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Presentació

BARCELONA.ECONOMIA presenta en aquest número 10, junta
ment amb les dades corresponents al darrer trimestre de 1990 i

un avanç de les del primer trimestre d'enguany disponibles en el
moment de tancar l'edició, una anàlisi de l'evolució anual de la
majoria dels indicadors que de forma regular i periòdica es con

sideren.

En la línia d'ampliar i millorar la informació disponible, i pel
que fa a les informacions periòdiques, en aquest número hi ha
un parell de novetats a destacar, a més de les informacions que,
per la periodicitat amb que es tracten, solen publicar-se en nú
meros alterns o un cop l'any. Els temes novedosos —que aparei
xen per primera vegada en aquestes pàgines— són:

— Mercat de Futurs Financers. Després d'un any de rodatge, i
quan sembla que ja s'ha consolidat com un mercat més dins de
l'àmbit financer de la ciutat i amb una gran rellevància a nivell
de l'Estat, hem considerat convenient reflectir periòdicament
la seva dinàmica de contractació —com ja fem amb laBorsa
a fi de completar la nostra anàlisi del sistema financer de la
ciutat, sens dubte un dels sectors estratègics a l'hora d'afrontar
—com a ciutat— els canvis que inevitablement esdevindran a

nivell mundial. Per realitzar amb èxit aquest propòsit, dispo
sem de la col.laboració dels responsables de MEFFSA a qui
volem agrair la seva excel.lent predisposició.
— L'altra novetat, aquesta en el camp immobiliari, és una
anàlisi de la distribució per barris dels habitatges previstos a les
llicències d'obres en el trienni 1988-1990, en què s'aprofita la
informació tractada i publicada en anteriors números per tal
de donar una visió sintètica de la dinàmica del sector immobi
liari-residencial als diferents barris de la ciutat. Al proper nú
mero de BARCELONA.ECONOMIA efectuarem el mateix tracta
mentper a la resta d'usos immobiliaris.

En aquest número apareixen tres temes —dels que per la seva

periodicitat o característiques es tracten un cop l'any— que en
números anteriors ja havien estat tractats. Ens referim a:

— Anàlisi sectorial de l'evolució de l'activitat industrial durant
l'any 1990 i la seva comparació amb la d'un any abans, a partir
de les enquestes de conjuntura de la Cambra Oficial de Co
merç, Indústria i Navegació de Barcelona. En el número 6 de
BARCELONA.ECONOMIA es va publicar la referida a l'any 1989.

— Tràfic del port de Barcelona amb els 20 ports amb més movi
ment de càrrega general. L'anàlisi que per primera vegada es

va desenvolupar en el número 5, es reprèn de nou amb dades
de 1990. L'interès general d'aquesta informació rau tant en el
detall dels ports amb els que es relaciona el de Barcelona, com
en comprovar si la relació de ports és lamateixa que un any
abans.

— Anàlisi qualitativa de la nova oferta residencial. Amb aques
ta anàlisi —de caràctermostral— s'intenta una aproximació
als aspectesmés qualitatius dels habitatges previstos a les lli
cències de construcció concedides durant el 1990. Un punt de
referència immediat a aquest treball és l'anàlisi publicada en el
número 6 de BARCELONA.ECONOMIA feta amb les dades de
1989.

Els temes monogràfics tractats en aquesta ocasió incideixen en

dues qüestions de molta actualitat i que de forma permanent són
motiu de debat a nivell d'opinió pública. Ens referim a:

— Preferències dels compradors potencials d'habitatge a Barce
lona i el seu entorn. Aquesta monografia, elaborada per Eze
quiel Baró i Carme Trilla, és una síntesi d'un estudi que va
elaborar el Centre d'Estudis de Planificació per encàrrec de la
DireccióGeneral d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat
i del Col.legi d'Agents de la Propietat Immobiliària. L'objec
tiu de l'estudi ha estat l'anàlisi de les preferències dels futurs
compradors d'habitatge, manifestades a l'hora de cercar infor
mació sobre les ofertes disponibles en el mercat, quan s'adre
çaven als agents de lapropietat immobiliària.

— Present i futur de les telecomunicacions a Barcelona. Treball
realitzat per diferentsDepartaments de Telefònica Barcelona i

coordinat per German Santos, expert de laDirecció Grans
Clients de Telefònica. En aquesta monografia es pretén apro
par a l'usuari la realitat del que és avui el conjunt de xarxes i
serveis de Telefònica a Barcelona i, al mateix temps, avançar
el que serà el futur immediat d'aquests mateixos serveis, inci
dint especialment en les quantioses inversions destinades a la
seva adequació de cara al repte europeu del 1993. L'atractiu
d'aquesta monografia es reforça per l'esforç que incorpora de
cara a fer entenedor pel profà, un món tan especialitzat i dinà
mic comés el de les telecomunicacions.

Per últim, aquest número inclou un Índex de tots els indicador
i monografies publicats fins ara —del número 0 al 10— per tal de
facilitar al lector asidu o esporàdic, la localització al més ràpida
ment possible del que s'ha publicat fins aquest moment. La cons

tant ampliació de variables tractades periòdicament, els temes

inclosos de forma puntual i la diversitat de monografies, fan ne

cessari un recull on es combini la màxima desagregació i infor
mació variable a variable, amb unaestructura àgil i comprensi
ble. La nostra intenció és repetir aquest índex actualitzat un cop
l'any.

Barcelona, 20 d'abril de 1991
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Síntesi

Quadre de síntesi .

Darrera
Variació (%) Acumulat

Variació (%)

dada darrers 1990/ 1989/
Indicador Període disponible (A) (13),

12 mesos
- - -

1989 1988 Tendència
-------- -_

Activitat productiva
Inversió industrial registrada (Regió I) (milions ptes.) 4t.tr.90 14.187 -18,1 73,6 60.038 51,8 30,7 Manteniment, per tercer trimestre consecutiu

d'elevats fluxos inversors
Consum electricitat usos cials.-ind. (Gwh) 4t.tr.90 811,8 4,3 7,7 3.093,3 2,3 8,9 Recuperació de la tendència positiva
Tràfic de mercaderies pel port Sensible davallada del tràfic total, resultat

- Total (milers tones) 4t.tr.90 4.458 10,4 -6,2 18.037 -0,6 1,0 d'una evolució negativa de les embarcades
Embarcades (milers tones) 4t.tr.90 1.339 2,8 -23,2 5.368 -14,1 1,8 i unmanteniment lleugerament a l'alça
Desembarcades (milers tones) 4t.tr.90 3.119 14,0 3,7 12.669 6,5 0,6 de les desembarcades

- Càrrega general (milers tones) 4t.tr.90 1.541 -2,5 -11,7 6.449 -7,5 7,8 S'accentua la davallada de la càrrega general,
Embarcades (milers tones) 4t.tr.90 884 -1,3 -12,7 3.627 -7,1 2,2 i l'any acaba amb un retrocés més intens que
Desembarcades (milers tones) 4t.tr.90 657 -3,9 -10,2 2.822 -8,0 15,9 a la resta de tràfic.

Projectes d'habitatges visats (prov.) 4t.tr.90 3.844 -24,0 -45,7 20.496 -37,8 25,1 S'accentua la recessió iniciada a finals de 1989

Habitatges nous previstos a les Ilicències Excel-lent comportament que compensa la
d'obres aprovades (*) 4t.tr.90 656 -32,4 28,9 3.919 -1,0 75,6 tendència negativa de trimestresanteriors

Habitatges iniciats 4t.tr.90 424 -21,9 n.d. 2.724 -42,2 35,6 Es confirma la forta recessió que viu el sector
Volum de crèdit del sistema bancari al sector

privat (prov.) (milers de milions de ptes.) 31.XII.90 4.267,6 3,9 13,4 502,92 13,4 13,6 Manteniment del ritme expansiu
Conferències telefòniques internacionals (milers) 4t.tr.90 4.055 11,8 8,6 15.534 6,2 32,0 Moderació de la desacceleració
Línies telefòniques: Total (milers) 31.XII.90 858,6 1,6 3,0 - 3,0 3,7 Es manté la trajectòria lleugerament alcista del

Privades (milers) 31.XII.90 575,5 0,5 1,6 - 1,6 2,0 nombre de línies en servei, especialment de les
No privades (milers) 31.XIL90 177,7 8,4 5,7 - 5,7 7,1 mésvinculades a l'activitat productiva
D'enllaç (milers) 31.X11.90 104,0 1,4 6,7 - 6,7 8,2

Trànsit de passatgers per l'aeroport
- Total (milers) 4t.tr.90 2.141 -17,0 5,7 9.041 11,0 12,6 Notable desceleració dels ritmes expansius dels
- Interior (milers) 4t.tr.90 1.370 -10,2 5,2 5.654 9,9 8,3 darrers anys -sobretot en trànsit internacional
- Internacional (milers) 4t.tr.90 771 -26,9 6,6 3.388 12,8 23,5 degut en bonapart a la crisi del Golf Pèrsic

Fira de Barcelona Consolidaciódels volums assolits en períodes
- Superfície contractada (m2) 2n.sem.90 243.196 -14,3 10,6 452.211 7,1 76,5 anteriors. Menorpresència estrangera deguda
- Expositors directes 2n.sem.90 3.968 -29,6 -20,9 15.238 0,1 46,8 parcialment a la incertesa creada per la crisi del
- Expositors directes estrangers 2n.sem.90 457 -54,6 -26,8 1.263 -4,8 113,3 Golf

Pemoctacions en hotels de 1-5 estrelles ien hostals
de 3 estrelles: - Total nv90-gn91 934 -9,3 1,6 3.996 2,6 n.d. Manteniment del nombre total de pemoctacions
(milers) - Negocis nv90-gn91 532 -5,0 28,8 2.119 37,2 n.d. gràcies als visitants per motiu de negocis ide fires.

- Turisme nv90-gn91 127 -40,6 -45,7 758 -39,0 n.d. Forta davallada de les derivades del turisme i
- Fires nv90-gn91 134 54,0 116,1 455 38,7 n.d. similars, afectades possiblement per la crisi del
- Congressos nv90-gn91 33 -5,7 -17,5 170 -19,4 n.d. Golf
- Altres nv90-gn91 108 -19,4 -36,1 494 -15,0 n.d.

La conjuntura econòmica de Barcelona durant el darrer trimestre
de 1990

L'evolució de la majoria d'indicadors econòmics de la ciutat
durant el darrer trimestre de 1990 ha estat de consolidació de la
tendència a la baixa dels ritmes de creixement, apuntada ja des
de principis d'any i especialment arran de l'esclat de la crisi del
Golf Pèrsic durant l'estiu. En alguns casos -ja que no es pot
parlar de comportament homogeni, ni molt menys- la davalla
da dels ritmes de creixement de trimestres anteriors s'ha trans
format en fortes reduccions en termes absoluts dels nivells d'acti
vitat. És el cas de la construcció d'habitatges, de determinats
tràfics de mercaderies pel port, dels vehicles matriculats, etc.
Tambéhi ha variables que han registrat creixements en termes

absoluts, sense abandonar una tendència expansiva iniciada ja fa
molts trimestres. Seria el cas de la inversió industrial registrada a

la Regió I, dels consums energètics lligats a l'activitat industrial i
comercial, del trànsit de passatgers per l'aeroport, etc. En tot

cas, aquest darrer trimestre serveix per confirmar que l'evolució
econòmica de la ciutat també de la seva àrea d'influència im
mediata- ha deixat de comportar-se de forma homogènia i ine
vitablement expansiva -les notes característiques en els darrers
anys- i s'ha encetat un procés de selecció en el que determina
des activitats productives i hàbits de consum poden tocar sostre
mentre d'altres són tot just a l'inici d'una fase clarament expan
siva.

6

Malgrat la crisi del Golf...

Fins a quin punt la crisi del Golf ha estat un factor determi
nant en l'evolució a la baixa de molts dels indicadors és i serà un

tema objecte de molts estudis sotmesos a hipòtesis de tota mena.

Possiblement, especialment per l'impacte inicial sobre el mercat
internacional del petroli i el notable enfosquiment de les expec
tatives a curt i mitjà termini, pot haver estat el factor involuntari
que hagi accelerat un canvi en la tendència tendent a refredar
l'economia espanyola en el seu conjunt. D'altra banda, un ob
jectiu prioritari en aquells moments per a les autoritats econòmi
ques del país. Un cop tancada la fase més dura del conflicte, i
atesa l'eufòria que ha envaït els principals mercats financers
mundials i la millora que han experimentat les expectatives de
cara a la segona meitat d'enguany -les principals economies
han revisat les seves previsions de creixement per a aquest
any-, sembla que els efectes econòmics de la crisi del Golf po
den ser més reduïts del que es temia. És clar que la repercussió
serà diferent a cada país en funció de la situació en què es trobés
a l'estiu de 1990.



Quadre de síntesi (continuació)

-Saeleda,

Darrera

dada

dispo

Variació(%) Acumulat
darrers

Variació (%)

dènc

Mercat de treball
Nombre de residents ocupats (estimació)

Taxa gral. d'atur (Barcelona ciutat) (%)
Taxa gral. d'atur (Barcelona prov.) (%)
Taxa gral. d'atur (Catalunya) (%)
Taxa gral. d'atur (Espanya) (%)
Atur total enregistrat (persones)
Atur juvenil (16-24 anys) (persones)
Atur masculí (persones)
Atur femení (persones)
Aturats sense ocupació anterior
Contractes registrats per PINEM
Distribució sectorial dels contractes
incentivats: - Indústria

- Construcció
- Serveis

Estalvi, consum i preus
Dipòsits del sector privat en el sistema
bancari (prov.) (milers de milions ptes.)
Consum d'electricitat usos domèstics (Gwh)

Consum de gas canalitzat (milions tènnies)

Escombraries recollides (milers tones)

Matriculació de vehicles (prov.)
Consum de benzina (97 Oct.) (milers litres)

IPC. Barcelona (%)
Espanya (%)

Població
Població resident estimada

- Naixements
- Defuncions
- Immigrants registrats
- Emigrants registrats

31.XII.90

31.XII.90
31.XII.90
31.X11.90
31.XII.90
31.XII.90
31.X11.90
31.X11.90
31.XII.90
31.X11.90
4t.tr.90

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

31.XII.90

4t. tr.90

4t.tr.90

4t.tr.90

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

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

650.873

9,2
11,3
10,9
15,6

66.238
13.780
26.886
39.352
5.809

110.446

9.842
2.867
42.839

6.711,4

287,7

430,9

163,9

43.220
68.063

1,41
1,01

31.X11.90 1.664.432
4t.tr.90 3.175
4t.tr.90 4.395
4t.tr.90 3.845
4t.tr.90 7.519

(A) siperíode anterior * Incloula Vila Olímpica
(B) simateix període anyanterior

1 Dades provisionals

0,5

-0-,9
0,5
1,9
-2,8
-8,7
61,6

86,6
35,7
84,8

4,5

0,2

35,8

19,1

-23,6
11,7

-4-,3
26,3
2,0
0,0

1,4

-6,2
-10,3
-5,9
-6,4
-37,1
23,2

10,1
19,5
19,4

11,8

9,1

23,3

2,6

-4,9
-4,7

-5,1
16,1
19,9
12,3

350.021

33.216
10.101
131.158

706,42

1.273,5

2.188,9

625,8

204.151
270.384

7,41
6,51

12.792
15.893
14.886
28.800

1,4

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

-8,6
16,1
7,8

11,8

-3,1

2,2

3,5

-13,8
-3,4

7,41
6,51

-1,4
-4,4
-0,1
15,4
7,4

4,9

-27,2
-46,3
-32,9
-22,8
-48,6
12,9

13,8
36,4
11,7

20,5

4,1

4,6

4,0

9,9
3,4

8,0
6,9

-1,3
-1,3
-1,4
14,1
9,0

Moderació menor de l'esperada enels ritmes de
creixement del total d'ocupats
Manteniment, a grans trets, de les taxesd'atur
de final d'estiu. En tot cas, millor

comportament a Barcelona i província que
a la resta de l'Estat
Es debilita l'homogeneïtat enla tendència a la
baixa del nombre d'aturats per les diferents

categories. La disminució de l'atur femení
és més intensa que la del masculi

Forta expansió del nivell de contractació a causa,
en bonapart, de l'assignació de contractes del
tercer trimestre al quart. El creixement dels
contractes incentivats pel conjunt del 1990
ha estat la meitat que el d'un any abans

Creixement real notable, malgrat la forta
desceleració del ritme expansiu
Disminueix pel conjunt de l'any, malgrat la forta
embranzida per motius climàtics d'aquest trimestre
El notable creixement d'aquest trimestre permet
acabar l'any amb signe positiu
Es confirma la lleugera desceleració del ritme de
creixement
El pitjor trimestre dels darrers tres anys
Davallada motivada per les puges de preus,
la incertesa de les expectatives ila climatologia
poc favorable
Manteniment, amb una lleugera tendència a la

baixa, de les tensionsinflacionàries. Reducció
del diferencial amb la CE (5,7 per cent)
i l'OCDE(7,1 per cent)

Empitjora el signe negatiu del creixement

vegetatiu, mentre que es manté el desequilibri en
termes absoluts entre immigrants iemigrants

= Variació absoluta darrers 12 mesos

...la inversió industrial a l'àrea econòmica de Barcelona ha

mantingut la tendència alcista...

La inversió industrial registrada a la Regió I, amb un creixe
ment espectacular en relació amb un any abans i en la línia dels
darrers trimestres, és l'exemple més extrem d'entre els indica
dors d'activitat productiva que han acabat l'any amb una tendèn
cia clarament alcista. Aquest comportament, a primeravista
contradictori amb l'evolució en general negativa de les expectati
ves, es pot explicar a més de per la dissociació temporal que
existeix entre la presa de decisions d'inversió pèr part de les em
preses -especialment les grans- i l'aprovació definitiva del cor
responent expedient d'inversió, pel fet que les decisions d'inver
sió no es veuen tan condicionades pel dia a dia comper
l'estratègia empresarial i les expectatives a mitjà i llarg termini.
El manteniment d'importants fluxos d'inversió estrangera -sigui
d'empreses extracomunitàries que prenen o reforcen posicions
de cara al Mercat Únic, o comunitàries, que volen reforçar la se
va quota de mercat- sembla que contribueix decisivament al
manteniment d'aquesta dinàmica inversora.Toti que aquesta
motivació subjacent es mantindrà en els propers trimestres,
s'hauria d'esperar una lleugera desceleració del creixement de la

inversió industrial durant els primers mesos d'enguany. Abona
aquesta previsió el manteniment durant els darrers mesos de

l'any 1990 de l'estancament, i en alguns casos reduccions, dels
nivells de producció i vendes als principals sectors industrials
amb una major presència a l'àrea.

