzat

Butà-propà
Total Domèstic

lr. tr. 1991/1r. tr. 1990
lr. tr. 1990/1r. tr. 1989

19,5
-15,4

-

-

-

-

1990/1989 2,2

Un hivern llarg facilita la recuperació del consum de gas
canalitzat.

Durant el primer trimestre d'enguany, el consum de gas cana

litzat a Barcelona ha augmentat espectacularment, sens dubte a

causa de la rigorositat de l'hivern, especialment en comparació
amb l'hivern del 1990. Fa dos anys -durant el primer trimestre
del 1989- ja es van superar els 900 milions de tèrmies de gas ca
nalitzat consumides en un trimestre. En el mateix període del
1990 el consum va baixar notablement per motius bàsicament
climàtics. Una anàlisi necessàriament superficial de la tendència
d'aquest tipus de consum al llarg dels darrers anys apunta a que
mentre l'expansió del 1989 es podia argumentar pel ritme de
creixement de l'activitat econòmica, la d'enguany encobreix una
davallada o com a mínim un estancament dels ritmes de creixe
ment de l'activitat productiva industrial.
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Escombraries domiciliàries

Escombraries domiciliàries recollides
Escombraries recollides Escombrarie
Tones. n. índex

1983 458.000 100,0 254,4
1984 453.600 99,0 253,3
1985 462.700 101,0 262,9
1986 500.406 109,3 286,2
1987 542.221 118,4 313,2
1988 581.909 127,1 340,3

1989 604.896 132,1 358,5
lr. tr. 151.633
2n. tr. 158.905
3r. tr. 134.681
4t. tr. 159.677

1990 625.793 136,6 376,0
lr. tr. 162.422
2n. tr. 161.910
3r. tr. 137.597
4t. tr. 163.864

1991
lr. tr. 165.664

Font: Dades facilitades per laU.O. de Neteja de l'Ajuntament de Barcelona ielaboració
pròpia apartir de l'estimació poblacional realitzada perBarcelona.Economia.

Variació (%)
lr. tr. 1991/1r. tr. 1990 2,0
lr. tr. 1990/1r. tr. 1989 7,1

1990/1989 3,5
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Es confirma la desceleració del ritme de creixement.

Durant el primer trimestre d'enguany, el consum d'escombra
ries domiciliàries a Barcelona ha augmentat en un 2,0 per cent
en relació amb el mateix trimestre de l'any passat. Així, les taxes

de variació interanual —l'acumulat dels darrers dotze mesos so

bre els dotze anteriors— van minvant de forma contínua: del 5,9
per cent del primer trimestre del 1989, es passà a un 5,2 l'any se

güent i actualment —primer trimestre del 1991— ja se situa sola
ment en un 2,2 per cent.

És plausible que, tenint en compte els nivells assolits i l'estil
de vida i hàbits de consum actuals, dificilment es podrà augmen
tar el consum de manera notòria. També s'ha de tenir present
que durant els primers mesos d'enguany s'ha accentuat la desce
leració del creixement tant del'activitat productiva com del con
sum. Per altra banda, es pot començar a considerar una concien
ciació creixent sobre el cost social que representen les
escombraries i la seva eliminació indiscriminada. Una selecció
cada cop més acurada —containers «blaus» per a productes reci
clables en alguns barris de la ciutat, recollida de mobles i trastos
vells, piles botó,...— podria, encara que fos modestament, con
tribuir al fre d'aquest increment del consum, i en especial de les
escombraries que no són reutilitzables.



Preus de consum

Índex general de preus de consum (Balcckma/Epanut)

Gener 105,8 115,7 128,4 137,5 145,0 153,5 166,1 179,5*
106,4 116,3 127,1 134,8 140,7 149,6 159,8 170,6*

Febrer 106,0 116,0 128,8 138,4 145,2 153,1 167,6 179,0*
108,8 117,2 127,7 135,4 141,2 149,9 160,8 170,4*

Març 107,5 116,8 129,1 139,1 145,6 153,7 168,4 179,1*
107,6 117,9 128,1 136,1 142,2 150,8 161,4 170,9*

Abril 107,7 118,6 129,7 139,1 144,6 154,3 168,3 178,9*
108,2 119,1 128,4 136,4 141,7 151,3 161,8 171,3*

Maig 107,8 118,3 130,2 139,4 144,9 155,1 168,3
108,7 119,5 128,8 136,3 141,6 151,5 161,8

Juny 108,6 118,5 131,2 139,6 145,0 156,2 169,1
109,5 119,3 129,9 136,3 142,2 152,4 162,3

Juliol 111,0 119,5 132,3 140,8 146,3 158,5 170,8
111,2 120,0 131,3 137,7 144,1 154,8 164,4

Agost 110,3 119,7 132,4 140,3 147,1 158,9 171,1
112,0 120,2 131,6 137,6 145,6 155,2 165,2

Setembre 110,8 121,0 134,3 142,2 149,3 161,5 173,6
112,2 121,5 133,0 138,9 146,8 156,9 166,9

Octubre 112,3 122,0 134,6 143,4 150,1 162,0 175,9
112,9 122,1 133,5 139,7 147,0 157,4 168,4

Novembre 112,7 123,5 135,2 143,4 150,1 163,2 175,6
113,4 123,0 133,2 139,4 146,9 157,7 168,2

Desembre 113,8 124,2 136,2 144,2 151,8 164,0 176,2
114,2 123,6 133,8 139,9 148,1 158,3 168,6

* Dades provisionals.
Font: INE.

Evolució (%) Barcelona Madrid Espanya

març 1991/des. 1990 1,7 1,5 1,4
març 1990/des. 1989 2,6 1,8 2,0

març 1991/març 1990 6,4 5,9 5,9
març 1990/març 1989 9,6 6,1 7,0
març 1989/març 1988 5,6 8,3 6,1

El creixement dels preus tendeix a estabilitzar-se.

Durant els tres primers mesos del 1991, l'índex de preus de
consum a Barcelona ha augmentat un 1,7 per cent, i la taxa
interanual se situa, al final del trimestre, en un 6,4 per cent.
Aquests increments són sensiblement inferiors als que es dona
ren el mateix període de l'any passat, i mostren el manteniment
de la contenció de la intiació. Amb tot, els bons resultats es

deuen als mesos de febrer i de març, coincidint amb la guerra
del Golf i la postguerra immediata. Per contra, en el mes de ge
ner els preus a Barcelona augmentaren un 1,9 per cent, molt per
sobre de qualsevol increment mensual dels darrers anys.

L'augment de preus s'ha degut sobretot als components de
medicina -que tot i tenir un pes relativament reduït es disparà
elmes de gener- d'habitatge i de transports. En canvi, dos dels
components principals de l'índex general -alimentació i vestit
han tingut variacions molt reduïdes o fins i tot negatives durant
el primer trimestre del 1991. Amb tot, la inflació subjacent ro
man a un nivell elevat, i es manté a final del trimestre, pel con
junt espanyol, en un 6,5 per cent.

Cal remarcar també que els diferencials entre Barcelona i al
tres àmbits -ja sigui Espanya, Catalunya o Madrid- es reduei
xen cada cop més, i tot just arriben, a fial del mes de març, a te
nir una diferència encara positiva de 0,5 punts amb Espanya i
amb Madrid, quant un any enreraera de 2,6 punts per a Espa
nya i de 3,5 amb Madrid.

L'evolució dels preus a Barcelona d'ençà el setembre del
1990, sembla confirmar que les tensions inflacionistes que hi ha
gué durant el període juny 1989-agost 1990 han estat superades.
En els darrers mesos, la convergència dels increments de preus a

Catalunya i a Barcelona és la nota característica, fins al punt que
la taxa d'inflació a la ciutat se situa lleugerament per sota de la
catalana.
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IV. Transports, comunicacions i turisme
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Tràfic de mercaderies pel port

Evolució del tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Líquids a doll Dolls sòlidsrt Càrrega general

Període

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

,
' '

• ' --,. 1 i milers de tones

1979 111,6 100,9 3.056 1.792 186 5.798 2.871 2.123
1980 115,9 104,1 2.843 1.469 372 5.763 3.133 2.785
1981 133,1 108,5 3.072 1.388 227 5.746 3.990 3.308
1982 132.1 112,1 3.302 1.473 291 5.210 3.641 4.113
1983 150,0 117,2 3.628 1.517 259 5.531 4.328 4.234

1984 145,0 106,1 3.892 1.634 346 5.064 3.702 3.517
1985 134,6 108,2 3.967 1.953 247 5.439 3.158 3.021
1986 121,4 111,1 3.475 2.113 374 6.641 2.801 2.939
1987 113,9 110,5 3.646 2.343 359 5.949 2.231 2.348
1988 112,0 122,9 3.819 2.649 400 6.339 1.917 2.840

1989 114,1 123,6 3.903 3.069 418 6.677 1.927 2.150
lr. tr. 978 727 86 1.909 490 710

2n. tr. 1.002 868 107 1.596 431 491
3r. tr. 910 742 94 1.387 407 459
4t. tr. 1.013 732 131 1.785 599 490

1990 98,0 131,5 3.627 2.822 448 6.990 1.293 2.857
lr. tr. 863 689 118 1.979 353 819
2n. tr. 984 792 120 1.716 289 818
3r. tr. 896 684 89 1.542 317 511
4t. tr. 884 657 121 1.753 334 709

1991
lr. tr. 778 686 95 1.964 211 965

Font:Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%)

Embarcades Desembarcades

Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

lr. tr. 1991/1r. tr. 1990

Total -18,7 -10,1 -25,6 3,7 -30,0 19,8
Càrrega General -9,8 -5,2 -14,0 -0,5 -2,6 0,0
Líquids adoll -19,2 45,6 -34,8 -0,8 -34,9 28,0
Dolls sòlids -40,2 -30,8 -48,0 18,0 -23,7 22,5

1990/1989

Total -14,1 -12,2 -15,7 6,4 -13,9 18,0
Càrrega General -7,1 -7,1 -7,0 -8,3 -8,5 -8,3
Líquids a doll 7,3 -5,4 11,9 4,7 -17,8 27,4
Dolls sòlids -32,9 -23,8 -40,8 33,0 21,2 34,7

La forta davallada del volum de mercaderia embarcada arrossega
a la baixa el tràfic total pel port.

Durant el primer trimestre d'enguany, el port de Barcelona ha
tingut un tràfic de mercaderies de 4.700 tones, volum que és in
ferior en un 2,5 per cent al que es registrà el mateix període de
l'any passat. La distribució del totalmanipulat ha estat de lama
nera següent:

- un 23 per cent de mercaderia embarcada -de la qual la meitat
correspon a cabotage i la meitat són exportacions- i

- un 77 per cent de mercaderia desembarcada -repartida entre
un 22 per cent de cabotatge i un 78 per cent d'importacions.

El tràfic pel port es confirma essencialment amb l'exterior
-un 71,6 per cent del total contra un 28,4 per cent de tràfic amb
altres ports espanyols- i sobretot com a centre receptor demer
caderies importades: un 60 per cent del total de mercaderia ma

nipulada al port durant el primer trimestre correspon a aquest
origen.

Quant a la tipologia de mercaderies, el volum total es distri
bueix entre:

- 31,2 per cent de Càrrega general -amb un equilibri entre em
barcada i desembarcada;

- 43,8 per cent de Líquids a doll -quasi exclusivamente entra

des, i sobretot importacions- i
- 25,0 per cent de Dolls sòlids -principalment provinents de

l'estranger.
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Amb la guerra del Golf, les importacions de dolls augmenten
notablement...

En termes generals, cal remarcar la importància creixent de
les importacions sobre el total del tràfic: aquest primer trimestre
de 1991, concentren, com ja hem comentat, el 60 per cent del
total, quan pel conjunt de l'any passat fou de quasi el 50 per
cent —un 49,6— i l'any anterior tot just un 41,8 per cent. Enca
raque aquest darrer trimestre es pugui tractar d'un cas atípic
—en especial si tenim en compte que els grans augments en ter

mes absoluts de les importacions s'han donat per les partides de
gas natural i de derivats del petroli, i que per tant s'han pogut
veure molt afectats pel context internacional— el que sí que és
dar és la tendència d'un saldo exterior negatiu cada cop més ac
centuat.

encara que les exportacions se'n ressenten fortament.

Paral.lelament a l'evolució relativa de les importacions, les ex
portacions tenen cada cop menys pes sobre el tràfic total. Així,
aquest trimestre tot just són l'11,6 per cent del total, quan l'any
passat foren el 15,6 i el 1989 el 18,4 per cent.

Quan al tràfic de cabotatge, aquest disminueix un 23,1 per
cent en relació amb el primer trimestre del 1990, principalment a
causa de la davallada d'un 35,8 per cent de la partida de Resta
de productes derivats del petroli, que representenmés del 40per
cent del total del tràfic de cabotatge del trimestre. També la sor
tida de mercaderies cap a ports espanyols davalla un 10 per cent,
i afecta quasi tots els epígrafs —tant de càrrega general com de
dolls— de forma força homogènia, fet que d'altra banda no sor

prèn per les expectatives incertes arrel de la guerra del Golf i de
les seves conseqüències sobre el tràfic marítim a curt i mitjà ter

mini.
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Continuen augmentant les entrades de gas natural.

Pel conjunt dels Líquids a doll, hi ha una lleugera disminució
en relació amb el primer trimestre de l'any passat. Tanmateix,
continua en augment la importació de gas natural —que repre
senta més del 20 per cent del total absolut de tràficdelport du
rant el trimestre— i la de derivats del petroli, que augmenta
molt en relació amb al mateix període de l'any anterior, tot i que
disminueixi l'entrada provinent d'altres ports espanyols, fet que
es deu en gran part al funcionament de l'oleoducte provinent de
la zona de Tarragona i que substitueix part del tràfic marítim
que es realitzava entre aquell port i el de Barcelona. En conjunt,
però, disminueixen un 17 per cent les entrades dels derivats del
petroli. Com a tercera partida important, destaquem la de Pro
ductes químics, el volum de tràfic dels quals també és inferior al
d'ara fa un any, encara que n'augmenten les importacions.

Gran entrada de ciment provinent de l'estranger.

Quant al tràfic de Dolls sòlids, no hi ha, en conjunt, massa va

riació en relació amb el mateix període del 1990. No obstant ai
xò, les partides més importants quant a llur volum —que són,
comés habitual, les de Llavors i grans, per les importacions ha
bituals de fava de soja i de blat de moro— incrementen quasi un
12 per cent.

Cal remarcar l'espectacular augment de les importacions de
Ciment i clínker: en el primer trimestre del 1991 s'ha important
un volum equivalent al de tot l'any 1990, per respondre a una

demanda puntual molt elevada a tota l'àrea metropolitana de
Barcelona. Parallelament, s'han reduït moderadament les sorti
des de ciment cap a d'altres ports espanyols i les exportacions
han estat nul.les.

Finalment, assenyalem, per una banda, la reducció demés
d'un 10 per cent de les sortides de Potassa, en què s'han canviat

principalment les exportacions —que davallen un 23 per cent en
relació amb el mateix trimestre de l'any passat— per la destina
ció a ports espanyols —amb un augment de quasi el 60 per cent,
també entre els mateixos períodes, i, per altra banda, la davalla
da de les importacions de productes minerals.

Davallada general del tràfic de Càrrega General, i en especial de
les exportacions

El conjunt del tràfic de la Càrrega General ha davallat un 5,7
per cent en relació amb el primer trimestre de l'any passat, i ha
afectat quasi tots els epígrafs. Quant al tipus de tràfic, les impor
tacions no han variat, mentre que han davallat les exportacions
—un 14 per cent— i, en menor grau, el tràfic de cabotatge.

D'entre la Càrrega general desembarcada, ha minvat el tràfic
de cabotatge en quasi tot tipus de mercaderies —llevat d'algun
epígraf d'escassa rellevància— i en especial el conjunt de pro
ductes alimentaris. Contràriament, les importacions han tingut
un comportament més variat, i algunes partides importants han
tingut variacions positives significatives. Així, entre els dos pe
ríodes considerats, han augmentat més d'un 10 per cent les im
portacions de Productes siderúrgics —més d'un 40 per cent—,
de Productes químics, de Vehicles i maquinària, el conjunt de
productes alimentaris, Teixits i filats i Paper i cartró, a més d'al
tres epígrafs amb un volum de tràfic poc rellevant. En general,
corresponen a entrades provinents de mercats que estan fora de
les línies marítimes amb orient, i que per tant, malgrat la guerra
del Golf i les expectatives incertes, s'ha pogutmantenir un nivell
d'intercanvi força semblant a períodes anteriors.



Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades al port de Barcelona (gener-març 1991)

Valors absoluts (tones) %

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

te Exterior Cabotat e Exterior Cabotat e Exterior Cabotat e Exter.

Líquids a doll 33.434 61.947 589.870 1.373.930 6,20 11,35 74,66 48,64

1. Gas natural 0 0 0 951.219 - - - 33,68
2. Gas butà propà 13.509 0 0 29.788 2,50 -

- 1,05
3. Resta derivats petroli 10.279 55 542.527 219.046 1,91 0,01 68,67 7,76
4. Productes químics 3.073 8.758 30.197 81.567 0,57 1,61 3,82 2,89
5. Olis i greixos 1.235 33.158 0 15.183 0,23 6,08 - 0,54
6. Altres 5.338 19.976 17.146 77.127 0,99 3,66 2,17 2,73

Dolls sòlids 111.491 99.820 61.000 903.877 20,67 18,29 7,72 32,00

7. Ciment i clínker 72.725 0 47.436 104.070 13,49 - 6,00 3,68
8. Llavors i grans 489 30 1.013 641.333 0,09 0,01 0,13 22,71
9. Potassa 33.205 91.556 0 16 6,16 16,78 - 0,00
10. Adobs i fosfats 2.201 1.490 0 8.597 0,41 0,27 - 0,30
11. Productes minerals 393 1.183 0 107.857 0,07 0,22 - 3,82
12. Ferralla 69 61 3.935 69.166 0,01 0,01 0,50 0,32
13. Altres 2.409 5.500 8.616 32.856 0,45 1,01 1,09 1,16

Càrrega general 394.358 383.875 139.166 546.636 73,13 70,35 17,62 19,35

14. Envasos i contenidors 36.145 113.002 36.055 76.943 6,70 20,71 4,56 2,72
15. Productes siderúrgics 12.283 27.823 1.460 92.501 2,28 5,10 0,18 3,28
16. Sabons i detergents 17.127 2.834 38 1.173 3,18 0,52 0,00 0,04
17. Productes químics envasats 17.640 29.914 230 23.463 3,27 7,32 0,03 0,83
18. Material construcció 34.783 36.058 417 9.272 6,45 6,61 0,05 0,33
19. Vehicles, maquinària i accessoris 16.062 33.632 1.990 29.788 2,98 6,16 0,25 1,05
20. Vehicles usats 73.557 7.392 62.116 1.815 13,64 1,35 7,86 0,06
21. Begudes 15.557 10.291 140 1.549 2,88 1,89 0,02 0,05
22. Fruites 5.251 1.143 18.888 10.845 0,97 0,21 2,39 0,38
23. Pinsos i farines 16.053 1.087 689 5.485 2,98 0,20 0,09 0,19
24. Pebt i conserves 2.528 6.973 1.315 15.909 0,47 1,28 0,17 0,56
25. Cafè 307 790 3 26.979 0,06 0,14 0,00 0,96
26. Altres productes alimentaris 56.036 13.886 6.222 34.333 10,39 2,54 0,79 1,22
27. Tabac 598 430 242 1.434 0,11 0,08 0,03 0,05
28. Teixits i filats 2.648 3.899 18 14.813 0,49 0,71 0,00 0,52
29. Cotó i cuirs 241 2.810 - 271 35.903 0,04 0,51 0,03 1,27
30. Fusta i derivats 3.483 2.985 179 40.982 0,65 0,55 0,02 1,45
31. Paper i cartró 2.845 15.816 2.519 18.364 0,53 2,90 0,32 0,65
32. Altres mercaderies 81.220 63.110 6.374 105.085 15,06 11,57 0,81 3,72

Total 539.283 545.642 790.036 2.824.443 100,- 100,- 100,- 100,-

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

De la Càrrega general sortida del port de Barcelona, la que es

dirigí cap a ports de la resta de l'Estat davallà considerablement
-sempre en relació amb el primer trimestre del 1990- llevat
d'alguns epígrafs concrets com ara Sabons i detergents i els prin
cipals productes alimentaris, excepte Peix i conserves. Els decre
ments més importants -superiors al 20 per cent- s'han donat
en Productes siderúrgics, Teixits i filats, Fusta i derivats i Paper i
cartró. També partides importants comMaterial de construcció i
Vehicles i maquinària han tingut davallades entre el 5 i el 10 per
cent.

Quant a les exportacions, la davallada ha estat més accentua
da que en les sortides de cabotatge, i ha estat sobretot a causa

de l'epígraf d'Envasos i contenidors -amb una reducció del 30
per cent-, de Productes químics, dels productes alimentaris i
del Paper i cartró. Únicament, d'entre els epígrafs més impor
tants, han augmentat les exportacions de Material per a la cons

trucció, de Productes siderúrgics i de Begudes.

Un cop acabada la güerra delGolf, cal esperar una normalització
del tràfic marítim.

Totes aquestes variacions -tant de Càrrega general com de
tots els dolls- , però, cal considerar-les en el context de la gue
rra delGolf, i per tant no les podem interpretar com un indici de
possibles canvis de l'activitat econòmica de l'àrea de Barcelona,
sinó com una substitució d'orígens i destinacions -quan això ha
estat possible- per pal.liar al màxim els desequilibris en el tràfic
marítim internacional i en un període d'incertesa que ha frenat
nombroses operacions comercials. En tot cas, cadrà veure l'evo
lució del tràfic dels mesos posteriors per veure si aquests des
equilibris tendeixen a compensar-se.
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Trànsit de passatgers a l'aeroport de Barcelona i als aeroports principals de l'Estat espanyol

Trànsit de passatgers i tràfic de mercadertes per l'aeroport de Barcelona
Passatgers (milers)

Període

Avions

Total Interior Internacional Total Interior litteroacio941. Total
. Interior Internac.

1983 73.421 48.229 25.192 5.461 3.818 1.643 50.926 34.242 16.684
1984 69.940 44.979 24.961 5.328 3.572 1.736 49.035 29.482 19.553
1985 71.754 46.062 25.692 5.459 3.676 1.783 45.064 27.147 17.917
1986 74.506 47.252 27.254 6.097 3.876 2.221 45.054 28.132 16.922
1987 80.064 50.893 29.171 6.680 4.335 2.345 44.065 24.459 19.606
1988 96.263 61.427 34.836 7.234 4.752 2.482 55.622 30.575 25.046

1989 106.129 61.271 44.858 8.146 5.144 3.002 61.321 33.687 27.634
lr. tr. 21.164 13.607 7.557 1.606 1.067 539 13.256 7.099 6.157
2n. tr. 28.401 16.448 11.953 2.178 1.384 794 16.215 9.094 7.121
3r. tr. 29.664 16.924 12.740 2.337 1.391 946 15.441 8.540 6.900
4t. tr. 26.900 14.292 12.608 2.025 1.302 723 16.410 8.954 7.456

1990 117.731 59.955 57.776 9.041 5.654 3.388 66.499 34.942 31.557
lr. tr. 26.537 13.735 12.802 1.920 1.274 646 14.399 7.728 6.671
2n. tr. 30.009 15.482 14.527 2.399 1.484 915 16.740 9.044 7.696
3r. tr. 31.953 16.265 15.688 2.581 1.526 1.055 16.280 8.620 7.660
4t. tr. 29.232 14.473 14.759 2.141 1.370 771 19.080 9.551 9.529

1991
lr. tr. 25.573 13.430 12.143 1.724 1.183 541 14.567 7.328 7.239

Font: Subsecretaría de Aviación Civil. Dades recollides pel Servei d'Estadística de l'Ajuntamentde Barcelona.

Variació (%) Passatgers Mercaderies

lr. tr. 1991/1r. tr. 1990

Total -10,2 1,2
Interior -7,1 -5,2
Internacional -16,3 8,5

Pont aeri -17,0 -

lr. tr. 1990/1r. tr. 1989

Total 19,6 8,6
Interior 19,4 8,9
Internacional 19,9 8,3

Pont aeri 33,7 -

1990/1989

Total 11,0 8,4
Interior 9,9 3,7
Internacional 12,8 14,2

Pont aeri 13,1 -

La guerra del Golf marca un moment de crisi en el trànsit aeri de
l'aeroport de Barcelona...

Durant el primer trimestre d'enguany, tot el trànsit aeri
d'avions i de passatgers per l'aeroport de Barcelona s'ha vist for
tament afectat per la guerra del GolfPèrsic, que ha provocat un
descens inusual tant en el trànsit interior com en l'internacional.
En efecte, les davallades del nombre de passatgers -en relació
amb el mateix període de l'any anterior- del 7,1 per cent en el
trànsit interior i del 16,3 per cent en l'internacional són una clara
mostra dels efectes de la guerra.

En el tràfic internacional, cal assenyalar també la important
davallada del nombre de vols -un 5,1 per cent respecte al pri
mer trimestre del 1990. Amés, però, ha minvat considerable
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Usuaris del pont aeri )

lr. tr. 356,9 379,6 507,6 421,4
2n. tr. 382,0 456,3 490,6
3r. tr. 300,4 352,4 383,7
4t. tr. 405,4 472,1 496,6

Total 1.444,7 1.660,4 1.878,5
Font: Aeroport de Barcelona.

ment el nombre de passatgers per avió -que per altra banda no

ha deixat de baixar des del 1988, encara que a uns ritmes no tan

accentuats com aquest darrer trimestre. En definitiva, tot i la
cancel.lació d'algunes línies, la política de les companyies aèries
ha estat d'intentar de mantenir-ne elmàxim, encara que fossin
infrautilitzades o fins i tot algunes d'elles clarament deficitàries.
A més, el fet que enguany la Setmana Santa hagi caigut l'última
setmana de març quant l'any passat fou al segon trimestre, no fa
sinó ressaltar aquests resultats negatius, pel major moviment de
passatgers per motius vacacionals.