...mentre que han empitjorat els resultats empresarials.

Més concretament, les enquestes de conjuntura industrial del
bimestre octubre-novembre de 1990, reflecteixen un panorama
poc engrescador. A grans trets, i pel conjunt de la indústria, les
empreses industrials declaren una relativa davallada en els rit
mes de producció, davallada que ve a afegir-se a la tendència de
bimestres anteriors. Pel conjunt de l'any, significa un predomini
clar dels aspectes negatius enfront de l'evolució expansiva del
bienni 1988-1989 clarament positiva. Una nota esperançadora és
que, de moment, aquesta evolució no s'ha traduït en una pèrdua
d'ocupació d'intensitat semblant. Potser la justificació s'ha de
buscar en què aquests mateixos empresaris esperen que aquesta
situació no es perllongui més enllà d'uns pocs mesos.
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Pel que fa a les vendes i a la cartera de comandes, l'evolució
general no és aplicable a la generalitat dels sectors. Globalment,
es podria parlar d'estancament de les vendes i de les comandes
en un entorn de preus lleugerament a la baixa. Una primera ma

tisació a fer seria que les exportacions han substituït, en alguns
casos, la debilitat delmercat interior, i així han evitat una desac
celeració més forta de les vendes. Per branques d'activitat, cal
destacar en la vessant positiva els sectors de la Fusta i mobles, la
pràctica totalitat del de la Química i el d'Aparells elèctrics. Per
contra, l'Alimentació, laPell, calçat i confecció i l'Automoció
han estat les activitats industrials amb una evolució més negativa
de les vendes. Una visió global de l'any confirma el canvi de ten
dència pel que fa a les vendes en el mercat interior, mentre les
exportacions —malgrat les dificultats dels darrers mesos de
l'any— mostren un dinamisme notable.

En la mateixa línia i de forma conseqüent, el tràfic de merca

deries pel port registra una notable davallada en relació amb el
mateix període de l'any 1989. Si bé en termes agregats i pel con
junt de l'any hom podria parlar d'estancament del volum de trà
fic demercaderies, la realitat és que la càrrega general ha expe
rimentat un notable descens, especialment la desembarcada de

cabotatge. En relació amb la resta del tràfic, mentre les embar
cades experimenten una forta reducció —disminueix l'exportació
de potassa i ciment— , les desembarcades compensen aquesta
pèrdua d'activitat, especialment les importacions de productes
derivats del petroli i les de llavors i gra. En tot cas, centrant-nos

en el tràficmés directament vinculat a l'activitat productiva pre
dominant a l'àrea de Barcelona, la tendència negativa és assimi
lable a l'evolució de les empreses industrialsmanifestada per les
enquestes de conjuntura.

L'augment de tràfic per l'aeroport...

La resta d'indicadors d'activitat productiva, més lligats a l'acti
vitat terciària que a la industrial, han experimentat —durant el
darrer trimestre de 1990 i en relació amb el mateix període de
l'any passat— una evolució clarament positiva, amb taxes de
creixement lleugerament superiors a la mitjana de l'any. L'ex
cepció, com ja era d'esperar, ha estat el trànsit de passatgers de
vols internacionals per l'aeroport, quemalgrat augmentar en ter

mes absoluts, la seva taxa de creixement ha davallat sensible
ment. Així, mentre que pel conjunt de l'any el tràfic interior s'ha
mantingut en lamateixa tendència creixent del 1989, la taxa de
creixement del tràfic internacional s'ha reduït a la meitat. Mal
grat tot, però, l'augment ha estat de l'ordre del tretze per cent.

El consum d'electricitat per a usos industrials i comercials ha
tingut un comportament semblant i ha tancat l'any 1990 amb un

creixement positiu, però menor que l'experimentat un any
abans, possiblement per lamenor activitat industrial. Tant el
fort creixement del darrer trimestre comel més moderat del con
junt de l'any, vénen condicionats en part per qüestions que no

són de conjuntura econòmica, com ara l'evolució climàtica.
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...la tendència alcista de les conferències telefòniques
internacionals...

Un altre indicador que ha tancat l'any 1990 amb un creixe
ment positiu, però amb una forta desacceleració del ritme ex

pansiu del 1989, ha estat les conferències telefèniques internacio
nals. En aquest cas potser seria més correcte parlar de
consolidació dels fluxos assolits en exercicis anteriors més que
d'alentiment del nivell d'activitat que pot representar. La crei
xent internacionalització de l'economia catalana de molts as

pectes de la vida diària— fan esperar taxes de creixement eleva
des per als propers anys, independentment d'una conjuntura
econòmica més o menys brillant. L'augment del nombre de lí
nies en servei confirma que existeix encara un notable potencial
de creixement, especialment el provinent de l'activitat produc
tiva.

el dinamisme del sector comercial i del nombre de

pernoctacions als hotels de la ciutat apunten a un gran dinamisme
dels serveis.

D'altra banda, l'activitat comercial a nivell de la Fira i el nom
bre de turistes que han pernoctat als hotels de la ciutat són dos
dels elements més directament afectats per la crisi del Golf Pèr
sic. L'activitat de la Fira durant el segon semestre de 1990 ha ex

perimentat una sensible pèrdua d'expositors directes, especial
ment estrangers, mentre que la superfície contractada ha
augmentat. Aquest comportament ha incidit negativament sobre
el conjunt de l'any i ha contrarestat l'evolució positiva del pri
mer semestre. El nombre de pernoctacions en hotels durant el tri
mestre de novembre de 1990-gener 1991 es veu molt afectat per
la crisi i començament de la guerra del Golf. En aquest context
global lleugerament positiu, les pernoctacions dels visitants per
turisme davallen notablement, essent compensades per les dels
visitants per motius de negoci en sentit ampli.

La construcció de sostre residencial no aixeca el cap.

Una problemàtica diferent és la que condiciona l'evolució de
l'activitat immobiliària relacionada amb la construcció d'habitat
ges. Per quart trimestre consecutiu disminueix de forma molt no
table el nombre de projectes d'habitatges visats a la província,
fins al punt que —amb dades anuals— l'any 1990 s'han visat
12.500 habitatges menys que el 1989 i fins i tot no s'ha superat la
xifra de 1988. Aquesta evolució, si persisteix a la baixa en els
propers mesos, pot representar una forta caiguda d'activitat pel
sector quan es vagin acabant les obres públiques que de cara al
1992 es fan a la ciutat i al seu entorn, i pot incidir de nou en un

agreujament de la problemàtica de l'habitatge i el seu preu de
venda. Pel que fa a Barcelona, la construcció dels habitatges
olímpics a les diferents zones de la ciutat en conseqüència,
el fet que de moment es mantingui un volum de construcció de
nous habitatges comparable al del 1989— no ha de fer oblidar el
perill que de cara al 1992, la promoció privada de nous habitat
ges caigui als nivells anteriors a 1988 si no s'articulen noves i de
cidides mesures de promoció d'habitatges.



Síntesi de les enquestes de conjuntura
Enquesta Període de refer

Enquestes industrials (província) Octubre-novembre 1991

Total indústria

Alimentació

Tèxtil

Pell, calçat i confecció
Fusta i moblesde fusta

Arts gràfiques

Farmacèutica

Química domèstica

Productes metà1.1ics industrials

Maquinària elèctrica

Aparells elèctrics

Automoció

Enquesta comercial

de Barcelona

Enquesta d'activitat turística

a Barcelona

Enquesta de conjuntura
financera a Barcelona

Persisteix, per quart bimestre consecutiu, una notable desceleració dels ritmes de creixement de la producció. Manteniment
dels volums d'ocupació i del ritme exportador. Caiguda de les vendes interiors i superior moderació en els preus de venda.

La cartera de comandes i les expectatives a curt termini permeten ser més optimistes que en acabar l'estiu malgrat la debilitat
de la demanda
Bimestre especialment negatiu, sobretot pel que fa a producció i vendes. Ateses les perspectives i el comportament de les

comandes, s'està davant una contracció puntual del sector. Abona aquesta hipòtesi el fet que la feblesa de la demanda ja no
sigui el factor que més preocupi els empresaris
Dins la tendència dels darrers bimestres, evolució força generalitzada a la baixa, juntament amb unmanteniment de les

vendes. Preus estancats iperspectives a curt termini poc definides

Confirmació de les perspectives negatives previstes pel sector. 1 sembla que a curt termini les expectativesno són gaire millors

Juntament amb la indústrialármacbutica, ha estat l'activitat industrial amb una evolució més positiva. Cal assenyalar, però,
que no sembla haver-hi factors objectius que permetin esperar un sosteniment en el temps d'aquest comportament, simés no,
mentre noes produeixi una reactivació en la construcció d'habitatges
Les opinions empresarials reflecteixen poc optimisme, enunmoment enquè només esmanté el ritme d'exportacions. Les
perspectives a curt termini no reflecteixen canvis substancials, immerses com estan les empreses entre una demanda que no

reacciona i una competènciaexterior creixent
Persisteix el bon moment d'aquesta activitat, amb un superior dinamisme en el mercat interiorque de cara a l'exterior.

Les perspectives més omenys immediates són relativament bones

Un bimestre amb aspectes positius i d'altres de negatius, i en el que la demanda interior ha compensat la caiguda
d'exportacions. En conjunt s'ha mantingut el volum d'ocupació de cara a afrontar unmanteniment dels nivells d'activitat.

Augmenta extraordinàriament la preocupació del sector de cara a la creixent competència exterior
En la línia del bimestre anterior, es pot parlar d'estancament, especialment en les exportacions, agreujat per unes perspectives
poc optimistes. La debilitat de la demanda i les dificultats de finançament són les grans preocupacions del sector
Lleu desceleració del creixement a la producció i vendes interiors. Perspectives a curt termini que apunten al manteniment de

la situació
Evolució a la baixa dels ritmes de producció i d'ocupació. Manteniment de les vendes i de les perspectives a curt termini.

Creix el temor dels empresaris a la creixent competència forana

Una de les activitats amb una evolució més negativa durant el bimestre. Els volums de producció, ocupació ivendes continuen
enla línia descendent dels darrers bimestres. A més, les perspectives de cara a començament d'any no són gaire millors

3r. quadrimestre 1990

El comerç especialitzat —sobretot el relacionat amb l'equipament de la llar i l'esport— recupera lleugerament les seves
vendes, mentre que el grancomerç manté la seva expansió.

Novembre 1990-gener 1991

Evolució lleument alcista del nombre de pernoctacions, gràcies al notable augment dels visitants per motius de negocis
i per fires, que compensen la davallada dels turistes i dels visitants per altres motivacions. Continua davallant el nombre

de pemoctacions per visitant

Quart trimestre de 1990

Manteniment enla demanda de crèdit en relació amb el tercer trimestre, pel que fa a particulars i a empreses petites imitjanes
enfront d'una demanda més expansiva per partde les grans empreses. Creix el grau de morositat en la devolució de crèdits.

Evolució esperada per al primer trimestre de 1991: s'haurà produït una notable davallada en la demanda de crèdits amb

l'excepció dels destinats a finançar circulant. El nivell de morositat haurà tendit a estabilitzar-se. El preu del crèdit tendirà

a la baixa.

Perspectives per al segon trimestre de 1991: S'espera una lleu reactivació enla demanda de crèdit de consum i per a circulant.

El descens generalitzat del preu del crèdit que es preveu pot fer variar les previsions poc optimistes de l'evolució de la

demanda de crèdit

El nombre d'aturats segueix disminuint gràcies a la generació de
llocs de treball als serveis.

En relació amb el mercat de treball, els aspectes a destacar de
l'evolució del darrer trimestre de 1990 i pel conjunt de l'any, se
rien una notable desacceleració en el creixement dels residents
ocupats i, en conseqüència una disminució de l'atur menys inten
sa que durant l'any 1989. Aquesta era l'evolució previsible donat
el procés de creixement alentit que han viscut i viuen moltes em
preses, especialment industrials, com ho confirma l'evolució dels
contractes incentivats. Si bé tots els sectors han experimentat un

cert alentiment en els ritmes de contractació en relació amb l'any
1989, la Indústria ha sofert una reducció notable en termes abso
luts. Per contra, els Serveis han mantingut un creixement molt
notable del nombre de contractes, que els referma com el gran
motor econòmic de la ciutat, amb un creixent predomini sobre el
teixit productiu, especialment en termes d'ocupació generada.
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La desacceleració de l'activitat de les empreses desvia el crèdit de
la inversió al finançament de les existències.

De l'evolució dels indicadors de l'apartat d'Estalvi, consum i

preus, es podria assenyalar que durant el darrer trimestre de
1990 s'ha produït una certa recuperació del ritme expansiu dels
dipòsits del sector privat en el sistema bancari en relació amb el
trimestre anterior, juntament amb un manteniment del ritme de
creixement del volum de crèdit adreçat al sector privat en el con
junt de la província. En tot cas, les limitacions fixades per l'auto
ritat monetària a l'expansió del crèdit al sectorprivat ha limitat
aquest creixement. Dels resultats de l'enquesta de conjuntura fi
nancera de la ciutat de Barcelona es dedueix que aquest compor
tament es deu bàsicament a una superior necessitat de finança
ment de l'activitat diària i d'estocs per part de les empreses.

En relació amb els consums energètics d'ús domèstic, la rigoro
sitat climàtica del darrer trimestre de 1990 ha disparat els con
sums d'electricitat i de gas canalitzat. Malgrat aquesta embranzi
da de darrera hora, els consums pel conjunt de l'any han

experimentat una sensible desacceleració en relació amb els del
1989. La davallada dels ritmes de producció industrial —en el
cas del gas— pot explicar el menor ritme de creixement, malgrat
la constant ampliació de la xarxa de distribució; el fet que l'any
1990 hagi tingut una climatologia més suau que el 1989 ha pogut
incidir en la davallada registrada —trimestre a trimestre— pel
consum d'energia elèctrica per a usos domèstics.

Pel que fa a les escombraries recollides, s'ha mantingut la tra
jectòria de trimestres anteriors. El volum d'escombraries generat
ha estat lleugerament superior al del mateix període de l'any
1989, però ha crescut a un ritme menor. Pel conjunt de l'any el
comportament és idèntic. Inevitablement, aquest indicador re
flecteix també la desacceleració del conjunt de l'activitat produc
tiva i fins i tot del consum.

Malgrat la recessió que viu el sector, s'han matriculat més de
200.000 vehicles.

Per quart trimestre consecutiu, la matriculació de vehicles a la
província ha experimentat una forta davallada en termes abso
luts, encara que en termes relatius ha estat inferior a la del ter
cer trimestre —inici de la crisi del Golf— i a la del conjunt de
l'any. En aquest sentit, en acabar l'any, les perspectives de cara
a esperar una imminent estabilització delmercat eren més altes
que a finals d'estiu. L'esclat de la guerra a la segona meitat de
gener, ha refredat de nou aquestes expectatives.

Després de la revifalla dels preus durant elmes d'octubre
—que recollien l'impacte de lapuja dels preus dels combusti
bles— els darrers mesos de 1990 s'han caracteritzat per la torna

da a una trajectòria de contenció gràcies a l'evolució dels preus
del petroli i al manteniment d'una política monetària molt res
trictiva. Així, s'ha tancat l'any amb una taxad'inflació lleugera
ment inferior a la de l'any 1989 i sembla que s'ha reprès el camí
vers una reducció significativa del diferencial inflacionista amb la
resta de la CE. Barcelona esmanté per sobre de la mitjana de
l'Estat, però també experimenta una sensible reducció del dife
rencial.
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On tampoc hi ha canvis, és en la tendència persistent a la bai
xa de la població resident. Com en els darrers anys —d'ençà
1985— el nombre de defuncions de residents supera el de naixe
ments. El pitjor és que aquest saldo negatiu augmenta any a

any, reforçat per la davallada persistent del nombre de naixe
ments. Per contra, el saldo migratori —negatiu d'ençà 1977— ha
tancat l'any 1990 amb una sensació de contenció en relació amb
els anys anteriors, gràcies a un creixement sostingut dels que fi
xen la seva residència a la ciutat i a una desceleració del ritme de
sortida dels que deixen de residir-hi oficialment. Això darrer
constitueix un comportament típic del període previ als anys cen
sals o padronals ja que una part més àmplia que de costum de la
població que abandona la ciutat espera que es faci efectiu el nou
padró per regularitzar formalment la seva situació.

En síntesi, l'evolució en termes generals del nivell d'activitat
econòmica a la ciutat durant el darrer trimestre de 1990 ha man

tingut la desceleració de la tendència ja registrada des de princi
pi d'any. També és cert —igualment en termes molt genèrics
que les perspectives negatives que la crisi del Golf feia témer, no
han estat tant destacables. Sí que algunes activitats s'han ressen

tit d'aquesta conjuntura internacional. El nombre de turistes, les
exportacions a determinades àrees, els preus energètics, entre
d'altres. Però en conjunt, Barcelona i el seu entorn han tancat

l'exercici econòmic de 1990 amb uns volums de producció supe
riors als de l'any 1989 i amb uns ritmes de creixement encara ex

pansius, peròmenys que un any abans.

Creixement del PIB durant el 1990 al voltant del 5 per cent.