...excepte en el tràfic internacional de mercaderies.

Contràriament a l'evolució negativa del trànsit de passatgers i
del nombre d'avions, el tràfic de mercaderies per l'aeroport de
Barcelona ha tingut un comportament diferent: així com el tràfic
interior ha davallat en la mateixa tònica que ho ha fet el nombre
de passatgers i d'avions, en l'internacional hamantingut un crei
xement important del 8,5 per cent -també en relació amb el
mateix període de l'any anterior. Les causes principals d'aques
tes evolucions s'han de cercar, en el cas del tràfic interior, en un

refredament de l'activitat econòmica i comercial, que s'ha acom

panyat per una possible substitució del transport aeri per d'altres
mitjans.



Trànsit de passatgers als aeroports principals de l'Estat espanyol (1r. trimestre 1991)

Pas ilers)
.

Internacional Total

Valors índex Interior/
To

Barcelona 1.097 86 1.183 519 22 541 1.724 –10,2 57,2 2,2
Bilbao 159 17 176 39 2 41 218 –4,1 7,2 4,3
Madrid 1.586 109 1.695 1.260 58 1.317 3.012 –12,3 100,– 1,3
Sevilla 270 19 289 20 2 22 311 –19,3 10,3 12,9
València 193 20 212 43 4 46 259 –9,3 8,6 4,6

Font: Subsccretaría de Aviación Civil. Elaboració pròpia,

En el cas del tràfic internacional, s'hauria donat unaprioritat
al transport aeri davant de les dificultats del transport marítim,
especialment les rutes orientals. En aquest sentit, va la pena re
marcar que és durant el mes de gener que l'augment ésmés ele
vat, mentre que en els mesos de la guerra i inici de post-guerra
esmanté per sota de lamitjana. A més, l'aeroport de Barcelona
és un cas atípic, ja que els seus bons resultats contrasten amb els
del total espanyol en transport internacional de mercaderies,
que ha davallat quasi un 13 per cent durant el primer trimestre,
en relació amb el mateix període de l'any anterior.

Quant al pont aeri, les nombroses irregularitats que hi ha ha
gut als aeroports —en especial al de Madrid, pel col.lapse de
l'espai aeri durant la guerra del Golf— no han permès una flui
desa de vols. Per aquest motiu, molts dels desplaçaments amb
avió entre les dues ciutats no s'han realitzat o s'han substituït per
d'altres mitjans de transport. A més, cal considerar que les ex
pectatives incertes i el moment de crisi que s'ha viscut han frenat
—o si més no endarrerit— nombroses operacions comercials,
més encara si considerem les directriusmarcades per algunes
empreses de no viatjar amb avió durant el conflicte bel.lic. Per
tot això, no estranya la davallada d'un 17 per cent en relació
amb el primer trimestre de l'any passat del nombre de passatgers
del pont aeri, i en especial si tenim en compte que durant aquell
primer trimetre hi hagué un increment puntual molt fort.

La crisi afecta els vols regulars dels principals aeroports
espanyols.

Les dades referents al trànsit de passatgers als cinc aeroports
principals de l'Estat durant el primer trimestre d'enguany mos
tren una disminució accentuada en relació amb el mateix perío
de de l'any anterior. En tots cinc aeroports, les davallades són
molt importants —des d'un 4,1 per cent al de Bilbao fins a un

19,3 per cent al de Sevilla—, i més encara si tenim en compte
que les variacions interanuals al llarg de l'any passat foren clara
ment positives, superiors en més d'un 11 per cent respecte al 1989.

Si diferenciem entre vols regulars i no regulars, en tots els ae

roports es dóna una disminució important de passatgers en els
vols regulars —sempre en relació amb el mateix període de l'any
anterior a causa de l'impacte del conflicte del Golf Pèrsic i de
la guerra pròpiament dita, que ha provocat un rebuig a viatjar
amb avió a segons quina destinació i ha provocat també la cancel
lació d'un bon nombre de vols. Contràriament a l'evolució dels
vols regulars, el nombre de passatgers en vols no regulars ha

augmentat espectacularment en tots els aeroports. Això es deu
essencialment a motius vacacionals, ja que enguany el primer
trimestre ha comprès la Setmana Santa quan l'any passat fou a

l'abril. L'única excepció és la de Sevilla, en què es redueixen a

menys de la meitat. Amb tot, cal matisar que en els casos de Bil
bao, Sevilla i València estem parlant de magnituds relativament
reduïdes, de l'ordre dels 20.000 passatgers/trimestre.

Tant el trànsit interior com l'internacional han disminuït en
tots cinc aeroports, i en tots els casos el regular ha anat a labai
xa—la majoria de vegades amb davallades del 10 al 16 per cent
en relació amb el primer trimestre de l'any anterior—, amb l'ex
cepció del trànsit internacional de Sevilla, l'únic que ha tingut
una variació positiva —per l'atracció que suposa l'Exposició
Universal—, però que s'ha acompanyat d'una davallada impor
tant en vols internacionals no regulars. Podem pensar, en aquest
sentit, que en aquest aeroport hi ha hagut, malgrat la conjuntura
desfavorable, una tendència a regularitzar algunes línies interna
cionals que anteriorment només eren cobertes de forma espe
cial. Tanmateix, recordem-ho, la poca importància del trànsit in
ternacional a l'aeroport de Sevilla no ens pennet de considerar
encara com a determinant aquest canvi puntual de tendència.

Totplegat ens duu a considerar que la crisi i guerra del Golf
han afectat considerablement el tràfic regular, i dintre d'aquest,
han afectat amb més força l'internacional. En el cas del trànsit
interior, és lògic pensar que s'ha pogut substituir en nombrosos
casos per un mitjà de transport terrestre, més que no renunciar
al desplaçament previst —en especial per motius de negoci. En
ambdós casos, s'han anul•lat cert nombre de vols i s'ha reduït
considerablement el nombre de passatgers per avió. Tanmateix,
cal esperar una recuperació del nombre de passatgers pelsmesos
següents, però que difícilment assolirà els nivells de l'any passat,
més encara si tenim en compte els conflictes laborals que hi ha
hagut i les actuals expectatives del turisme, menys optimistes
que altres anys.
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Trànsit de rodalia per ferrocarril

Moviment registrat als trens de rodalia de RENFE (milers)
Granollers

,

1989
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1990
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1991
lr. tr.

7.155,3
1.504,1
1.832,4
2.108,9
1.709,9

8.845,2
1.809,3
2.313,4
2.567,2
2.155,3

2.156,6

2.823,7
716,7
694,4
634,6
778,0

3.577,6
856,4
911,7
783,4

1.026,2

973,5

1.955,2
452,5
516,5
433,3
552,8

2.457,8
606,3
619,5
541,1
690,7

663,5

3.731,4
1.018,9
957,6
724,9

1.027,0

4.898,9
1.123,2
1.225,8
1.080,6
1.469,3

1.465,3

3.056,2
740,5
790,1
675,4
850,2

4.077,0
944,8

1.043,6
932,3

1.156,3

1.156,1

6.765,3
1.561,3
1.807,1
1.863,8
1.533,1

8.629,8
1.688,7
2.327,0
2.556,9
2.057,2

2.011,0

378,0
93,4
96,5
99,7
88,4

570,8
119,0
145,8
166,7
139,3

126,1

16.040,7
3.884,5
4.154,3
3.908,1
4.093,8

20.308,4
4.527,6
5.290,0
5.084,6
5.405,2

5.349,1

Font: Elaboració pròpiaa partir de lesdades facilitades per RENFE.

Viatges registrats als Ferrocarrils
de la Generalitat (milers)

1989
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1990
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1991
lr. tr.

7.903,8
1.947,5
2.170,9
1.686,0
2.098,4

8.350,4
2.171,8
2.166,1
1.774,6
2.237,0

2.159,0

16.053,6
4.145,1
3.739,1
3.206,2
4.963,2

17.058,8
4.593,5
3.794,5
3.213,6
5.457,3

4.423,9

23.957,4
6.092,7
5.909,0
4.893,2
7.061,6

25.409,3
6.765,3
5.960,6
4.988,2
7.695,3

6.583,0
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya.

Variació (%)
lr. tr. 1991/
lr. tr. 1990

lr. tr. 1990/
lr. tr. 1989 1990/1989

FCG -2,7 11,0 6,1
Catalans -0,6 11,5 5,7
Catalunya -3,7 10,8 6,3

RENFE 19,1 17,1 27,3
Mataró 19,2 20,3 23,6
Granollers 13,7 19,5 26,7
Vic 9,4 34,0 25,7
Manresa 30,5 10,2 31,3
Vilafranca 22,4 27,6 33,4
Vilanova 19,1 8,2 27,6
Aeroport 6,0 27,5 51,0
Barcelona 19,1 16,6 26,6

Augmenta espectacularment el moviment d'usuaris de RENFE.

Durant el primer trimestre d'enguany, el moviment de passat
gers a les línies de rodalia de RENFE hamantingut la tònica de
fort creixement, amb un increment global sobre el mateix tri
mestre de l'any anterior proper al 20 per cent. No obstant aques
tes taxes encara molt altes, en aquest primer trimestre es comen

ça a detectar una tendència a la desceleració dels ritmes de
creixement. Així, ha augmentat tot just un 6 per cent el movi
ment a la línia de l'aeroport -coincidint amb una disminució del
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41.905,7
9.971,8
10.848,8
10.451,7
10.633,4

53.365,6
11.675,4
13.877,7
13.712,7
14.099,7

13.901,2

trànsit de passatgers a l'aeroport de l'ordre d'un 10 per cent en
relació amb el mateix període de l'any anterior. Però també ha
minvat considerablement la tendència expansiva de la línia de
Vic. A part del poc creixement en aquestes dues línies, el menor
creixement també és palès a la línia de Granollers i a la de Vila
franca, totes dues amb un creixement aquest primer trimestre,
respecte al mateix període de l'any anterior, d'aproximadament
deu punts per sota del que hi hagué pel conjunt del 1990 sobre el
1989. Cal remarcar que aquestes línies foren les que registraren
increments percentuals més elevats durant el mateix període del
1990. En canvi, les línies que mantenen uns ritmes de creixe
ment sostingut són les de Manresa i les de Mataró i de Vilanova.

Els Ferrocarrils de laGeneralitat mantenen un ritme expansiu
més moderat.

El nombre de viatgers a les línies interurbanes dels Ferrocar
rils de la Generalitat durant el primer trimestre d'enguany ha
mantingut una evolució negativa, si ho comparem amb les dades
del mateix període d'un any abans. Tanmateix,cal tenir en
compte els efectes puntuals del període de Setmana Santa, ja
que enguany ha caigut a final de març quan l'any passat fou a

mitjan abril, i la linia de Catalunya n'és especialment sensible.
Per això, si consideren l'evolució dels passatgers durant els qua
tre primers mesos -eliminant així qualsevol efecte vacacio
nal-

,
les evolucions són clarament positives, i se situen, segons

les línies, entre un 6 i un 9 per cent d'increment en relació amb
els quatre primers mesos de 1990. Aquest increment, encara que
molt mésmoderat que el de RENFE, és més elevat que el del
conjunt de l'any passat.

Pel conjunt del trànsit ferroviari de rodalia si exceptuem la
línia de l'aeroport pel seu comportament més atípic- aquests
ritmes de creixement del nombre de passatgers s'han de conside
rar per la confluència de diversos factors. En efecte, encara que
el creixement de la població i les necessitats de desplaçament
per motius de treball i d'estudis en l'àrea metropolitana no esti
gui en consonància amb l'evolució del nombre de passatgers fe
rroviaris, cal tenir en compte que les dificultats de trànsit crei
xents als accessos a Barcelona i algunes connexions de grans
eixos metropolitans, així com les dificultats d'aparcament a Bar
celona i als nuclis d'altres poblacions faciliten un transvasament

encara elevat de passatgers cap al tren de rodalia. Aquest creixe
ment pot continuar a les línies de RENFE i mantenir-se, amb les
infrastructures actuals, amb unes taxes de creixementmés mo
destes als Ferrocarrils de la Generalitat.



Transport públic urbà

Utilització del transport públic urbà

Autobusos**

(milers

Total

TMB
„

de viatgers transportats)*
Ferrocar

SarriàPeríode
_

Metro

1981 226.469 212.290 438.759 17.693

1982 214.162 226.386 440.548 17.043

1983 223.718 211.742 435.460 17.558

1984 236.828 189.081 425.909 17.204

1985 240.801 181.027 421.828 17.247
1986 245.605 164.439 410.044 17.707
1987 247.841 166.238 414.079 18.011

1988 253.452 163.268 416.720 18.159

1989 253.442 154.650 408.092 19.101
lr. tr. 67.737 39.059 106.796 5.001
2n. tr. 64.938 38.812 103.750 5.307
3r. tr. 50.438 32.097 82.535 3.324

4t. tr. 70.329 44.682 115.011 5.470

1990 268.522 157.875 426.397 19.836

lr. tr. 73.093 41.056 114.149 5.714
2n. tr. 68.796 41.050 109.846 5.164
3r. tr. 52.469 31.972 84.441 3.343
4t. tr. 74.164 43.797 117.961 5.615

1991
lr. tr. 72.801 39.373 112.174 5.386

* Només es comptabilitzen els passatgers que paguen algun tipus de tarifa.
** Amés de la restricció*, només es considera el servei urbà de la Cia. Transports de Barcelona, S.A.
Font: F.C.Metropolità de Barcelona.Transports de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat. Dades recollides pel Serveid'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

lr. tr. 1991/ lr. tr. 1990/ 1990/

Variació (%) lr. tr. 1990 lr. tr. 1989 1989

Metro -0,4 7,9 6,0
Autobús -4,1 5,1 2,1
Ferrocarril Sarrià -5,7 14,3 3,8

Continua en augment el nombre de viatgers de metro, mentre que
roman estable el d'autobusos i dels FCG.

El nombre total de passatgers dels transports públics de Bar
celona durant el primer trimestre d'enguany ha disminuït lleuge
rament en relació amb el mateixperíode de 1990. Tanmateix,
hem de considerar que enguany el període de Setmana Santa ha
caigut el primer trimestre quan l'any passat fou el segon, i que
aquesta diferenciació pot explicar la caiguda del nombre de viat
gers. En efecte, si prenem l'evolució dels quatre primers mesos

de 1991 amb els de l'any anterior -equiparant així l'efecte vaca

cional- tenim que el nombre de viatgers demetro augmenta no

tablement -un 4,6 per cent- i el d'autobús i Ferrocarril de la
Generalitat romanen aproximadament al mateix nivell de l'any
passat. A més, recordem que tant a l'autobús com sobretot als
Ferrocarrils de la Generalitat hi hagué, durant el primer trimes
tre de 1990, increments importants respecte de l'any anterior.

El fet que únicament augmenti el nombre de viatgers a les lí
nies de metro es deu, com ja hem comentat en d'altres ocasions,
a les dificultats de circulació de superfície que frena l'ús de l'au
tobús, malgrat la millora del seu servei -prolongació d'algunes
línies, ampliació d'alguns autobusos, major comoditat,... Quant
al Ferrocarril de la Generalitat, aquest té un tipus de viatger més
determinat i el seu nombre depèn en gran part del calendari lec
tiu.

En conjunt, no ens ha d'extranyar l'evolució negativa del
nombre d'usuaris d'autobús, i caldrà esperar la finalització de les
obres als principals vials per esperar-ne un augment, que es po
drà veure reforçat per l'ampliació de nous trams de carril bus i
d'una millor racionalització de les línies.
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Distribució geogràfica de les conferències

Distribució geogràfica de les conferències telefòniques internacionals (%)
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Font: Elaboració pròpia amb dades de Telefònica.

Conferències telefòniques internacionals

França 4.081 5.437
Alemanya 2.486 2.951
Itàlia 1.506 2.019
RegneUnit 1.667 1.533
USA 614 699
Japó 73 124
Resta món 4.198 2.750

Total 14.626 15.534

Presentem en aquest número de BARCELONA.ECONOMIA la dis
tribució geogràfica pels principals països de les conferències in
ternacionals. Les dades es refereixen al conjunt dels anys 1989
i 1990, i al total de comunicacions realitzades pels abonats de
Barcelona.
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El nombre total de conferències internacionals ha anat aug
mentant sensiblement els darrers anys, i assolí pel 1990 un total
de 15,5 milions de trucades. D'aquestes, un 77 per cent fou amb
destinació a un dels quatre països més importants de la Comuni
tat Europea (França, Alemanya, Itàlia i Regne Unit), quan l'any
anterior fou deu punts per sota. Elmés important d'aquests és
França, que arriba a concentrar l'any 1990 el 35 per cent de les
trucades internacionals —que equival a una mitjana de quasi
15.000 conferències diàries. Els increments més importants, lle
vat del de França, corresponen a Alemanya i a Itàlia, en conso

nància amb l'obertura de mercats i l'increment de les inversions
estrangeres. Quant al Regne Unit, la seva pèrdua de participació
i fins i tot en termes absoluts concorda amb la seva conjuntura
econòmica i l'evolució del turisme.

Després d'aquests països europeus, únicament destaquem els
Estats Units —un 4,5 per cent pel 1990— i el Japó —amb tot

just un 0,8 per cent pel mateix any, però que representa una

mitjana diària de 340 trucades i que any rera any va augmentant
considerablement. La resta de països, ja siguin comunitaris o no,
representen el 17,7 per cent del total de conferències internacio
nals per a 1990, molt per sota del 28,7 per cent de l'any anterior,
i que reflecteixen clarament la concentració de les conferències
amb els principals països de la Comunitat Europea.



Enquesta d'activitat turística

Estimació del nombre de pernoctacions i de visitants a Barcelona durant el primer trimestre 1991
(febrer, març i abril)

Nivell d'ocupació (a)
En places (%) En

Pemoctacions/

visitants

H5* 38 50 135.278 70.457 1,9
H4* 57 73 268.970 117.970 2,3
H 3* 58 71 347.148 143.449 2,4
H 2* 67 75 94.551 39.727 2,4
H 1* 64 70 82.035 29.403 2,8
Hs 3* 60 73 11.211 4.152 2,7

Total 55 68 939.193 405.159 2,3

a) Dades obtingudes a parfr de l'Enquestarealitzada als directors d'hotels.
Font: Enquesta d'Activitat Turística aBarcelona.

Patronat de Turisme de Barcelona i Àrea d'Economia i Empreses de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

A conseqüència de la guerra del Golf, davalla el volum de
visitants durant el primer trimestre d'enguany.

Durant el primer trimestre d'enguany —febrer/abril 1991—, el
volum de visitants que han pernoctat a la ciutat en hotels d'una a

cinc estrelles és de 405.159 persones, les quals han generat un
total de 939.193 pernoctacions.

En comparar amb el trimestre febrer-abril 1990, es registra
una forta davallada, tant pel que fa al volum de visitants —un

12,4 per cent— com al de pernoctacions efectuades a la ciutat
—un 9,7 per cent. En conseqüència, l'estada mitjana en termes

de nits creix en 0,1 punts —menor intensitat en la disminució del
volum de pernoctacions que en la del total de visitants— i se si
tua en 2,3 pernoctacions per visitant. Pel que fa a la durada mit
jana del sojorn, aquesta és de 2,9 dies per visitant, és a dir, aug
menta en 0,1 punts en relació amb la situació de fa un any.

Un fet ha caracteritzat el primer trimestre d'enguany. Aquest
trimestre ha estat clarament marcat pels efectes de la guerra del
Golf. La guerra s'inicià a mitjan de gener i acabà a finals de fe
brer. Per tant, la incertesa i el clima de tensió que generà es re

flecteix clarament en aquest període. Això ha comportat una da
vallada en el nombre de visitants.

En comparar amb la situació un any abans, i en analitzar per
categories hoteleres, es constata que en els establiments de més
categoria —de tres a cinc estrelles— s'enregistra una important
davallada tant en termes de visitants comde pemoctacions.

Aquesta reducció té més incidència en els hotels de cinc i de
quatre estrelles i afecta més intensament el nombre de visitants
que el volum de pernoctacions. Aixó fa que l'estada mitjana en

nits augmenti.

Quant al nivell d'ocupació hotelera, es produeix una disminu
ció tant en termes de places com d'habitacions —12 i 13 punts
respectivament. La reducció més important es detecta en els es
tabliments hotelers de cinc estrelles i la davallada afecta bàsica
ment el nivell d'ocupació en habitacions. Això ve donat pel fet
que en les categories hoteleres més altes, és habitual la utilitza
ció d'una habitació doble per ús individual. Aixímateix, els ho
tels de tres estrelles també en resulten força afectats.

Lleuger increment de l'estada mitjana en nits.

En relació amb el trimestre febrer/abril 1990, l'estadamitjana
en nits augmenta en 0,1 punts. A totes les categories d'hotel, es
produeix un allargament de l'estada mitjana amb l'excepció dels
de dues estrelles, on la ratio pernoctacions per visitant decreix
en 0,2 punts, i dels de cinc, on aquesta ratio esmanté estacionà
ria. Els increments més rellevants es produeixen en els d'una es

trella —0,5 punts—, fet relacionat amb els que vénen per raons
estrictament turístiques i que solen perllongar més la seva esta

da, i en els de quatre estrelles —0,3 punts.

En relació amb el trimestre anterior —novembre 90/gener
91—, s'observa que mentre que el total de pernoctacions aug
menta lleugerament —un 0,5 per cent—, el nombre de visitants
es redueix en un 7 per cent. Així, en relació amb aquest període
també es produeix un allargament de 0,1 punts de l'estada mitja
na en nits. Malgrat que el perfil del visitant de la ciutat continua
sent el de l'home de negocis, l'increment del pes dels visitants
vacacionals incideix positivament en la durada mitjana de l'esta
da. El turista en sentit estricte allarga habitualment més la seva

estada. La duradamitjana en dies esmanté en 2,9 dies per visi
tant. Cal recordar que el trimestre anterior es caracteritzà per un
escurçament de l'estada mitjana. El perfil del visitant-tipus du
rant aquest període —novembre 90/gener 91— es bàsicament la
persona que arriba a la ciutat amb un objectiu molt concret vin
culat als afers de negocis i que sol marxar sense realitzar cap ti
pus d'activitat de caire més turístic o més lúdic.

En fer l'anàlisi per categories hoteleres i en relació amb el tri
mestre anterior, tenim que a totes creix el volum de visitants i el
de pemoctacions efectuades, amb l'excepció dels establiments de
cinc estrelles, en què es registra una notable reducció en els dos
conceptes. Els hotels de quatre i dues estrelles tenen l'increment
més significatiu.
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants

Sexe (%)
Homes 79,4 77,- 79,6 83,3 82,3 73,5 79,8
Dones 20,6 23,- 20,4 16,7 17,7 26,5 20,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Edat (%)
14-18 1,5 0,9 0,1 0,3 0,6 2,7 0,7
19-24 8,2 7,0 5,8 5,3 5,4 12,3 6,6
25-34 28,9 31,4 25,3 30,5 24,2 28,2 29,1
35-49 44,8 42,1 48,2 43,7 52,2 39,0 44,6
50-64 13,9 16,4 19,1 18,1 16,2 15,6 16,9
+65 2,7 2,2 1,5 2,1 1,4 2,2 2,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Nacionalitat (%)
Espanyola 49,0 52,2 50,3 53,6 51,5 48,6 51,2
Madrid 15,2 14,9 17,2 1,5 16,0 13,4 16,2
País Basc 5,8 6,9 4,9 4,7 3,3 4,7 5,6
Andalusia 6,2 5,7 3,2 4,2 4,7 4,4 4,8
País Valencià 6,8 8,7 5,6 7,7 6,8 6,5 7,2
Altres 15,0 16,0 19,4 19,5 20,7 19,6 17,4

Estrangera 51,0 47,8 49,7 46,4 48,5 51,4 48,8
Francesa 6,7 7,0 7,2 8,2 7,6 11,1 7,3
Britànica 3,8 3,5 3,1 5,8 6,4 9,4 4,1
Italiana 6,9 4,3 7,7 5,7 7,5 10,3 6,1
Alemanya 4,3 5,3 1,8 2,0 4,9 4,5 3,4
Nord-americana 4,9 6,8 7,6 4,2 4,5 3,4 5,9
Japonesa 6,4 2,0 1,1 1,1 2,2 2,2 2,6
Altres 18,0 18,9 21,1 19,4 15,4 10,5 19,4

Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Professió de l'enquestat (%)
Professional liberal 11,7 19,1 21,4 19,7 20,0 16,9 18,0
Alt directiu 29,2 21,2 27,0 34,2 31,2 16,1 27,8
Quadres intermedis 15,1 12,9 17,1 15,2 12,2 15,7 15,0
Empleat 13,8 19,3 11,1 6,1 8,0 16,6 12,7
Tècnic superior 15,1 12,3 11,8 14,8 12,4 10,5 13,5
Estudiant 6,9 4,2 1,2 2,8 5,3 8,5 3,8
Mestressa de Casa 4,0 4,5 2,7 2,4 2,3 7,4 3,4
Altres 4,2 6,5 7,7 4,8 4,8 8,3 5,8
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Els negocis, principal motiu del viatge i discreta recuperació
del turisme.

Més d'un 55 per cent declaren venir per motius comercials o
de negocis. En relació amb la mateixa situació un any abans,
aquest percentatge creix, si bé, es manté en la mateixa línia dels
darrers quatre trimestres, sempre per sobre del 53 per cent. Per
tant, quant a motivacions, es reforcen les observacions dels dar
rers trimestres, i es pot definir el perfil tipus del visitant que arri
ba a la ciutat: el motiu més rellevant són les relacions comercials
i els negocis. S'incrementa en 2,6 punts el percentatge dels assis
tents a fires, mentre que es detecta una forta caiguda -5
punts- del pes dels visitants per motius turístics, així comuna

reducció, encara que menys marcada -2,7 punts-, dels que as

sisteixen a congressos. També davallen els visitants per etapa de
viatge i per motius familiars.
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En relació amb el trimestre passat, destaca la recuperació dels
turistes en sentit estricte -3,4 punts- i dels que arriben com a

etapa del seu itinerari que, malgrat tenir un pes poc significatiu,
gairebé el doblen. El percentatge dels que vénen per raons de
negoci cau lleugerament i el dels assistents a fires esmanté.

Finalment, cal remarcar que, per primer cop al llarg de la sè
rie analitzada, un 2,7 per cent dels visitants declaren les visites
mèdiques com a motiu de la seva estada a la ciutat. Els centres
mèdics especialitzats són possiblement una de les potencialitats
de Barcelona a l'hora d'atreure visitants.



Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuacio)

Motiu de la visita (%)
Comercial/Negocis 50,4 53,2 54,4 57,0 55,0 44,1 53,8
Turisme 22,0 17,4 20,8 13,6 17,0 21,0 18,4
Fires 13,6 7,4 8,4 14,3 16,2 10,1 10,8
Congressos 6,4 4,7 3,4 3,5 3,7 4,3 4,5
Etapa viatge 3,1 5,8 6,8 1,3 2,3 11,1 4,3
Motius familiars i acompanyants 2,3 7,1 2,8 5,6 1,5 8,5 4,5
Altres 2,2 4,4 3,4 4,7 4,3 0,9 3,7
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Raons d'elecció de Barcelona* (%)
Coneixement previ 15,6 9,3 14,9 10,4 15,0 17,4 13,3
Per recomanació 8,9 7,4 4,0 6,1 15,3 12,9 6,9
Motius familiars i acompanyants 3,6 30,8 15,2 25,7 16,7 13,3 21,7
Etapa viatge 23,2 28,7 41,0 24,7 16,9 35,1 31,9
Informació (futlletó...) 24,6 16,3 6,8 4,2 4,3 5,1 13,9
Recomanació agència viatges 1,7 0,5 0,6 0,4 1,0 6,5 0,8
Altres 22,4 7,0 17,5 28,5 30,8 9,7 11,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Repetitivitat de la visita (%)
No cap vegada 21,2 22,3 19,8 20,1 16,6 17,4 20,9
1 vegada o més 78,8 77,7 80,2 79,9 83,4 82,6 79,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Mitjà de transport utilitzat (%)
Avió 61,2 58,6 64,8 61,8 62,1 51,5 61,5
Vehicle propi 24,1 22,8 23,2 23,9 19,8 29,8 23,5
Autocar/Autobús 3,8 2,5 3,0 2,2 4,9 9,0 2,9
Tren 9,3 13,9 7,6 10,1 12,6 8,9 10,3
Altres 1,6 2,2 1,4 2,0 0,6 0,7 1,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Recomanació i coneixement previ de la ciutat: principals raons

d'elecció de Barcelona.

Quant a les raons d'elecció de Barcelona, i respecte al mateix
període de l'any anterior, la recomanació i els motius familiars
són les més significatives -augment de 6,4 i de 13,1 punts res
pectivament. Es important tenir present que aquesta pregunta
només es fa als qui declaren venir per motius turístics o estar en

etapa de viatge. El coneixement previ esmanté comuna de les
raons d'elecció més rellevants. El fet de considerar la ciutat com
a etapa de viatge i l'informació a través de fulletons davallen for
tament. Continuem constatant que el paper de les agències de
viatge és quasi inexistent.

En comparar amb el trimestre anterior, la recomanació dobla.
el seu pes i el coneixement previ adquireix novament la impor
tància que tenia en elmateixperíode de fa un any. Davalla for
tament com a raó d'elecció els motius familiars i el fet de formar
part d'un itinerari.

Continua augmentant la importància relativa del tren com a mitjà
de transport.

Respecte al període febrer-abril 1990, esmanté la predomi
nància de l'avió com a mitjà de transportmés emprat. Creix el
volum de visitants que arriben amb tren. L'ús del tren com a

mitjà de desplaçament cada cop adquireix més rellevància, pos
siblement en detriment del vehicle privat. Per determinats des
plaçaments resultamés còmoda la utilització del transport ferro
viari, al mateix temps que el fet de poder aprofitar el trajecte
d'anada i/o de tornada per dormir suposa una reducció de les

despeses per al viatger. Cau lautilització del vehicle propi i creix
lleugerament l'autocar/autobús, a causa del discret augment de
la presència de grups organitzats a la ciutat.

En relació amb el trimestre anterior, creix lleugerament la uti
lització de l'avió, que continua mantenint la seva importància.
Aquest trimestre el vehicle privat s'utilitza menys, malgrat in
cloure un període vacacional com el de Setmana Santa. Aug
menten els que responen arribar a Barcelona amb tren. En da
rrer lloc, tot i sent poc significatiu, augmenta el pes de
l'autobús/autocar per tractar-se d'un període vacacional.

Quant a les caractetístiques identificadores de lamostra i en
comparar amb el mateix període de l'any passat, els nostres visi
tants continuen sent majoritàriament homes. Més d'un 52 per
cent tenen entre 35 i 49 anys. Els joves de 14 a 24 anys i els de
més de 65 anys són pràcticament irrellevants. Pel que fa a la res

ta, un 24 per cent es troba en l'interval entre els 25 i els 34 anys
-davalla en relació al trimestre febrer/abril 1990- i un 16 per
cent entre els 50 i els 64 anys. Són professionals amb un nivell de
qualificació alt. Augmenten els alts directius, els professionals li
berals i els tècnics superiors. Continuen perdent pes i romanen
molt poc significatius els estudiants i les mestresses de casa. No
obstant això, respecte al trimestre passat, es constata una dismi
nució de la presència d'alts directius i un moderat creixement de
la dels empleats i estudiants. Aquests darrers perfils esmentats
estan moltmés relacionats amb el turisme vacacional.
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuacio)

Durada de l'estada mitjana a la ciutat

Dies 2,8 2,7 3,0 2,9 2,9 3,1 2,8
Nits 2,2 2,0 2,3 2,2 2,3 2,4 2,2

Forma de contractació de l'allotjament (%)
Origen/intermediari 40,1 40,9 49,3 41,7 38,1 46,5 42,9
Origen/no intermediari 21,0 17,3 16,1 19,4 24,0 25,5 18,5
Destinació/intermediari 23,8 27,0 23,8 26,2 19,2 10,0 25,3
Destinació/no intermediari 14,0 14,8 10,8 12,1 17,4 16,8 12,8
N.s./N.c. 1,1 -

- 0,6 1,3 1,2 0,5
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Règim d'allotjament (%)
Habitació i desdejuni 59,5 51,5 60,5 64,6 59,8 56,3 58,8
Només habitació 35,5 41,6 32,8 30,0 34,2 32,3 35,1
Pensió completa 2,8 2,8 1,9 3,3 4,5 4,4 2,7
Mitja pensió 2,2 4,1 4,8 2,1 1,5 7,0 3,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Acompanyat per (%)
Sol 35,9 32,6 30,4 42,2 40,5 31,7 35,1
Amic/companys 41,6 31,7 36,9 34,0 38,2 38,5 35,6
Amb la família 18,0 30,9 28,6 22,3 18,6 23,3 24,9
Amb fills 4,9 7,1 4,7 4,0 2,9 7,0 5,2
Sense fills 13,1 23,8 23,9 18,3 15,6 16,3 19,7

Grup organitzat 4,5 4,8 4,8 1,5 2,7 6,5 4,4
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Distribució de la despesa extrahotelera (%)
Menjar/beguda 57,6 56,2 55,5 58,0 62,0 63,6 56,4
Compres 14,4 14,4 13,5 17,0 15,0 20,3 15,1
Entreteniment 10,3 10,2 15,1 10,0 12,0 8,9 11,7
Transport intern 14,1 17,9 15,0 12,0 11,0 6,4 14,9
Altres 3,6 1,3 0,9 3,0 0,7 1,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Augmenta la presència de visitants procedents de la resta

de l'Estat.

En relació amb la situació de fa un any i per nacionalitats,
augmenta la presència de visitants espanyols en tant que dismi
nueix la dels visitants forans. Pel que fa als que arriben de la res

ta de l'Estat, aquests procedeixen bàsicament de la Comunitat
Autònoma de Madrid i del País Valencià.

Quant als estrangers, destaca el fort creixement del volum de
visitants britànics -principalment de procedència anglesa-, se
guit, encara que a una certa distància, dels italians i alemanys
-bàsicament de les regions de Llombardia, Piamont i l'Emília
Romana, i de Düsseldorf i Munic respectivament-, mentre que
es redueix la de francesos i nord-americans. Els nord-americans
han estat els més marcadament sensibles als efectes de la guerra
del Golf. Així mateix, cal remarcar la notable davallada del total
de turistes japonesos: en el trimestre febrer-abril 1990, un 6,4
per cent dels visitants eren japonesos i enguany, aquest percen
tatge s'ha reduït a un 2,2 per cent.
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En relació amb el trimestre passat, creixmolt moderadament
el volum de visitants estrangers, mentre es redueix el nombre
d'espanyols. Així i tot el nombre de visitants procedents del con
junt de l'Estat continua sent majoritari. Del col.lectiu estatal,
destaca un increment dels que procedeixen d'Andalusia. Pel que
fa als forans, es produeix un increment de britànics, italians i
alemanys i una reducció de francesos. Aixímateix, es constata
una recuperació, encara que molt feble, de la presència nord

americana i japonesa a la ciutat.

Pèrdua relativa del pes dels intermediaris tant en les contracta
cions fetes en origen com en destinació.

En relació amb la situació un any abans, es constata una pèr
dua de pes dels intermediaris, tant en les contractacions fetes en

origen com en les fetes en destinació. Per tant, sembla que hi ha

una tendència que els visitants realitzin directament la contracta

ció de l'allotjament. No obstant això, la contractació en origen
amb intermediari continua tenint un pes rellevant -un 38,1 per
cent. Aixímateix, continua sentmés important el volum de con

tractació fet en origen que en destinació. En relació amb el tri
mestreanterior, els comentaris van en la mateixa línia.



Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació)

Principals visites efectuades (%)
La Sagrada Fanulia 25,7 31,1 28,7 9,4 11,6 12,4 23,8
Parc Güell 11,6 10,7 9,6 1,6 3,4 4,5 8,4
Gaudí/Modernisme 6,4 10,2 9,8 7,1 4,6 7,1 8,5
Barri Gòtic/Ciutat Vella 19,2 24,6 26,2 11,7 12,5 21,3 20,5
La Rambla 16,4 26,6 13,1 6,0 5,0 17,2 15,8
Port/Colom 11,0 23,8 14,9 3,7 5,4 6,9 13,6
Museu Picasso 10,8 11,3 10,9 6,5 4,7 8,3 9,9
Altres museus 12,1 8,4 11,8 14,5 9,3 7,9 11,6
Poble Espanyol 6,7 5,2 5,3 1,8 2,1 1,2 4,8
Montjuïc 21,5 22,4 18,6 6,1 3,9 12,3 17,2
Vila Olímpica - -

-

Anella Olímpica 5,7 7,2 7,7 6,7 9,5 3,1 6,8
Visita ciutat - - - 5,0 6,4 13,1
N.s./N.c. 22,1 16,3 19,9 51,4 51,4 45,1 27,3

Valoració dels enquestats sobre els següents punts
(Mitjana, en base a valoració de 1`1 al 10)
Oferta arquitectònica 8,1 7,9 8,1 7,9 8,0 8,3 8,0
Oferta cultural 7,7 7,9 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8
Quantitat/Qualitat de l'oferta comercial 7,7 7,6 6,7 - 7,4 7,6
Entreteniment 7,4 7,4 7,2 7,3 7,3 7,6 7,3
Qualitat de l'oferta hotelera 7,6 7,3 - - 7,4 7,4
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,7 7,6 7,7 7,8 7,5 7,2 7,7
Accessos 6,9 6,7 6,9 6,7 6,5 7,1 6,8
Transport públic 7,8 7,7 7,1 7,4 7,2 6,3 7,4
Taxi 7,2 6,9 - - 7,0
Nivell d'informació 6,9 6,6 6,7 6,6 6,5 6,5 6,7
Quantitat de l'oferta hotelera 5,9 6,0 - - 6,2 6,0
Nivell de preus 4,7 4,7 - - 5,8 4,7
Netedat de la ciutat
Seguretat ciutadana 6,1 6,0 6,3 6,6 6,6 5,1 6,3
Contaminació ambiental** 5,0 5,0 4,9 5,4 4,9 4,4 5,1
Qualitat i quantitat de l'oferta de restauració 7,7 7,8 - - 7,6 7,8
Relació qualitat/preu oferta restauració - 6,6 6,7 6,6 6,7
Relació qualitat/preu oferta hotelera - 6,1 6,2 5,7 6,2
Relació qualitat/preu oferta comercial - 6,7 6,9 6,4 6,8

Grau de satisfacció de l'estada a Barcelona (%)
Força satisfet 65,2 69,1 67,2 77,5 65,3 25,2 23,2
Molt satisfet 25,4 24,3 24,4 18,6 24,5 63,2 69,8
Indiferent 9,2 5,5 7,5 3,7 9,2 10,6 6,4
Poc satisfet 0,2 0,8 0,9 0,2 1,0 0,8 0,5
Molt insatisfet 0,2 0,2 0,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
* Hom només ha enquestat els visitants per motius de turisme id'etapa de viatge.
** A partir de la segona Enquesta, hom ha agrupat els conceptes de netedat de la ciutat i de contaminació ambiental.
Font: Patronat de Turisme de Barcelona. Elaboració pròpia.

Quant al règim d'allotjament, quasi un 60 per cent dels visi
tants contracten habitació i desdejuni. Disminueix lleugerament
l'ús de només habitació. Així mateix, augmenta, encara que
molt moderadament, el règim de pensió completa, possiblement
vinculat a l'increment de visitants que arriben a Barcelona amb
un grup organitzat i que viatgen amb un autocar o autobús.

En relació amb el trimestre passat, augmenta la utilització de
només habitació. El mateix ocorre amb el règim de pensió com
pleta, possiblement com a conseqüència directa de la moderada
recuperació del turisme degut a les vacances de Setmana Santa.

En el primer trimestre d'enguany, gairebé un 41 per cent dels
visitants declaren venir sols. Respecte al mateix període d'un
any abans, aquest col.lectiu creix en quasi 5 punts. Augmenten
els que diuen venir amb la familia, però sense fills -2,5 punts. I
disminueixen els que vénen amb amics o companys -3,4 punts.

En relació amb el trimestre anterior, hi ha menys visitants que
declaren arribar sols mentre que creix el nombre dels que ho fan
amb amics o companys. També es constata un moderat incre
ment del turisme de grup organitzat.
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La despesa extrahotelera es destina majoritàriament
a la restauració.

La despesa extrahotelera es destina majoritàriament —un 62
per cent— a menjar i beure. En fer la comparació interanual, la
despesa destinada a restauració augmenta en 5 punts i la destina
da a entreteniment en 1,7 punts. La de transport intern es re

dueix en 3 punts. Aquesta davallada del transport intern està re
lacionada amb una disminució del volum de visites efectuades a

la ciutat.

Respecte al darrer trimestre de l'any passat, s'observa un aug
ment de la despesa extrahotelera dedicada a la restauració i a ac

tivitats lúdiques. Això pot indicar un comportament més vaca

cional per part dels visitants a la ciutat.

Esmanté el baix volum de visites efectuades al conjunt
de la ciutat.

Els indrets de màxim atractiu turístic pel visitant continuen
sent Gaudí i el conjunt modernista, el Barri Gòtic/Ciutat Vella,
la Rambla i el Port/Colom. No obstant això, cal assenyalar una
forta davallada de les visites efectuades. El percentatge dels que
no ho saben/no contesten, que hom pot considerar com a perso
nes que no efectuen cap visita, i que en el trimestre anterior es

disparà, continua creixent. Es palesa, doncs, un trencament en

la tendència a la baixa d'aquest col.lectiu. Per tant, es reforça la
hipotèsi que, en ser els negocis el principal motiu de visita, els
visitants només vénen per feina i no gaudeixen gairebé dels
atractius i atributs de la ciutat. Una oferta atractiva i suggerent
—en temes de lleure, cultura o turístics en sentit ampli— podria
facilitar la captació d'una bona part d'aquesta clientela potencial
i així allargar l'estada i aprofitar-la turísticament de formamés
intensa. Aquesta davallada afecta la totalitat dels indrets turís
tics habitualment visitats.
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En relació amb el trimestre passat, continua sent molt relle
vant el volum de respostes de no ho sap/no contesta. Per tant, es
manté el baix volum de visites efectuades ja constatat en el pe
ríode anterior. No obstant, amb l'augment dels turistes en sentit
estricte, es palesa una recuperació, encara que molt moderada,
del volum de visites efectuades, principalment al conjunt moder
nista de la ciutat i al Barri Gòtic/Ciutat Vella, així com al
Port/Colom, a Montjuïc i a l'Anella Olímpica.

En valoració sistemàtica de al 10, els aspectes de la ciutat
més ben valorats continuen sent l'oferta arquitectònica i la cultu
ral, el caràcter i l'amabilitat dels ciutadans, l'oferta lúdica i el
transport públic.

Respecte al mateix període de l'any passat, s'observa una da
vallada, més o menys significativa, en la valoració de tot i cadas
cun dels aspectes, amb l'excepció de la seguretat ciutadana, on
es constata unamillora, passant de 6,1 en el trimestre fe
brer/abril 1990 a 6,6 en el mateix trimestre d'enguany. Quant a
la contaminació ambiental, concepte que engloba els aspectes de
netedat de la ciutat i de contaminació del medi, torna a caure

per sota de l'aprovat.

En relació amb el període anterior, els enquestats donen una

valoració lleugerament més baixa a la relació qualitat/preu tant

de l'oferta hotelera, com de la de restauració i la de comerç.
Aixímateix, obtenen puntuacions menys favorables el caràcter
dels ciutadans, el transport públic i els accessos.

El grau de satisfacció que declaren els visitants es continua
mantenint a nivells força elevats. En relació amb la situació de
fa un any, no es produeix cap canvi en el nivell de satisfacció.
Respecte al trimestre anterior, s'observa un augment dels que es

consideren molt satisfets en detriment dels que es declaren força
satisfets. Aquí podríem formular la hipòtesi que els visitants de

negocis i altres motius laborals són moltmés exigents quant als
serveis que obtenen a laciutat mentre que els més estrictament
turístics i vacacionals, en tenir una visió menys utilitària i més lú
dica de la ciutat, són més tolerants.



V. Mercat immobiliari
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Construcció d'habitatges i projectes visats

Construcció d'habitatges
Resta Resta Resta

Barcelona Barcelonès Regió I Catalunya
Acabats flTtTh Acabats flTfT .Acabats ITTtMT

1987 3.828 3.146 1.450 619 13.658 10.685 28.887 20.977 47.823 35.427
1988 3.480 3.302 1.259 883 18.012 10.765 38.117 20.787 60.868 35.737

1989 4.720 3.218 1.305 1.197 19.103 14.264 38.522 26.922 63.650 45.601

1990 2.724 1.868 769 1.039 12.328 11.216 21.541 22.246 37.362 36.369
lr. tr. 1.319 866 170 265 3.825 3.161 5.999 6.590 11.313 10.882
2n. tr. 438 567 124 311 3.397 3.152 6.050 8.168 10.009 12.198

3r. tr. 543 323 160 206 2.562 2.224 5.195 5.632 8.460 8.385
4t. tr. 424 112 315 257 2.544 2.679 4.297 1.856 7.580 4.904

1991

lr. tr. 530 1.186 224 275 2.763 4.247 3.953 5.922 7.470 11.630

Font: Iniciats: Explotació delsvisats d'obra residencial delsCol.legis d'Aparelladors de Catalunya. Acabats: Direcció General d'Arquitectura iHabitatge. Generalitat de Catalunya.
Elaboracio pròpia.

Variació (%)

Barcelona

Resta Barcelonès i

Resta Regió I
Iniciats Acabats Iniciats Acabats

lr. tr. 91/1r. tr. 90 -59,8 37,0 -25,2 32,0

1990/1989 -42,3 -42,0 -35,8 -20,7

Al llarg del primer trimestre d'enguany persisteix la davallada del
nombre d'habitatges iniciats.

Aquest quadre ha estat elaborat a partir de l'explotació dels
visats d'obra residencial dels Col.legis d'Aparelladors de Catalu
nya i dels expedients d'acabament concedits per la Direcció Ge
neral d'Arquitectura i Habitatge. Les dades ofereixen un pano
rama força semblant al que ja es va donar a la darreria de l'any
passat, quan es va registrar una davallada generalitzada del ni
vell d'activitat constructiva residencial a tot Catalunya.

En concret, al llarg del primer trimestre d'enguany els habitat
ges iniciats han experimentat una forta disminució en relació
amb el mateix període de l'any passat. Aquesta recessió ha estat

homogènia a tots els àmbits territorials en què classifiquem les
dades -en tots els casos superiors al 25 per cent, amb l'excepció
de la Resta del Barcelonès, que creix un 31,8 per cent, però que
en tot cas ho fa a partir de nivells baixos en termes absoluts. Tal
com vam presagiar en el número anterior de BARCELONA.ECO
NOMIA, persisteix la davallada dels habitatges iniciats a Barcelo
na -és del 59,8 per cent en relació amb el mateix trimestre de

l'any passat, la qual cosa s'explica per molts factors. En primer
lloc s'ha d'esmentar que l'esforç d'acondicionament residencial
per a l'allotjament de la família olímpica vaprovocar una gran
concentració de projectes durant el bienni 1989-1990 que en cer

ta manera es pot considerar que es van «avançar» en el temps
per tant, podrien correspondre en una seqüència temporal més
llarga; en segon lloc, se sap que hi ha una gran escassesa de sòl
lliure per a usos residencials a la ciutat; d'altres factors com un

cert refredament de la demanda d'habitatges de nova construc

ció malgrat les perspectives d'un abaratiment del finançament, i
uns nivells de preus per sobre de les possibilitats d'un ampli sec
tor del mercat, fan que les perspectives d'una reactivació de la
construcció d'habitatges.

Pel que fa a la resta d'àmbits territorials estudiats, alguns
comparteixen les mateixes causes de disminució del nivell d'acti
vitat que es donen a la ciutat de Barcelona, alhora que l'impacte
dels desincentius fiscals i dels canvis d'hàbits relacionats amb el
lleure, han incidit negativament en la construcció de les anome
nades segones residències.

Els expedients que declaren acabada la construcció d'un habi
tatge a efectes administratius mostren una evolució moltmés fa
laguera; mostren una evolució força positiva en general -amb
l'excepció de la Resta de Catalunya, que disminueix d'un 10,1
per cent, i que, d'altra banda, recull lameitat dels habitatges
acabats durant aquest trimestre. Ara bé, no s'ha d'oblidar que,
amb la davallada dels habitatges iniciats les perspectives futures
dels acabats no permeten l'optimisme, i caldrà esperar solucions
de caire estructural i urgent que tendeixin a resoldre les necessi
tats d'habitatge, si no es vol tornar a assistir a una nova escalada
de preu a mitjà termini permanca d'oferta de nous habitatges a

la ciutat.
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Projectes d'habitatges visats pel Ccd.legi
d'Arquitectes (Província de Barcelona)

1982 19.211 15.985 3.226
1983 16.188 10.227 5.961
1984 13.644 8.014 5.630
1985 15.260 9.104 6.156
1986 11.621 7.965 3.656
1987 17.919 12.577 5.342

1988 26.330 22.819 3.511
lr. tr. 5.952 4.813 1.139
2n. tr. 7.635 6.324 1.311
3r. tr. 5.618 5.205 413
4t. tr. 7.125 6.477 648

1989 32.942 30.222 2.720
1r. tr. 7.835 6.786 1.049
2n. tr. 11.753 11.235 518
3r. tr. 6.280 6.033 247

4t. tr. 7.074 6.168 906

1990 20.496 19.210 1.286
lr. tr. 6.104 5.742 362
2n. tr. 5.489 5.289 200
3r. tr. 5.059 4.661 398
4t. tr. 3.844 3.518 326

1991
lr. tr. 5.521 5.107 414

Font: Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i Col.legi d'Arquitectes de

Catalunya.

Projectes visats
Protecció

Variació (%) Total Lliures oficial

lr. tr. 1991/1r. tr. 1990 -9,5 -11,1 14,4
lr. tr. 1990/1r. tr. 1989 -22,1 -15,4 -65,5

1990/1989 -37,8 -36,4 -52,7
1989/1988 25,1 32,4 -22,5
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S'alenteix el ritme de decreixement dels projectes d'habitatges
visats.

L'evolució dels projectes d'habitatges visats pel Col.legi d'Ar
quitectes de Barcelona durant el primer trimestre d'enguany
manté la tendència a la baixa -sensiblement suavitzada- que
es va iniviar l'any 1989. Això és conseqüència d'un alentiment
del ritme de caiguda en els projectes de promocions lliures, amb
unadisminució sobre el mateix període de l'any passat de 111,1
per cent, i d'una variació a l'alça dels de protecció oficial. En
cap cas no sembla agosarat pensar que aquest alentiment de la
tendència pot estar motivat pel fort ritme previ de davallada.

Malgrat que els projectes d'habitatges de protecció oficial ex
perimenten un creixement del 14,4 per cent respecte almateix
període de l'any anterior, en termes absoluts representen una
quantitat moltminsa, ja que aquests no superen el 7,5 per cent
dels visats.

És prematur interpretar que aquest lleu augment és un primer
senyal de reactivació com a conseqüència de les diferents mesu

res d'instrumentació d'ajuts per facilitar l'accés a l'habitatge que
es duen a terme des de les diferents administracions i per part
d'altres agents socials. Caldrà esperar uns mesos per veure si en
tre totes aquestes mesures s'aconsegueix unamillora de les con

dicions d'accés a l'habitatge per una part important de lapobla
ció que a hores d'ara es troba lluny de poder accedir-hi.