A partir de les previsions de creixement del PIB de Catalunya
fetes per la Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat
i per la Cambra de Comerç de Barcelona, hem estimat que el
volum d'activitat generat a la ciutat ha augmentat a una taxa

—en termes reals— sensiblement superior a la del conjunt de
Catalunya, prop del 5 per cent. Aquesta estimació és el resultat
d'aplicar a l'estructura productiva de la ciutat les taxes de creixe
ment sectorial estimades per a Catalunya, corregides en aquells
casos en què es disposa d'informació més ajustada a l'àmbit de la
ciutat i que com a activitat presenta unes característiques dife
rents en relació amb Catalunya. Aquest creixement, de gairebé
el 5 per cent, però encara molt notable, donada l'evolució de
l'activitat i de les expectatives durant el segon semestre, es deu
al dinamisme que han mantingut activitats com ara la Construc
ció —malgrat la desceleració de la construcció residencial—, de
terminades branques de la indústria i alguns subsectors del ter
ciari, especialment el Comerç, l'Hosteleria i restauració i el
d'Empreses de serveis a les empreses.

Precisament, han estat aquells indicadors més lligats a les acti
vitats de serveis i al consum —fora d'alguna excepció— els que
han mostrat una major resistència a abandonar la trajectòria al
cista dels darrers trimestres. Si en acabar el tercer trimestre al

guns d'aquests indicadors mostraven símptomes d'esgotament de
la seva capacitat de creixement —possiblement provocats per la
crisi del Golf— tres mesos més tard es referma que l'impacte ne

gatiu ha estat menor del previst, i que el conjunt dels serveis
present a la ciutat té una base sòlida i en expansió, fonamentada
bàsicament en l'ampli teixit industrial de l'àrea de Barcelona i el
procés de creixent expansió i promoció de la ciutat a nivell inter
nacional.



Quadre de síntesi. Avanç darreres dades disponibles 1991

Període

Darrera
dada

disponible

Acumulat darrers
12 mesos

199:41989
......,--

Absoluts ,23)
Inversió industrial registrada (Regió I) (milions ptes.) 1r. trim. 8.459,7 -18,2 58.156,7 52,2 51,8
Consum d'electricitat usos cials.-indtals. (Gwh) gen.-feb. 523,5' 2,2 3.104,7 1,7 2,3
Tràfic de mercaderies pel port

- Total (milers de tones) lr. trim. 4.799 -0,5 18.015 -0,3 -0,6
Embarcades (milers de tones) lr. trim. 1.085 -18,7 5.119 -15,1 -14,1
Desembarcades (milers de tones) lr. trim. 3.714 6,5 12.896 7,1 6,4

- Càrrega general (milers de tones) lr. trim. 1.464 -5,6 6.361 -6,7 -7,6
Embarcades (milers de tones) lr. trim. 778 -9,8 3.542 -6,5 -7,1
Desembarcades (milers de tones) lr. trim. 686 -0,4 2.819 -7,0 -8,3

Habitatges nousprevistos a les llicències
d'obres aprovades* lr. trim. 398 -76,2 2.647 -46,3 -1,0
Habitatges iniciats lr. trim. 530 -59,8 1.935 n.d. -42,2
Demanda de crèdit (província) 31.111.91 4.553' 20,0 760 - 13,4
Trànsit de passatgers per l'aeroport

- Total (milers) gen.-feb. 1.084 -9,3 8.930 6,5 11,0
- Interior (milers) gen.-feb. 762 -4,5 5.618 6,0 9,9
- Internacional (milers) gen.-feb. 321 -19,1 3.311 7,2 12,8

Atur total registrat (persones) 31.111.91 66.350 -2,7 - - -6,2
Atur juvenil (16-24 anys) 31.111.91 13.987 2,5 -

- -10,3
Atur masculí (persones) 31.111.91 26.879 -1,9 - - -5,9
Atur femení (persones) 31.111.91 39.471 -3,2 - -6,4
Aturats sense ocupació anterior 31.111.91 5.898 -23,9 -

- -37,1
Contractes de treball registrats per l'INEM lr. trim. 90.244 3,5 353.108 4,7 6,5
Distribució sectorial dels contractes incentivats:

- Indústria lr. trim. 8.961 -2,9 32.952 -8,3 -8,6
- Construcció lr. trim. 2.541 -3,3 10.014 11,3 16,1

- Serveis lr. trim. 28.397 -16,8 125.425 -0,4 7,8
Consum d'electricitat usos domèstics (Gwh) gen.-feb. 237,8' 3,5 1.281,6 -2,3 -3,1
Escombraries recollides (milers de tones) lr. trim. 165,7 2,0 629,0 2,2 3,5
Matriculació de vehicles (prov.) gen.-abr. 59.854 -18,8 190.319 -17,6 -13,8
IPC. Barcelona (%) gen.-abr. 1,61 2,52 - 6,33 7,2

Espanya (%) gen.-abr. 1,6' 2,22 - 5,93 6,5

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

Dades provisionals.
Variació gener-abril 1990.
Variació interanual abril 1991/abril 1990.

Una primera anàlisi -necessàriament provisional- de les da
des dels primers mesos de l'any,disponibles en tancar l'edició
d'aquest número, posa de relleu que persistebt la desacceleració
del creixement a variables com ara el volum de contractes regis
trats per l'INEM juntament amb una menor creació de llocs de
treball com sembla deduir-se del comportament de l'atur regis
trat. De fet, lamajoria de dades disponibles estan referides al
primet trimestre i algunes al bimestre gener-febrer, període do
minat per l'esclat de la guerra del Golf i, lògicament, per unes
expectatives igual de fosques que en acabar l'any 1990.

En la mateixa línia d'atonia del creixement, s'ha de mencionar
el consum d'electricitat per a usos comercials i industrials -es
pecialment indústria petita i mitjana- el trànsit de passatgers
per l'aeroport i les escombraries recollides. Una consideració
conjunta de les tendències d'aquestes variables, juntament amb
les delmercat de treball -totes elles molt relacionades amb el
nivell d'activitat de la ciutat- és la que permet dibuixar un com

portament de l'activitat productiva en clara desceleració en ini

ciar-se l'any.

En una vessant lleugerament més negativa -el volum d'activi
tat dels primers mesos de l'any es compara molt negativament en
relació amb un any abans- s'ha d'insistir en lamatriculació de
vehicles i en el nombre d'habitatges iniciats i previstos a les lli
cències. Pel que fa a les matriculacions, se'n registra un volum
per al primer trimestre desconegut d'ençà l'any 1987, mentre

que a nivell del sector de la construcció residencial, sembla evi
dent que encara no s'ha tocat fons, i s'acusa l'impacte diferencial
de la construcció dels habitatges olímpics durant el 1990.

Tot i la desacceleració del creixement de l'activitat productiva
detectada en començar l'any, hi ha símptomes que apunten a una

recuperació de cara al segon trimestre.

Les notes positives es limiten a la inversió industrial registrada
-manté les elevades taxes interanuals dels darrers trimestres
malgrat la davallada experimentada en relació amb el mateix pe
ríode de l'any 1990- juntament amb l'expansió del crèdit al sec
tor privat -producte de la supressió de les restriccions mantin
gudes per l'autoritat monetària durant l'any passat- i la sensible
contenció del nivell de preus, malgrat que Barcelona continua
per davant del conjunt d'Espanya.

El canvi d'expectatives operat amb el refredament de la crisi
del Golf, el manteniment del procés inversor a la indústria de la
Regió metropolitana i la tendència a la baixa del preu del diner,
permeten contemplar el futur immediat amb esperança i amb la
confiança que en uns pocs mesos es pot recuperar la tendència
alcista -tot i ritmes de creixement més moderats- del període
1987-1990.
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Inversió industrial registrada
Al llarg del 4t. trimestre del 1990 s'han mantingut els ritmes
expansius que han caracteritzat el conjunt de l'any.

La inversió industrial registrada a Catalunya durant l'últim tri
mestre del 1990 ha estat força superior a la registrada durant el
mateix trimestre de l'any 1989 —amb un creixement del 60,7 per
cent. Es mantenen, doncs, els elevats fluxos inversors que han
caracteritzat l'evolució d'aquesta variable durant tot l'any 1990.
Els gairebé 25.000 milions de pessetes que s'han comptabilitzat
durant aquest trimestre han resultat una mica inferiors als regis
trats durant el tercer trimestre del mateix any, que —en superar
els 29.000 mil milions— van suposar un punt culminant, amb la
major concentració de fluxos inversors en un sol trimestre al
menys durant el darrer quatrienni. Esmanté, doncs, la tònica re

gistrada els darrers anys, i la lleu desceleració registrada el quart
trimestre en relació amb el tercer reflecteix la desceleració prò
pia d'uns mesos en els que no és freqüent la presa de decisions
d'inversió per part de les empreses industrials.

La distribució de les inversions registrades durant aquest pe
ríode entre noves i ampliacions resulta totalment homogènia
quant que gairebé s'assoleix, pel conjunt de Catalunya, el mateix
nivell per ambdues. No passa el mateix amb Barcelona ni amb la
Resta del Barcelonès, ja que en ambdós casos les ampliacions
representen el 80 per cent del total d'inversió registrada.

Quant la distribució territorial, com era d'esperar en funció
del comportament dels fluxos inversos en els darrers anys, a la
Regió I es concentra més de la meitat del total de la inversió
prevista. Ara bé, dintre d'aquesta, només les quatre comarques
que configuren la Resta de la Regió I recullen el 42,9 per cent
del total de la inversió. L'adreçada a Barcelona és unapart força
petita, ja que representa només el 8,4 per cent del total, i encara
és moltmés minsa pel que fa a l'adreçada a la inversió en noves

instal.lacions.

El conjunt de la Indústria transformadora dels metalls i la me
cànica de precissió és la que atrau més inversió, demanera que
aplega el 43,2 per cent de la inversió industrial registrada. El seu
pes sobre el total és encara més important pel que fa a la nova

inversió, on acaparara el 58,6 per cent del total de nova inversió
declarada. Si es comptabilitzen només les ampliacions, el sector
Altres indústries manufactureres és elmés important, puix que
aporta el42,4 per cent del total d'aquests fluxos.

La inversió industrial registrada a Catalunya el 1990 triplica el

valor de la registrada el 1987, i gairebé arriba als 100.000 milions

de pessetes.

Durant el 1990 s'han registrat gairebé cent mil milions de pes
setes d'inversió industrial. Aquesta xifra representa el punt cul
minant d'un procés de creixementmolt intens que s'ha registrat
els darrers anys, i que des del 1987 es pot quantificar en un crei
xement anual acumulatiu del 46 per cent; així, respecte del 1989,
la inversió registrada ha crescut un 43,0 per cent al conjunt de
Catalunya i, en termes absoluts, triplica la registrada quatre anys
abans. Del conjunt d'aquesta inversió, un 16,4 per cent s'ha lo
calitzat al Barcelonès. El 83,6 per cent restant s'ha localitzat ma
joritàriament a les quatre comarques de la Resta de la regió I i
en menor mesura a la Resta de Catalunya —amb el 45,2 i el 38,5
per cent respectivament. En relació amb la distribució registrada
l'any 1988, es detecta un lleu increment en el pes relatiu del Bar
celonès gràcies als projectes d'ampliació i modernització de la
Indústria del metall de la zona, especialment de la de Barcelona.
En aquest sentit, en aquest àmbit es registren moviments en sen

tit invers a Barcelona —amb un notable increment, del 81,1 per

cent— i a la Resta delBarcelonès —amb una disminució del

14,2 per cent. Aquesta evolució divergent es pot explicar parcial
ment pel fet que el 1990 el Barcelonès ha perdut dosmunicipis
que s'han integrat al BaixLlobregat. A banda d'això, es dóna un

creixement relatiu de la inversió registrada a la Resta de la Re

gió I —amb 2,5 punts per sobre del pes assolit l'any 1989— en

detriment de l'evolució experimentada a la Resta de Catalunya
de 3,6 punts percentuals negatius.

Un dels trets més importants a destacar és la diferent distribu
ció territorial de les inversions registrades segons si es tracta de

noves o ampliacions. Tal com es podia esperar per les dades re
gistrades al llarg dels últims anys, es confirma el protagonisme
creixent relatiu de les ampliacions sobre les noves inversions. En
aquest sentit, mentre a laRegió I i a la Resta de Catalunya apro
ximadament dues terceres parts de la inversió registrada corres

pon a ampliacions, a Barcelona les ampliacions representen el
85,9 per cent del total d'inversió.

L'anàlisi de la distribució sectorial dels fluxos inversors regis
trats durant l'any 1990 reflecteix lapreponderància del grup
d'activitats integrades a d'Altres indústries manufactureres, amb
el 43,3 per cent dels fluxos registrats amb un clarpredomini de
les ampliacions. L'altre gran grup important és el corresponent a
la Indústria transformadora dels metalls —amb el 34,4 per cent.
De fet, aquests dos epígrafs són els més representatius i els que
esmanifesten com a més dinàmics al llarg d'aquests temps, car
en cap d'aquests quatre anys la seva participació conjunta sobre
el total ha estat inferior al 70 per cent. Ara bé, a l'àmbit de Bar
celona i a la Resta del Barcelonès, en destaca notablement la In
dústria transformadora dels metalls i la Mecànica de precissió,
superant el 1990 en ambdós casos el 60 per cent de la inversió re
gistrada.

En relació amb l'any 1989, aquest sector és el que s'ha revelat
més dinàmic, amb un increment molt superior al corresponent al
conjunt de la indústria —del 151,7 i del 43,0 per cent respectiva
ment.

El gros de la inversió industrial registrada a Barcelona

correspon a ampliacions.

La inversió industrial registrada a la ciutat de Barcelona ha su

perat els 2.100 milions de pessetes durant el quart trimestre del
1990, mentre que la del conjunt de l'any s'apropa als 13.400 mi
lions. Precisament, aquest conjunt de fluxos inversors registrats
a Barcelona durant el 1990 ve condicionat per un expedient
d'ampliació registrat durant el segon trimestre i que representa
gairebé la meitat del conjunt d'inversió registrada durant tot

l'any. Feta aquesta consideració, l'evolució del quart trimestre és

força positiva quant que supera els fluxos registrats el mateix pe
ríode de l'any anterior en un 42,8 per cent, i resultamés de tres

vegades els registrats el tercer trimestre del 1990.

Del conjunt d'inversió registrada, més del 85,6 per cent co
rrespon a expedients d'ampliació. Aquesta superioritat —crei
xent— de les ampliacions sobre les noves inversions és el que es

pot esperar de l'actual situació de saturació dels polígons indus

trials existents a la ciutat.
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Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial* (4t. trimestre 1990)
Inversions declarades iguals o superiors a 5 milions en capital fix o als 2 milions en maquinària Milions de oessetes

Sector Barceloz**
Resta

Barcelonès
Resta

Iligió I Regió I
Resta

Siaiknya Cataluzi.
1 - Energia i aigua N 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.008,6 1.008,6

A 669,4 0,0 669,4 0,0 669,4 656,9 1.326,3
T 669,4 0,0 669,4 0,0 669,4 1.665,5 2.334,9

2 - Extracció i transformació de N 0,0 0,0 0,0 227,6 227,6 1.339,9 1.567,5
minerals no energètics A 126,0 0,0 126,0 365,9 491,9 1.901,1 2.393,0
i productes derivats T 126,0 0,0 126,0 593,5 719,5 3.241,0 3.960,5

3 - Indústria transformadora N 63,7 204,2 267,9 5.542,1 5.810,0 1.513,2 7.323,2
dels metalls. Mecànica de precisió A 789,3 1.064,9 1.854,2 1.112,0 2.966,2 508,0 3.474,2

T 853,0 1.269,1 2.122,1 6.654,1 8.776,2 2.021,2 10.797,4
4 - Altres indústries N 202,8 75,4 278,2 1.111,5 1.389,7 1.205,3 2.595,0

manufactureres A 250,3 21,3 271,6 2.360,4 2.632,0 2.674,2 5.306,2
T 453,1 96,7 549,8 3.471,9 4.021,7 3.879,5 7.901,2

Total N 266,5 279,6 546,1 6.881,2 7.427,3 5.067,0 12.494,3
A 1.835,0 1.086,2 2.921,2 3.838,3 6.759,5 5.740,2 12.499,7
T 2.101,5 1.365,8 3.467,3 10.719,5 14.186,8 10.807,2 24.994,0

Sector
- . '

Barcelona
Resta

Barcelonès ik Barcelonès
Resta
Regió I Regió I

Resta

Catalunya Catalunya
1 - Energia i aigua N - - - - 100,- 100,-

A 50,5 - 50,5 - 50,5 49,5 100,-
T 28,7 - 28,7 - 28,7 71,3 100,-

2 - Extracció i transformació de N - - 0,0 14,5 14,5 85,5 100,-
minerals no energètics A 5,3 - 5,3 15,3 20,6 79,4 100,-
i productes derivats T 3,2 - 3,2 15,0 18,2 81,8 100,-

3 - Indústria transformadora N 0,9 2,8 3,7 75,7 79,3 20,7 100,-
dels metalls. Mecànica de precisió A 22,7 30,7 53,4 32,0 85,4 14,6 100,-

T 7,9 11,8 19,7 61,6 81,3 18,7 100,-
4 - Altres indústries N 7,8 2,9 10,7 42,8 53,6 46,4 100,-

manufactureres A 4,7 0,4 5,1 44,5 49,6 50,4 100,-
T 5,7 1,2 7,0 43,9 50,9 49,1 100,-

Total N 2,1 2,2 4,4 55,1 59,4 40,6 100,-
A 14,7 8,7 23,4 30,7 54,1 45,9 100,-
T 8,4 5,5 13,9 42,9 56,8 43,2 100,-

* Dades corresponents a les inscripcions definitives en el Registre Industrial d'aquelles inversions en noves instal.lacions o ampliacions quehan declarat una inversió total, igual o superior
als 5 milions de pessetesen capital fix o als 2 milions enmaquinària.
** Amb data 17 de gener de 1990, el D.O.G. publicà la Llei 3/1990, de 8 de gener, de modificació de la divisió comarcalde Catalunya. Una de les modificacions és la segregació del
Barcelonès dels municipis d'Esplugues de Llobregat i de Sant Just Desvern i la seva agregació al Baix Llobregat. Aquest fet comporta trencar de moment amb la homogeneïtat de la sèrie
referent al Barcelonès iResta Barcelonès.

N: Noves instal.lacions. A: Ampliacions. T:Total.
Font: Dades facilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Estudis del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat. Elaboració pròpia.