Llicències d'obres

Sostre previst a les llicències d'obresconcedides in2)
gener-març 1990

(b)
Variació
(a1b) (%)

gener-març 1991 am #

Atklikli~

(gener-març 1991)
,

Variació amb

illiaiii~
gener-març 1991

ArdimaimisÁiti
Total 258.515 367.130 -29,6 286.359 -35,2

Edificis residencials 123.570 284.545 -56,6 123.570 -63,2
Ús residencial 51.967 152.250 -65,9 51.967 -72,5
Aparcaments 51.610 90.475 -43,0 51.610 -49,4
Locals comercials 19.993 41.820 -52,2 19.993 -55,3

Altres edificis 134.945 82.585 63,4 162.789 52,7
Aparcaments 41.550 20.771 100,6 48.782 100,0
Indústria 16.272 27.050 -39,8 16.272 -39,8
Oficines 32.632 11.046 195,4 42.507 34,9
Equipaments 31.814 18.070 76,1 31.814 76,1
Hotels 0 10.287 - 0 -

Altres equipaments 31.814 7.783 308,8 31.814 308,8
Locals comercials 12.677 5.648 124,5 23.414 314,6

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Disminueix el sostre de nova construcció previst a la ciutat.

A partir de les dades relatives a l'explotació dels expedients
de nova planta i d'ampliació aprovats per la Direcció de Serveis
de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona presen
tem els quadres següents, que registren el nou sostre previst a la
ciutat durant el primer trimestre d'enguany. Aquests quadres in
corporen per primer cop la informació relativa als expedients de
modificació de projecte que es tradueixen en un increment net
de nou sostre. En qualsevol cas, en tractar-se d'un nombre molt
minso d'expedients, considerem que aquesta agregació no afec
tarà la continuïtat de la sèrie a nivell de tendència.

Al llarg dels tres primers mesos de l'any s'ha aprovat la cons

trucció de 286.359 m2 de sostre total. D'aquesta nova superfície,
un 43,2 per cent se situa en edificis de tipus residencial, i el 56,8
per cent restant en altre tipus d'edificacions destinades bàsica
ment a usos terciaris. Es confirma doncs el predomini del sostre
no residencial sobre el residencial a les noves llicències aprova
des que es va manifestar per primer cop durant el segon trimes
tre de l'any passat, i que s'ha mantingut des d'aleshores. D'altra
banda, si no es consideren els expedients de la Vila Olímpica, la
relació gairebé s'equipara, mantenint-se, però, la superioritat de
la superfície no residencial -52,2 per cent- sobre la residencial
-47,8 per cent.

La nova superfície prevista durant el primer trimestre d'en
guany representa una disminució del 35,2 per cent en relació
amb el mateixperíode de l'any passat, i del 29,6 per cent si no es

consideren els expedients de la Vila Olímpica. Es tracta d'una
reducció molt important del sostre previst que suposa un fre en

la tendència expansiva que es registrava almenys des del 1988
-data a partir de la qual disposem de dades. Cal destacar que el
sostre previst durant aquest primer trimestre és només un 7,9
per cent superior alprevist durant el primer trimestre del 1989.
D'alguna manera era d'esperar una sensible reducció del sostre
previst, un cop endegades les grans obres que permetran d'habi
litar la ciutat per l'esdeveniment olímpic. Caldrà esperar els pro
pers mesos -amesura que es vagin finalitzant aquestes obres
per veure si això representa l'inici d'una fase recessiva en el sec
tor de la construcció.

L'augment de la superfície destinada a usos no residencials

compensa en part la forta davallada registrada per ladestinada
a usos residencials.

L'evolució d'aquest nou sostre segons els usos principals a què
està destinat es manifesta divergent pels dos grans grups a que
fan referència; així, mentre que el conjunt del sostre previst en
edificis residencials experimenta una reducció d'un 63,2 per cent
respecte al mateix període de l'any passat, la superficie prevista
en altres edificis creix d'un 52,7 per cent. Aquesta evolució tan
dissemblant confirma la creixent importància de les edificacions
vinculades a activitats terciàries en perjudici de les residencials.

Pel que fa al sostre destinat a usos exclusivament residencials,
es detecta una disminució del 72,5 per cent respecte al primer
trimestre de l'any passat. Aquest és el bloc que experimenta una

reducció més important de tots els grups en què classifiquem el
nou sostre previst. Si es considera que alhora és el grup que té
una participació relativa superior sobre el total de nova superfí
cie prevista, és clara la importància del signe de la seva evolució.
Pel que fa al sostre destinat a places d'aparcament i a locals co

mercials en edificis residencials, ambdós blocs experimenten dis
minucions importants -del 49,4 i del 55,3 per cent respectiva
ment. Ara bé, si passem a l'evolució d'altre tipus d'edificacions,
això pren un altre caire, ja que hi ha una expansió generalitzada
-amb un increment superior al 50 per cent- de la que només

queda exclòs el sostre destinat a edificis industrials -que dismi
nueix un 39,8 respecte al mateix trimestre de l'any passat- i el
destinat a hotels -ja que al llarg d'aquest trimestre no s'ha pre
vist la cosntrucció de cap de nou. La superfície destinada a acti
vitats terciàries continua, doncs, la seva expansió.
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Habitatges previstos a les llicències d'obres d'edificis residencials concedides (gener-març 1991)

iS

residencial

construït previst
Increment

de sostre* Habitatges previstos
Increment

habitatges*

Sostre

constrnit per
habitatge

m2

Nombre de

promocions
previstes

Habitatges
per

promoció% Nombre

1. Ciutat Vella 3.213 6,2 0,09 44 9,6 0,09 73,0 5 9

2. Eixample 15.159 29,2 0,13 150 32,6 0,12 101,1 4 38

3. Sants-Montjuïc 9.269 17,8 0,17 85 18,5 0,11 109,0 7 12

4. Les Corts 586 1,1 0,02 1 0,2 0,00 586,0 1 1

5. Sarrià-Sant Gervasi 7.485 14,4 0,10 39 8,5 0,06 191,9 9 4

6. Gràcia 2.178 4,2 b,05 19 4,1 0,03 114,6 4 5

7. Horta-Guinardó 3.925 7,6 0,08 34 7,4 0,05 115,4 6 6

8. Nou Barris 5.851 11,3 0,13 54 11,7 0,08 108,4 8 7

9. Sant Andreu 2.608 5,0 0,06 23 5,0 0,04 113,4 4 6

10. Sant Martí 1.693 3,3 0,03 11 2,4 0,01 153,9 2 6

Total 51.967 100,- 0,091 460 100,- 0,07' 113,0 50 9

* En relació amb l'estoc existent acada districteel 1986.
' Enrelació amb el total de la ciutat per al 1986.
Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona i per ICB.

Minva considerable del nombre d'habitatges previstos durant el

primer trimestre d'enguany.

Al llarg del primer trimestre del 1990 s'ha aprovat la construc

ció de 460 nous habitatges distribuïts en 50 promocions, amb un

total de 51.967 m2 de sostre. Aquestes xifres mostren una reduc
ció molt important del sostre residencial previst en relació amb
el mateix període de l'any passat, ja que tant en termes de su

perfície com d'habitatges es registra una disminució -exacta

ment idèntica- del 72,5 per cent. Si bé és cert que al llarg dels
anys 1989 i 1990 les dades de construcció d'habitatges han estat

fortament determinades per les aprovacions dels expedients per
tanyents a les promocions olímpiques, cal dir que des del 1988
-any a partir del qual disposem de dades- no s'havia registrat
una dotació tan minsa d'habitatges en un sol trimestre. Caldrà
esperar els propers mesos per determinar el caire i la importàn
cia d'aquesta contracció.

Els 51.967 m2 previstos exclusivament per a usos residencials
representen un increment respecte al sostre residencial existent a
la ciutat el 1986 del 0,09 per cent, mentre els 460 habitatges nous
donen lloc a un increment del 0,07 respecte als habitatges exis
tents el 1986.

Quant a les dimensions dels edificis, les dades corresponents a

aquest trimestre ofereixen una mitjana de 9 habitatges per pro
moció, també inferior a la corresponent a l'any anterior -que
en aquell cas estava fortament condicionada per les promocions
olímpiques i oferia una mitjana de 16,2 habitatges per promoció.
Toti que durant aquest trimestre hi ha poques observacions, a

partir d'aquestes dades podem pensar que al llarg d'aquest any
les dimensions dels habitatges seran inferiors a les que es van re

gistrar l'any 1990.
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A banda d'això, si fem una distribució dels edificis per plan
tes, més de la meitat tenen com a màxim dues plantes, mentre
que els que disposen de cinc o més plantes són només una cin
quena part del conjunt dels edificis previstos. Ara bé, si fem el

mateix amb els habitatges i els distribuïm segons el nombre de
plantes de l'edifici, veurem que es dóna -lògicament- el pro
cés invers, i que lamajor part dels habitatges s'ubica en edificis
de grans dimensions. Així, aquest 20 per cent dels edificis que
disposa de cinc o més plantes serveix per acollir el 60 per cent
dels habitatges previstos. Paral.lelament, només el 16,3 per cent
dels habitatges s'ubica en edificis amb una alçada màxima de
dues plantes. Ara bé, a l'estrat intermig, és a dir, d'edificis amb
tres i quatre plantes, es dóna un nombre d'habitatges similar al
d'edificis en la distribució sobre els totals respectius -23,7 i 26,0
per cent respectivament.

Gairebé el 60 per cent dels habitatges previstos disposa d'una
superfície construïda que oscil.la entre els 90 i els 120 n.12.

Pel que fa a la dimensiómitjana dels nous habitatges previs
tos, la superfície construïda mitjana pel conjunt de la ciutat és
de 113,0m2 per habitatge, i se situa per sota de les correspo
nents als anys anteriors -115,3 m2 pel 1990 i 121,4 m2 pel 1989.
Si filem més prim i fem una distribució dels habitatges previstos
per intervals de superfície, hi ha una gran majoria -el 58,7 per
cent- que se situa en l'interval 90-120 m2; el segon estrat en im

portància és el que recull els habitatges que disposen entre 120 i
150 m2, amb el 19,6 per cent dels previstos; els habitatges de di
mensions més reduïdes -entre 60 i 90m2- representen el 10,7
per cent, mentre que els inferiors als 60 m2 suposen només el 5,7
per cent; per últim, l'estrat menys important en termes quantita
tius és el que recull habitatges superiors als 150 m2, amb només
el 5,4 per cent. El fort augment dels preus de venda de l'habitat
ge a la ciutat en els darrers anys pot incidir en la preferència dels
promotors a reduir superfície per tal de mitigar l'efecte de l'aug
ment del preu per m2 sobre el preu de venda de l'habitatge.



Llicències d'obres de construcció
de nou sostre aprovades
Gener-març 1991

Edificis residencials
unifamiliars
• 2-10 habitatges
• 11-40habitatges
• > 40 habitatges

Altres edificis
• Oficines
• Indústries
• Equipaments

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades
facilitades per la Direcció de Serveis de Control
de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Nota: La informació de llicències d'obresde
construcció de nou sostre que apareix en el
número 10 de Barcelona.Economia (pàg. 93)
correspon al quart trimestredel 1990 i no al

conjunt de l'any 1990 com diu l'encapçalament.
Per tenir una visió del conjunt de l'any 1990,
s'ha d'afegir la informaciódel quart trimestre a
la del període gener-setembre publicada en el
número 9 de Barcelona.Economia (pàg. 83).
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Places d'aparcament previstes a les llicències d'obres concedides
En altres
edificis* Total

nombre

(gener-març

Places previstes/
places existents

,

1991)

Places previstes/
dèficit de places

•

En edificis residencials

Nombre
de

%

Places previstes/
places existents

Places previstes/
habitatges

Places

1. Ciutat Vella 21 1,2 0,1 0,5 884 905 5,01
2. Eixample 569 31,7 0,5 3,8 260 829 0,77
3. Sants-Montjuïc 717 39,9 1,7 8,4 285 1.002 2,42
4. Les Corts 10 0,6 0,0 10,0 0 10 0,03
5. Sarrià-Sant Gervasi 154 8,6 0,2 4,0 197 351 0,53
6. Gràcia 3 0,2 0,0 0,2 0 3 0,01
7. Horta-Guinardó 176 9,8 ,0,4 5,2 8 184 0,40
8. Nou Barris 98 5,5 0,3 1,8 0 98 0,26
9. Sant Andreu 47 2,6 0,1 2,0 0 47 0,12

10. Sant Martí 0 - - - 59 59 0,13

Total sense
Vila Olímpica 1.795 100,- 0,4' 3,9 1.693 3.488 0,71' 1,8'
Vila Olímpica 0 - 281 281 0,06' 0,1

Total amb
Vila Olímpica 1.795 100,- 0,4' 3,9 1.974 3.769 0,771 1,9'
' En relació amb el total de la ciutat per al 1990.
* Altres edificis: Indústries, oficines,equ'paments ihotels.
Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació ipel Servei de la Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

Una anàlisi més detallada per districtes mostra com són l'Ei
xample i Sants-Montjuïc els districtes que acullen un nombre

major d'habitatges del conjunt dels previstos, amb el 32,6 i el
18,5 per cent respectivament. Per contra, a les Corts i Sant Mar
tí és on les dotacions de nous habitatges són més minses -ja
que entre els dos districtes no arriben ni al 3,0 per cent del con
junt dels aprovats a la ciutat. Ara bé, això pot venir condicionat
per l'escassetat relativa d'expedients registrats al llarg d'aquest
trimestre, ja que al llarg del 1990 el districte de Poblenou es va

manifestar com el més dinàmic.

Pel que fa a les dimensions dels habitatges, cal dir que el nom
bre d'observacions per aquest trimestre és molt petit, demanera
que sembla que les dades d'alguns districtes estan esbiaixades
per l'escassesa de promocions comptabilitzades, com és el cas de
les Corts. Si deixem de banda aquest districte, els habitatges
amb unes dimensions mitjanes superiors són els de Sarrià-Sant
Gervasi i Sant Martí, superant en ambdós casos els 150 m2 de su

perfície construïda per habitatge. En l'extrem oposat, a Ciutat
Vella es registra una superfície mitjana de 73,0 m2 per habitatge.
Pel que fa a la dimensió dels edificis, el districte de l'Eixample
és el que recull els edificis més grans, molt per sobre de lamitja
na de la ciutat i clarament condicionat per l'escassetat de promo
cions.
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Es manté el fort ritme de creixement de les places d'aparcament
en edificis no residencials.

Al llarg del primer trimestre del 1991 s'ha aprovat la construc

ció de 3.769 places d'aparcament en 100.392 m2 de superfície.
Malgrat que es tracta d'una dotació molt important, és força in
ferior a la que es va donar durant el primer trimestre del 1990;
en concret, la superfície destinada a places d'aparcament dismi
nueix d'un 20,5 per cent, mentre el nombre de places ho fa d'un

16,8 per cent.

Ara bé, aquestes dades de conjunt encobreixen dues varia
cions de signe contrari depenent del tipus d'edifici on és previst
que s'ubiquin aquestes noves places. Així, i considerant que es
dóna gairebé una distribució homogènia entre els dos blocs,
mentre el nombre de places situades en edificis residencials dis
minueix d'un 52,5 per cent, les places que s'han de construir en
edificis no residencials persisteixen en l'expansió que van iniciar
l'any passat, i són més de 2,5 vegades les previstes durant el ma
teix període del 1990.

Un aspecte important a destacar és que l'evolució de la dota
ció de sostre destinat a places d'aparcament en relació amb la
resta d'usos en què classifiquem el sostre previst és clarament
expansiva, quant que durant aquest trimestre representa més del
35 per cent del sostre total previst a la ciutat, quatre punts per
sobre del que va significar durant els darrers dos anys.

El conjunt de places previstes suposa un increment de l'ordre
del 0,8 per cent en relació amb les places existents el 1990. Si
s'estableix una relació entre les places previstes en edificis resi
dencials i el nombre d'habitatges previstos, aquesta ratio és de
3,9 places per habitatge, molt elevada però del tot coherent amb
l'actual situació de dèficit de places existent. L'impacte que su

posa la incorporació d'aquestes noves places sobre el dèficit exis
tent el 1990 es concreta en un 1,9 per cent.



Locals comercials previstos a les llicències d'obres concedides (gener-març 1991)

I C ñ a tesi tiëiš m2 locals comercials existents el 198

1. Ciutat Vella 2.233 11,2 5.908 46,6 8.141 24,9 1,94
2. Eixample 7.355 36,8 3.294 26,0 10.649 32,6 1,13
3. Sants-Montjuïc 4.919 24,6 30 0,2 4.949 15,1 1,82
4. Les Corts 0 304 2,4 304 0,9 0,26
5. Sarrià-Sant Gervasi 789 3,9 1.282 10,1 2.071 6,3 0,75
6. Gràcia 501 2,5 198 1,6 699 2,1 0,35
7. Horta-Guinardó 2.175 10,9 490 3,9 2.665 8,2 1,68
8. Nou Barris 1.299 6,5 0 1.299 4,0 0,72
9. Sant Andreu 722 3,6 268 2,1 990 3,0 0,55
10. Sant Martí 0 903 7,1 903 2,8 0,33

Total sense
Vila Olímpica 19.993 100,- 12.677 100,- 32.670 100,- 1,08'

Vila Olímpica 10.737 45,9 10.737 24,7 0,361

Total amb
Vila Olímpica 19.993 100,- 23.414 100,- 43.407 100,- 1,441

En relació amb el totalde la ciutat per al 1986.
Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona iCEP,Àrees de nova centralitat.

Si aprofundim a nivell de districtes, hom s'adona ràpidament
del desequilibri que s'ha produït durant aquest trimestre en tant

que a només tres districtes -Sants-Montjuïc, Ciutat Vella i l'Ei
xample- s'apleguen més de tres quartes parts del total de pla
ces. Les places situades en edificis residencials es concentren

principalment a Sants-Montjuïc i a l'Eixample -amb el 39,9 i el
31,7 per cent respectivament- mentre que les ubicades en edifi
cis no residencials se situen majoritàriament a Ciutat Vella
-amb el 52,2 per cent de les previstes en edificis no residen
cials. És alhora en aquests tres districtes on la relació de places
previstes sobre el dèficit existent és més favorable.

La superfície comercial prevista en edificis no residencials manté
una forta tendència expansiva.

La superfície total prevista destinada a locals comercials i acti
vitats annexes durant el primer trimestre d'enguany es concreta

en 43.407 m2 de sostre construït.

Aquest sostre es troba distribuït de manera força homogènia
segons el tipus d'edificació on pertanyi, ja que un 53,9 per cent
correspon a edificis no residencials i un 46,1 per cent a edificis
residencials. El fet que a partir del darrer trimestre del 1990 s'in
vertís la proporció i adquirís major importància quantitativa la

dotació de sostre comercial en edificis residencials està vinculat
amb la creixent importància relativa de les edificacions destina
des a activitats terciàries en detriment de les residencials, alhora
que fa palesa l'expansió de les activitats relacionades amb el des
envolupament comercial de la urbs.

Això és encara més manifest si comparem la superfície comer

cial prevista durant aquest trimestre i la que es va aprovar du
rant el mateix període de l'any anterior.Hom s'adona que mal
grat que en termes globals la superfície comercial prevista sigui
inferior -un 13,8 per cent- l'evolució és absolutament contrà
ria si es desagrega en els dos tipus d'edificacions en què la classi
fiquem; d'una banda, el sostre comercial en edificis residencials
disminueix un 55,3 per cent, mentre que de l'altre, el previst en
edificis del terciari augmenta un 314,6 per cent. En tot cas la no

va oferta comercial representa un increment de l'1,44 per cent
sobre la superfície dels locals comercials existents el 1986.

Gairebé el 75 per cent del nou sostre comercial es concentra en

tres districtes.

Pel que fa a la distribució de la nova oferta comercial en els
diferents districtes de la ciutat, hi ha una gran concentració en

només tres districtes. A l'igual que el que passa amb les places
d'aparcament, els districtes de l'Eixample, Ciutat Vella i Sants
Montjuïc acaparen gairebé tres quartes parts del total de sostre

comercial previst a la ciutat, mentre que cap dels restants no
arriba ni al 9 per cent. Si filemmés prim i desagreguem aquest
increment en els dos tipus d'edificis en què hem classificat el sos
tre comercial, hi ha una concentració encara superior, ja que en

els edificis residencials només l'Eixample concentra el 36,8 per
cent, i en els no residencials, CiutatVella recull gairebé la mei
tat del sostre comercial previst.

75



Sostre previst a les llicències d'obres per a usos industrials, d'oficines,
d'equipaments i d'hotels concedides (gener-març 1991)

Ús industrial Ofic. Equipaments
2

1. Ciutat Vella
2. Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris
9. Sant Andreu
10. Sant Martí

Total sense

Vila Olímpica

Vila Olímpica
Total amb
Vila Olímpica

0
0

11.843
22
0
0
0

0

3.815
592

16.272

16.272

72,8
0,1

23,4
3,6

100,–

100,–

5.670
10.632
8.519
160

3.632
683
725
82
0

2.529

32.632

9.875

42.507

17,4
32,6
26,1
0,5
11,1
2,1
2,2
0,3

7,8

100,–

23,2

100,–

3.350
5.456
5.340

0
0

0
0
0
0
0

14.146

17.668

31 814

23,7
38,6
37,7

100,–

55,5

100,–
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificacióde l'Ajuntament de Barcelona.

Mentre que la superfície destinada a oficines manté un fort ritme
expansiu, el sostre destinat a activitats industrials es troba en

clara recessió.

El sostre destinat a activitats industrials aprovat durant el pri
mer trimestre del 1991 es concreta en 16.272 m2. És un fet que
es tracta d'una xifra poc rellevat en tots els sentits, ja que repre
senta només el 5,7 per cent de tot el sostre previst a la ciutat. A
més a més, any rera any el seu pes relatiu disminueix. Paral.lela
ment, en termes absoluts la seva migradesa és cada vegada més
evident, en patir al llarg d'aquest trimestre unadisminució del
39,8 respecte al mateix període de l'any passat.

Aixà, però, no és cap novetat, ja que, tal com hem comentat
en números anteriors de BARCELONA.ECONOMIA, l'activitat in
dustrial es veu desplaçada fora de la ciutat, mantenint-se en ter
mes significatius a la ciutat a només tres enclavaments —el Bon
Pastor, la Zona Franca i el Poblenou. Aquest trimestre, els dos
primers polígons acaparen gairebé la totalitat de la superfície in
dustrial aprovada.
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La perspectiva canvia radicalment en abordar el tema del sos
tre previst destinat a oficines. La dotació d'aquest sostre creix de
forma continuada any rera any com un clar reflex de l'expansió
del terciari avançat que viu la ciutat.

Això es concreta en dues vessants: d'una banda, el seu pes re
latiu sobre el sostre previst al conjunt de la ciutat augmenta de
forma progressiva en aquests últims anys, i gairebé representa el
doble del que tenia el 1988; de l'altra, manté el fort ritme de
creixement, i les dades corresponents a aquest trimestre superen
en un 34,9 per cent les corresponents al mateix període de l'any
passat.

Els districtes de l'Eixample, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella són
els que acullen una quantitatmés important de sostre destinat a
oficines. A banda d'aixà, a la Vila Olímpica s'ha previst la cons

trucció de gairebé una quarta part del nou sostre per a oficines
previst a la ciutat.

Pel que fa al sostre destinat als equipaments urbans, al llarg
d'aquest trimestre s'ha donat una certa concentració de diversos
expedients que fa que el seu pes relatiu sobre el sostre total pre
vist a la ciutat sigui més de tres vegades superior a la correspo
nent al mateix període de l'any 1990. Així, aquest bloc experi
menta un creixement del 308,8 per cent sobre el sostre destinat a
equipaments que es vaaprovar durant elmateix període de l'any
anterior. En concret, els projectes més importants aprovats du
rant aquest trimestre corresponen a un edifici burocràtic-admi
nistratiu, una ampliació de les instal•lacions universitàries, un
edifici de serveis de laFira i el Palau d'Esports de la Vall d'He
bron.



erfície

mitjana
dels habitatges
m2 coustruits

Preu venda

mitjà
es./m2

Preu mitjà
dels habitatges
miler tes.)

Preu

(ptes./m2)
Preu dels habitatges

(milers ptes.)
màxim mínim màxim mínim

77,5 169.000 13.025 188.000 153.000 20.000 4.600
127,0 242.000 32.473 565.000 159.000 130.000 12.500

106,6 178.000 18.639 287.000 117.000 30.500 11.500

119,4 260.000 29.781 500.000 165.000 45.000 15.000

152,5 341.000 53.300 543.000 240.000 105.000 22.000

96,2 211.000 19.779 242.000 117.000 29.000 10.250
125,4 203.000 26.176 380.000 116.000 69.000 12.000
109,7 168.000 18.063 227.000 105.000 23.000 12.000

104,0 154.000 16.038 200.000 97.000 24.000 7.600

125,2 177.000 22.346 245.000 120.000 41.300 8.400

119,2 211.000 26.010 565.000 97.000 130.000 4.600

Preus dels habitatges, les places d'aparcament i les oficines de nova planta

Preu dels habitatges de nova planta març 1991

1. Ciutat Vella
2. Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris

9. Sant Andreu
10. Sant Martí

Mitjana Barcelona

Font: Tecnigrama, Informe de Coyuntura Inmobiliaria en Barcelona yMadrid. Primer semestre, 1991. Elaboració pròpia.

Iniciem en aquest número de BARCELONA.ECONOMIA lapubli
cació d'una anàlisi periòdica de l'evolució dels preus del sostre
destinat a habitatges, a places d'aparcament i a oficines.