Un primer apropament a les dades mostra diferències impor
tants entre els fluxos que composen les noves inversions i les am

pliacions. Les noves inversions, amb només el 14,4 per cent dels
fluxosmonetaris registrats, es distribuixen en més del 71 per
cent dels expedients i gairebé generen el 60 per cent dels llocs de
treball previstos. És a dir, la inversiómitjana prevista per expe
dient de nova inversió és molt menor -cinc milions de pesse
tes- a la mitjana dels expedients d'ampliació -per sobre dels
73 milions.

Del conjunt d'expedients de noves inversions, en destaquen
els vinculats amb la Impressió gràfica -quatre- que en total re
presenten més d'una tercera part dels fluxos destinats a les inver
sions en noves instal.lacions. A banda d'això, l'Elaboració d'al
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tres productes alimentaris, la Fabricació de pastes alimentàries i
la Mecànica general són els sectors que apleguen unaquantitat
major d'expedients.

Dels projectes registrats com a ampliacions en destaca un de
molt important en termes monetaris -que representa el 41,4 per
cent del total d'ampliacions- vinculat amb la fabricació de ma

terial elèctric d'utilització i equipament. Alhora, hi ha un expe
dient d'una empresa dedicada a la Captació, depuració i distri
bució d'aigua que aporta el 36,4 per cent. Els projectes vinculats
amb la Indústria del pa continuen proliferant -aquest trimestre
s'han registrat 11 ampliacions destinades a la modernització de
les seves instal.lacions- i mantenen el ritme expansiu que els ha
caracteritzat els darrers trimestres.



Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial* (1990)

en capital fix o als 2 milions en maquinària Milions de pessetesInversions declarades iguals o superiors a 5 milions

Sector Barcelona~lonès"
Resta

Barcelonès
Resta

Regió Regió I

Resta

Catalunya Catalunya

1 - Energia i aigua N 659,0 78,0 737,0 325,0 1.062,0 2.707,4 3.769,4
A 1.929,4 0,0 1.929,4 2,4 1.931,8 971,5 2.903,3
T 2.588,4 78,0 2.666,4 327,4 2.993,8 3.678,9 6.672,7

2 - Extracció i transformació de N 0,0 6,0 6,0 2.107,0 2.113,0 2.212,0 4.325,0
minerals no energètics A 225,6 10,0 235,6 2.015,0 2.250,6 8.472,2 10.722,8
i productes derivats T 225,6 16,0 241,6 4.122,0 4.363,6 10.684,2 15.047,8

3 - Indústria transformadora N 329,1 634,4 963,5 11.086,7 12.050,2 3.496,1 15.546,3
dels metalls. Mecànica de precisió A 8.098,7 1.211,9 9.310,6 4.638,3 13.948,9 4.076,9 18.025,8

T 8.427,8 1.846,3 10.274,1 15.725,0 25.999,1 7.573,0 33.572,1
4 - Altres indústries N 899,2 439,6 1.338,8 6.866,7 8.205,5 5.397,0 13.602,5

manufactureres A 1.251,0 195,3 1.446,3 17.029,7 18.476,0 10.227,4 28.703,4
T 2.150,2 634,9 2.785,1 23.896,4 26.681,5 15.624,4 42.305,9

Total N 1.887,3 1.158,0 3.045,3 20.385,4 23.430,7 13.812,5 37.243,2
A 11.504,7 1.417,2 12.921,9 23.685,4 36.607,3 23.748,0 60.355,3
T 13.392,0 2.575,2 15.967,2 44.070,8 60.038,0 37.560,5 97.598,5

tual

ja Sector Barcilik 11.1** Barcelonès
Resta

likó I Regió I
Resta

Catalunya Catalunya

1 - Energia i aigua N 17,5 2,1 19,6 8,6 28,2 71,8 100.-

A 66,5 - 66,5 0,1 66,5 33,5 100,-
T 38,8 1,2 40,0 4,9 44,9 55,1 100,-

2 - Extracció i transformació de N - 0,1 0,1 48,7 48,9 51,1 100,-
minerals no energètics A 2,1 0,1 2,2 18,8 21,0 79,0 100,-
i productes derivats T 1,5 0,1 1,6 27,4 29,0 71,0 100,-

3 - Indústria transformadora N 2,1 4,1 6,2 71,3 77,5 22,5 100,-
dels metalls. Mecànica de precisió A 44,9 6,7 51,7 25,7 77,4 22,6 100,-

T 25,1 5,5 30,6 46,8 77,4 22,6 100,-
4 - Altres indústries N 6,6 3,2 9,8 50,5 60,3 39,7 100,-

manufactureres A 4,4 0,7 5,0 59,3 64,4 35,6 100,-
T 5,1 1,5 6,6 56,5 63,1 36,9 100,-

Total N 5,1 3,1 8,2 54,7 62,9 37,1 100,-
A 19,1 2,3 21,4 39,2 60,7 39,3 100,-
T 13,7 2,6 16,4 45,2 61,5 38,5 100,-

* Dades corresponents a les inscripcions definitives en elRegistre Industriald'aquelles inversions en noves instal.lacions o ampliacions quehan declarat una inversió total, igual o superior
als 5 milions de pessetes en capital fix o als 2 milions enmaquinària.
** Amb data 17 de gener de 1990, el D.O.G. publicà la Llei 3/1990, de 8 de gener, de modificació de la divisió comarcal de Catalunya. Una de les modificacions és la segregació del
Barcelonès dels municipis d'Esplugues de Llobregat i de Sant Just Desvern i la seva agregació al Baix Llobregat. Aquest fet comporta trencar de moment amb la homogeneïtat de la sèrie

referent al Barcelonès i Resta Barcelonès.

N: Noves instal-lacions. A: Ampliacions. T: Total.

Font: Dades facilitadespel Gabinet Tècnic del Departament d'Estudis del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia.

Variació (%)
1990/1989 (%) Barcelona

Resta

Barcelonès Barcelonès
Resta

Regió I Regió I
Resta

Catalunya Catalunya

Total 81,1 -14,2 53,6 51,1 51,8 30,9 43,0

1 - Energia i aigua 3,4 680,0 6,1 -75,1 -21,8 -1,8 -11,9
2 - Extr. i trans. Química -48,7 -93,3 -64,4 33,7 16,0 13,6 14,2
3 - Ind. del metall 486,5 69,1 306,3 110,7 160,2 126,5 151,7
4 - Altres ind. manufactureres -28,7 -61,8 -40,4 38,1 21,4 28,0 23,8
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Inversió industrial registrada a Barcelona*
Noves inversions

Import de Llocs de Potència

iffille~11~
Nombre la inversió jeam installada

(Kw

1 600 100,- 1 2
1 30 100,- 1 0

1 600 100,- 2 3
1 3.315 100,- 8 63
1 11.920 18,6 1 41
1 17.000 73,5 12 30
1 14.622 85,6 10 109
5 14.348 85,7 31 189
1 2.000 100,- 4 12
2 4.625 56,8 33 58

1 2.600 100,- 5 3
2 1.993 99,0 52 118
1 530 100,- 3 17

5 8.875 100,- 25 79
1 2.900 86,2 4 40

7 9.922 95,0 27 73
4 2.017 45,4 15 14
1 1.100 54,5 9 15
1 9.450 100,- 14 74
1 109 - 1 0

1 786 33,1 2 2
3 27.267 13,3 24 62
2 4.955 22,8 3 11

4 105.840 92,6 24 222
1 18.900 100,- 11 60
2 6.302 78,4 12 81
1 5.032 94,0 6 78

2 522 46,0 3 0
4 28.665 100,- 31 193
3 1.602 12,6 4 0
62 308.427 79,8 378 1.649

1600 Captació, depuració i distribució d'aigua
2473 Fabricació de vaixelles iarticles de ceràmica
2533 Fabricació de pintures, vernissos i laques
2542 Fabricació d'especialitats farmacèutiques
2552 Fabricació de sabons ialtres productes de

perfumeria
3112 Fundició de peces de metalls no ferris

i aliatges
3130 Tractament i recobriment de metalls
3141 Fusteria metaJlica (portes, finestres...)
3163 Cargoleria i fabricació d'articles derivats

del filferro
3191 Mecànicageneral
3261 Fabricació d'engranatges i cadenes de

transmissió
3299 Construcció d'altres màquines iequip mecànic

(4t. trimestre 1990)

Ampliacions

_

Import de
rsió

(B)

Llocs de
treball

generats

Potència
installada
(Kw)

1600 669.391 100,- 0 1.005
2473
2533
2542 126.045 100,- 201 874
2552
3112
3130
3141 1.157 91,0 6 O
3163
3191 4.647 94,0 4 132
3261
3299
3420 762.287 100,- 0 661
3450 22.319 100,- 0 140
3512
3520
4160
4181
4191 11 44.097 88,4 0 101
4212 1 103.701 98,2 22 579

4239
4421
4531
4534
4539 30.100 96,3 1 50
4559 5.046 44,5 9 16
4650
4681
4685
4731 1 6.450 100,- 0 8
4741 3 60.850 98,4 15 160
4742
4819
4822
4911 1 4.364 77,1 0 35

4912
4930
4959
Total 25 1.840.454 99,3 258 3.761

3420 Fabricació de material elèctric d'utilització
iequipament

3450 Fabricació d'electrodomèstics
3512 Fabricació d'aparells de ràdio i televisió
3520 Fabricació d'aparells iequip electromèdic d'ús

professional icientífic
4160 Fabricació de conserves de peix i altresproductes

mariners
4181 Fabricació de pastes alimentàries
4191 Indústria del pa
4212 Elaboració de productes de confiteria
4239 Elaboració d'altres productes alimentaris
4421 Fabricació d'articles de marroquineria iviatge
4531 Confecció en sèrie de pecesde vestir exteriors

masculines
4534 Confecció en sèrie de camiseria, llenceria icotilleria

4539 A tres activitats annexesa la indústria de
la confecció

4559 Confecció d'altres articles tèxtils
4650 Fabricació d'objectesdiversos de fusta
4681 Fabricació de mobiliari de fusta per la llar
4685 Activitats annexesa la indústria del moble
4731 Fabricació de cartró ondulat i articles de

cartró ondulat
4741 Impressió gràfica
4742 Activitats annexes a la impressió
4819 Fabricació d'altres articles de cautxú
4822 Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques
4911 Joieria
4912 Bijuteria
4930 Laboratoris fotogràfics icinematogràfics
4959 Fabricació d'altres articles

(*)Dades corresponents a les inscripcions definitives en el Registre Industrial.
Font: Dades facilitades pel Gabinet Tènic del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat. Elaboració pròpia.
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(A) Import de la inversió enmilers de pessetes.
(B) Percentatge de la inversió destinat a maquinària.



Inversió industrial registrada. Distribució territorial i sectorial (Any 1990) (% )

Resta Catalunya

Resta Regió I

Resta Barcelonès

I

f 1

Energia i aigua.
Extracció i transformació de minerals no energètics i productes derivats. Química.
Indústria transformadora dels metalls. Mecànica de precisió.

= Altres indústries manufactureres.

Font: Dades facilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia.
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Enquestes de conjuntura industrial
Síntesi de l'evolució de l'activitat industrial l'any 1990 a la
província de Barcelona

En aquest número de BARCELONA.ECONOMIA s'inclou una anà
lisi del que ha estat l'evolució dels sectors industrials amb una

major presència a la regió metropolitana. Al igual que l'anàlisi
efectuada per l'any 1989 i publicada al número 6 de BARCELONA.

ECONOMIA, es basa en l'explotació de les dades recollides a les
enquestes de conjuntura industrial de la Cambra Oficial de Co
merç, Indústria i Navegació de Barcelona, de les que en publi
quem periòdicament els resultats. La idea és resumir en una sola
dada de síntesi anual els resultats de les sis enquestes bimestrals
de l'any. Aquesta dada s'obté a partir de la mitjana dels saldos
bimestrals, és a dir, de les diferències entre les respostes Supe
rior-Inferior de les preguntes de les enquestes. El mètode és si
milar al que utilitza anualment la mateixa Cambra per al conjunt
de Catalunya en la seva Memòria Econòmica. La millor inter
pretació de les mitjanes s'obté de la seva comparació amb les
mateixes dades d'anys anteriors. En aquest cas, els resultats del
1990 s'han de llegir en relació amb els de 1989.

L'opinió empresarial és que l'evolució del conjunt de la indústria
durant el 1990 ha estat força negativa en comparació amb
el trienni 1987-1989.

L'evolució del conjunt de la indústria durant el 1990 s'ha ca

racteritzat per lanotable davallada de les vendes en elmercat in

terior, especialment durant el segon semestre i després d'uns
anys de forta expansió. Les exportacions, malgrat la seva evolu
ció a la baixa, ho han fet de forma més moderada. Una lectura
aproximada d'aquests comportaments pot venir pel cantó de la
política restrictiva aplicada pel Govern de cara a aconseguir des
celerar el ritme de creixement de la demanda final i influir sobre
el creixement dels preus, conjuntament amb la competència crei
xent provinent de la resta de la CE. Elmanteniment del ritme
exportador es produeix, enpart, per la necessitat d'eixamplar
mercats de cara al MercatUnic i com a raó més immediata, per
la necessitat de donar sortida a unapart de la producció que no

es pot col.locar en el mercat interior.

El comportament de la producció i l'ocupació ha estat en con

sonància amb la tendència seguida per les vendes. Mentre el ni
vell d'ocupació ha flexionat lleugerament a la baixa, el volum de
producció ha registrat un sensible canvi de ritme, semblant en
magnitud al de les vendes interiors. En tot cas, l'evolució del ni
vell d'estocs de productes elaborats —que ha tendit a l'alça com

ja va ferdurant el 1989— sembla indicar que en conjunt, la in
dústria no ha pogut actuar amb la immediatesa requerida per fer
front a la desceleració del ritme de creixement de les vendes, o
bé, que l'opinió dels empresaris ha anat variant al llarg de l'any
sobre quin seria realment l'impacte a termini curt omitjà de la
política de contenció de la demanda i, a partir de l'agost, de la
crisi del Golf. L'empitjorament de les expectatives provocat per
aquest fet ha accentuat la caiguda de les vendes en alguns sectors
de béns de consum duradors i ha modificat determinats projectes
d'inversió.
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En consonància amb l'evolució de la producció i vendes, la
cartera de comandes ha flexionat clarament a la baixa en compa
ració amb el bon comportament que va tenir durant el 1989. Un
efecte semblant es detecta en els preus. Si la característica del
bienni 1988-1989 fou d'una notable expansió dels preus de ven

da, durant el 1990 els ritmes de creixement s'han alentit notable
ment. Entre les causes que expliquen aquest fet hom pot apuntar
la caiguda de les vendes i especialment la forta competència afa
vorida per la progressiva obertura del mercat espanyol als pro
ductes de la resta de la CE i el manteniment d'una pesseta so
brevalorada. La consideració global d'aquest conjunt de factors
s'ha traduït en un procés de debilitament financer de l'empresa
catalana que per la caiguda de les vendes i d'uns preus sotmesos

a les lleis d'un mercat cada dia més competitiu, ha hagut de re
córrer a un fort endeutament en unes condicions de crèdit car.

Al llarg de 1990, les previsions de vendes i de comandes a un

termini curt s'han anat revisant a la baixa bimestre a bimestre.
En aquest cas, la dada resultant pel conjunt de l'any reflecteix el
resultat d'una evolució que ha anat de més a menys. Lògicament
el punt més baix ha coincidit amb l'esclat de la crisi del Golf,
mentre que a principi i a finald'any les perspectives eran relati
vament optimistes. En tot cas, l'evolució resultant pel conjunt de
l'any assenyala una davallada moderada però sostinguda, del cli
ma optimista que imperava al llarg del bienni 1988-1989.

Com no podia ésser d'altramanera vista l'evolució seguida per
les vendes i la producció, una gran majoria d'empresaris respon
sabilitza la feblesa de la demanda de la impossibilitat d'incre
mentar els seus ritmes de producció. A més a més, a aquest fac
tor s'hi ha afegit la competència creixent dels productes
elaborats a la resta de la CE. De cara als propers anys, la incòg
nita rau en si la indústria autòctona serà prou dinàmica per asso
lirnivells de competitivat suficients per defensar els seus mercats

tradicionals i, al mateix temps, assolir quotes significatives a ni
vell europeu.

La notable davallada dels ritmes de creixement de la producció als

sectors de l'Automoció i el Tèxtil han marcat l'evolució del
conjunt de la indústria.

Efectivament, tot i que la davallada ha estat generalitzada a la

majoria de subsectors —amb l'expedició de la Química domèsti
ca i la Indústria farmacèutica— l'Automoció ha empitjorat a me

sura que avançava. Només les exportacions han evitat que la da
vallada fós superior. Pel que fa a l'evolució de la produccio, el
Tèxtil ha reprès la tendència negativa del 1988, i ha optat per a
reduir els estocs acumulats. El subsector de la Pell, calçat i con
fecció, després d'uns anys molt expansius, ha registrat la davalla
da que ja s'intuia en acabar el 1989. La pèssima evolució de les
exportacions i la creixent feblesa de la demanda interior, s'han
traduït en una notable reducció de la producció. L'Alimentació i
la Fusta i mobles també s'han d'incloure entre les branques d'ac
tivitat amb una evolució més negativa pel que fa a volum de pro
ducció. Les motivacions són diferents en els dos casos. Mentre el
subsector de la Fusta i mobles comença a acusar la recessió que
pateix el mercat immobiliari, l'Alimentació s'ha vist sorpresa per
l'augment de la competència. Igualment rellevant ha estat la des
celeració dels ritmes de producció dels subsectors de Maquinària
elèctrica i Aparells elèctrics. Ambdós han registrat davallades a

les vendes interiors.

En definitiva, la davallada del volum de producció declarada
pel conjunt de la indústria reflecteix amb fidelitat el comporta
ment de la majoria de subsectors durant el 1990.



Síntesi de l'evolució de l'activitat industrial

Nivell

d'ocupació

dúrant

Nivell

d'estocs

l'any 1990*

VendesVen
Cartera de
comandes

Preus
de venda

Previsions
de vendes

(dades provincials)
Previsions

cartera
comandes

Debilitat

demand

,(%) ,Any
Volum de

producció Interiors Exteriors

Alimentació 1989 26,2 0,55 9,3 32,0 -5,0 6,3 10,0 41,0 17,5 54,8
1990 5,2 0,37 1,2 -1,3 -8,3 -1,3 10,3 25,5 11,7 34,2

Tèxtil 1989 -1,7 -0,40 24,2 -10,5 -12,3 -5,3 7,3 4,7 3,7 52,2
1990 -16,5 -0,72 -32,7 -27,0 -22,7 -25,8 -7,7 -2,8 -1,7 66,5

Pell, calçat 1989 2,2 0,38 15,7 1,3 -6,0 -2,2 12,3 22,5 16,8 53,0
i confecció 1990 -9,3 -0,75 22,5 -7,8 -22,8 -7,8 6,2 3,2 13,8 58,8

1
Fusta imobles
de fusta

1989
1990

17,2
-6,2

-1,21
-0,02

-9,7
3,5

26,8
-14,2

8,5
-14,3

11,3
-5,7

11,2
2,8

23,2
26,7

24,2
22,2

61,7
56,7

Arts gràfiques 1989 5,0 0,18 -6,5 15,8 -1,7 5,8 8,5 27,3 20,5 62,3
1990 0,2 0,30 1,5 6,5 1,5 -5,3 1,2 22,0 16,5 49,3

Indústria 1989 12,0 0,08 1,0 24,2 -12,3 -13,8 0,7 20,7 16,8 37,7
farmacèutica 1990 13,3 -0,22 -1,8 29,7 -3,8 0,2 -3,7 15,7 14,7 39,0

Química 1989 6,8 0,05 6,2 14,7 -4,5 -1,0 25,0 25,2 -12,5 55,3
domèstica 1990 19,5 -0,98 11,3 18,8 10,2 -7,7 19,8 36,3 10,5 30,2

Productes metà1.1ics 1989 5,5 0,46 7,3 1,7 -10,5 4,8 3,3 29,2 13,8 61,8
industrials 1990 -0,2 -0,77 5,5 -11,7 -7,3 -6,0 0,3 18,8 10,7 65,3

Maquinària 1989 23,0 0,83 16,0 23,7 -3,0 -1,0 15,3 42,7 40,3 29,0
elèctrica 1990 3,0 -0,04 32,5 5,3 -7,7 -2,7 0,7 25,0 16,3 45,8

Aparells elèctrics 1989 23,2 0,63 7,5 12,7 32,7 25,8 -3,5 46,0 46,3 46,5
1990 8,2 -1,51 13,8 4,8 15,0 22,2 -13,7 24,7 35,2 45,7

Automoció 1989 26,8 0,62 -2,0 32,8 31,8 28,0 28,5 10,0 7,3 66,7
1990 -20,8 -1,19 3,3 -10,8 4,7 -1,5 14,2 5,8 4,5 86,5

Total indústria 1989 11,3 0,15 8,7 12,2 8,3 8,2 11,8 18,7 11,5 50,2
1990 -7,0 -0,46 12,0 -6,7 -2,0 -5,3 3,2 12,5 7,7 56,3

* Les dades són mitjanes dels saldos bimestrals, amb l'excepció de la debilitat de la demanda que són mitjanes de percentatges.

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitadesper laCOCINB.

La forta caiguda de les vendes -especialment en el mercat
interior- explica l'evolució generalitzada a la baixa dels ritmes de
producció i l'increment d'estocs de productes elaborats.

De forma paral.lela a l'evolució de la producció, lamajoria de
subsectors industrials han registrat reduccions substancials en les
seves vendes, amb l'excepció de les ja esmentades Química do
mèstica i Indústria farmacèutica. Les davallades més espectacu
lars en relació amb els nivells de 1989 corresponen a l'Automo
ció, la Fusta i mobles i l'Alimentació. Lesmotivacions, com ja
hem apuntat, són força diferents en cada cas. Per un cantó, les
restriccions creditícies, combinades amb un seguit d'anys de fort
creixement i unes expectativesmolt incertes amb l'esclat de la
crisi del Golf, han arrossegat a la baixa la venda de vehicles. La
davallada delmercat immobiliari juntament amb la carestia del
crèdit poden explicar el canvi de tendència en el sector de la
Fusta i mobles. La competència creixent, afavorida per lapro
gressiva reducció d'aranzels, sembla la primera responsable de la
reducció dels ritmes de creixement de les vendes de productes
alimentaris de fabricació autòctona. Pel que fa a les exporta
cions, el comportament dels tres sectors és moltmés heterogeni
ja que la tradició exportadora i el pes de les vendes a l'exterior
és molt diferent. L'evolució en el Tèxtil és d'accentuació d'un
comportament que ja es va manifestar com a negatiu a les ven
des del 1989. Entre els sectors amb unes vendes a la baixa però
quemantenen encara un lleuger increment en relació amb l'any

1989 destaquem les Arts gràfiques i la indústria d'Aparells elèc
trics.

La davallada persistent dels ritmes de creixement de la producció i
de les vendes ha començat a incidir negativament en els nivells

d'ocupació.

Amb l'excepció de les Artsgràfiques, la resta de la indústria
reconeix disminucions -la majoria poc rellevants- en el nom
bre d'ocupats. El conjunt dels subsectors vinculats al Metall
-començant per l'Automoció- són els més afectats, amb un

ritme molt superior a la mitjana de la indústria. A aquest grup
caldria afegir-hi el subsector de la Pell, calçat i confecció i curio
sament, la Química domèstica. Per contra, el sector de la Fusta i

mobles, un dels més afectats per la caiguda de les vendes, té un

comportament més moderat pel que fa a variacions en l'ocupa
ció. També és cert que, juntament amb el Tèxtil, era l'únic que
ja havia reduït ocupació un any abans.
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La conjuntura industrial al bimestre octubre-novembre de 1990

En aquest número de BARCELONA.ECONOMIA es publiquen els
resultats corresponents al bimestre d'octubre-novembre de l'en
questa de conjuntura industrial que elabora la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Els resultats que
aquí es donen es refereixen, com ja és habitual, als sectors i sub
sectors amb una major implantació a la Regió Metropolitana de
Barcelona i corresponen de fet —per condicionants d'explota
ció— al conjunt d'empreses situades a la província.

Alentiment dels ritmes de creixement de la producció i vendes a

l'interior...

Si hom hagués de sintetitzar en una sola frase quina ha estat

l'evolució de la indústria barcelonina en el seu conjunt durant els
darrers mesos de 1990, hom diria que s'ha tractat un període
d'espera o ajornament, entre el primer impacte provocat per
l'esclat de la crisi del Golf —que va sorprendre la major part de
la indústria en el període de vacances— i a l'espera de quina se

ria la seva sortida final. Més concretament, aquesta actitud es va

traduir en una tendència a la baixa dels ritmes d'activitat —tant

a nivell de producció com de les vendes— i en un paralització
temporal d'algunes decisions d'inversió. Aquesta reacció, tot i la
seva immediatesa, no vapoder impedir un lleuger increment
dels estocs de productes acabats, que de fet ja tendien a l'alça
d'ençà el segon trimestre.

...compensats per unes majors exportacions.

Curiosament, tot i que l'esclat de la crisi va repercutir d'imme
diat en el ritme de creixement del comerç a nivell mundial —em

bargament dels països implicats i augment de la sensació d'inse
guretat arreu del món— la indústria catalana, i més
concretament la de la província de Barcelona, va trobar en els
mercats exteriors una sortida als productes que no podia colocar
a l'interior per la caiguda de la demanda propiciada per l'empit
jorament de les expectatives i per la política restrictiva mantin
guda pel Govern. No és menys cert però, que aquest cúmul de
circumstàncies va servir per contenir uns preus de venda que fins
el primer trimestre havien augmentat considerablement.

Una part important de la responsabilitat en aquesta contenció
de preus s'ha d'atribuir a la competència creixent a la qual s'han
d'enfrontar els productors nacionals en els seus propis mercats.

La proximitat de l'inici delMercat Únic —amb la progressiva re
ducció aranzelària— i la fortalesa de la pesseta en relació amb la

majoria de divises dels països amb els que es mantè un major vo
lumde transaccions comercials, afavoreix l'entrada i la comer

cialització a Catalunya de productes elaborats a la resta d'Euro
pa amb qualitats i preus plenament competitius.
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La feblesa de la demanda i l'augment de la competència han
incidit en la pèrdua de llocs de treball a la indústria.

Una conseqüència negativa a destacar d'aquest refredament
de l'activitat manufacturera és l'impacte que ha tingut sobre el
volum d'ocupació. De mitjan 1989 ençà, la indústria perd capaci
tat de generació de nous llocs de treball directes. Una tendència
que s'havia alentit durant el primer semestre de 1990 i que arran

de l'esclat de la crisi del Golf s'ha revifat de nou.

Una vessant lleument optimista de l'evolució de la indústria
durant el bimestre octubre-novembre rau en una cartera de co
mandes que malgrat tot manté uns bons nivells i en les perspecti
ves declarades, que esmantenen al nivell d'un any abans. La cri
si del Golf —a final de 1990— era ja un factormés a considerar,
però les expectatives negatives sobre el seu impacte en els preus
i la disponibilitat de productes petrolífers s'havien difuminat en
bona part.

La feblesa de la demanda i una competència progressivament
més competitiva són les grans preocupacions dels empresaris de
cara a afrontar augments de producció. Com a conseqüència del
període de refredament de l'activitat que travessava la indústria
d'ençà principi d'any, en els darrers mesos l'escassetat de mà
d'obra o la insuficiència de l'equip productiu com a d'altres fac
tors que impedien augments en el volum de producció, han estat

substituïts per les dificultats de finançament o de tresoreria.

En síntesi, l'evolució de l'activitat industrial durant els mesos

d'octubre i novembre de 1990 es manté en la tendència de refre
dament del creixement que l'ha caracteritzat en els darrers bi
mestres, amb una lleu recuperació en relació amb el bimestre
immediatament anterior —quan es produeix l'invasió de Kuwait
i les primeres puges del preu del petroli— però clarament per so
ta de la situació existent un any abans. L'enduriment de la políti
ca monetària per frenar el creixement de la demanda interna i la
inevitable i progressiva apertura del mercat català i espanyol als
productes comunitaris, han estat els elements principals que han
condicionat l'evolució de la indústria en el període de referència.



Total indústria (sense Construc

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

C) 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
— Dificultats d'abastament de primer
— Altres causes

ió o (dades plovincials)

0-N
.

36

36
28

1989
,

42
46
12

... , .

1990

11

25

64

_

54
35
11

11

42
47

36
47

17

23
44
33

Superior
Igual
Inferior

Augment
Disminució
Diferència

0,60
1,58

—0,98

0,53
1,15

—0,62

0,66 •

0,78
—0,12

0,64
0,66

—0,02

0,98
1,13

—0,15

0,52
1,34

—0,82

0,61
1,61

—1,00

Excessius

Nomals
Reduïts

13

83
4

15
80
5

15
80
5

18
80
2

16

80
4

17

78
5

18
78
4

Superiors
Iguals
Inferiors

55
29
16

16
34
50

44

40

16

36
42

22

24
37
39

11

25
64

38
44
18

Superiors
Iguals
Inferiors

48
37
15

19

40
41

43
37
20

25
39
36

39

33
28

13
30
57

52

27

21

Menys d'l mes
Entre 1 i 2 mesos
Entre 2 i 3mesos

Més de 3 mesos

45

32
15
8

42
36
14

8

47

30
14

9

4
33
16
9

3.04(3
11

10

44

33
14
9

48
33
11

8

Superior
Igual
Inferior

39
42

19

14
48
38

34
48
18

28
43

29

21
44
35

12

39
49

44
40

16

Superiors
Iguals
Inferiors

10
84
6

28
66
6

18
76
6

7

86
8

4
86
10

2

90
8

5

87
7

Superior
Igual
Inferior

19
45
36

35
57

8

24
67
8

38
52
10

16
36
48

55
32
13

19

46
35

Superiors
Iguals
Inferiors

22
43
35

39
51
10

28
61
11

43
44

13

21
29
50

58
29
13

21

39
40

Stiperior
Igual
Inferior

18
49
33

33
59
9

24

65
11

39
40
21

18
40
42

48
34
18

20
45

35

Superiors
Iguals
Inferiors

27

70

3

27
70
3

11
85
4

9

85
6

6
89
5

13
83
4

16
78
6

Lda

ria

smatèries

53

4
9

4

1

12

51
4
7
7

1

14

56
4

8
5
2
10

58
4

3
5
1

10

59
3

5

5

1

13

55
4

3
7

3
12

59

2

2

6
1

16

Font: Tots els quadresde les enquestes s'han elaborat amb dades de la COCINB.
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Alimentació (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de personesocupades

Superior
Igual
Inferior

52
31
17

13
31
56

32
34
34

51
38
11

62
26
12

35
14

51

39
24
37

Augment
Disminució
Diferència

0,89
5,03

—4,14

1,11
2,16

—1,05

0,59
0,90

—0,31

2,14
0,36
1,78

3,29
0,18
3,11

0,09
0,93

—0,84

1,36
1,84
0,48

3) Vendes en elmercat interior Superiors 56 28 31 27 20 25 31

Iguals 26 20 51 60 65 39 33
Inferiors 18 52 18 13 15 36 36

4) Vendes en elmercat exterior Superiors 20 13 36 35 25 10 14

Iguals 32 38 52 58 40 56 40
Inferiors 48 49 12 7 35 34 46

5) Període de treball assegurat amb Menysd'l mes 86 68 63 58 68 63 71

l'actual cartera de comandes Entre 1 i 2 mesos 12 22 20 31 21 8 7

Més de 2 mesos 12 10 17 11 11 29 22

6) Cartera de comandes Superior 11 23 38 31 3 12 29

Igual 29 42 49 49 64 60 66
Inferior 60 35 13 30 33 28 5

7) Preus de venda Superiors 6 14 23 13 12 4 6

Iguals 89 83 74 86 88 95 92

Inferiors 5 3 3 1 0 1 2

B) Resultats referits a les perspectives
per alproper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
8) Producció Superior 42 66 36 46 42 38 19

Igual 33 19 52 39 31 38 64

Inferior 25 15 12 15 27 24 17

9) Vendes Superiors 47 62 44 46 42 47 41

Iguals 30 25 49 35 33 28 21
Inferiors 23 13 7 19 25 25 38

10) Cartera de comandes Superior 10 64 21 22 8 44 33

Igual 51 29 63 58 62 16 58
Inferior 39 7 16 20 30 40 9

11) Preus de venda Superiors 12 50 31 32 3 19 19

Iguals 88 47 68 60 97 80 78
Inferiors 0 3 1 8 0 1 3

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda 59 43 35 54 58 30 28
— Escassetat de mà d'obra especialitzada 1 1 3 0 0 0 0
— Insuficiència de l'equip productiu 0 4 0 0 1 0 0
— Dificultats de finançament o tresoreria 1 0 0 0 0 4 0
— Dificultats d'abastament de primeres matèries 0 0 2 0 0 15 10
— Altres causes 15 18 8 10 8 29 38

L'evolució d'aquest sector durant els mesos d'octubre-novem
bre de 1990 ve determinada pel comportament clarament nega
tiu de la producció i les vendes en relació amb el mateix bimes
tre de l'any anterior. Amb tot, lamillora de la situació de la
cartera de comandes contribueix a mantenir els preus de venda i
evita un impacte massa negatiu sobre el volum d'ocupació.
De cara al bimestre següent, es rebaixa una mica el to optimis

ta de les expectatives declarades el bimestre anterior, i, amb
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l'excepció de la cartera de comandes, resulten una mica més pes
simistes en relació amb les declarades un any abans. La compe
tència creixent es revela com el factor determinant que frena el
creixement del sector. Més anecdòtic és el manteniment per se
gon bimestre consecutiu de la dificultat d'abastament de prime
res matèries com a factor que impedeix l'augment de la produc
ció, la causa de laqual pot ser la vaga del transport per carretera
de final de setembre i començament de l'octubre.



Tèxtil (dades prosincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes en el mercat interior

4) Vendes en el mercat exterior

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

6) Cartera de comandes

7) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
8) Producció

9) Vendes

10) Cartera de comandes

11) Preus de venda

C) 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
— Dificultats d'abastament de primer
— Altres causes

1989 1990

0-N D-G F-M A-M J-Jl Ag-S 0-N11
Superior 40 5 16 12 6 4 31

Igual 50 64 61 65 71 43 49

Inferior 10 31 23 23 23 53 20

Augment 0,76 0,39 0,59 0,17 0,51 0,89 0,53
Disminució 0,56 1,10 0,62 1,16 0,98 2,15 1,93
Diferència 0,20 —0,71 —0,03 —0,99 —0,47 —1,26 —0,86

Superiors 39 12 29 19 5 16 39

Iguals 38 33 32 37 38 20 38

Inferiors 23 55 39 44 57 64 23

Superiors 30 22 22 13 11 7 29

Iguals 50 41 35 44 32 47 47

Inferiors 20 37 43 43 57 46 24

Menys d'l mes 27 37 40 38 47 46 30

Entre 1 i 2 mesos 32 36 38 36 37 30 47

Més de 2mesos 41 27 22 26 16 24 23

Superior 35 18 17 11 7 14 27

Igual 41 42 38 46 30 34 47

Inferior 24 40 45 43 63 32 26

Superiors 23 14 15 6 2 2 3

Iguals 70 73 68 80 78 82 89

Inferiors 7 13 17 14 20 16 8

Superior 12 24 20 11 5 46 12

Igual 67 61 60 63 56 36 63

Inferior 21 15 20 26 39 18 25

Superiors 12 33 24 16 32 52 10

Iguals 60 ao 47 45 26 29 62

Inferiors 28 27 29 39 42 19 28

Superior 11 23 18 17 31 45 18

Igual 61 51 53 45 38 42 57

Inferior 21 26 29 38 31 13 25

Superiors 14 33 11 10 6 5 10

Iguals 82 58 77 76 78 89 80

Inferiors 4 9 12 14 16 6 10

50 58 60 78 75 64 64

ida 4 6 5 5 4 6 5

5 2 0 1 0 o o

ria 13 17 7 7 6 13 10

smatèries 1 4 o o o o o

15 20 13 11 8 7 10

Durant aquest bimestre s'ha produït una lleu recuperació del
nivell de producció que s'ha vist acompanyada d'un increment
de les vendes. Tot i que no s'assoleixen els nivells registrats du
rant el mateix bimestre de l'any 1989, representa unamillora

substancial respecte de la tònica depressiva de la resta de l'any
1990. L'evolució de la cartera de comandes i dels preus de venda
reflecteix la situació d'atonia dels sectors. El volum d'ocupació
evoluciona a la baixa per sisè bimestre consecutiu.