L'evolució de la conjuntura del mercat immobiliari es pot ana
litzar des de diferents fronts, i el preu és un dels factors determi
nants, en la mesura que delimiten les possibilitats d'accés al que
constitueix la infrastructura física bàsica d'acolliment de les acti
vitats residencials i terciàries.

L'anàlisi del mercat immobiliari que es feia a BARCELONA.
ECONOMIA fins ara estava centrada en el sostre de nova construc

ció previst i en els habitatges iniciats i acabats. Com a aproxima
ció als preus que regeixen elmercat, l'anàlisi que fèiem fins ara
estava centrada exclusivament en els preus del lloguer de locals
d'oficina i similars.

A partir d'aquest número de BARCELONA.ECONOMIA amb

periodicitat semestral- a partir de les dades de base que corres
ponen a l'Informe de Coyuntura Inmobiliaria en Barcelona y
Madrid realitzat per l'empresa Tecnigrama -a qui agraïm la de
ferència en permetre'ns utilitzar les seves dades- i que col.labo
raamb l'Area d'Economia i Empreses de l'Ajuntament amb
d'altres projectes, oferim per primer cop els indicadors relatius
al preu de venda dels habitatges de nova planta, de les places
d'aparcament en aquests edificis i de les oficines.

A nivell metodològic, cal precisar que la mostra analitzada
s'ha centrat en edificis de nova planta d'habitatges i oficines en

venda de promoció privada -s'hi inclouen les comunitats de
propietaris i cooperatives- amb independència del seu estat de

construcció, que han estat localitzades «in situ». Es considera
que l'oferta estudiada representa un 85 per cent del total de
l'oferta existent en el moment de la realització del treball de
camp, que ha estat desenvolupat al llarg dels tres primers mesos

d'enguany.

Les enquestes s'han realitzatmitjançant persones que s'han
fet passar per compradors potencials. Elmarge d'error en la re
collida i manipulació de dades s'estima inferior al 5 per cent.

El preu de venda mitjà d'un habitatge de nova planta a Barcelona
és de 26 milions de pessetes.

A partir d'una mostra basada en les característiques de 3.925
habitatges corresponents a 170 promocions, la «foto fixa» que
reflecteix la situació pel març d'enguany mostra que l'oferta resi
dencial de nova planta a Barcelona té unes dimensions mitjanes
de 119,2 m2 construïts per habitatge. Aquestes dades concorden
amb les que hem comptabilitzat a les llicències d'obres de nova

construcció d'habitatges dels darrers dos anys -amb una mitja
na de 121,4 m2 pel 1989 i de 115,3 m2 pel 1990- i són força su

periors a lamitjana corresponent a l'estoc d'habitatges de la ciu
tat registrat el 1986 amb l'actualització del cadastre, que era de
80,4 m2 per habitatge. Per tenir una idea més exacta del que re
presenten aquestes dimensions, tal com hem analitzat a números
anteriors de BARCELONA.ECONOMIA, del total de superfície cons

truïda d'un habitatge, a l'entorn del 80 per cent correspon a su

perfície útil.

El preu de venda mitjà per habitatge és de 211.000 ptes./m2
construït, de manera que el preumitjà de venda d'un habitatge
de nova planta se situa a l'entorn del 26 milions de pessetes. Ara
bé, el recorregut entre els extrems oposats d'ambdues variables
és molt ampli, amb unadispersió o desviació estàndard molt ele
vada; així, el preu per m2 oscil.la des d'un mínim de 97.000
ptes./m2 fins a un màxim de 565.000 ptes./m2, mentre que el preu
de venda dels habitatges va des de 4,6 a 130 milions de pessetes.
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Preu de les places d'aparcament en edificis residencials de nova planta. Tipologia de l'oferta* març 1991

Tipologia de l'oferta (%)

1. Ciutat Vella 100,- 0,- 0,- 100,-
2. Eixample 3.460,5 8,0 16,0 76,0 100,-
3. Sants-Montjuïc 2.743,8 30,4 0,- 69,6 100,-
4. Les Corts 3.693,8 25,0 8,3 66,7 100,-
5. Sarrià-Sant Gervasi 4.333,3 6,7 53,3 40,0 100,-
6. Gràcia 3.421,4 50,0 0,- 50,0 100,-
7. Horta-Guinardó 3.585,9 20,0 16,0 64,0 100,-
8. Nou Barris 3.220,0 16,7 o,- 83,3 100,-
9. Sant Andreu 2.873,1 7,1 o,- 92,9 100,-
10. Sant Martí 3.035,2 10,7 7,1 82,1 100,-

Mitjana Barcelona 3.270.2 19,4 11,2 69,4 100,-
* La distribució de les places d'aparcament en tres categories fa referència a les promocions d'habitatges de nova planta segons si aques es disposeno no de places d'aparcament i -si en
disposen- del règim de venda vinculat a la venda de l'habitatge.
Font: Tecnigrama, Informe de Coyuntura Inmobiliaria en Barcelona y Madrid. Primer semestre, 1991. Elaboració pròpia.

Aquestes diferències tan importants poden venir determinades
per factors diversos, com és la qualitat de la construcció o els
serveis de què disposa l'habitatge, com pot ser ascensor, aire
condicionat o àrea enjardinada, entre d'altres. Però sens dubte
l'aspecte més directament vinculat amb el preu d'un habitatge
nou és l'emplaçament de l'edifici, és a dir, la zona on s'ubica.
Els habitatges més cars també els preus màxims- es troben
a l'Eixample i a Sarrià-Sant Gervasi, dos districtes que gaudei
xen, el primer, de bones comunicacions, caràcter cèntric i una
bona dotació de serveis, mentre que el segon té els seus valors
més importants en les bones condicions ambientals i en un perfil
social o categoria que pot resultar molt atractiu per algunes per
sones. Per l'altre cantó, els preus més barats són els que corres

ponen als habitatges situats al districte de Sant Andreu -amb
un preu inferior a 100.000 ptes./m2- mentre que els habitatges
el preu de venda dels quals és inferior és el dels construïts a Ciu
tat Vella -amb un preu de venda de 4,6milions de pessetes. La
causa d'aquesta disparitat entre preu per m2 i preu de venda fi
nal de l'habitatge és que la migrada oferta d'habitatges de nova

planta de promoció privada a Ciutat Vella la constitueixen habi
tacles de dimensions molt inferiors a les del conjunt de la ciutat
-són més de 40 m2 més petits que «l'habitatge tipus» de la ciu
tat.
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S'alenteix molt el ritme de creixement del preu de venda
dels habitatges.

A banda de la importància de conèixer els preus dels habitat
ges de nova planta de Barcelona en un moment determinat, un
dels aspectesmés interessants a analitzar és la seva evolució en

els darrers anys. Malgrat que no disposem d'una sèrie gaire àm
plia, les dades del quadre adjunt mostren com -sobre la base
d'estudis similars realitzats el juliol de 1989 i el juliol de 1990-
es pot dir que la variació registrada els dos darrers anys ha estat

inferior a la del IPC corresponent a Barcelona. Ara bé, si dife
renciem per districtes, es pot veure com s'han produït variacions
de signe oposat; en concret, els lleugers descensos que hi van ha
ver al període 1989-90 a quatre districtes s'han compensat en
part amb puges al període 1990-91, mentre que en aquest darrer
any, nomes es detecta una lleugera disminució de preus a Grà
cia. El districte que ha experimentat durant aquest darrer bienni
creixements més importants és Sarrià-Sant Gervasi, amb un aug
ment del 26,3 per cent, mentre que el que ha registrat una major
estabilitat és Horta-Guinardó, amb l'1,5 per cent d'augment.

De fet, tal i com es pot veure al gràfic adjunt, la fase actual és
d'un alentiment del creixement després dels forts increments que
s'han registrat des del 1986, i que suposen una taxa de creixe
ment anual acumulativa del 25,7 per cent entre el 1986 i el 1991.
La situació actual és d'una gran incertesa i, tot i que sembla que
no es reprendran els elevats ritmes de creixement dels preus que
hi hagué entre el 1986 i el 1989, no sembla pas que arribin a bai
xar tal comes va arribar a pronosticar en alguns moments; de
moment, amb puges nominals al voltant del 5 per cent i des
comptant l'efecte de la inflació, es pot parlar d'un estancament o

lleuger retrocés dels preus reals que, d'altra banda, no es veu

traduït en un increment de la demanda; se sap que hi ha una de
manda potencial que és a l'espera d'un descens dels preus i d'u
na millora substancial en les condicions de finançament, però en

tot cas, es tracta d'una demanda insatisfeta que ha de trobar
condicions d'accessibilitat prou satisfactòries com per formar
part de la demanda real.



Evolució del preu dels habitatges de nova planta i de les places d'aparcament en edificis residencials
de nova planta juliol 1989-març 1991

eu mitjà dels habitatges de nova planta
(ptes./m2)

Preu de les places d'aparcament en edificis r
(milers ptes.)

1. Ciutat Vella 169.000
2. Eixample 230.000 230.000 242.000 2.553 3.279 3.461
3. Sants-Montjuïc 152.000 172.000 178.000 1.564 2.404 2.744
4. Les Corts 226.000 231.000 260.000 2.340 2.437 3.694
5. Sarrià-Sant Gervasi 270.000 326.000 341.000 2.360 3.900 4.333
6. Gràcia 197.000 215.000 211.000 2.380 3.016 3.421

7. Horta-Guinardó 200.000 196.000 203.000 2.302 3.000 3.586
8. Nou Barris 146.000 139.000 168.000 2.008 2.650 3.220
9. Sant Andreu 151.000 146.000 154.000 2.000 2.750 3.873

10. Sant Martí 148.000 174.000 177.000 2.123 2.534 3.035

Mitjana Barcelona 191.000 203.000 211.000 2.178 2.868 3.270

Evolució del preu dels habitatges de nova planta i de les places d'aparcament en edificis residencials
de nova planta. Taxes de variació interanuals (%) 1989-1991

1. Ciutat Vella

es e mfy,T,an ta Places d'aparcament en edificis

Variació
o

Variació*
1990-1991 %

Variació

1989-1990 %

Variació*

1990-1991 (%)

2. Eixample -0,3 8,3 29,5 8,3
3. Sants-Montjuïc 13,3 5,0 53,7 21,2
4. Les Corts 2,5 18,3 4,1 77,4
5. Sarrià-Sant Gervasi 20,8 6,6 65,3 16,7
6. Gràcia 9,4 -2,9 26,7 20,1
7. Horta-Guinardó -2,1 5,1 30,3 29,3
8. Nou Barris -4,6 31,8 32,0 32,3
9. Sant Andreu -3,2 8,4 37,0 62,0

10. Sant Martí 17,4 2,5 19,4 29,7

Mitjana Barcelona 6,4 5,7 31,7 21,0
* Variacions interanualscorresponents auna estimació apartir de la variació registradaentre el juliol del 1990 iel març del 1991.

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per Tecnigrama, Informe de Coyuntura Inmobiliaria en Barcelona yMadrid. Primer semestre, 1991.

Una plaça d'aparcament en un edifici de nova planta a Barcelona

té un preu mitjà de 3,3 milions de pessetes.

Pel que fa a les places d'aparcament, començarem l'anàlisi
veient la tipologia de l'oferta existent. Cal dir que les dades rela
tives a places d'aparcament fan referència a places d'aparcament
contrukles en edificis residencials de nova planta, de manera que
queden excloses les construïdes en altres edificacions no residen
cials i, evidentment, en edificis de segona mà. Tanmateix, i a di
ferència del sostre residencial, per exemple, una plaça d'aparca
ment sofreix una depreciació molt menor. Per tant, cal pensar
que els preus de les places en edificis de nova planta s'acosten
molt més a les del conjunt del mercat que no pas quan parlem
de sostre residencial i, fins i tot, d'oficines. Tot i amb això, és
evident que una part important de l'actual oferta -fins i tot de
la de nova planta- queda fora de l'estudi; només cal observar
que del conjunt de places d'aparcament aprovades a les llicèn
cies d'obres durant el 1990, només el 42,7 per cent corresponien
a edificacions residencials.

Del conjunt de les promocions residencials, gairebé un 70 per
cent disposa de places opcionals, és a dir, hi ha una opció de
compra en elmoment en què s'adquireix l'habitatge; només
111,2 per cent de les promocions tenen places que van incloses

en el preu de compra de l'habitatge, mentre que una cinquena
part de les promocions no en disposa. Si filem més prim i fem
una anàlisi per districtes, observem diferències importants. Així,
a Ciutat Vella no hi ha cap promoció de nous habitatges que
ofereixi places d'aparcament, mentre que a Gràcia només la
meitat de les promocions n'ofereix; en tots dos casos es tracta de
districtes amb una trama urbana molt densificada de carrers es

trets i solars petits, la qual cosa agreuja els problemes d'aparca
ment. En tot cas, cal dir també que a ambdós districtes s'està
realitzant un esforç per tal de mitigar aquest dèficit, i en els da

rrers mesos s'han aprovat dotacions importants de noves places
ubicades en edificis destinats exclusivament a usos d'aparca
ment. Per contra, la modalitat de venda de la plaça
d'aparcament com a unitat amb l'habitatge no està gaire estesa, i
és únicament a Sarrià-Sant Gervasi on té rellevància; en aquest
districte, més de la meitat de les promocions ofereix com a un

sol producte l'habitatge i la plaça d'aparcament. Pel que fa a

l'opció d'adquisició de laplaça d'aparcament vinculada amb
l'adquisició de l'habitatge, amb l'excepció dels tres districtes que
hem anomenat, és la pràctica més comuna i en alguns districtes,
com és el cas de Sant Andreu, gairebé la totalitat de les promo
cions disposa ofereix- places d'aparcament als compradors
d'habitatges.
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Evolució del preu mitjà dels habitatges de nova planta (pessetes/m2 construït)
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Font: Elaboració pròpia a partir de lesdades facilitadesperTecnigrama, Informe de la Coyuntura Inmobiliaria en Barcelona yMadrid. Primer semestre. 1991.

En relació amb els preus, el preumitjà d'una plaça d'aparca
ment és superior als 3,2milions de pessetes; la mitjana de la ciu
tat queda, però, molt per sota del preu que es paga al districte
de Sarrià-SantGervasi —més de 4,3 milions— que és alhora el
districte on més de la meitat de les promocions venen els habi
tatges i les places d'aparcament com a un únic producte. Altres
districtes on els preus de les places són també força superiors a

la mitjana de la ciutat són Corts, Horta-Guinardó, l'Eixample i
Gràcia, en superar els 3,4 milions de pessetes. Per contra, les
places més barates són les que corresponen a les promocions de
Sants-Montjuïc i Sant Andreu —amb 2,7 i 2,9 milions per plaça
respectivament. La dispersió que afecta aquesta variable ésmolt
inferior a la que afecta als habitatges, en la mesura que —mal
grat l'escassesa relativa— el producte ésmolt més uniforme, està
destinat a un ús molt concret i exclusiu, i l'escassetat de places
lliures en superfície no és massa diferent d'unes zones a d'altres.
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En el darrer bienni, el preu de les places d'aparcament en edificis
residencials ha augmentat un 50 per cent.

En el quadre corresponent veiem l'evolució dels preus de les
places d'aparcament des del juliol del 1989; és difícil, però, en
no disposar d'una sèrie més llarga, d'avaluar la magnitud del
creixement d'aquesta variable. Cal pensar, tanmateix que en

tractar-se de les places situades en edificis residencials, la seva

evolució és diferent de la que es registraria en cas de disposar
del conjunt de l'oferta.

En tot cas, el ritme de creixement del preu de les places d'a
parcament ésmolt alt, molt per sobre de l'IPC i molt per sobre
dels increments dels preus dels habitatges. En conjunt, en dos
anys el preumitjà d'una plaça ha experimentat un augment del
50 per cent. Els districtes de Sant Andreu i Sarrià-Sant Gervasi
són els que han experimentat creixements més importants, en
superar el 80 per cent en només dos anys. El districte que ha ob
servat un comportament més estable és l'Eixample, però tot i
amb això experimenta un increment superior al 30 per cent.

El fort increment del parc de vehicles de la ciutat en aquests
anys —un 22,5 per cent entre el 1986 i el 1990—, les obres olím
piques i viàries que han inutilitzat molts quilòmetres d'aparca
ment en superfície i molts espais buits que fins aleshores s'ocu
paven coma aparcaments massius, la lenta però progressiva
peatonització de nuclis antics i de determinades vies, tot plegat

malgrat els esforços de l'Ajuntament per construir nous
aparcaments subterranis, tant al centre com a la perifèria de la
ciutat— incideix de manera decisiva tant en la demanda efectiva
de places d'aparcament cobertes com en les expectatives alcistes
d'un mercat d'aquest tipus.



Preu de les oficines

Març 1991 Juliol 1990

Superfície Preu de venda Preu de lloguer Superfície Preu de Preu de

Districtes (m2) (ptes.1m2 en oferta) (ptes.1m2 en oferta) (m2) venda lloguer
amb oferta total en planta planta planta planta total (ptes.1m2) (ptes.1m2)

ofe

1. Ciutat Vella 525 525 - - 2.500 3.280 -

_

3.275

2. Eixample 31.017 14.247 386.000 240.000 3.663 2.874 17.360 478.000 2.656
3. Sants-Montjuïc 1.314 876 410.000 - 5.618 150.000 3.860
4. Les Corts 3.635 3.635 320.000 315.000 - - - -

5. Sarrià-Sant Gervasi 25.238 13.618 459.000 - 2.600 - 5.100 132.000 -

10. Sant Martí 3.750 500 300.000 - - 12.335 150.000 -

Mitjana Barcelona 65.479 33.401 351.000 306.000 3.017 3.301 43.756 254.000 3.010

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Tecnigrama, Informe de Coyuntura Inmobiliaria en Barcelona yMadrid. Primer semestre, 1991.

Elevada concentració espacial de l'oferta de noves oficines.

L'anàlisi corresponent a la situació delmercat de les oficines a

Barcelona està realitzat sobre la base de 24 promocions que es

trobaven en diferents estadis del procés de construcció i de
col.locació al mercat durant la recollida de dades, totes elles des
tinades exclusivament a usos d'oficines. La superfície total que
ofertaven aquestes promocions superava els 65.000 m2 de sostre

construït, només un 12,6 per cent corresponia a promocions de
segona mà.

A grans trets, es pot dir que el 27 per cent del sostre construït
està destinat a la venda, mentre que el 73 per cent restant es
destina a lloguer. La superfície mitjana per promoció és de 2.750
m2 de sostre, mentre que el mòdul mínim ofertat té una superfí
cie mitjana de 230 m2 construïts; aquest mòdul mínim és supe
rior en els projectes destinats a lloguer -272 m2- en relació
amb els destinats a venda -183 m2.

El primer que crida l'atenció en el quadre adjunt és la notable
concentració espacial de la superfície en oferta. Si tenim en

compte que lamostra triada no contempla cap promoció a qua
tre districtes, i quemés del 85 per cent del total correspon a

l'Eixample i a Sarrià-Sant Gervasi, amb el 47,4 i el 38,5 per cent
respectivament, queda reflectida la situació d'impuls de certes

àrees de la ciutat amb una gran especialització del terciari més
avançat i com a centre de relacions económiqes. De fet, però,
aquestes concentracions d'àrees de negocis estan més esteses, i
les dades de llicències d'obres concedides durant els darrers dos
anys mostren com d'altres districtes -sobretot Les Corts, Sants
Montjuïc i el Poblenou, allà on també s'ubiquen les àrees de
nova centralitat- acullen grans promocions destinades a usos

d'oficines, que, presumiblement, sortiran al mercat en els pro
pers mesos.

El preu de venda màxim de la superfície destinada a oficines
s'aproxima al mig milió de pessetes per m2.

La informació proporcionada per l'estudi mostra com els
preus de venda mitjans de la superfície destinada a oficines se si
tuen a l'entorn de les 350.000 ptes. per m2 per les plantes altes i
les 306.000 ptes. per m2 per les plantes baixes. En el cas del preu
de lloguer, el preu mitjà de les plantes altes és de 3.017 ptes. per
m2, mentre que el de les plantes baixes és de 3.301 ptes. per m2.
No es pot dir que hi hagi una relació estricta entre el preu i la

planta que s'ocupa, tot i que els usos concrets que es poden do
nar poden incidir en la valoració del local. Per zones, l'eix del
carrer Balmes i de la Via Augusta són els que tenen uns preus
de venda més elevats, mentre que en relació amb els preus de
lloguer és a l'Eixample, a l'entorn de la Plaça de Catalunya, on
la relació preu per m2 és més elevada.

Malgrat que no disposem d'una sèrie prou àmplia com per
analitzar l'evolució dels preus en els darrers anys, i que les dades
de què disposem relatives al juliol de 1990 no estan desagrega
des en tipus de plantes -baixes o altes-, sí que podem dir que
en només nou mesos els preus de venda han augmentat notable
ment -més d'un 30 per cent. La forta expansió que viu el mer
cat immobiliari d'oficines a Barcelona des de fa uns anys es tra

dueix en uns augments molt importants que posen de relleu la
importància del sector terciari com a factor d'atractivitat i de
desenvolupament de la urbs. Caldrà esperar anàlisis futures per
constatar l'evolució d'aquesta variable i la incidència de la cons

trucció d'edificis d'oficines foradel centre tradicional de la ciutat
o en els municipis de l'entorn sobre l'oferta i els preus.
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VI. Ocupació
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Mercat de treball

Taxa general d'atur registrat (°/0)

perkule-.
Província de

Catalunya Esoanva

31-XII-1987 16,3 19,3 18,3 20,9
31-XII-1988 13,7 16,0 15,2 18,8

31-111-1989 12,7 15,0 14,2 18,4
30-VI-1989 11,8 13,6 12,9 17,2
30-IX-1989 11,6 13,8 12,7 16,4
31-XII-1989 9,9 12,0 11,6 16,2

31-111-1990 9,6 11,7 11,3 16,1
30-VI-1990 9,0 10,8 10,2 15,3
30-IX-1990 9,4 11,2 10,6 15,3
31-XII-1990 9,2 11,3 10,9 15,6

31-111-1991 9,4 11,4 11,0 15,6
Font: Direcció d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya i elaboraciópròpia a partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa per a la província de Barcelona, del nombre d'aturats
registrats a l'INEM a Barcelona ide la població estimada per Barcelona.Economia, apartir de la nova sèrie homogènia.

Atur registrat a Barcelona

31-111-1989 31-111-1990 31-XII-1990 31-111-1991

Variació (%)
31-111-1991/

31-XII-1990

Variació (%)
31-111-1991/
31-111-1990

Atur total registrat 90.790 68.198 66.238 66.350 0,2 -2,7

Atur juvenil (16-24 anys) 24.589 13.640 13.780 13.987 1,5 2,5
Atur masculí 38.801 27.404 26.886 26.879 0,0 -1,9
Atur femení 51.989 40.794 39.352 39.471 0,3 -3,2

Distribució sectorial:

-Agricultura 180 133 113 100 -11,5 -24,8
-Indústria 30.417 24.641 24.203 23.815 -1,6 -3,4
-Construcció 4.087 2.790 2.659 2.672 0,5 -4,2
-SerVeis 40.217 32.883 33.454 33.865 1,2 3,0
-Sense ocupació anterior 15.889 7.751 5.809 5.898 1,5 -23,9

Font: Dadesde l'INEM recollides pel Departament d'Economia Aplicada de la UAB. A partir de gener de 1991, les dades són facilitades per de Desenvolupament Econòmic i Socialde l'Ajuntament de Barcelona.

Després d'uns mesos de creixement, el nombre d'aturats tendeix
a igualar-se als nivells d'inici de l'any passat.

En acabar el primer trimestre d'enguany, el nombre total d'a
turats registrats a Barcelona se situa en 66.350 persones, en un
nivell semblant al de tres mesos abans i un 2,7 per cent menys
del d'un any enrera. Després d'un període al llarg del qual el
nombre d'aturats ha augmentat lleument -l'absolut més baix
fou el juliol de l'any passat- i un cop acabades les incerteses so
bre la crisi i la guerra delGolf, l'atur s'ha estabilitzat i reprèn
una tònica descendent, encara que a un ritme més suau. A més,
si analitzem mes a mes l'evolució que ha tingut, veiem que du
rant els mesos de gener i febrer elnombre d'aturats encara aug
mentava, mentre que el març -un cop la guerra acabà i es des
emboiraren lamajoria d'expectatives- ja recupera la tendència
a la baixa.

Per sectors productius, l'únic en què el nombre d'aturats ha
baixat en termes absoluts durant aquest trimestre és la indústria.
En la construcció, el nombre d'aturats ha augmentat molt poc,
mentre que l'augment més important -un 1,2 per cent- corres
pon als serveis. Aquet sector -que els darrers anys es presenta
va comel més expansiu- és el que ha tingut una evoluciómés
negativa en els darrers dotze mesos, ja que els aturats augmen

ten un 3 per cent en aquet període. També cal assenyalar que és
un sector amb una forta capacitat de reacció davant de canvis
conjunturals, pel gran nombre de petites empreses constituïdes
amb pocs mitjans i que poden variar llur nombre de treballadors
o fins i tot crear-se o desaparèixer amb relativa facilitat. En els
altres sectors, l'atur disminueix clarament en relació amb ara fa
un any. D'altra banda, el nombre d'aturats sense ocupació ante
rior ha davallat quasi un 24 per cent aquests darrers dotze me

sos, encara que durant el primer trimestre de 1991 hagi augmen
tat lleugerament.