Les perspectives per al proper bimestre són força semblants a

les declarades un any abans, amb una lleugera disminució dels

preus. En tot cas, sónmenys positives que les declarades el bi
mestre anterior. A banda de la omnipresent debilitat de la de
manda, les dificultats de finançament o tresoreria es manté com

un dels factors que dificulten augments de la producció.
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34

54
12

30
34

36

21

48
31

23

73
4

31

42
27

0,43
1,82

—1,39

24
26
50

7

33
60

14

26
60

33
41

26

10

74

16

Pell, calçat i confecció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes en elmercat interior

4) Vendes en el mercat exterior

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

6) Cartera de comandes

7) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
8) Producció

9) Vendes

10) Cartera de comandes

11) Preus de venda

Superior
Igual
Inferior

Augment
Disminució
Diferència

Superiors
Iguals
Inferiors

Superiors
Iguals
Inferiors

Menys d'l mes
Entre 1 i 2 mesos

Més de 2mesos

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

C) 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 finançamento tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres matèries
— Altres causes

43
47

10

0,64
0,64
0,00

30
46
24

25

60
15

15

41
44

21
68
11

20
80
0

14
65
21

27
51
22

27
55

18

35
65
0

53
10
8
1

3
13

25 45

42 39
33 16

0,63 1,30
1,94 1,21

—1,31 0,09

15 52
52 31
33 17

26 40

46 39

28 21

23 12
44 46
33 42

22 18
56 52
22 30

7 16
90 79
3 5

11
67
22

9

60
31

11

30
59

0,65
1,07

—0,42

0,31
0,71

—0,40

0,16
1,21

—1,05

35
41

24

16
40
44

18
43
39

18
40
42

18
25
57

23
16
61

16
43
41

13
57
30

22
30
48

28
51

21

23
27
50

21
36
43

24

76
O

18
78
4

5
80
15

44 22

47 63

9 15

54 30

37 49
9 21

53 45
32 36
15 19

17 23
80 73
3 4

11

76

13

14

66

20

12

66
22

1

97
2

29 38
28 22
43 40

49 34
8 31
43 35

44 36
34 45

22 19

8 11

83 81

9 8

61
10
10
11
2
16

55

9

13
18
17

14

56
10
0
4

12
14

56
1

1

8
10
18

63
O
O
8
8
8

62

O
12
2
12

L'evolució d'aquest subsector en acabar el 1990 segueix la tò
nica negativa que l'ha caracteritzat al llarg de l'any, amb una
evolució depressiva durant el bimestre si es compara amb la cor
responent al mateix bimestre de l'any anterior.Malgrat la lleu
gera recuperació de la producció, les vendes —especialment les
exportacions— evolucionen clarament a la baixa, arrossegant, al
mateix temps, els preus de venda.
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Això no obstant, de cara al próper bimestre i en un context de
manteniment de les expectatives declarades un any abans, es
confia en una lleugera recuperació de la producció. Romanen la
feblesa de la demanda i les dificultats de finançament o tresore
ria com a factors ineludibles —després d'un any de forta reces

sió— que frenen l'augment de laproducció.



Fusta imobles de fusta

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes en elmercat interior

4) Vendes en el mercat exterior

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

6) Cartera de comandes

7) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en

comparació amb l'observat (%)
8) Producció

9) Vendes

10) Cartera de comandes

11) Preus de venda

C) 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
— Dificultats d'abastament de primer
— Altres causes

(dades provincials)
1989 1990

0-N F-M A-M

15

45
40

13
20
67

41

42

17

Superior
Igual
Inferior

22

65

13

5

82
13

13
85
2

19

77

4

Augment
Disminució
Diferència

0,38
5,34
-4,96

0,20
2,31
-2,11

1,03
0,43
0,60

1,26
0,33
0,93

1,55
2,09
-0,54

0,11
2,11
-2,00

3,49
0,47
3,02

Superiors
Iguals
Inferiors

21

67
12

13
69
18

6
73
21

10
71

19

14

37
49

10

35
55

41

42

17

Superiors
Iguals
Inferiors

29

45

26

0
75

25

0

65
35

2
68
30

16

56

28

12
35
53

55

45

0

Menys d'l mes
Entre 1 i 2mesos

Més de 2mesos

32
45

23

46
28
26

49

18

33

51

19

30

58
12

30

37
21
42

71

14

15

Superior
Igual
Inferior

17

64

19

5

77
18

23
68
9

19
40

41

1

71

28

10
58
32

45

46
9

Superiors
Iguals
Inferiors

2

97

1

28
72
0

0

84
16

5

94

1

16

84

0

0
99
1

0

86

14

Superior
Igual
Inferior

15

74

11

21

63
16

20

78

2

20

78
2

14

80
6

46
49

5

43

45

12

Superiors
Iguals
Inferiors

17

79

4

26

63
11

36
59

5

50
35

15

42

40

18

46

45

9

30
58

12

Superior
Igual
Inferior

11

86
3

26
62
12

34
61
5

47

39
14

41

44

15

36
56
8

18

67

15

Superiors
Iguals
Inferiors

20
69

11

13
77

10

6
94
0

11

89
0

12

88
0

16
80
4

45

53

2

ida

;ria
;s matèries

70

4

10

4

0

29

64

8
5
11

0

22

67

4

1

5

0

32

44

15
3
5

2

16

47

13

0

11

3
13

55

15
2
12
12
5

63
4

3

14

1

2

De l'evolució d'aquest subsector durant el bimestre octubre-no

vembre cal destacar el bon comportament que es detecta tant a la

producció com a les vendes. De fet, es pot parlar d'una evolució
alcista que respon a les bones perspectives declarades el bimestre

anterior. Exportacions en clara expansió. En conjunt, aquest bon
clima es tradueix en l'increment del nombre de persones ocupa
des, mentre els preus flexionen lleument a la baixa. Així, doncs,
sembla que aquest subsector es recupera de la forta davallada que
van registrar les seves vendes al llarg de l'any 1990.

Per al proper bimestre esmantenen les bones perspectives
apuntades el bimestre anterior, amb una sensible puja de preus.
La debilitat de la demanda i les dificultats de finançament són
encara els factors més esmentats com a impediments pel creixe
ment de la producció.
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57

19
13
3
0
8

46
6
5
8
0

31

65

9

5
1

0
4

56
11
11
6
0
7

38
4
24
1

0
29

39
2
6
1

0
33

52

3
6

7

0

38

Superior
Igual
Inferior

64 9 27 38 25 18
24 32 57 47 55 46
12 59 16 15 20 36

42
46
12

Augment
Disminució
Diferència

1,75
1,22
0,53

0,60
0,74

—0,14

0,79
1,01

—0,22

1,49
0,38
1,11

1,02
0,41
0,61

0,59
0,31
0,28

0,75
0,57
0,18

Superiors
Iguals
Inferiors

57
21
22

35
44
21

19
65
16

33
52
15

25
57
18

19
42
39

34
49

17

Superiors
Iguals
Inferiors

42
41
17

14
44

42

33

60
7

7
74

19

32
39
29

33
25
42

53
23
24

Menys d'l mes
Entre 1 i 2 mesos
Més de 2mesos

40
35
25

34
44
22

37

43
20

28
38
34

59
21

20

58
32
10

56
25

19

Superior
Igual
Inferior

53
32
15

25
43
32

24
71

5

12
69
19

9
69
22

11
55

34

19

61
20

Superiors
Iguals
Inferiors

12
87
1

5
94
1

19
80
1

9
90
1

0
88
12

0

88
12

2

97
1

Arts Gràfiques (dacle plovincials)

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes en el mercat interior

4) Vendes en el mercat exterior

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

6) Cartera de comandes

7) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
8) Producció

9) Vendes

10) Cartera de comandes

11) Preus de venda

Superior
Igual
Inferior

24

65
11

45
54

1

39
56

5

29
64
7

16
56
28

44

52
4

25

65
10

Superiors
Iguals
Inferiors

28
58
14

45
53
2

35

57

8

34
61
5

9
60
31

34
62
4

35
55

10

Superior
Igual
Inferior

23
56
21

32
67
1

25
70

5

18
58
24

24

65
11

39
56
5

23
61
16

Superiors
Iguals
Inferiors

18
81
1

62

37

1

9
91

0

2

97
1

10
82
8

5

85
10

15
74

11

C) 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
— Dificultats d'abastament de primeres matèries
— Altres causes

Durant aquest bimestre es pot parlar d'un estancament en els
ritmes de producció que, malgrat la recuperació que experimen
ten respecte al bimestre anterior, no assoleixen els nivells regis
trats el mateix bimestre de l'any anterior. L'evolució a la baixa
de les vendes en el mercat interior es compensa amb el creixe
ment de les exportacions. La situació de la cartera de comandes
no fa esperar canvis a l'alça a termini curt.
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De cara al proper bimestre, les perspectives declarades són
molt similars a les declarades un any abans si exceptuem la pres
sió a la baixa dels preus. La creixent competència estrangera es

confirma, juntament amb la feblesa de la demanda, com la prin
cipal dificultat a superar per part del sector.



Indústria farmacèutica (dades provincial

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes en elmercat interior

4) Vendes en el mercat exterior

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

6) Cartera de comandes

7) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
8) Producció

9) Vendes

10) Cartera de comandes

11) Preus de venda

C) 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
— Dificultats d'abastament de primer
— Altres causes

1989 1990

0-N D-G F-M A-M J-J1 A71r."7-7111
Superior 67 20 33 34 37 3 88

Igual 7 47 63 61 46 21 12

Inferior 26 33 4 5 17 76 0

Augment 1,13 0,63 1,73 0,77 0,96 0,22 0,36
Disminució 1,72 2,87 1,47 0,25 0,46 1,56 0,39
Diferència —0,59 —2,24 0,26 0,52 0,50 —0,34 —0,03

Superiors 65 51 49 44 55 1 92

Iguals 15 32 49 53 30 22 8

Inferiors 20 17 2 3 15 77 o

Superiors 56 26 29 3 19 25 56

Iguals 30 65 44 75 25 17 35
Inferiors 14 9 27 22 56 58 9

Menys d'l mes 21 56 45 21 45 o 49

Entre 1 i 2 mesos 78 43 54 78 55 94 48

Més de 2mesos 1 1 1 1 o 6 3

Superior 10 o 6 15 8 10 28

Igual 81 92 85 73 72 80 65

Inferior 9 8 9 12 20 10 7

Superiors 0 0 4 4 2 o o

Iguals 100 100 96 79 84 99 100

Inferiors 0 0 o 17 14 1 o

Superior o 30 23 33 9 66 18

Igual 82 65 77 64 33 33 63
Inferior 18 5 o 3 58 1 19

Superiors 14 22 23 37 7 63 39

Iguals 75 73 63 58 36 36 46

Inferiors 11 5 14 5 57 1 15

Superior 1 13 27 31 9 16 8

Igual 95 86 73 69 90 79 83

Inferior 4 1 o o 1 5 9

Superiors 14 5 6 9 0 20 11

Iguals 86 95 94 91 100 80 89

Inferiors 0 o o o o o 0

_

36 42 44 37 29 46
ida 0 0 0 0 0 0

3 0 0 4 3 0

ria 0 0 o o 1 0

s matèries 0 0 o o 0 0

12 7 18 43 9 22

Aquest subsector registra un comportament molt positiu du
rant el bimestre estudiat. A l'excepcional increment de lapro
ducció s'uneix una notable millora de les vendes, sobretot en el
mercat interior, fets que afavoreixen la millora en el nivell d'o
cupació. Juntament amb un estancament dels preus es registra
una cartera de comandes molt favorable, fet que fa esperar un

bon final d'any.

Pel que fa a les perspectives de cara al bimestre següent, es re
baixa el to optimista declarat el bimestre anterior, encara que re
sulta més favorable que el declarat un any abans. Com ja és tra

dicional en aquesta indústria, els únics factors que frenen
l'expansió de la producció són la debilitat de la demanda i la
creixent competència provinent de l'exterior. Aquests dos fac
tors són comuns a la resta de sectors.

29



Química domèstica

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes en elmercat interior

4) Vendes en el mercat exterior

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

6) Cartera de comandes

7) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
8) Producció

9) Vendes

10) Cartera de comandes

11) Preus de venda

C) 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
— Dificultats d'abastament de primere
— Altres causes

(dades piovincials)

67
15

18

1990

9

9

82

Superior
Igual
Inferior

94

6
0

25
75

0

51
44

5

16

10
74

83
17

0

Augment
Disminució
Diferència

0,31
0,62

—0,31

0,37
3,26

—2,89

0,34
0,49

—0,15

1,11
0,67
0,44

0,63
—0,18
—0,18

0,21
3,22

—3,01

1,31
1,42

—0,11

Superiors 49 9 90 50 54 16 78

Iguals 51 9 10 43 40 10 7

Inferiors 0 82 0 7 6 74 15

Superiors 22 19 13 59 34 37 34

Iguals 74 33 87 25 55 40 29
Inferiors 4 48 0 16 11 23 37

Menys d'l mes 94 94 91 46 91 98 51
Entre 1 i 2 mesos 0 0 2 49 0 2 49

Més de 2 mesos 6 6 7 5 9 0 0

Superior 9 3 5 25 3 20 17

Igual 87 57 94 65 76 58 57
Inferior 4 40 0 10 21 22 26

Superiors 0 65 0 0 0 0 54

Iguals 100 35 100 100 100 100 46
Inferiors 0 0 0 0 0 0 0

Superior 19 82 76 45 26 74 16

Igual 32 18 24 55 43 26 7

Inferior 49 0 0 0 31 0 77

Superiors 26 74 76 53 24 89 16

Iguals 31 26 24 47 39 11 7
Inferiors 43 0 0 0 37 0 77

Superior 0 13 2 40 0 63 47

Igual 31 77 98 60 56 34 8
Inferior 69 10 0 0 44 3 45

Superiors 9 2 14 0 0 65 78
Iguals 91 98 86 100 98 35 22

Inferiors 0 0 0 0 2 0 0

43 27 22 15 65 36 16

da 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 4 0 0 0

ia 8 0 0 0 5 0 0
;matèries 0 0 0 0 0 0 0

11 1 2 4 11 1 67

L'evolució d'aquest subsector durant els mesos d'octubre-no
vembre mostra una notable millora de la situació respecte al ma
teix bimestre de l'any anterior, quant que es dóna un comporta
ment positiu de la producció i les vendes en el mercat interior.
Per contra, les exportacions i la cartera de comandes són la creu
de la moneda.
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Les perspectives declarades per al proper bimestre ofereixen
una valoració força menys positiva que la declarada el bimestre
anterior, de manera que no s'ha d'esperar en un termini curt,
una millora substancial de la producció ni de les vendes. Alhora,
esmanté la pressió alcista dels preus. Destaca de manera nota

ble la rellevància que de forma sobtada adquireix l'augment de
competència com a factor més important que frena el creixement
de la producció.



(dades p■ incials )

1989 1990

0-N D-G F-M A-M J-JI Ag-S 0-N

Superior
Igual
Inferior

29

44

27

12
46
42

50
42

8

14

53
33

53
39
8

9

20
71

34

55

11

Augment
Disminució
Diferència

0,51
1,24

-0,73

0,81
1,26
-2,45

0,63
0,61
0,02

0,47
0,98
-0,51

0,34
0,29
0,05

0,35
1,13

-0,78

0,15
1,07

-0,92

Superiors 32 9 27 31 26 3 32

Iguals 35 42 47 42 57 31 55

Inferiors 33 49 26 27 17 66 13

Superiors 30 24 26 29 31 8 10

Iguals 43 41 45 50 51 37 76

Inferiors 27 35 29 21 18 55 14

Menys d'l mes 20 20 18 18 20 19 24

Entre 1 i 2 mesos 37 29 18 28 36 44 33

Més de 2 mesos 43 51 64 54 44 37 43

Superior 32 29 35 25 28 19 19

Igual 30 39 43 43 52 35 44

Inferior 38 32 22 34 20 46 37

Superiors 0 5 24 7 2 2 1

Iguals 87 86 71 87 93 90 93

Inferiors 13 9 5 6 5 8 6

Superior 21 57 50 27 18 47 22

Igual 55 40 48 67 28 37 54

Inferior 24 3 2 6 54 16 24

Superiors 25 59 43 36 9 50 29

Iguals 45 35 55 57 36 34 44

Inferiors 30 6 2 7 55 16 27

Superior 17 38 31 26 6 23 32

Igual 68 56 63 65 61 58 49

Inferior 15 6 6 9 33 19 19

Superiors 9 24 10 2 1 6 0

Iguals 86 69 71 79 99 88 95

Inferiors 5 7 19 19 0 6 5

74 72 62 64 56 74 64

tda 10 10 18 8 8 6 3

10 2 21 8 4 8 7

;ria 18 21 24 20 16 18 17

smatèries 1 2 1 0 2 2 0

7 4 16 5 21 7 5

Productes metà1.1ics industrials

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes en el mercat interior

4) Vendes en el mercat exterior

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

6) Cartera de comandes

7) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en

comparació amb l'observat (%)
8) Producció

9) Vendes

10) Cartera de comandes

11) Preus de venda

C) 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

— Dificultatsd'abastament de primer
— Altres causes

Aquest subsector —com el de laquímica domèstica— registra
una lleu millora de la producció i les vendes interiors, mentre les

exportacions i la cartera de comandes tendeixen a la baixa. Això
afecta negativament el nombre de persones ocupades i manté es

tancats els preus de venda.

Les perspectives a curt termini són molt semblants a les co

rresponents al mateix bimestre de l'any anterior, però no són tan

positives com les manifestades un bimestre abans. Es confia més
en un rellançament en un termini mitjà —bones perspectives de
la cartera de comandes— que no pas en el termini curt, en què
la tónica dominant a producció i vendes és l'estancament. A
banda de la debilitat de la demanda, es manté la dificultat de fi
nançament com a factormés rellevant dels que condicionen ne

gativament l'evolució de la producció.
31



(dades ppovincials)

50
49
1

12
50
38

48
46
6

,

1990

30
60
10

Superior
Igual
Inferior

25
52
23

19

23
58

30
59
11

Augment
Disminució
Diferència

1,44
0,61
0,83

0,32
1,14

—0,82

1,88
0,75
1,13

0,55
0,33
0,22

0,45
0,89

—0,44

0,92
0,65
0,27

0,17
0,77

—0,60

Superiors 68 24 65 38 35 17 59
Iguals 32 26 25 34 28 13 30
Inferiors 0 50 10 28 37 70 11

Superiors 40 4 44 39 25 25 41

Iguals 48 57 11 7 63 38 22
Inferiors 12 39 45 54 12 37 37

Menys d'l mes 10 9 9 8 26 14 9

Entre 1 i 2 mesos 20 36 19 39 37 29 39
Més de 2 mesos 70 55 72 53 37 57 52

Superior 44 18 39 30 29 14 31

Igual 14 46 41 31 33 59 52
Inferior 42 36 20 39 38 27 17

Superiors 51 2 50 20 0 0 0

Iguals 49 91 46 64 64 100 95
Inferiors 0 7 4 16 36 0 5

Superior 42 57 35 49 13 53 49

Igual 47 43 61 17 37 41 38
Inferior 11 0 4 34 50 6 13

Superiors 31 82 35 50 13 63 49

Iguals 43 18 61 16 13 31 27
Inferiors 26 0 4 34 74 6 24

Superior 54 75 24 38 15 46 58

Igual 18 25 69 21 6 35 30
Inferior 28 0 7 41 79 19 12

Superiors 50 16 18 21 17 34 56

Iguals 50 84 82 72 83 66 39
Inferiors 0 0 0 7 0 0 5

44 36 36 55 70 41 37

da 1 15 1 0 0 0 0

8 0 1 0 01 7 0

ria 5 15 0 3 8 10 8
;matèries 1 1 1 0 0 0 0

4 21 6 18 6 10 19

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes en el mercat interior

4) Vendes en elmercat exterior

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

6) Cartera de comandes

7) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en

comparació amb l'observat (%)
8) Producció

9) Vendes

10) Cartera de comandes

11) Preus de venda

C) 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
— Dificultats d'abastament de primere
— Altres causes

Mentre la producció i les vendes es desacceleren en relació
amb els resultats registrats un any abans, arrossegant el volum
d'ocupació, la cartera de comandes manté un bon nivell que aju
da a concebre bones perspectives a un termini curt.
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D'aquest sector sorprèn que en els darrers mesos les previ
sions de puges de preus no acaben de concretar-se, possiblement
com una mostra més de l'escàs marge de maniobra de la indús
tria, preocupada per una competència creixent.



Aparells elèctrics (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes en el mercat interior

4) Vendes en elmercat exterior

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

6) Cartera de comandes

7) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en

comparació amb l'observat (%)
8) Producció

9) Vendes

10) Cartera de comandes

11) Preus de venda

C) 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
— Dificultats d'abastament de primer
— Altres causes

1989 1990

O- D-G
_ _., .,....

F-M A-M J-J1
._

Ag-S 0-,
Superior 63 34 24 36 36 23 48

Igual 19 32 70 31 55 21 38
Inferior 18 34 6 33 9 56 14

Augment 1,60 0,01 0,02 1,40 0,46 3,47 1,68
Disminució 1,85 1,66 1,52 0,79 1,61 0,17 3,77
Diferència —0,25 —1,65 —1,50 0,61 —1,15 3,30 —2,09

Superiors 50 28 20 52 36 23 65

Iguals 24 22 48 19 46 27 19
Inferiors 26 50 32 29 18 50 16

Superiors 45 21 44 68 17 21 50

Iguals 46 66 34 16 74 28 30

Inferiors 9 13 22 16 9 51 20

Menys d'l mes 6 23 37 17 1 20 21

Entre 1 i 2mesos 76 75 53 66 77 69 70
Més de 2mesos 18 2 10 17 22 11 9

Superior 55 27 34 58 15 56 47

Igual 30 49 47 23 72 35 33

Inferior 15 24 19 19 13 9 20

Superiors 2 o o 2 1 o 11

Iguals 80 92 86 71 80 93 68

Inferiors 18 8 14 27 19 7 21

Superior 42 48 55 56 32 69 41

Igual 21 29 34 34 36 22 23

Inferior 37 23 11 10 32 9 36

Superiors 59 48 55 56 32 69 42

Iguals 32 14 34 32 23 22 19
Inferiors 9 38 11 12 45 9 39

Superior 52 57 56 42 31 64 59

Igual 46 21 28 40 45 32 27

Inferior 2 22 16 18 24 4 14

Superiors 4 11 9 14 o 12 9

Iguals 83 74 84 77 90 73 77

Inferiors 13 15 7 9 10 15 14

33 49 59 46 38 51 31

ida 14 0 0 0 0 o o

1 1 o 1 4 12 1

ria 0 9 0 o o o o

smatèries 0 9 0 o o o o
18 12 4 9 22 17 34

Al llarg del bimestre octubre-novembre els ritmes de creixe
ment de laproducció i de les vendes es comparen favorablement
amb els d'un any abans. No obstant això, no és suficient per
mantenir el nivell d'ocupació, que també es resenteix de l'evolu
ció de la cartera de comandes. La persistent davallada dels preus
de venda durant tot l'any dóna una idea de la creixent compe
tència a que ha de fer front el sector.

Les expectatives declarades per al proper bimestre mostren
—com era d'esperar— un alentiment dels nivells d'activitat, amb
una reducció de la producció i les vendes. La debilitat de la de
manda deixa d'ésser —en favor de la creixent competència— el

factor que més condiciona l'expansió de la producció.
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Automoció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)

•

1989 1990

F-M A-M J-J1 Ag-S 0-N

1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes en el mercat interior

4) Vendes en elmercat exterior

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

6) Cartera de comandes

7) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (%)
8) Producció

9) Vendes

10) Cartera de comandes

11) Preus de venda

Superior
Igual
Inferior

79

20

1

Augment
Disminució
Diferència

0,06
1,67

—1,61

Superiors
Iguals
Inferiors

80
19

1

Superiors
Iguals
Inferiors

76
23
1

Menys d'l mes
Entre 1 i 2mesos
Més de 2 mesos

87
2
11

Superior
Igual
Inferior

69
28
3

Superiors
Iguals
Inferiors

O
100
0

Superior
Igual
Inferior

24

7

69

Superiors
Iguals
Inferiors

24

7

69

Superior
Igual
Inferior

21

8

71

Superiors
Iguals
Inferiors

53
47

O

C) 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
— Dificultats d'abastament de primeres matèries
— Altres causes

67
4

19

1

4

0

2
31
67

69
28
3

88

9
3

10

11

79

8
11

81

3

25

72

0,43
0,74

—0,31

—0,22
—0,38
—0,16

0,17
0,56

—0,39

0,22
3,25

—3,03

0,09
1,37

—1,28

0,09
2,03

—1,94

8 67 88 8 3 4

23 30 9 13 11 93
69 3 3 79 86 3

9 69 4 85 4 95

24 31 10 11 16 4

67 0 86 4 80 1

67 87 91 82 79 93
22 4 4 5 4 3
11 9 5 13 17 3

4 71 47 42 1 82
18 28 6 16 16 13
78 1 47 42 83 5

83 2 O 0 1

17 98 100 99 99 98
0 0 0 0 1 1

6 6 89 3 81 3
93 94 11 15 14 26
1 0 0 82 5 71

6 6 90 4 82 3

94 93 10 17 13 26
0 1 0 79 5 71

4 5 92 4 81 3
95 94 8 14 13 25

1 1 0 82 6 72

8 3 3 1 2 2

92 97 97 99 96 97

0 O 0 0 2 1

68 90 91 88 85 97

1 1 1 0 5 2

20 21 2 3 2 1

0 1 4 5 3 2

0 0 O 5 0 0

2 1 1 1 0

Aquest és el sector on l'impacte de la desceleració dels nivells
d'activitat general registrats durant el segon semestre del 1990 ha
estat més immediata i contundent, de manera que durant aquest
bimestre es consolida la disminució de la producció i les vendes
en el mercat interior fins a uns nivells desconeguts en els darrers
anys. Per contra, les exportacions experimenten un creixement
molt important —funcionant com a substitutes de les vendes in
teriors, alhora que millora substancialment la cartera de coman

des, mentre segueix disminuint el nombre de persones ocupades.
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No es preveu unamillora de la situació a partir de les declara
cions dels empresaris de cara al proper bimestre, car la produc
ció, les vendes i la cartera de comandes persisteixen en els seus

resultats negatius. La feblesa de lademanda —agreujada per la
manca d'expectatives clares i una política de crèdits restrictiva
es presenta com a l'únic factor rellevant que dificulta l'expansió
de la producció.



II. Finances





Enquesta de conjuntura financera a Barcelona

Enquesta de conjuntura de bancs i caixes

Per tercer trimestre consecutiu, presentem els resultats de
l'enquesta de conjuntura financera elaborada amb la col.labora
ció dels bancs i caixes que operen a la ciutat. Les opinions reco

Ilides corresponen al quart trimestre de 1990, i al primer i segon
trimestre d'enguany si la pregunta es refereix a la tendència es
perada. El procés d'enquesta s'ha desenvolupat bàsicament du
rant la segona meitat de febrer i principi demarç. A peu de qua
dre es fa un breu recordatori d'algun dels aspectesmetodològics
imprescindibles per una adequada comprensió de la informació
dels quadres. En tot cas, en el número 8 de BARCELONA.ECONO
MIA s'explicita de forma detallada la metodologia utilitzada.

La demanda de crèdit durant el darrer trimestre de 1990 es va

recuperar lleugerament en relació amb el tercer trimestre.

Durant el quart trimestre de 1990, la demanda de crèdit satis
feta pel sistema creditici que opera a la ciutat de Barcelona ha
experimettat —segons les respostes de l'enquesta de conjuntu
ra— una lleu recuperació en relació amb el trimestre anterior.
Recuperació fonamentada especialment en la demanda provi
nent de les grans empreses. Per contra, la demanda de crèdit pei
part dels particulars —consum i hipotecari— s'ha mantingut es
table. El conjunt de les petites i mitjanes empreses han tingut un
comportament menys definit, encara que sembla detectar-se un

repunt a l'alça. Ara, aquesta major pressió del conjunt del siste
ma productiu sobre el sector creditici en demanda de recursos

durant un trimestre encara dominat per les expectatives recessi
ves generades per la crisi del GolfPèrsic, no es deu tant a incre
ments en el nivell d'activitat sinó a unes creixents necessitats de
finançament del circulant i a un menor recurs a sistemes i mit
jans de finançament alternatius com ara els Pagarés d'empresa.
A grans trets, es confirmen les expectatives avançades un trimes
tre abans, en què es preveia tancar l'any amb una tendència cla
rament recessiva pel que fa a la demanda de crèdit hipotecari i
per inversió empresarial.

Analitzant per separat les respostes de bancas i caixes, si bé
són coincidents en les grans línies tendencials, els bancs manifes
ten una opiniómés negativa que les caixes en el cas de les em

preses petites i mitjanes, mentre que és a la inversa quan es trac

ta de qualificar la demanda generada per les economies
particulars.

L'anàlisi sectorial de la demanda provinent del sector produc
tiu de l'economia no revela gaires canvis —en tot cas poc relle
vants en termes absoluts— en relació amb trimestres anteriors.
La Construcció i el Tèxtil, per raons òbvies i diferents, es mante
nen, i a gran distància, com els demandants de crèdit més desta
cats. A un segon nivell, s'hi troben el Comerç, tant al detall com
a l'engròs, i les Empreses de serveis a les empreses. A un tercer

nivell, esmouen sectors industrials com ara la Química de base i
el Paper i arts gràfiques i d'altres del terciari com són els de Res
tauració i hostatgeria i Altres serveis. Diferenciant entre la de

manda dirigida a finançar nova inversió de la destinada a finan
çar l'activitat diària, es detecten comportaments diversos segons
els sectors. Mentre que la Construcció i els sectors industrials es

revelen com els principals demandants de crèdit per inversió,
juntament amb les Empreses de serveis a les empreses i Altres
serveis, el Comerç i el Tèxtil són —amb diferència— els grans
demandants de finançament a curt. Si aquesta és una tendència
semblant a la que es registrà durant el trimestre anterior, el pa
per de les empreses de serveis més avançats i els d'atenció perso
nal com a receptors de crèdits per inversió és una novetat que de
consolidar-se en un futur immediat, seria un indicador clar del
procés de consolidació i creixement que s'está produit en aques
ta activitat implantada a la ciutat. De fet, aquest és un tema que
ja s'apuntava en el comentari del tercer trimestre i en total con
cordància amb el procés de terciarització que viu la ciutat.

L'anàlisi de les dades corresponents als sectors que han expe
rimentat un creixement de la demanda de crèdit més important
durant el darrer trimestre de 1990, sembla confirmar el dinamis
me d'aquest segment dels serveis, als que s'afegeix el conjunt
dels Transports i comunicacions, fins al punt que dels deu pri
mers sectors per volum de demanda, a més de la Construcció,
només n'hi ha tres d'industrials per sis de serveis. Amb l'afegit
que el sector Altres serveis passa a liderar el grup fins ara encap
çalat pel Tèxtil.
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Crèdit

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

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

Molt superior o o to o 0 7 0 0
Moderadament superior 35 24 20 35 5 50 13 10
Similar 65 50 55 52 84 22 35 55
Moderadament inferior o 26 15 13 11 21 50 35
Molt inferior 0 0 0 0 0 0 2 0

PIMES: Petitesi mitjanes empreses. GES: Grans empreses.

sors pr aun emanda de crèdit més important durant aquest trimestre (%)

Sector

Total Inversió fixa Circulant

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

Construcció 23 25 25 13 14

Tèxtil 17 18 12 25 22
Comerç al detall — — — 12 21

Empreses de serveis a les empreses 6 2 17 8 2

Comerç a l'engròs 7 9 1 16 20
Altres serveis 7 1 12 4 1

Química de base i per a usos industrials 5 7 4 2 3
Restauració i hostatgeria 4 3 6 2 1

Paper i arts gràfiques 2 3 5 1 —

Altres indústries manufactureres 1 5 4 — —

Fabricació de productes de cautxú i plàstic 3 2 4 — —

Construcció de maquinària i equip mecànic ,

Resta sectors

3

22

2

23

1

9

—

17

1

15

Els sectors productius amb uncreixement més important de la demanda de crèdit durant aquest trimestre respecte al trimestre anterior (%)
Sector 2n. tr. 90 3r. tr. 90 4t. tr. 90

Altres serveis 8 4 17

Tèxtil 18 19 15

Construcció 11 12 12

Transport i comunicacions 9 — 10

Restauració i hostatgeria 3 3 10

Empreses de serveis a les empreses 7 13 8
Comerç al detall — 10 6

Farmacèutica i productes químics destinats al consum final 4 — 5

Alimentació, begudes i tabac 6 9 5

Comerç a l'engròs 9 6 4

Química de base i per a usos industrials 6 2 3
Resta sectors 19 22 5

Notes metedológiques:
El valor total de cada pregunta és 100 (equivalent al 100 per cent) dividit entre les respostes possibles. Elpercentatge assignat a cada resposta de les possibles s'obté de l'agregació de les

respostes de les entitats ponderades així: (40 per cent/nombre d'enquestes contestades) + 60 per cent (nombre d'oficines de l'entitat/total oficines).
Les preguntes de prospectiva —aquellesque plantegen la tendencia esperada per alspropers trimestres— recullen les opinions per als dos trimestres següents al de referència. Les respostes
del trimestre immediatament posterioral de referència es publiquen substituint les corresponents opinions manifestades un trimestre abans. Lesdel 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 mostraenquestada en aquestaocasió (4t. tr. de 1990) ha representatel 88,3 per cent del total de bancs icaixes operatius a la ciutat, mentre que el percentatge de

respostes obtingudes s'ha situat en un 73,9 per cent del total i en gairebé el 84 per cent de lamostra 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 87,5 percent.

La demanda esperada de crèdit per als dos primers trimestres
d'enguany és poc esperançadora.

De cara als dos primers trimestres d'enguany, les expectatives
són escassament optimistes. El primer trimestre s'hauria caracte

ritzat per una notable davallada —superior a l'esperada en aca

bar el 1990— en la demanda de totes les modalitats de crèdit
amb l'excepció —com és lògic pel moment d'incertesa que s'ha
viscut amb la guerra de Golf— del crèdit adreçat a finançar l'ac
tivitat diària i l'augment imprevist d'estocs. De cara al segon tri
mestre —amb previsions fetes un cop la guerra havia entrat en
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una fase ja molt avançada i en alguns casos després d'acabada
s'espera una lleugera recuperació d'aquells segments més afec
tats, com ara el crèdit al consum i, en menormesura, l'hipoteca
ri. Des del sistema financer no es dóna per acabat encara el pe
ríode de desacceleració i de recessió en algunes activitats
productives, com es pot deduir de l'escassa demanda de crèdit
per inversió que s'espera, en contraposició a un fort augment del
finançament a curt termini per fer front —entre d'altres necessi
tats— a un volum d'impagats creixent. Possiblement però,
aquestes previsions poden revisar-se a l'alça després d'haver-se
iniciat una lleu tendència a la baixa dels tipus d'interès nominals.