El col.lectiu de joves menors de 24 anys és el més afectat per
l'augment de l'atur, després de disminuir espectacularment al
llarg de l'any passat. El nombre d'aturats s'incrementa un 1,5
per cent en aquest primer trimestre i un 2,5 per cent en relació
amb ara fa un any. L'atur masculí no ha variat aquest trimestre i
el femení ha augmentat lleugerament. Contràriament a l'evolu
ció de l'atur juvenil tots dos col.lectius han reduït el seu nombre
d'aturats en relació amb ara fa un any, i en especial el femení.
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Contractacions registrades a Barcelona

1989 1990 199 991
im

Variació (%)
lr. tr. 991/

Variació (%)
4,99t1

Altes demandes d'ocupació 70.973 38.888 54.870 54.356 -0,9 39,8
Baixes demandes d'ocupació 74.831 44.078 42.335 52.249 23,4 18,5
Altes llocs de treball oferts 4.736 4.475 4.425 5.737 29,6 28,2

Contractes de treball registrats 78.538 87.157 110.446 90 244 -18,3 3,5
- acollits a mesures de foment 41.981 46.070 55.637 45.223 -18,7 -1,8
- no acollits a mesures de foment 36.557 41.087 54.809 45.021 -17,9 9,6

Distribució dels contractes

acollits a mesures de foment:
- Sectorial: Agricultura 118 87 89 92 3,4 5,7

Indústria 9.662 9.225 9.842 8.961 -9,0 -2,9
Construcció 2.337 2.628 2.867 2.541 -11,4 -3,3
Serveis 29.864 34.130 42.839 33.629 -21,5 -1,5

- Per sexes: Homes 24.588 25.592 28.970 24.511 -15,4 -4,2
Dones 17.393 20.478 26.667 20.712 -22,3 1,1

Font: Dades de PINEM recollides pel Departament d'Economia Aplicada de la UAB. A partir de gener de 1991, les dades són facilitadesper l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social
de l'Ajuntament de Barcelona.

Actius i ocupats estimats a Barcelona
srie

31-XII-1986 692.336 125.694566.642
31-X11-1987 725.002 606.600 118.402
31-X11-1988 708.650 611.573 97.077

31-111-1989 713.611 622.821 90.790
30-VI-1989 713.488 629.291 84.197
30-1X-1989 721.270 637.335 83.935
31-XII-1989 712.464 641.822 70.642

31-111-1990 710.400 642.202 68.198
30-VI-1990 720.510 655.841 64.669
30-1X-1990 714.622 647.759 66.863
31-X11-1990 717.111 650.873 66.238

31-111-1991 708.711 642.361 66.350

* Per estimarel nombre d'actius ocupats, hom ha considerat el total d'aturats registrats
a les oficines de l'INEM.

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa per a la

província de Barcelona ide la nova estimaciópoblacional de Barcelona.Economia.

Es manté el diferencial de la taxad'atur amb Catalunya i amb

Espanya.

La taxa d'atur a Barcelona a final del mes de març era de 9,4
per cent, i se situava 1,6 punts per sota de la de Catalunya i més
de sis punts de la del conjunt de l'Estat, que roman a un 15,6
per cent. En tots els àmbits territorials la taxa d'atur es manté o
s'incrementa una o dues dècimes, en relació amb tres mesos

abans. Tanmateix, en tots els casos és inferior a la d'un any en

rera, la qual cosa mostra que els efectes de la crisi del golf i de
l'actual ralentiment econòmic han estat més aviat conjunturals,
amb una incidència molt puntual en el mercat de treball.
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Per altra banda, cal remarcar que tant el nombre d'ocupats
comd'actius es redueix al llarg d'aquest trimestre, encara que el
nombre d'ocupats ho fa a un ritme més gran, i per tant fa que la
taxad'atur augmenti dues dècimes.

La proporció de contractes no acollits a mesures de foment ten
deix a augmentar paulatinament.

Durant aquest primer trimestre de 1991, ha disminuït el nom
bre d'altes de demanda d'ocupació i ha augmentat el nombre de
baixes; això és, que hi ha menys demandants d'ocupació i que
molts dels qui estaven a l'atur o bé han trobat feina o bé han de
sistit de cercar-ne. De fet, aquests dos són els principals motius
de les baixes: un 30 per cent d'elles han estat perquè el deman
dant ha aconseguit un contracte senseoferta i un 40 per cent per
no renovar la demanda d'ocupació. La resta -un 30 per cent
és per altres motius.

Quant al nombre de contractes registrats durant aquest tri
mestre, hi ha una evolució positiva amb ara fa un any -incre
ment d'un 3,5 per cent- tot i que el primer trimestre de cada
exercici és sempre inferior en nombre de contractes que el tri
mestre anterior. En conjunt, però, continua la tònica dels da
rrers anys d'augment del nombre de contractes registrats.

Dels poc més de 90.000 contractes registrats el primer trimes
tre, la meitat corresponen a contractes acollits a mesures de fo
ment. En els darrers anys, però, aquest tipus de contractes acos

tumaven a ser moltsmés que els no acollits, i darrerament la
tendència que seguien era d'anar-se igualant. En aquest sentit,
podem pensar que la política de foment de l'ocupació ja no es

basa tant en mesures especials de foment, sinó que es tendeix a

una promoció més genèrica que permeti una contractació no

tant reglamentada.

Per sexes, i d'entre èls contractes acollits a mesures de fo
ment, llur nombre disminueix més en les dones que en els homes
-encara que en els darrers dotze mesos, les dones han tingut
proporcionalment més contractes d'aquest tipus que no els ho
mes, i en especial contractes a temps parcial.



VII. Població





Evolució de la població resident

Evolució de la població resident a Barcelona

Naixements
(a)

Defuncions

(b)

Creixement

vegetatiu
c=(a-b)

Inunigrants
registrats

Emigrants
registrats

Saldo
migratori
registrat

Saldo
migratori
estimat*

Població absoluta (milers)Evolució
total* Rectificacions

Dadronals

1980
1981
1982
1983

1984
1985
1986
1987
1988

1989
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.

4t. tr.

1990
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1991
lr. tr.

20.311
19.123
17.973
16.440

15.598
15.190

14.413
13.843
13.556

13.375
3.322
3.432
3.277
3.344

12.8811
3.1531
3.2071
3.3461
3.1751

n.d.

14.134
14.302

14.007
14.908

14.812
16.057
16.089
15.292

16.121

15.901
4.367
4.046
3.701
3.787

17.2111
4.7931
4.1011
3.9221
4.3951

n.d.

6.177
4.821
3.966
1.532

786
-867

-1.676
-1.449
-2.565

-2.526
4.045

-614
-424

-443

-4.330'
-1.6401
-8941
-5761

-1.2201

n.d.

8.919 16.780
5.218 8.790
5.598 15.236
9.269 20.134

11.198 21.103
13.214 21.824
8.932 15.919
10.365 21.374

11.310 24.593

12.900 26.813
3.032 5.655
3.213 7.232
3.449 7.232
3.206 6.694

14.962 28.936
3.571 6.794
3.770 7.105
3.776 7.518
3.845 7.519

n.d. n.d.

-7.861
-3.572
-9.638
-10.865

-9.905

-8.610
-6.987
-11.009
-13.283

-13.913
-2.623
-4.019
-3.783
-3.488

-13.974
-3.223
-3.335
-3.742
-3.674

n.d.

-11.241
-5.108
-13.782
-15.537

-14.164
-12.312
-9.991

-15.743
-18.995

-19.896
-3.751
-5.747
-5.410
-4.988

-19.983
-4.609
-4.769
-5.351
-5.254

n.d.

-5.064
-287

-9.816
-14.005

-13.378
-13.179
-11.667
-17.192

-21.560

-22.422

-4.796
-6.361
-5.834
-5.431

-24.313

-6.249
-5.663
-5.927
-6.474

n.d

1.811
1.811

1.801
1.787

1.773
1.760
1.749
1.731
1.710

1.687
1.705
1.699
1.693
1.687

1.663
1.681
1.676
1.670

1.663

1.659

1.753**
1.761
1.772
1.770

1.769
1.702**
1.704
1.714

1.712

1.707

n.d.

Notes: Estimació efectuada perBarcelona.Economia. El saldo migratori estima s'obté d'aplicar atot el període les correccions derivades a la desviació que entre 1981 i 1986 es produí
entre el saldo migratori registrat i el saldo que s'obté per diferencia entre la variació de població interpadronal iel saldo vegetatiu. Per calcular a població total estimada,
s'incorporen a les dades del 1981 i del 1986 les dades peromissió produïdes en els quinquennis següents ies refà la sèrie en base al saldo migratori estimat. Les dues sèries de

població fan referènciaa 31 de desembre de cada any, amb l'excepció del període 1980-1985 que és referida a31 de març de l'any següent.
** Dadescensals.
1 Dades provisionals.
nd: No disponible.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitadespel Serveid'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Es manté la tendència a la baixa del nombre de residents a la
ciutat.

El procés de preparació i realització del que ha d'ésser el pa
dró i el cens de població del 1991 -amb el treball de camp cen

trat en els mesos de març i abril- ha retardat el registre i el

tractament de les dades de base referides al creixement vegetatiu
i al saldo migratori. Això fa que en elmoment de tancar aquesta
edició no es disposi d'aquestes dades amb caràcter definitiu. Do
nat que tampoc es disposa encara de la dada corresponent al nou
cens, hem cregut necessari donar una xifra provisional amb data
31 de març de 1991 sobre la base de la metodologia ja coneguda,
i aplicada sistemàticament en aquestes pàgines.

En aquest sentit, l'evolució experimentada per la població de

Barcelona durant el primer trimestre ha continuat la tendència
lleugerament descendent dels darrers anys. En disposar de les
dades del cens podrem contrastar les perspectives a la baixa que
hem avancat en els darrers temps i que, de confirmar-se, suposa
ran la corroboració que el nombre de residents a la ciutat conti
nua disminuint, amb els efectes que això pot tenir a termini mit
jà de cara a l'equilibri de l'estructura d'edats de la població.
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Monografia 1

Balança tecnològica
i inversió estrangera
a Catalunya.
Una aproximació
(1975-1989)*

*
Aquest article és una síntesi de l'estudi sobre la inversió estrangera i la balança tecnolò

gica a Catalunya realitzat per la professora Elena Giráldez Pidal.
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Balança tecnològica i inversió estrangera a Catalunya
Per encàrrec de l'Àrea d'Economia i Empreses de l'Ajunta

ment de Barcelona, la professora Elena Giráldez ha realitzat un
estudi sobre els fluxos de la inversió estrangera a Catalunya.
L'estudi consisteix en una anàlisi en profunditat de l'evolució
dels fluxos de capitals i de la balança tecnològica en el període
comprès entre 1975 i 1989.

És evident que l'anàlisi i la valoració de la inversió estrangera
no pot limitar-se a la simple quantificació dels fluxos monetaris
amb l'exterior que genera. De fet, els efectes induïts que, sobre
el conjunt de l'activitat econòmica, tenen aquestes implantacions
i la seva posterior activitat al país són molt més importants.
Aquests efectes abasten elements com la transferència de tecno
logia i lamodernització en l'organització de laproducció —so

bretot en les empreses subministradores de les transnacionals— ,

la formació del personal —tant dels treballadors manuals, com
dels tècnics i dels directius—, l'exportació i la balança comercial,
etc.

Aquesta darrera és una anàlisi forçosament qualitativa i, per
tant, de difícil realització. De moment, ha semblat oportú fer un
esforç per poder disposar d'informació quantitativa plenament
exhaustiva i fiable sobre la inversió a Catalunya i en comparació
amb el conjunt d'Espanya. Això és especialment rellevant donat
que no només es fan servir les dades quantitatives com a únic
element de valoració de la inversió estrangera, sinó que aquestes
es limiten a les entrades de capital; no es tenen en compte ni les
desinversions ni els pagaments per rendes. A més, les dades que
habitualment es fan públiques corresponen a les inversions auto
ritzades que generalment són superiors a les que finalment es
fan de forma efectiva. Les dades d'aquest estudi corresponen a

les inversions efectives inscrites en el registre de caixa del Banc
d'Espanya, i constitueixen només de l'ordre del 70 per cent de
les que s'havien autoritzat.

Finalment, la incorporació de la balança tecnològica obeeix al
fet de l'estreta relació, tal com es comprovarà en exposar els re
sultats de l'anàlisi, entre ambdós fenòmens —fluxos de capitals
amb l'exterior i ingressos i pagaments per assistència tècnica i

per patents, dissenys i marques. D'aquesta forma, amb una mag
nitud quantitativa es contribueix a completar qualitativament l'a
nàlisi de la inversió estrangera més enllà del fenomen dels fluxos
de capitals.

Aquest article constitueix una breu aproximació a un balanç
de labalança tecnològica i de la inversió estrangera en aquest
període.

I. Anàlisi global de la balança tecnològica

La balança tecnològica de Catalunya globalment considerada
—ingressos i pagaments per assistència tècnica i per patents, dis
senys i marques— ha estat deficitària al llarg del període analit
zat 1975-1989, amb una taxa de cobertura —mitjana dels 15
anys— del 15 per cent. La posició tecnològica de Catalunya da
vant l'exterior resulta, com en el cas espanyol —taxa de cobertu
ra d'un 20 per cent— molt feble.

A Catalunya, la crisi sobretot el període 1979-1986— va

aportar una certa recuperació de la balança tecnològica, que
l'any 1986, va assolir un valor en la taxa de cobertura del 33 per
cent. A Espanya, el màxim s'assoleix l'any 1981 amb un 32 per
cent. Aquesta cobertura era produïda, fonamentalment pel crei
xement relativament fort dels ingressos, que superava considera
blement el dels pagaments, de manera que el dèficit es mantenia
pràcticament estable. El 1987, aquesta tendència es trenca a cau

sa de:

• la forta expansió dels pagaments: davant les perspectives de
millora de l'economia, les empreses catalanes emprenen un

autèntic procés de reindustrialització, procés que havia estat

limitat en el període anterior al sanejament, certament neces
sari, de les seves estructures financeres i laborals. Aquest
procés de reindustrialització tindrà importants efectes en la
importació de tecnologia incorporada i no incorporada i, per
tant, en els pagaments a l'exterior de la balança comercial
—via adquisició de béns de capital— i de la tecnològica.

• la dràstica disminució dels ingressos, fet que resulta, això no

obstant, menys lògica i més preocupant. Sembla que quan el
mercat interior es recupera, els empresaris catalans abando
nen les seves estratègies exteriors. Així, doncs, el mercat ex
terior no és un mercat on cal estar, sinó el recurs al qual es
recorre marginalment quan l'economia espanyola —o catala
na— vamalament. Això representa un perill important de
cara al Mercat Unic del 1992 pel fet de no haver desplegat
una estratègia adequada que els faci més competitius.
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Balança tecnològica (ingressos totals-pagaments totals)* del conjunt de l'Estat.
Període 1975-1989 (milers de dòlars)

Anys Ingressos totals*

1975 48.972,4
1976 60.561,9
1977 58.711,3
1978 72.715,6
1979 114.204,3
1980 152.314,8
1981 180.203,9
1982 142.804,2
1983 127.444,4
1984 129.601,3
1985 144.395,1
1986 186.460,6
1987 171.138,4
1988 182.627,0
1989 278.423,2

* Assistència tècnica + Patents, dissenys i marques.
Font: Elaboració pròpia.

Pagaments totals*

292.050,0
468.457,4
389.690,0
398.374,9
517.574,5
617.739,6
567.461,6
706.586,5
623.215,6
531.898,1
607.671,4
753.222,1
910.969,7

1.277.002,4
1.386.053,0

SaWQ

—243.122,6
—407.895,5
—330.978,0
—325,659,3
—403.370,2
—465.424,8
—387.257,7
—563.782,3
—495.771,2
—402.296,8
—463.276,3
—566.761,5
—739.831,3

—1.094.375,4
—1.107.629,3

17
13
15
18
22
25
32
20
20
24
24

25
19

14

20

Pel que fa al comportament espacial, l'anàlisi de la balança
ens permet assegurar que la dependència tecnològica de les em
preses catalanes es produeix en relació amb els països més indus
trialitzats de l'OCDE. Al començament de la dècada dels anys
setanta, les relacions tecnològiques de Catalunya amb els països
més importants de l'OCDE no arribaven a una taxa de cobertu
radel 10 per cent i eren totalment desequilibrades i dependents.
Només mantenia un saldo positiu amb Iberoamèrica. La crisi
econòmica accentuada en la darreria dels setantes, suposà una
millora en aquestes relacions que no obeí a factors estructurals,
ja que la taxa de cobertura tornà a deteriorar-se novament. Ca
talunya registra unamillor posició —si es pot considerar millor
un 23 per cent— amb els Estats Units.

La taxa de cobertura dels fluxos catalans de tecnologia amb la
CE assoleix una mitjana del 16 per cent per a tot el període.
Considerant globalment l'interval 1975-1988, les mitjanes obtin
gudes pels diferents països ens permeten dir que la situació més
desfavorable es produeix amb els Països Baixos i amb la Repú
blica Federal d'Alemanya —un 10 i 11per cent respectivament.
La més favorable correspon a Itàlia amb un 23 per cent, seguida
de Bèlgica-Luxemburg, França i RegneUnit amb un 17, 14 i 13
per cent respectivament.

Tanmateix, l'anàlisi dels diferents anys ens porta a concloure
que durant la crisi es produeix una clara millora en els intercan
vis gràcies al creixement dels ingressos i a una certa estabilitat
dels pagaments en la majoria dels països —França, República
Federal d'Alemanya, Regne Unit i Itàlia. Amb la reactivació
econòmica, i com a conseqüència, en gran mesura, de la rees

tructuració duta a terme per les empreses catalanes, però també
perquè les actuals adquisicions de béns d'equip produeixen una
major necessitat de serveis d'assistència tècnica i similars, la taxa
de cobertura ha tornat a deteriorar-se, encara que esmanté a

uns nivells lleugerament superiors als enregistrats en el període
de la crisi.
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1. Anàlisi delsfluxos per assistència tècnica

Si analitzem els fluxos per assistència tècnica al llarg del perío
de, veiem que Catalunya presenta una balança deficitària: els in
gressos únicament representen un 23,5 per cent dels pagaments.
A partir de 1984, es produeix una major agressivitat de les em
preses catalanes, de manera, que en el subperíode 1984-1988, i
com a resultat del fort increment dels ingressos, la balança, no
solament és més favorable que la del conjunt de l'Estat —taxa

de cobertura del 46,8 per cent— sinó que se situa a nivells euro
peus. L'any 1989, la taxa de cobertura és de 29,3 per cent, 1,9
punts inferior a la de l'Estat. Aquest creixement dels ingressos
implica unamajor presència a l'exterior i una creixent interna
cionalització de les empreses catalanes. En canvi, laparal.lela
disminució dels pagaments que podria estar motivada pel desig
de les empreses transnacionals de no desviar recursos a l'exterior
per aquest concepte i dirigir-los vers la reinversió directa.

No hem d'oblidar que part dels pagaments a l'exterior per as
sistència tècnica poden estar encobrint —per motius de tipus fis
cal— unaautèntica sortida de beneficis. Aquests darrers supor
ten un gravamen del 35 per cent, mentre que els pagaments per
assistència tècnica a un país amb el qual hi ha conveni de doble
imposició —lamajoria dels nostres proveïdors de tecnologia
es consideren pagaments per servei no sotmès a tributació en la
font, i el cànon amb què poden ser gravats a Espanya és un tipus
reduït (entre un 5 i 10 per cent). Per tant, els fons surten del país
sense suportar cap càrrega. Aquesta hipòtesi és lamés versem
blant si tenim en compte que la importació d'assistència tècnica
la realitzen majoritàriament les empreses participades per trans
nacionals, mentre que l'exportació és a càrrec de les empreses
locals.

Des del punt de vista espacial, cal posar de relleu el gir impor
tant que es produeix en l'economia catalana de serveis, que pe
netra més en l'àrea europea —considerant CE i Suïssa— d'on
provenen el 60 per cent dels ingressos per assistència tècnica, i
que abandona —amb més intensitat que no ho fa el conjunt de
l'Estat— l'àrea iberoamericana.



Balança tecnològica (ingressos totals-pagaments totals)* de Catalunya.
Període 1975-1989

Saldo
—B

(milers de dòlars)

Anys Ingressos totals* Pagaments totals*
(B)

1975 6.379,1 54.263,6 —47.884,5 12
1976 7.311,3 75.180,9 —67.869,6 10
1977 8.052,7 62.366,6 —54.313,9 13
1978 8.783,7 77.040,2 —68.256,5 11

1979 15.678,5 98.392,0 —82.713,5 16
1980 22.117,6 111.692,5 —89.514,9 20
1981 21.659,8 80.314,9 —58.655,1 27
1982 19.972,4 105.848,4 —85.876,0 19

1983 18.063,0 96.400,4 —78.337,4 19
1984 19.784,5 77.458,4 —57.673,9 26
1985 20.912,0 74.832,4 —53.920,4 28
1986 32.285,4 98.753,9 —66.468,5 33
1987 25.470,6 142.843,5 —117.372,9 18

1988 29.587,5 210.009,1 —180.421,6 14

1989 38.976,6 250.720,3 —211.743,7 15

* Assistènciatècnica + Patents, dissenys imarques.
Font: Elaboració pròpia.

A nivell espacial i sectorial, es donen comportaments diferen
ciats en comparar Catalunya i el conjunt de l'Estat: a Espanya,
un volum important dels pagaments —força diversificats geogrà
ficament— es dirigeix a Alemanya, mentre que a Catalunya una

part també considerable —molt més concentrats territorial
ment— es dirigeix a Suïssa. L'anàlisi sectorial explica aquesta di
vergència: les empreses de Construcció d'automòbils —amb seu

social fora de Catalunya— són les que realitzen majoritàriament
—un 44 per cent— els pagaments que es dirigeixen a Alemanya,
mentre que a Catalunya, gairebé la meitat dels pagaments realit
zats per empreses dels sectors de l'Alimentació, begudes i tabac
i Químic es dirigeixen a Suïssa.

Pel que fa a la correspondència entre els sectors que realitzen
els pagaments per assistència tècnica i els que realment contri
bueixen a la generació de la seva renda industrial, els pagaments
per assistència tècnica no semblen correspondre's amb el dina
misme industrial. Són altres factors els que determinen aquests
pagaments, entre ells, el grau de control de les diferents activi
tats per part del capital exterior.

Un altre fet a destacar, a nivell sectorial, és l'escassa impor
tància a Catalunya dels pagaments per assistència tècnica de la
indústria electrònica. Mentre que a l'Estat arriben el 16,3 per
cent del total industrial, a Catalunya suposen solament un 1,8
per cent. La causa pot ser un problema de seus socials, però
també cal tenir en compte l'alta concentració de les empreses
d'aquest sector a la capital de l'Estat i a la seva zona d'influència
i elpoc atractiu que sembla tenir Catalunya per les branques del
sector que no són estrictament de consum.

2. Anàlisi delsfluxos perpatents, dissenys i marques

Pel conjunt del període, els ingressos de Catalunya per Pa
tents, dissenys i marques han suposat únicament el 12 per cent
dels pagaments. En els darrers anys, el fort creixement dels pa
gaments, juntament amb la important disminució dels ingressos,
redueix la taxa de cobertura. L'any 1989, els ingresos a penes
van cobrir el 4,6 per cent dels pagaments. Dins de la balança
tecnològica, la situació de la subbalança de patents encara és
més precària que la d'assistència tècnica.

Si tenim en compte, a més, que els ingressos per patents, dis
senys i marques estan sobrevalorats per la inclusió dels paga
ments que realitzen els estrangers per la inscripció de les seves
patents en el Registre de la propietat industrial espanyol, en des
comptar-los, la taxa de cobertura es redueix encara més.

La situació de dependència de la indústria catalana encara és
més greu que la de l'economia espanyola en conjunt. Aquesta
forta dependència es concentra en l'àrea de l'OCDE, però amb
una diferència important: mentre que Catalunya depèn en el 80
per cent dels seus pagaments d'Europa —CEmés Suïssa—, el
conjunt de l'Estat ho famajoritàriament dels Estats Units —a

causa dels pagaments de la indústria electrònica.

Sectorialment, Alimentació, begudes i tabac i Indústria quími
ca aglutinen més de la meitat dels pagaments realitzats per les
empreses catalanes. A Catalunya, en els darrers anys, aproxima
dament la meitat dels pagaments s'han concentrat en un sol sec
tor: el de l'Alimentació, begudes i tabac.

La dependència tecnológica de Catalunya —a diferència de
l'Estat— estàmolt concentrada: Indústria química i Alimenta
ció, begudes i tabac realitzen el 60 per cent dels pagaments,
mentre que els de la Indústria electrònica no arriben ni al 2 per
cent.

En comparar els resultats de les dues subbalances —assistèn
cia tècnica i patents, dissenys i marques— arribem a les següents
conclusions:

1. És més greu lamanca de personal qualificat —que ens fa
dependre de tècnics estrangers, cosa que demostra la inadequa
da preparació en tots els àmbits del nostre sistema educatiu
que lamanca de tecnologia.
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Taxa de cobertura de la balança tecnològica per a diferents països de l'OCDE

Àustria 29 19 28 23 21

Bèlgica 46 55 53 45

França 86 90 90 84 83
Alemanya 50 50 52 51 48 44
Grècia
Itàlia 27 25 29 26
Japó 65 86 99 80 86
Holanda 60 66 54 44
Noruega 88 54 37 37
Portugal 10 10 12 11

Espanya 20 21 25 24 25
Suïssa 219 187
Regne Unit 121 127 109 133
E.U.A. 3.374 3.445 1.573 691 637 664

Font: OCDE. Banque de données de la DISTI - Nov. 1988.

2. El baix nivell qualitatiu de la formació i la feble relació en

tre l'ensenyament teòric i el pràctic durant el període de docèn
cia impliquen que:
• sónminoritaris els que tenen uns coneixements científics i

tècnics comparables al nivell mitjà dels països industrialitzats;

• aquesta minoria obté ràpidament ocupació, a nivells salarials
que són, en molts casos, tan alts o més que els que reben els
col.legues quant a edat i formació en altres països altament
industrialitzats;

• la satisfacció en el lloc de treball i les elevades remuneracions
desincentiven la recerca d'una millor ocupació per la via d'un
increment dels coneixements científics i tècnics. Això fa que
nombroses empreses prefereixen importar tècnics estrangers
que, amb igualtat de qualificació, els surten més barats;

• a més, es constata la poca vinculació dels tècnics espanyols
amb l'estranger.

Finalment, tant en l'epígraf d'assistència tècnica com en el de
patents, dissenys i marques, les empreses amb participació es

trangera realitzen un volum considerable dels pagaments, men
tre que els reduïts ingressos els generen de forma esporàdica
—en la majoria dels casos, no es tracta d'una exportació conti
nuada— les empreses locals. A Catalunya, la presència de capi
tal estranger no ha contribuït a paliar el dèficit tecnològic de les
empreses.

Breument, cal assenyalar els problemes que planteja la balan
ça tecnològica. Si considerem que per ser una potència industrial
no és necessari tenir una balança tecnològica amb superàvit, sinó
amb un elevat grau de cobertura, la balança de patents, dissenys
i marques de Catalunya només assoleix l'any 1989 un 4,6 per
cent, percentatge lleugerament superior als dos darrers anys,
però encara netament insuficient. A nivell de balança tecnològi
ca global, la taxa de cobertura se situa en un 15 per cent —un

punt per sobre en relació amb l'any 1988—, quan a la majoria
dels països industrialitzats supera el 50 per cent. La nostra preo
cupació rau en les dificultats perquè el país s'incorpori amb prou
velocitat a les exigències de les noves tecnologies i dels actuals
canvis en els processos productius.
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En síntesi, el problema que genera la dependència tecnològica
no és només els desiquilibris entre els fluxos d'ingressos i de pa
gaments, sinó elcontrol que exerceixen les empreses foranes so

bre les autòctones. També cal considerar que, a més de les estra

tègies de les empreses transnacionals, les fortes importacions de
béns d'equip que estan realitzant les empreses catalanes fan que
a termini curt i mitjà resulti difícil reduir aquesta forta depen
dència tecnològica.
En analitzar la balança tecnològica des del punt de vista de la

recerca i desenvolupament, la situació encara és més dramàtica.
Segons un informe de la CE i sobre un índex 100 com a mesura

per als països comunitaris en relació a les despeses en R+D de
les empreses privades, Espanya assolia l'índex 7,5. Malgrat la
forta presència de capital estranger a les empreses catalanes, el
seumajor nivell tecnològic suposa per a nosaltres uns pagaments
alts, però no una transferència de coneixements que ens és abso
lutament necessària, no tant per assolir innovacions decisives i
importants, sinó per contribuir a la difusió de la innovació i l'a

daptació de les noves tecnologies en tot el teixit industrial. A
més, cal afegir que els ingressos per aquest capítol han estat tra

dicionalment poc elevats, ja que ni les empreses privades ni les
administracions públiques han destinat recursos suficients per
desenvolupar la recerca i el desenvolupament de noves tecnolo
gies. Per tant, en aquest sentit, es preveu un futur incert per a
les nostres empreses. Aquest comentari es generalitzable a les
empreses del conjunt de l'Estat.

II. La balança de capitals

1. Elsfluxos d'inversions directes

Ni la crisi econòmica ni la transició política i l'alternança de
poder han constituït un fre, ni han fet disminuir les expectatives
que el nostre país oferia i ofereix als inversos forans. No obs
tants això, a partir de 1986 les inversions assoleixen espectacu
lars ritmes de creixement, de manera que el 1989 són pràctica
ment 16 vegades les de 1975 i passen de 392 milions de dòlars a

6.190 milions. Això ocorre com a conseqüència de l'entrada
d'Espanya a la CE i de l'importància que adquireix el nostre país
coma plataforma d'accès alMercat Únic, així com de la forta in
cidència de la liberalització de la legislació en matèria d'inver
sions estrangeres —Decret Boyer 1.042/1985 i 1.265/1986— que
autoritza la transferència a l'exterior de capital, plusvàlues i divi
dends sense cap tipus de limitacions.



(A)
Intensitat

de R + D (total)
,

(B)
Intensitat de

R + Dde les empreses

(C)
Ocupació en

«Alta tecnologia»

(D)
Índex
Sintètic

134 138 118,5 131
113 111 95 108
120 83 102 106
107 102 95 103
72 72 90 76

60 80 70 68
59 46 80 61
41 49 82 53
23 7,5 n.d. 18
18 17 n.d. n.d.

11 5 n.d. n.d.

Indicadors de R + D total CEE (12) = 100

Alemanya
França
Regne Unit
Països Baixos

Bèlgica
Dinamarca

Itàlia
Irlanda

Espanya
Portugal
Grècia

(1) Intensitat enR + D/PIB.

(2) Intensitat enR + D a les empreses = Despeses de les empreses enR + DNalor Afegit Brut.
(3) Ocupació enAlta Tecnologia= ocupació en productes químics, fibres sintètiques,maquinària d'oficina i maquinaria de processament de dades, processament del cautxú iplàstics i

combustibles nuclears-agregat i expressat com a índex de l'ocupació total en totes les indústries.

(4) L'índex sintètic D és una mesura ponderada d'A, B i C.
Lesdades corresponen als anys 1983 i 1984, excepte les relatives aPortugal (1982).

Font: Elaboració a partir de l'informe STRDE, Consell Nacional de Ciència iTecnologia (NBSC). Dublín. Nov. 1987.

Si, en el conjunt de l'Estat, el ritme de creixement, en termes

constants, de les inversions directes ha estat espectacular, encara
ho ha estat més a Catalunya, on en el període 1975-1989, s'han
multiplicat per 29 i han passat de 54 milions de dòlars l'any 1975
a 1.582 milions l'any 1989. Aquest fort increment de les inver
sions estrangeres a Catalunya ha fet que lamitjana de participa
ció en el conjunt total dels recursos que arriben a Espanya se si
tuï en el 24,6 per cent, mentre que l'any 1975 era de 13,7 per
cent.

En relació amb els països d'origen, les inversions directes a

Catalunya apareixen molt concentrades. L'anàlisi de les mitjanes
percentuals corresponents a les diferents àrees al llarg del perío
de posa de manifest dos fets importants: d'una banda, l'estructu
ra espacial altament concentrada a nivell mundial en poques
àrees: CE, Suïssa i els Estats Units; d'altra, les diferències exis
tents entre aquesta estructura espacial i la del conjunt de l'Estat.

Entre aquestes diferències, podem assenyalar:
— menor importància, a nivell global, de les inversions proce

dents dels Estats Units;
— major rellevància dels capitals procedents de Suïssa;
— major percentatge de les inversions japonesas;
— major participació de les inversions procedents dels Paradisos

Fiscals.

No obstant això, les xifres globals i les mitjanes oculten l'evo
lució de cada àrea durant el període. Les tendències són les se

güents:

a) Manteniment al llarg dels quinze anys analitzats del percen
tatge d'inversions assolit per la CE en el volum total d'inver
sions que arriben a Catalunya. L'any 1989, les inversions di
rectes procedents de la CE representen un 71,2 per cent del
total que arriba a Catalunya;

b) Retrocés, a partir de 1984, de les inversions procedents de
Aquest país passa de ser l'origen del 27,5 per cent de

les inversions directes en el període 1975-1983 a un 14,6 per
cent en el període 1984-1988;

c) Retrocés, també a partir de 1984, de la participació dels Es
tats Units que passa de representar el 13,9 per cent en el pe
ríode 1975-1983 a tan sols el 7,2 per cent en el període 1984-
1988. L'any 1989, aquest percentatge és de 5,5 per cent;

d) Increment, sobretot a partir del 1984, de la participació del
Japó, que passa d'una mitjana del 4,3 per cent al 14,8 per
cent en el període 1984-1988. L'any 1989, les inversions di
rectes d'origen japonès només representan un 2,6 per cent.

Malgrat que la participació de Catalunya en les inversions di
rectes de l'Estat és del 24,4 per cent, l'origen dels inversors és
netament diferent en ambdós àmbits territorials.

En els darrers anys (1984-1988) en els quals es produeix el
gros de les inversions directes, s'han dirigit a Catalunya el 21 per
cent de les inversions procedents de la CE a Espanya; el 36,4
per cent de les suïsses; el 149 per cent de les americanes; el 71,5
per cent de les japoneses; el 5,4 per cent de les iberoamericanes;
i el 59 per cent de les dels paradisos fiscals.

Es palesa doncs:

a) Menor preferència de les empreses americanes per establir-se
a Catalunya, fet que probablement incideix en la feble di
mensió del sector de l'electrònica, que no de consum;

b) La presència proporcional d'empreses comunitàries —estruc

tura espacialmolt concentrada en República Federal d'Ale
manya, Països Baixos, França i Regne Unit;

c) L'elevada preferència del capital nipó —gairebé la seva tota

litat;

d) La presència més que proporcional de les inversions proce
dents dels Paradisos Fiscals.
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(milers de dòlars)
Inversions

directes

netelimemire
Pagaments per liquidació I.D. x 100

inv

302.019,9 23,1
220.324,6 47,5
298.138,6 20,4
616.931,8 12,9
812.600,1 26,1
922.231,5 25,7
917.153,7 15,6
958.418,1 16,5
800.188,6 12,0
916.673,7 11,2
985.127,0 15,0

2.050.376,9 11,6
2.629.150,1 27,8
4.426.150,5 24,8
5.014.055,3 19,0

Inversions directes netes a l'economia espanyola
Ingressos per
inversions

Sortides per
liquidació

1975 392.312,4 90.292,5
1976 419.970,1 199.645,5
1977 374.388,4 76.249,8
1978 708.033,2 91.101,4
1979 1.099.303,8 286.703,7
1980 1.240.651,1 318.419,6
1981 1.086.429,9 169.276,2
1982 1.148.400,1 189.982,0
1983 909.089,1 108.900,5
1984 1.031.747,8 115.074,1
1985 1.159.312,6 174.185,6
1986 3.319.795,8 369.418,9
1987 3.639.797,4 1.010.647,3
1988 5.888.896,9 1.462.746,3
1989 6.189.304,6 1.175.249,3

Inversions directes netes a Catalunya (milers de dòlars)
Inversions
directes

netes

Pagaments per liquidació I.D. x 100
In

•

v. directes

37.564,2 30,2
33.960,6 49,1
101.831,2 15,0
186.574,2 9,0
274.866,9 10,9
220.046,5 21,6
208.629,9 22,6
185.862,3 23,7
161.100,6 10,9
304.508,1 8,6
257.295,0 15,3
490.943,6 16,2
339.633,0 64,8

1.070.243,6 16,4
1.193.983,0 24,5

Ingressos per Sortides per

liquidació
d'inv.

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

53.799,7
67.113,7
119.776,5
204.988,5
308.626,5
280.767,9
269.517,6
243.496,5
180.753,3
332.975,7
303.832,3
586.008,6
963.433,0

1.280.475,5
1.582.337,4

16.235,5
33.153,1
17.945,3
18.414,3
33.759,6
60.721,4
60.887,7
57.634,2
19.652,7
28.467,6
46.537,3
95.065,0

623.800,0
210.231,9
388.354,4

Font: Elaboració pròpia.

Quant a lapreferència dels països comunitaris per invertir a
Catalunya, no hi ha diferències clarament marcades en relació
amb el conjunt de l'Estat. Això no obstant, hi ha trets que cal
remarcar:

- Presència de les empreses franceses lleugerament menor;
- Menor presència de les empreses britàniques i de les italia

nes;
- Major preferència -encara que poc rellevant- de les em

preses holandeses o, amb més precisió, de capitals procedents
d'Holanda.

Des del punt de vista sectorial, les activitats que han rebut a
Catalunya el gros de la inversió directa han estat -sobretot en
la dècada dels vuitanta- les del sector de la Indústria química,
de la Construcció d'automòbils i de l'Alimentació, begudes i ta
bac. Aquests sectors, l'any 1989, han concentrat el 85 per cent
de la totalitat de la inversió estrangera a la Indústria. Les empre
ses transnacionals es localitzen principalment en activitats molt
expansives, amb gran necessitat de tecnologia i amb bones pers
pectives de rendabilitat.
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A més, cal afegir com a fet rellevant l'ajut estructural i el can
vi d'organització alqual ha obligat la forta competència oligopó
lica a nivell mundial. Això explicaria les fortes inversions en el
sector de la Construcció d'automòbils.

D'altra banda, la indústria catalana ha estat la receptoramas
siva d'inversió estrangera d'activitats en les quals el capital exte
rior està consolidant posicions, especialment en els darrers anys.
Aquestes són:

- Comerç a l'engròs: es consolida unapresència forta de les
empreses foranes en els circuits de distribució i, al mateix temps,
sembla que aprofiten els canals de comercialització com a porta
d'entrada de productes estrangers. Aixó pot comportar la expul
sió del mercat d'empreses locals no controlades per multinacio
nals i alienes, per tant, a l'òrbita d'influència de les seves xarxes

de distribució. El control per part del capital estranger dels ca

nals de distribució més importants pót ferperillar la continuïtat
d'algunes empreses catalanes i espanyoles.



Ingressos per inversions directes en termes constans (números índex 1975 = 100)
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— Institucions financeres i d'assegurances: es consoliden les in
versions en aquests sectors, especialment en el de les asseguran
ces, on les empreses estrangeres ja controlen més de la meitat
delmercat.

2. Els pagaments per liquidació d'inversions directes i rendes
d'inversions directes

Per conèixer ladinàmica del capital estranger, cal relativitzar
els ingressos per inversions directes amb els pagaments a l'exte
rior per liquidacions d'inversions directes i els pagaments per
rendes d'inversions directes.

Els resultats mostren que el conjunt de pagaments a l'exterior
per liquidacions d'inversions directes assoleix, pel total del pe
ríode 1975-1989, laxifra de 1.711 milions de dòlars. Aquest vo
lumglobal està magnificat per la important xifra de desinver
sions de l'any 1987, que va suposar més del 100 per cent dels
totals de desinversions dels dotze anys anteriors.

Tot i que durant els primers anys de la crisi, 1975 i 1976, les
desinversions van ser importants, al llarg del subperíode 1977-
1984 només van representar el 15 per cent de les inversions to
tals. L'any 1985 comença una etapa de major expansió en les
sortides per pagaments en aquest epígraf, que mantenen, tanma
teix, aquest baix percentatge, indicador de la permanència del
capital estranger.

L'any 1987 es registra un fort volum de desinversions, que no

és el resultat d'una estratègia generalitzada de les multinacionals
presents en el teixit industrial català, sinó de l'acció de només
dues empreses en sectors —bàsicament en el sector de l'automó
bil— que mobilitzen forts volums de recursos.

Per àrees geogràfiques, l'any 1987, les desinversions directes
es van dirigir al Japó —un 45,3 per cent—, a la CE —un 37,6
per cent—, als Paradisos Fiscals —un 14,1 per cent— i a Suïssa
—un 3 per cent. De les desinversions realitzades en aquest any
per les empreses d'aquestes tres àrees en el conjunt de l'Estat,
gairebé en un 70 per cent es van dur a terme en les seves partici
pacions en empreses catalanes. L'any 1988, la situació esmodifi
ca considerablement en relació a l'any 1987: CE —un 87,1 per
cent—, Paradisos Fiscals —un 7,2 per cent—, Japó —un 4,8 per
cent— i Suïssa —un 0,8 per cent.
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Relació entre ingressos per inversions directes, pagaments per liquidació d'inversions directes i pagaments
per rendes a Catalunya (milers de dòlars)

Ingressos per
inversions

directes

Pagaments
liquidació
inversions

directes

Pagaments
rendes

inversions

directes
(C)

Pagaments
totals

(C) x 100
(A)

(13 + C) x 100
(A)

1975

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

53.799,7
67.113,7
119.776,5
204.988,5
308.626,5
280.767,9
269.517,6
243.496,6
180.753,3
332.975,7
303.832,3
586.008,6
963.433,0

1.280.475,5
1.582.337,4

16.235,5
33.153,1
17.945,3
18.414,3
33.759,6
60.721,4
60.887,7
57.634,2
19.652,7
28.467,6
46.573,3
95.065,0
623.800,0
210.231,9
388.354,4

9.059,3
10.040,1
10.708,0
19.836,2
16.191,4
38.005,1
32.277,0
13.402,1
20.100,9
16.447,5
97.072,9
154.740,2
418.708,7
531.065,5
459.755,1

25.294,8
43.202,2
28.653,3
38.250,5
49.951,0
98.726,5
93.164,7
71.036,3
39.753,6
46.915,1
143.610,2
249.805,2

1.042.508,7
741.297,4
848.109,5

16,8
15,0
8,9
9,7
5,2
13,5
12,0
5,5
11,1
5,5
31,9
26,4
43,5
41,5
29,0

47,0
64,4
23,9
18,7
16,2
35,1
34,6
29,2
22,0
14,1
47,3
42,6
108,2
57,9
53,6

Relació entre ingressos per inversions directes, pagaments per liquidació d'inversions directes i pagaments
per rendes a Espanya (milers de dòlars)

(C) 100 (13 c)x xlOO

15,9 38,9
14,0 61,5
9,7 30,0
9,7 22,6
6,0 32,1
6,4 32,0
6,8 22,4
5,4 21,9
22,2 34,2
15,8 27,0
38,2 53,2
33,7 45,3
43,2 71,0
37,1 62,0
30,6 49,6

ngessoslper
inversions
directes

Pagaments
liquidació
inversions
directes

P4gaments
rendes

inversions
directes

90.292,5 62.378,1
199.645,5 58.862,6
76.249,8 36.271,3
91.101,4 68.909,8
286.703,7 65.785,6
318.419,6 78.810,6
169.276,2 74.267,2
189.982,0 61.688,4
108.900,5 201.832,0
115.074,1 163.446,8
174.185,6 442.406,6
269.418,9 781.051,5

1.010.647,3 1.573,947,2
1.462,746,4 2.186.639,1
1.175.249,3 1.895.160,0

Pagaments
totals

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

392.312,4
419.970,1
374.388,4
708.033,2

1.099.033,2
1.240.651,1
1.086.429,9
1.148.400,1
909.089,1

1.031.747,8
1.159.312,6
2.319.975,8
3.639.797,4
5.888.896,9
6.189.304,6

Font: Elaboració pròpia.

152.670,6
258.508,1
112.521,1
160.011,2
352.489,3
397.230,2
243.543,4
251.670,4
310.732,5
278.520,9
616.592,2

1.050.470,4
2.584.594,5
3.649.385,5
3.070.309,3

Pel que fa a la participació dins del conjunt de l'Estat, l'any
1988, només un 19 per cent del volum de desinversions global es
dóna a Catalunya. Per tant, tret de l'alt percentatge de les desin
versions japoneses que, donat el seu baix nivell en valors abso
luts només reflecteix bàsicament lapreferència del capital nipó
pel nostre país, les altres ratios només afirmen la presència es
tructural de les inversions estrangeres.

Quant als pagaments per rendes d'inversió directa, aquests
també han crescut considerablement, en termes corrents, en el
període 1975-1989 i han passat de 9milions de dòlars l'any 1975
a 460 milions l'any 1989.
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Aquest creixement té tres etapes ben diferenciades:

1. De 1975 a 1977, els nivells de pagaments es mantenen molt
a prop dels de 1975;

2. De 1978 a 1984 -coincidint amb el període més agut de la
crisi econòmica-, els pagaments a l'exterior, expressats en

es dupliquen. Els pagaments en aquesta època han estat

més elevats que al 1975;

3. De 1985 a 1988, el volum de rendes pagades a l'exterior es
multiplica per trenta de forma que equival a 34 per cent de les
inversions directes brutes com a mitjana dels quatre anys. El
1987, és quan assoleixen una magnitud més gran -un 44 per
cent.
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Si comparem el total de pagaments —rendes i desinversions
amb les inversions directes brutes, tenim tres etapes clarament
diferenciades:

— Els anys 1975 i 1976, en els quals els pagaments totals repre
senten, de mitjana, el 56 per cent de les inversions;

— Fins 1985, que correspon als anys de la crisi, en els quals
aquest percentatge és solament del 24,2 per cent;
A partir d'aquest any, comença la tercera etapa que dura fins
avui. Els pagaments creixen considerablement, fins al punt
que, el 1987, són superiors als ingressos: per cada 100 dòlars
d'ingressos per inversions directes en surten 108 dòlars en pa
gaments per aquests dos conceptes —rendes i desinversions.
L'any 1988, sensearribar als nivells de l'any 1987, també as

soleixen nivells importants; la sortida de recursos per rendes i
desinversions ha representat el 61 per cent dels ingresos per
desinversions.

Des del punt de vista espacial, en el subperíode 1976-1984, el
major valor relatiu per pagaments per rendes, en relació amb els
ingressos per inversions, el registra Suïssa, amb un 17 per cent
demitjana —també amb nombroses oscil.lacions— i el més baix
els Estats Units amb un 7 per cent; la CE ocupa una posició in
termèdia amb un 10,9 per cent.

Entre 1985 i 1988, aquests percentatges creixen espectacular
ment a les tres àrees. Els Estats Units passen a un 99 per cent,
Suïssa a un 55,7 per cent i la CE a un 38,3 per cent. Això signifi
ca que per cada 100 dòlars procedents dels Estats Units en van

sortir 99 en concepte de rendes; per cada 100 dòlars procedents
de Suïssa en van sortir 56; i 40 en el cas de la CE.
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Aquestes ratios són encara més grans si considerem els paga
ments totals —desinversions i rendes. Per cada 100 dòlars que
van entrar a Catalunya entre 1985-1988 procedents de la CE, en
van sortir 65,2 per rendes i desinversions; per cada 100 dòlars
procedents de Suïssa en van sortir 82,7; i per cada 100 dòlars
dels Estats Units en van sortir 110,6.

L'input financer net a les empreses catalanes dels capitals pro
cedents dels Estats Units i Suïssa és molt reduït en aquests dar
rers tres anys. El saldo amb la CE és l'únic rellevant —un 35 per
cent.

En fer una anàlisi sectorial, i considerar només aquells sectors

que han rebut el gros de la inversió directa, trobem que:

— En el sector químic, els pagaments per rendes han repre
sentat, com a mitjana dels quatre anys, el 122,3 per cent de les
inversions directes. Si no sols comptabilitzen les rendes sinó el

total de pagaments a l'exterior, el percentatge arriba a un 154,5
per cent. Això significa que el sector químic, en els darrers qua
tre anys, ha produït una important sortida neta de capitals a l'ex
terior —sense considerar altres pagaments com ara patents i As
sistència Tècnica. D'altra banda, cal remarcar que, a diferència
d'altres sectors, aquest drenatge no s'esdevé en un any aïllat,
sinó practicament en cadascun dels quatre anys —més intensitat
els anys 1987 i 1988.

— Els anys 1985 i 1986, el sector de la Construcció de maqui
nària elèctrica vaproduir entrades netes de recursos. Els paga
ments a l'exterior per rendes i desinversions en aquests dos anys
van ser un 35 per cent de les inversions directes. No obstant
això, els anys 1987 i 1988, el sector va registrar una sortida neta

de recursos a conseqüència del fort creixement dels pagaments
per rendes en els dos anys i de l'increment, també fort, de les
desinversions directes.

— En el sector de l'Automòbil, passa una cosa semblant al de
laConstrucció de maquinària elèctrica, però per causes oposa
des. Efectivament, durant els anys 1985 i 1986, el sector va regis
trar baixos ingressos per inversions directes, baixes sortides per
desinversions i baixes sortides per rendes.
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No obstant això, el 1987 un fort creixement de les inversions
directes, paral.lel a un creixement encara més fort de les desin
versions, va fer que les sortides per rendes fossin molt petites, el
resultat final fou un drenatge de recursos financers. El 1987, per
cada 100 dòlars que van entrar com inversió directa en el sector
català de l'automòbil, en van sortir 124 del conjunt de l'econo
mia. El 1988, el resultat també va ser negatiu per al conjunt de
l'economia.

— Finalment, el sector de l'Alimentació, begudes i tabac tam
bé ha registrat importants sortides de recursos durant aquest pe
ríode. Del 1985 al 1988, els pagaments per rendes van assolir
una mitjana del 163,6 per cent de les entrades per inversions,
percentatge alt degut bàsicament als forts pagaments per rendes
realitzats el 1985 i el 1988 en oposició a ladebilitat de les entra
des per inversions directes.

Com es pot entendre, doncs, una balança de capitals que sem

pre dóna resultats positius? L'explicació rau en el fet que les
rendes pagades a l'exterior es comptabilitzen en la balança de
serveis. Per consegüent, en termes de comptabilitat nacional,
aquestes rendes contribueixen a empitjorar la situació de la ba

lança per compte corrent,però no es reflecteixen en la balança
de capitals. En aquest sentit, hem de recordar que els ingressos i
els pagaments per assistència tècnica i per patents, dissenys i
marques també es comptabilitzen a la balança de serveis i, en
darrera instància, a la balança per compte corrent.

Per conclure, l'anàlisi conjunta dels fluxos relacionats amb les

inversions directes ens porta a afirmar que la implantació de les
empreses multinacionals en el teixit productiu català i la intensa

adquisició forana d'empreses tradicionalment locals no comporta
una aportació neta de recursos tan elevada com sovint, amb da

des parcials, s'argumenta. En primer lloc, el saldo net positiu re
sulta molt limitat i, en segon lloc, si no esmanté un flux conti
nuat de noves inversions i de creixement de les exportacions, es
poden produir problemes importants en els saldos per compte
corrent de les balances de pagaments, en registrar les partides
contràries —pagaments tecnològics, desinversions i rendes
forts creixements en els últims anys.

En tot cas, com ja apuntàvem al principi, la inversió estrange
ra i la presència notable d'empreses transnacionals hem de con

siderar-la una variable externa de la situació econòmica. L'ele
ment que n'ha de condicionar la valoració i que ha de guiar
l'activitat pública són els efectes difusors que sobre el conjunt de
les activitats productives té aquesta presència transnacional i la
forma d'aconseguir maximitzar el seu impacte positiu sobre el
conjunt de l'economia.
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El transport ferroviari de rodalia. Els Ferrocarrils de la Generalitat

1. Presentació

En els darrers mesos, amb l'aprovació dels corresponents
plans per millorar la connexió i els accessos a les grans ciutats es
panyoles i la inestabilitat de preus en elmercat mundial de pro
ductes petrolífers, el paper del transport ferroviari de rodalia ha
emergit, de nou, com una alternativa —potser lamés rendible
socialment a mig i llarg termini— al transport privat per a una
part dels viatges diaris entre la residència i el lloc de treball a l'à
rea metropolitana de Barcelona.

En tot cas, el debat sobre el transport públic a l'àrea de Bar
celona i el dilema entre transport públic enfront del transport
privat comamitjà de transport més adient per als desplaçaments
diaris entre els municipis de l'entorn metropolità, són temes de

permanent actualitat. Actualment ja no es parla tant de mitjans
de transport excloents, sinó complementaris. Una combinació de
transport privat i públic i, en l'àmbit d'aquest darrer, una combi
nació de transport de superfície —tren i autobús— i metro.

Si bé és cert que el procés de creixement econòmic que ha ex
perimentat la ciutat i el seu entorn durant el darrer quinquenni
s'ha traduït —entre d'altres coses— en un increment espectacu
lar del nombre de vehicles matriculats, els índexs d'utilització
diària sembla que no han experimentat el mateix creixement. El
dubte que es planteja és si aquesta renúncia a l'ús diari del vehi
cle propi com a mitjà de transport ha estat voluntària, i per tant
a favor del transport públic, o bé ha estat obligada pel nivell de
saturació que suporta la xarxa viària, especialment els accessos a

la ciutat i per les nombroses obres d'ampliació i millora de la in
frastructura viària que s'estan fent. Segons quin sigui el motiu,
l'entrada en funcionament de la totalitat dels cinturons, actual
ment en construcció, pot no representar una solució real al pro
blema del trànsit urbà. Pot significar només un emmascarament

del problema.

En aquest marc és el que s'ha de situar l'anàlisi del paper que
ha de jugar el transport públic i en especial el ferrocarril —FGC
i RENFE— a la regió metropolitana de Barcelona. En primer
lloc, caldria avançar amb decisió cap a una autoritat única que
assumeixi les competències de transport ara repartides entre di
ferents institucions. El Pla Intermodal de Transports —en elabo
ració des de fa temps— és un instrument imprescindible de cara
a planificar el desenvolupament futur —entre d'altres— de les
infrastructures ferroviàries en l'àmbit de la Regió I. Coincidint
amb la seva finalització, s'haurien de buscar els mecanismes
d'actuació —la Comissió Coordinadora de Transports en pot és
ser l'exemple— per desenvolupar de forma coherent i harmònica
—sense duplicar serveis i crear nous colls d'ampolla— les indica
cions del pla.

En segon lloc, i de forma prioritària, s'hauria de reforçar el
servei i millorar la qualitat en aquelles línies més utilitzades i les
considerades estratègiques a mig i llarg termini. Les línies del
corredor del litoralpel que fa a RENFE i la de Catalunya i Sa
rrià dels FGC en són dos exemples. L'entrada en servei del túnel
delTibidabo i els seus accessos pot incidir directament sobre el

grau d'utilització de la línia de Catalunya i Sarrià en el tram de
servei suburbà. De la mateixa manera, l'acabament de l'autopis
ta del Garraf i la construcció de l'autovia delMaresme pot tenir
el mateix impacte desincentivador sobre l'ús de diverses línies de
rodalia de RENFE. Totjunt es traduiria en una major densitat
de circulació de vehicles privats tant a Barcelona com a la resta

de municipis de l'àrea metropolitana, que reduís al mínim l'im
pacte beneficiós que sobre la congestió viària a Barcelona repre
sentarà l'acabament dels cinturons.

És des d'aquesta perspectiva, que ens sembla rellevant donar
a conèixer quina és la realitat actual del ferrocarril de rodalia a

l'àrea de Barcelona i especialment quines són les actuaciones
que es pensen fer en un futur molt immediat de cara a millorar
—en el sentit més ampli del terme— el servei públic que ha de
donar.

Tot i que lanostra intenció era fer una anàlisi del conjunt del
transport ferroviari de rodalia —que és el que té més sentit des
del punt de vista de l'usuari, malgrat estigui repartit entre dues
entitats— , ens hem de limitar de moment a presentar nolnés la
informació de Ferrocarrils de la Generalitat amb la confiança
que en un proper número disposarem de la informació de REN
FE.

Volem agrair a FGC l'excel.lent disposició a col.laborar per
donar lamàxima informació sobre les inversions que té previst
fer en els propers anys de cara a millorar el servei que presta als
usuaris de les seves línies.
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2. Actual oferta de servei

L'actual xarxa ferroviària bàsica de Ferrocarrils de la Genera
litat de Cataluna (FGC) s'articula en dues línies principals que,
partint de la ciutat de Barcelona, arriben a diverses zones de la
ciutat i d'alguns municipis del seu entornmetropolità, i s'estenen
en direcció a diverses comarques de la província. Són les línies
amb característiques pròpies que fan que hagin de ser considera
des individualment, fet al que s'ha de sumar que no estan inter
connectades en tenir dos amples de via diferents i perquè no hi
ha cap estació de correspondència comuna.

L'extensió total de la xarxa és de 179,5 km dels quals 139,2 es

tan dedicats al transport de viatgers, i la resta són diferents ra
mals destinats exclusivament al transport de mercaderies.

2.1. Línia de Catalunya i Sarrià

Aquesta línia és d'ample de via internacional (1.435 mm) amb
una extensió total de 42 km dedicada de forma pràcticament ex
clusiva, al transport de viatgers. L'estació d'origen és la de Bar
celona-pça. Catalunya i d'ella surten, o hi tenen destinació, la
major part dels trens de servei regular.

Tot i que en determinats trams se superposen —la infrastruc
tura és comuna— cal distingir dos tipus de serveis amb caracte

rístiques pròpies:
— Un servei urbà, assimilable al d'una línia de ferrocarril me

tropolità, que arriba a diversos barris de la ciutat de Barcelona i

que s'estén al llarg de 7 km —entre pça. Catalunya i Reina Eh
senda— amb un ramal cap a l'avinguda Tibidabo.
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— Un servei suburbà que s'estén més enllà de la pròpia ciutat,
el qual, endinsant-se en el Vallès Occidental, connecta Barcelo
na amb Terrassa i Sabadell. Del ramal principal de Sabadell,
concretament a l'estació de Bellaterra, en surt un curt ramal se
cundari que arriba a la Universitat Autònoma de Barcelona.

La via és doble a tota la zona urbana de Barcelona i, dins la
zona suburbana, des de Sarrià fins a Bellaterra i Rubí. En total
29,9 km de via doble (71,2 per cent) i 12,1 km de via única (28,8
per cent).

2.2. Línia de Catalans

Aquesta línia té ample de via mètric (1.000 mm), amb una

extensió total de 137,5 km i, com ja s'ha dit, està dedicada al
trànsit de viatgers i demercaderies, aquestes darreres concentra

des demanera gairebé exclusiva en el transport de minerals des
del Bages fins a la zona portuària.

En concret, el trànsit de viatgers s'estén des de pça. d'Espa
nya fins a Igualada i Manresa. Al llarg d'aquesta línia, s'hi po
den distingir fins a tres tipus de serveis diferenciats:

— Un servei suburbà, que cobreix una part dels municipis del
sud-oest de l'àrea metropolitana més immediata a Barcelona
—L'Hospitalet, Cornellà i Sant Boi— i que va des de pça. Espa
nya fins aMolí Nou, a Sant Boi (10,9 km).

— Un servei de rodalia que arriba fins a Martorell-Enllaç
—18,3 km més entre Molí Nou i Martorell— que segueix el mar
ge dret del Llobregat.

— Un servei regional amb dos ramals que va fins a Manresa
Baixador i Igualada (32,6 i 35,3 km més respectivament entre
Martorell i les dues ciutats).

El servei de mercaderies es presta per un tram que és comú
amb el de viatgers (entre Sant Boi i Manresa-Alta) i, segons els
casos, s'empra algun dels ramals industrials existents (de Manre
sa-Alta a Súria i a Sallent amb 13 km cadascun, de Barcelona
Port a SantBoi, amb 13,7 km i de Martorell-Enllaç aMartorell
Central, amb 1,3 km).

A diferència de la línia de Catalunya i Sarrià, aquesta només
és doble entre Ildefons Cerdà i Molí Nou a Sant Boi, és a dir, en
una longitud de meys de 10 km, un 6,8 per cent sobre el total de
la línia.



Inversions per al període 1991-1993, per àrees funcionals (milions de pessetes corrents)

854,5 447,0 2.154,0Infrastructura i via 852,5
Tallers 173,0 65,0 110,0 348,0
Material mòbil 838,0 1.831,0 2.300,0 4.969,0
Electrificació 579,1 440,9 180,0 1.200,0
Senyalització i comunicacions 277,9 819,1 950,0 2.047,0
Estacions 418,8 236,0 488,0 1.142,8
Serveis centrals 47,0 65,0 170,0 282,0
Informàtica 80,0 80,0 100,0 260,0
Varis 192,2 1491,1 156,2 497,5

Total inversió real 3.458,5 4.540,6 4.901,2 12.900,3

Amortitzacions dels crèdits 938,8 1.550,0 1.789,9 4.278,7

Total inversió 4.397,3 6.090,6 6.691,1 17.179,0

3. Inversions previstes fins al 1993

Per al trienni 1991-1993, tal i com ja es feia en els «Plans» an

teriors, hom preveu una continuació de les activitats inversores
destinades a mantenir les línies en uns nivells de competitivitat
adequats i a millorar-les quan calgui.

Per a 1991, el nivell d'inversió tindrà una magnitud total supe
rior al de 1990. Cal recordar, però, que una part important del
pressupost es destina a les dotacions per a l'amortització dels
crèdits que l'empresa ha anat contractant. Efectivament, pot dir
se que en l'any 1991 aquest capítol serà de l'ordre dels mil mi
lions de pessetes, la qual cosa suposa gairebé la quarta part del
pressupost.

Del total d'inversions, ens centrarem en la descripció d'aque
lles més directament relacionades amb un reforçament de la se

guretat i lamillora de la qualitat del servei. Són dos objectius
prou amplis i que afecten molt directament l'usuari comper re
querir un tractament en detall.

3.1. Inversions encaminades a reforçar la seguretat del servei

Dins d'aquest concepte de seguretat, cal dir que a més d'in
cloure el que es refereix a la seguretat del viatger-usuari del ser
vei, es consideren també aspectes com ara els de seguretat en el
treball i la seguretat en altres mitjans de transport que interferei
xen amb el ferrocarril, com és el cas dels passos a nivell. Així,
diferenciarem entre d'altres, les inversions en infrastructura i

via, els passos a nivell, el material mòbil i les estacions.

Infrastructura i via. En aquest camp, i amb l'objectiu d'incidir
en unamillora de la seguretat en el transport, tant interna com

externa del ferrocarril, es preveuen un conjunt d'actuacions en

tre les quals destaquen:
- La continuació de la instal•lació de tanques a les vies fè

rries (tant a les de nova construcció com a les existents), espe
cialment a les travesseres urbanes (Sarrià, Sant Cugat, Rubí,
Manresa i altres). També s'inclourà el tancament de les línies a

tot el llarg del traçat, en aquelles operacions que siguin de nova

implantació o de desdoblament de vies, en aquest cas a càrrec de
la Direcció General de Transports.

- La continuació de les obres de protecció, entre elles les
dels murs de la zona de Capellades i del túnel artificial de Can
Parellada (diversos cops retardades), en el ramal d'Igualada de
la línia de Catalans. També actuacions per a la millora de la pro
tecció contra despreniments en d'altres punts (en especial en el
ramal de Manresa i a la trinxera de la variant deMartorell-Vila).
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Situació dels passos a nivell, segons el «Pla de millora i supressió de passos a nivell»

Cuneepte

31-XII-1990 Cap a 1996

Catalunya-Sarria Tota'
— I Catalans Catalunya-Sarrià Catalans

Barreres automàtiques
Semaforitzats
Senyalització fixa

16 17

1 1

69 69

27

5
14

27
5

14

Total 1 86 87 46 46

Passos a nivell/km 0,02 0,51 0,47 0,33 0,25

Passos a nivell. Un cop desapareguts des de 1988 els passos
guardats, totes les accions dirigides a la millora de les condicions
dels passos a nivell tenen per objecte la millora de la seguretat,
amb el doble vessant de millorar la seguretat del transport ferro
viari i la dels altres modes que hi interfereixen.

A principis de 1989 la Direcció General de Transports i els
FGC van redactar un programa de tractament dels passos a ni
vell que abasta totes les línies, i que tindrà com a conseqüència
arribar a les previsions del quadre corresponent.

Entre les principals accions esmentades hi ha la supressió del
conflictiu pas a nivell de l'estació de Rubí (amb la construcció
d'una nova estació semi-soterrada) a la línia de Catalunya i Sa
rrià. Les obres ja han estat iniciades per la Direcció General de
Transports durant el 1990 i es preveu acabar-les dins del trienni.

D'altra banda, a la línia de Catalunya, durant el 1991 i a cà
rrec de laDirecció General de Transports, es preveu acabar les
obres en marxa corresponents a la supressió dels passos a nivell
del camí de can Pous, del terme municipal d'Abrera (km 31,8,
km 32,3 i km 32,4) mitjançant la construcció d'un pas inferior
comú; les obres de supressió del pas a nivell del camí del camp
de la Flora, en el termemunicipal d'Olesa de Montserrat (km
36,9), també mitjançant la construcció d'un pas inferior; i final
ment, les obres de supressió de tres passos a nivell del terme
municipal de Castellgalí (km 54,1, km 54,5 i km 54,7) mitjançant
la concentració en un pas superior de nova construcció.

Complementàriament a aquest programa, el gener de 1989
FGC va acordar amb el Port Autònom de Barcelona un progra
ma específic per tractar tots els pasos a nivell que es troben dins
la zona portuària, que presenten un alt nivell d'incidències a

causa dels hàbits poc disciplinats del trànsit motoritzat portuari.
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Pel que fa al tractament dels passos de vianants entre anda
nes, es tendeix cap a la millora (o eliminació quan és possible)
dels que existeixen, aprofitant que es fan d'altres actuacions a

les estacions corresponents.

Tallers i material mòbil. Quant als tallers, diverses actuacions
a fer durant el trienni aniran dirigides a prosseguir en la línia de
millora de les condicions de seguretat en els llocs de treball.

Pel que fa al material mòbil, a la línia de Catalunya, la insta
1.1ació d'equips de megafonia a les unitats de tren tipus 5000 per
permetre la comunicació maquinista-passatgers, juntament amb
la modificació del sistema de fre d'alarma combinant-lo amb l'e
quip d'interfonia, permetrà augmentar la seguretat de la circula
ció.

Estacions. Hi ha previst un seguit d'actuacions encaminades a

millorar la seguretat de les estacions, tant pel que fa als usuaris
del servei compels treballadors de FGC. Destaca el blindatge de
les dependències d'expedició de bitllets de moltes estacions i la
substitució d'escales mecàniques ja obsoletes per d'altres de no

ves i més segures.

Altres actuacions. La resta d'inversions previstes durant el
trienni afecten a millores en l'electrificació —canvis de línia i mi
llores en l'enllumenat d'algunes instal•lacions— senyalització,
comunicació i telecontrol, amb una gran incidència en l'augment
de la seguretat del servei.

3.2. Inversionsper a la millora de la qualitat del servei

Les actuacions encaminades a la millora dels principals indica
dors de la qualitat del servei tes agruparem al voltant de cinc
punts que engloben les més importants:
— Freqüència i temps de viatge
— Regularitat
— Confort i informació a l'usuari
— Accessibilitat
— Integració de tarifes



Freqüència, temps de viatge i regularitat
— Desdoblament de via en els trams de Rubí a Terrassa, de

Sant Quirze a Sabadell-Estació i de Bellaterra a Sant Quirze,
que un cop fets significarà que tota la línia de Catalunya i Sarrià
—amb l'excepció del túnel de Sabadell— disposi de via doble.

— Desdoblament de via entre Santa Coloma de Cervelló i
Sant Vicenç dels Horts, entre aquesta estació i els Quatre Ca
mins i entre Molí Nou i l'Apartador de Santa Coloma de Cerve
11ó, a més del desdoblament del túnel entre plaça Espanya i Ilde
fons Cerdà, a la línia de Catalans.

Aquest conjunt d'actuacions que afecten directament l'estruc
tura de la xarxa, incidiran notablement en unamillora de la re
gularitat del servei, en una superior freqüència i lògicament en
una reducció del temps de viatge, especialment en el servei de
rodalia i en el servei regional d'aquesta línia.

Una actuació del tot indispensable per augmentar l'oferta de
la línia dels Catalans a mig i llarg termini és l'ampliació de l'esta
ció de Plaça Espanya, que s'ajornarà fins acabats els Jocs Olím
pics perquè les obres no afectin un dels accessos vitals a l'Anella
Olímpica.

Confort i informació a l'usuari. A la línia de Catalunya i Sa
rrià, el grau de saturació en alguns trajectes, durant les hores
punta, provoca un important nivell d'incomoditat per a l'usuari.
Per mitigar aquesta problemàtica es pretén prolongar les anda
nes d'aquelles estacions que encara no permeten l'estacionament
de trens de quatre cotxes. En aquest cas s'inclouen bona part de
les que realitzen servei suburbà.

Altres actuacions en aquest sentit seran l'adquisició de noves

unitats de trens destinats en primera instància a substituir les
unitats més envellides i posteriorment a augmentar el servei.
També s'actuarà en el remodelatge d'estacions. A la línia de Ca
talans, les actuacions lligades a lamillora del confort de l'usuari
passen també per una remodelació d'estacions i del material mó
bil.

En relació amb el tema de la informació a l'usuari, les actua

cions previstes —algunes ja iniciades— passen per la instal•lació
a les estacions de monitors d'informació connectats al sistema
d'itineraris automàtics, que permetran informar no tan sols de la
destinació dels trens, sinó també de les possibles incidències en

el servei, perfeccionar el sistema de megafonia i completar el sis
tema de teleindicadors de destinació dels trens. Cal destacar, per
la innovació que això representa, la instal•lació a les principals
estacions d'equips de vídeotext, perquè els usuaris puguin acce

dir al Sistema d'Informació al Públic i obtenir informació sobre
preus, horaris, etc.

Accessibilitat. La millora de l'accessibilitat a les línies de FGC
es dirigeix fonamentalment a aquells usuaris potencials que tot i
estar dins la zona d'influència del servei, veuen dificultat l'ús a

causa de problemes de diversos tipus que els allunyen dels punts
d'accés.

En general, la construcció d'aparcaments gratuïts prop de les
estacions és una actuació que facilita l'accés al servei ferroviari,
especialment en aquelles estacions que serveixen nuclis de po
blació de baixa densitat i renda mitjana, i que es troben en punts
perifèrics de l'àrea metropolitana. En aquest sentit, a la línia de
Catalunya i Sarrià es preveu la construcció d'un nou aparcament
a l'estació de Sant Cugat i l'ampliació del de SantQuirze. A la
de Catalans s'ha iniciat la construcció del nou aparcament de
Sant Boi i es preveu ampliar el de Martorell-Enllaç.

Una actuació que podriamillorar l'accessibilitat de la línia de
Catalans és la penetració cap al centre de Barcelona. L'entrada
en funcionament de l'estació de Magória —justificable només en

el cas d'existir integració de tarifes amb la xarxa de metro— su

posaria facilitar l'accés al servei d'una part del barri de Sants.

A un altre nivell, cal destacar les actuacions dirigides a facili
tar l'accessibilitat de les persones de mobilitat reduïda, tant pel
que fa als accessos nous com als ja construïts, aprofitant les
obres de remodelatge de les estacions.

Integració de tarifes. Totes les Administracions implicades fa
temps que estan d'acord que és un dels principals objectius a as

solir en un termini no massa llunyà, en el marc de la coordinació
dels diversos mitjans de transport públic de l'àmbitmetropolità.
La integració de tarifes —la utilització de tota la xarxa de metro
i dels trams urbans del FGC amb un sol bitllet— és important
per l'efecte racionalitzador que tindria i especialment per la mi
llora d'accessibilitat que significaria per a una part important
dels usuaris actuals i d'altres de potencials.

El Pla de Metros de 1984 ja el contemplava com a una de les
actuacions prioritàries. Malgrat el temps transcorregut, a hores
d'ara no està gens clar ni quan es durà a terme, ni quin en serà
l'àmbit d'aplicació, ni tampoc quina solució tècnica s'adoptarà.
Ara per ara, i a causa de la incertesa existent, no s'ha determi
nat cap actuació ni cap dotació d'inversió d'aquí al 1993.
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4. Conclusions

Acabada la descripció de les principals inversions previstes pel
trienni 1991-93, tot i ladiversitat i magnitud d'alguns projectes,
hom es pot quedar amb la sensació que l'esforç que es pensa fer
és poc ambiciós pel valor estratègic que té el servei que presten
els FGC a la regió metropolitana de Barcelona i que caldria que
fos assumit com més aviat millor. Possiblement aquesta sensació
de poc ambiciós s'hauria de matisar en el sentit que la majoria
dels recursos invertits ho són —igual que en els darrers anys
per mantenir i augmentar els nivells de seguretat i comoditat
d'un servei públic, senseplantejar-se demoment actuacions de
més projecció pública com podrien ser l'obertura de noves línies
o l'ampliació de les existents.

Els gairebé 13.000 milions de pessetes d'inversió real prevista
per als propers tres anys —que no inclou la inversió de la Direc
ció General de Transports encara pendent de determinar—, re
presenten, demitjana, una inversió anual de 8 pessetes/viatge
per km. Un cost assumit pràcticament en la seva totalitat pel
contracte programa signat a principi d'any entre el Govern i la
Generalitat. Si bé aquesta previsió d'inversió segurament és li
mitada donades les necessitats del servei, potser el més impor
tant seria procurar que les inversions previstes no es retardessin
en la seva realització com ha ocorregut en el passat. En aquest
sentit, està per veure l'impacte que pot tenir sobre algunes d'a
questes actuacions —en concret les més lligades a la infrastructu
ra a càrrec de la Direcció General de Transports— l'esforç in
versor de darrera hora per enllestir actuacions lligades als Jocs

Olímpics, i les recomanacions del govern central de limitar al
màxim el dèficit públic.
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Les dues línies en què es configura la xarxa bàsica dels FGC
presenten problemes propis que es converteixen en veritables
colls d'ampolla de cara al seu desenvolupament futur. Per "un
cantó, la de Catalunya i Sarrià on se superposa, en una part del
seu recorregut, un servei urbà equiparable al del metro, amb un

servei suburbà que uneix diverses ciutats del Vallès Occidental
amb Barcelona. Aquest fet provoca una gran confluència d'u
suaris amb destinacions diferents durant les hores punta a algu
nes de les estacions de Barcelona, especialment pça. Catalunya,
Provença i Gràcia. A més de la molèstia que representa per a
l'usuari la congestió de les estacions, s'hi afegeix de vegades la
incomoditat de fer un viatge de mitja hora dempeus i atapeït.
Sembla prioritari intentar resoldre aquests problemesmitjançant
una remodelació-ampliació de les estacions on la congestió és
més notable i augmentar la freqüència de pas dels trens, si més
no a les hores més crítiques.

A ningú no se li amaga la dificultat de reduir almínim aquests
inconvenients. La construcció d'un nou túnel —paral.lel a l'exis
tent entre pça. Catalunya i Gràcia— permetria donar un servei
diferenciat a les dues línies en el tram més congestionat. Dur a
terme unaobra d'aquestes característiques, en un subsòl com el
de l'Eixample, a més d'una gran complexitat tècnica, requereix
molta voluntat per part de les institucions i possiblement s'hau
ria de fer pensant en la possibilitat de convertirel tram urbà del
ferrocarril en una línia més de la xarxa de metro. En tot cas, el
desdoblament d'aquesta línia es preveu en elmarc del Pla Inter
modal.

Pel que fa a la línia de Catalans, el fet que només sigui via do
ble en un set per cent del total del seu recorregut, la converteix
en una línia—especialment el servei regional— escassament

atractiva per a l'usuari diari ja que és un servei relativament lent
i que no permet freqüències de pas equiparables a les de la línia
de Catalunya i Sarrià. Amb l'agreujant, a diferència del que suc

ceeix amb aquesta, que no arriba al centre de Barcelona, encara
que enllaça amb dues línies demetro a pca. Espanya. Precisa
ment, el principal coll d'ampolla d'aquesta línia resideix en el
tram de via única existent entre l'estació d'Ildefons Cerdà i plaça
Espanya, que impedeix una major freqüència de pas de tots els
trens, i afecta de forma notable el servei suburbà d'aquesta línia.

Una part important de les inversions previstes, com ja s'ha
avançat, incideix en l'augment dels trams de via desdoblats. La
possibilitat de fer arribar la línia dels Catalans fins al centre de la
ciutat —no necessàriament a la plaça de laUniversitat— seria
un pas important en lamillora del servei i sembla un objectiu
irrenunciable a mig termini Igualment, l'arribada d'un ramal de

passatgers al passeig de la Zona Franca, des de la plaça d'Espa
nya, constitueix un altre tema pendent objecte d'estudi també
per part del Pla Intermodal. Tema al que potser s'haurà d'afegir
la connexió —obrint una nova estació— amb els nous recintes fi
rals previstos al polígon Pedrosa i, en general, el servei a tota
aquesta zona de nou desenvolupament productiu i terciari.

Malgrat les mancances que encara subsisteixen en el servei
dels FGC, cal reconèixer l'important augment quant a qualitat
que ha experimentat en el darrer decenni —reconegut per un
nombre creixent d'usuaris— fins a assolir, en algunes de les se

ves línies, uns estàndards europeus sense comparació a nivell de
l'Estat.