Crèdit (continuació)
1 cuucm-la uc ia ucmanuauc ucuu pci an FlupviN L11111CJIIVb k7a) Il

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

Creixerà fortament 8 0 0 0 0 0 0 0

Creixerà moderadament 24 39 9 56 7 4 0 9
Es mantindrà 28 35 51 27 41 49 50 44
Caurà moderadament 40 26 31 17 52 47 24 44
Caurà fortament 0 0 9 0 0 0 26 3

Inversió fixa Circulant

Creixerà fortament 0 0 o o 8 32 3 6
Creixerà moderadament 4 2 6 6 20 28 30 40

Esmantindrà 54 57 43 33 72 28 54 48

Caurà moderadament 42 41 48 61 0 12 . 13 6
Caurà fortament 0 0 3 0 0 o o o

Evolució del grau de morositat i/o impagats en la devolució de crèdits en relació amb el tnmestre anterior i tendència esperada
per als propers trimestres (%)

Consum Hipotecari
4t. tr.90 lr. tr. 91 2n. tr. 91 4t. tr. 90 1r. tr. 91 2n. tr. 91

Ha crescut o creixerà fortament
Ha crescut o creixerà moderadament
S'ha mantingut o es mantindrà
Ha caigut o caurà moderadament
Ha caigut o caurà fortament

22

58

16
4
0

13

26
33
28
0

3

40
48

9

0

9
42

37

12
0

6

12
54
28
0

6
43
45

6

0

Inversió fixa Circulant d'empreses
Ha crescut o creixerà fortament 6 0 0 17 11 3

Ha crescut o creixerà moderament 54 17 46 80 39 53
S'ha mantingut o es mantindrà 37 53 48 2 17 34
Ha caigut o caurà moderadament 3 30 6 1 33 10

Ha caigut o caurà fortament 0 0 0 0
•

0 0

Tendència de l'oferta de crèdit per als propers trimestres (%)
3r. tr. 90 4t. tr. 90 lr. tr. 91 2n. tr. 91

Sobrarà oferta 14 14 24 25

Es cobrirà la demanda 46 66 72 71
Existirà demanda insatisfeta 40 20 4 4

Tendència esperada en el preu del crèdit (%)
3r. tr. 90 4t. tr. 90 lr. tr. 91 2n. tr. 91

Creixerà fortament 0 0 0 0
Creixerà moderadament 0 6 0 0

Es mantindrà 84 94 87 15

Caurà moderadament 16 0 13 85
Caurà fortament 0 0 0 0

Augmenta el grau de morositat en la devolució de crèdits.

En relació amb el grau de morositat i/o impagats en la devolu
ció de crèdits, durant el darrer trimestre de 1990 s'ha registrat un
sensible augment, especialment en els crèdits al consum i en els
concedits al sector productiu. Les dificultats en el sector hipote
cari vénen ja de trimestres anteriors. En tot cas, s'esperava una

sensible reducció en el ritme de creixement del volum d'impa
gats durant el primer trimestre d'enguany.

La feble pressió de la demanda —juntament amb d'altres
factors— flexiona els preus a la baixa.

La desacceleració de la demanda de crèdit i la recent supressió
per part de l'autoritat monetària de les limitacions a l'expansió
del crèdit en què operaven les entitats durant els darrers trimes
tres té com a contrapartida una clara reducció de les tensions en

què es desenvolupava aquest mercat que es veia impossibilitat de
satisfer la totalitat de la demanda. Les previsions de cara als dos
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Col.locacions-dipósits
Evolució, per productes, del volum de recursos durant aquest trimestre (%)

Dipòsits a la vista Productes bancaris Lletres

i d'estalvi a termini del Tresor

2n. tr. 3r. tr. 4t. tr. 2n. tr. 3r. tr. 4t. tr. 2n. tr. 3r. tr. 4t. tr.
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990

Ha augmentat notablement 21 8 0 40 52 34 15 11 0
Ha augmentat moderadament 42 18 57 32 41 27 44 42 37

S'ha mantingut estable 4 63 40 18 7 24 18 17 60
Ha disminuït lleument 33 11 3 10 0 15 23 3 2

Ha disminuït sensiblement 0 0 0 0 0 0 0 27 1

Altre deute públic Obligacions d'empreses Pagarés d empreses

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

1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990

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

Ha disminuït lleument 23 9 10 18 26 37 3 46

Ha disminuït sensiblement 3 27 0 0 3 13 3 7

ll~1WalAvaluació de la tendència, per produffi 111. proper trimestre (%)
Dipòsits a la vista i d'estalvi Productes bancaris a termini

3r. tr. 4t. tr. lr. tr. 2n. tr. 3r. tr. 4t. tr. lr. tr. 2n. tr.
1990 1990 1991 1991 1990 1990 1991 1991

Creixerà fortament 3 10 0 28 29 31 0 0

Creixerà moderadament 50 31 60 38 39 60 60 65
Es mantindrà 27 59 26 25 8 9 31 19
Caurà moderadament 20 0 14 9 14 0 9 16
Caurà fortament o o o o o o o o

Lletres del Tresor Altre deute públic
3r. tr. 4t. tr. lr. tr. 2n. tr. 3r. tr. 4t. tr. lr. tr. 2n. tr.

1990 1990 1991 1991 1990 1990 1991 1991

Creixerà fortament 9 10 0 0 9 4 0 0

Creixerà moderadament 49 20 28 31 31 19 21 28
Es mantindrà 22 59 69 57 37 68 75 41

Caurà moderadament 20 11 3 12 23 9 4 31
Caurà fortament 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligacions d'empreses Pagarès d'empreses
3r. tr. 4t. tr. lr. tr. 2n. tr. 4t. tr. lr. tr. 2n. tr.

1990 1990 1991 1991 1990 1991 1991

Creixerà fortament 0 0 0 0 7 0 0

Creixerà moderadament 5 0 12 12 13 11 9

Es mantindrà 65 76 28 29 74 21 23
Cauràmoderadament 30 24 47 55 6 68 65
Caurà fortament 0 0 13 4 0 o 3
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Col.locacions-dipòsits (continuació)
Avaluació de la tendència de la remuneració de les collocacions per al proper trimestre (%)

Dipòsits a la vista i d'estalvi Productes bancaris a termini

3r. tr.

1990

4t. tr.
1990

lr. tr.
1991

2n. tr.

1991

3r. tr.

1990
4t. tr.

1990

lr. tr.

1991

2n. tr.
1991

Creixerà fortament
Creixerà moderadament
Es mantindrà
Caurà moderadament
Caurà fortament

0
34
36
30
0

3

5

83
9
0

0

6

28
66
0

0
6

6
81
7

0

0
80
20
0

0

6
92
2

0

0
0

37
63

0

0

0

6
94

0

Lletres del Tresor Altre deutepúblic
3r. tr. 4t. tr. lr. tr. 2n. tr. 3r. tr. 4t. tr. lr. tr. 2n. tr.

1990 1990 1991 1991 1990 1990 1991 1991

Creixerà fortament 0 0 0 0 0 0 0 0

Creixerà moderadament 0 0 0 0 3 0 0 0

Esmantindrà 50 95 29 3 65 98 35 21
Caurà moderadament 50 5 43 64 32 2 27 42
Caurà fortament 0 0 28 33 0 0 38 37

Obligacions d'empreses Pagarès d'empreses
3r. tr.

1990

4t. tr.

1990

lr. tr.
1991

2n. tr.
1991

4t. tr.

1990
lr. tr.

1991

2n. tr.

1991

Creixerà fortament 0 0 0 0 0 0 0

Creixeràmoderadament 3 10 9 0 10 7 0

Esmantindrà 68 90 63 32 87 28 20

Caurà moderadament 29 0 28 56 3 37 43
Caurà fortament 0 0 0 12 0 28 37

primers trimestres d'enguany apunten a un excés d'oferta que
pot afavorir, malgrat la resistència de l'autoritat monetària, un
degoteig persistent dels tipus d'interès tant d'actiu com de pas
siu. Un cop superada la fase més crítica de la crisi del Golf, amb
la inflació aparentment controlada i amb un tipus de canvi sobre
valorat, tot plegat ha portat necessàriament a iniciar una baixada
del preu del diner esperada ja famesos però que imperatius de

políticamonetària i de política internacinal han anat retardant
fins a l'acabament del primer trimestre d'enguany. El canvi tan
radical d'expectatives en unes poques setmanes ha obligat a mo
dificar sensiblement les previsions sobre preus fetes àbans d'aca
bar l'any 1990. El sector, de forma gairebé unànime, aposta per
una tendència clarament baixista de cara als propers mesos.

Els canvis d'expectatives en els darrers mesos de 1990 han implicat
canvis en els tipus de col.locacions buscades pels inversors.

Els canvis i la volatilitat de les expectatives durant els darrers
mesos de 1990 s'han reflectit en l'evolució real de les col•loca
cions-dipósits de recursos canalitzats a través de les entitats cre
ditícies. Les col•locacions més buscades han estat els productes
bancaris a termini, juntament amb els dipòsits a la vista i d'estal
vi i les Lletres del Tresor. Els Pagarés d'empresa han vist frena
da la seva expansió dels darrers trimetres per l'enfosquiment de
les expectatives empresarials i la reducció del diferencial entre la
remuneració de les Lletres del Tresor i el tipus de referència del
Banc d'Espanya. L'evolució de les diferents modalitats de passiu
assenyala una conducta regida bàsicament per la prudència in
versora dels agents davant la incertesa de comes resoldria la cri
si del Golf.

De cara als primers trimestre d'enguany, sembla clar,deixant
de banda l'impacte que pot tenir el descens dels tipus d'interès
de passiu que algunes entitats han començat a aplicar i que en un

primer moment han afectat notablement les Lletres del Tresor,
que durant el primer trimestre s'haurà mantingut la tònica dels
darrers mesos de 1990, augmentant les col•locacions en actius
amb un grau molt elevat de liquiditat i d'absència de risc, mentre
que els pagarés d'empresa continuen perdent atractiu. El mateix
comportament es preveu per a les obligacions d'empreses, des
prés del suau repunt de finals d'any, motivat bàsicament permo
tius fiscals.

La davallada de les remuneracions de passiu ha estat superior a
l'esperada i superior també a la dels tipus d'actius.

En termes de remuneracions de passiu, les previsions fetes
abans d'acabar l'any 1990 de cara al primer trimestre d'enguany,
s'han quedat curtes en la davallada pronosticada. Tots els pro
ductes sense excepció hauran experimentat una sensible davalla
da en la seva remuneració durant el primer trimestre d'enguany
que s'espera que persisteixi en el segon. Com ja s'ha dit abans,
els productes emesos pel sector públic han estat els encarregats
d'iniciar el procés i per tant els més afectats. Automàticament,
les noves emissions de Pagarés i Obligacions d'empresa han d'a
comodar les seves xemuneracions a les del deute públic i al preu
de referència del diner quemarca el Banc d'Espanya.
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Dinamisme delmercat

Estimació del dinamisme per als pròxims trimestres en relació amb l'actual (%)
Mercat bancari

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

Creixerà a un ritme superior
Creixerà a un ritme similar
Creixerà amenor ritme

25

48
27

li
__

74
4

55

35
10

53
44

3

Desintermediació

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

Creixerà a un ritme superior
Creixerà a un ritme similar
Creixerà a menor ritme

11
71

18

18
36
46

0
82
18

4

36
60

Estimació del dinamisme per als pròxims trimestres en relació amb l'actual 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

Creixerà a un ritme superior
Creixerà a un ritme similar
Creixerà a menor ritme

46

54
0

25
71
4

20
80

0

61

39

0

Desintermediació

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

Creixerà a un ritme superior
Creixerà a un ritme similar
Creixerà a menor ritme

25

75
0

23

73
4

56
26
18

26
22
52

Es desaccelera el procés de desintermediació de l'activitat
financera a Barcelona.

Segons l'opinió del sector financer de la.ciutat, el procés de
desintermediació de l'activitat financera a Barcelona creix a un

ritme inferior del que es preveia fa un temps. Sens dubte aquest
és un procés difícil de copsar, però l'opinió majoritària del sector
és contundent. Possiblement els mesos transcorreguts d'ençà la
invasió de Kuwait i l'enfosquiment d'expectatives que això va

significar no han estat el millor marc pel desenvolupament de la
desintermediació bancària. En relació amb la qüestió de si es pot
parlar de dinamismes diferents entre Barcelona i la resta de l'Es
tat pel que fa a mercat financer, hi ha una clara disparitat d'opi
nions. Mentre que hi ha unanimitat a esperar que el mercat ban
cari serà més dinàmic a Barcelona que a la resta de l'Estat, en

parlar del procés de desintermediació ens trobem amb una opi
nió menys definida.
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Pel que fa al dinamisme dels agents que operen al mercat bar
celoní, hi ha alguns canvis destacables en relació amb trimestres
passats. En productes de crèdit, els bancs d'àmbit estatal i els ca
talans en grups d'àmbit estatalmantenen el lideratge que ja te

nien durant el tercer trimestre. Les caixes catalanes i els bancs
catalans independents es reafirmen en una tendència ascendent.
Les financeres de consum i les societats hipotecàries, per raons
òbvies, viuen un moment d'estancament a l'espera que la millora
de les expectatives i la baixada de tipus es tradueixi en incre
ments en el consum de béns duradors i en una major activitat en
el mercat immobiliari.

Considerant la vessant dels productes de dipòsit-col.locació,
els bancs catalans en grups d'àmbit estatal, les caixes catalanes i
els bancs d'àmbit estatal ocupen, per aquest ordre, les tres pri
meres posicions sense gaire diferència entre ells. S'ha de desta
car el dinamisme demostrat durant aquest període pel conjunt
dels bancs catalans independents mentre que es detecta una sen

sible pèrdua de protagonisme de la banca estrangera.



Dinamisme dels agents
Classificació de les entitats més dinàmiques i/o agressives durant aquest trimestre al mercat de Barcelona (%)
En productes de crèdit 2n. tr. 90 3r. tr.90 4t. tr. 90

Bancs d'àmbit estatal 17 37 33

Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 24 28 24
Caixes catalanes 16 8 19
Bancs catalans independents 6 13 14

Financeres de consum 17 8 3
Bancs estrangers 3 1 2
Caixes de la resta de l'Estat 0 1 2

Societats hipotecàries 12 3 1

Altres 5 1 2

En productes de dipòsit-col.locació
Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 24 28 25

Caixes catalanes 9 15 23
Bancs d'àmbit estatal 26 33 22

Bancs catalans independents 14 9 16
Bancs amb fitxa recent (des de 1988) 3 1 5
Societats borsàries, assessores, etc. 7 1 4

Caixes de la resta de l'Estat 4 0 3
Bancs estrangers 12 12 2

Altres 1 1 0
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Sistema financer

Nombre d'oficines del sistema creditici

Nombre d'oficines

(31-XII-1990)
Variació (31-XII-1990/31-X1I-1989)

Total Resta Total Resta
Àmbit sistema Caixes sistema sistema Caixes sistema

territorial creditici Banca d'estalvi creditici creditici Banca d'estalvi creditici

Barcelona 2.206 1.062 1.132 12 2,4 2,2 2,5 0,0
Resta prov. Barcelona 2.619 1.112 1.502 5 1,4 1,1 1,6 25,0
Resta Catalunya 2.125 917 1.123 84 2,6 –0,5 5,3 0,0
Total Catalunya 6.950 3.091 3.757 101 2,1 1,0 3,0 1,0

Madrid 2.332 1.654 662 16 3,6 2,2 7,1 14,3
Resta prov. Madrid 908 605 302 1 4,5 3,1 7,1 —

TotalEspanya 35.431 16.917 15.476 3.038 2,3 1,4 3,6 2,4
Font: Bancode España. Boletín Estadístico. Diversosnúmeros. Elaboració pròpia,

Es desaccelera el dinamisme de les caixes quant a obertura
de noves oficines.

L'evolució de l'obertura de noves oficines del sistema creditici
durant el darrer trimestre de 1990 confirma la desacceleració ini
ciada en els darrers trimestres i la tendència a mantenir un crei
xement més moderat. Aquest comportament, considerant els re
sultats globals de l'any, reflecteix amb molta fidelitat el que ha
succeït als grans nuclis urbans, mentre que pel total d'Espanya la
tendència ha estatmés sostinguda. Mentre que a Barcelona i
Madrid els ritmes de creixement durant el 1990 s'han reduït
aproximadament a la meitat dels del 1989 gràcies a la contenció
de l'expansió de les caixes —que encara es mantenen per sobre
de la mitjana de l'Estat— a la resta de Catalunya menys la pro
víncia de Barcelona on el grau de bancarització no és tan elevat,
la tendència expansiva esmanté creixent. Com ja va succeïr du
rant el 1989, les caixes han estat les responsables d'aquest dina
misme a tots els àmbits considerats.

Aquestes dades vénen a confirmar que l'hegemonia de les cai
xes en termes d'oficines es consolida a tots els àmbits considerats
de Catalunya, i que fins i tot pel conjunt d'Espanya la tendència
és a escurçar distàncies amb els bancs, especialment si de cara a

afrontar el repte del 1993 es produeixen traspassos de xarxes

bancàries a mans de les caixes.
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Es recupera el ritme de creixement dels dipòsits.

El volum de dipòsits del sector privat en el sistema bancari en
acabar l'any 1990 a la província de Barcelona havia tingut un in
crement superior als quatre punts percentuals en termes reals
—descomptada la inflació— en relació amb un any abans. A la
resta de Catalunya el creixement real ha estat superior al deu
per cent. En general, l'evolució del darrer trimestre ha estat res

ponsable, en bona part, d'aquest augment. El creixement a la
província de Madrid i al total d'Espanya ha estat pràcticament
homogeni al que s'ha registrat a Barcelona i Catalunya, respecti
vament.

De la combinació d'aquest dinamisme juntament amb el del
nombre d'oficines obertes al públic, en resulta una ratio de dipò
sits/oficina clarament més dinàmica a la resta de Catalunya que a

Barcelona. Aquest superior dinamisme de les oficines situades
fora de la província de Barcelona en la captació de dipòsits n'a
favoreix la implantació de noves en aquesta àrea.

El crèdit al sector privat augmenta més a Barcelona i a Catalunya
que a la resta de l'Estat.

Durant el darrer trimestre de 1990, el volum de crèdit conce
dit al sector privat per part del sistema bancari ha crescut lleu
ment per sota de la taxa interanual a què havia augmentat fins
aleshores. De totes maneres, aquesta reducció dels ritmes de
creixement ha estat poc significativa i de fet s'ha traduït en un

augment real de recursos —descomptada la inflació— d'aproxi
madament un set per cent pel que fa a Barcelona i Catalunya. A
la resta d'Espanya el creixement real ha estat menor. Pel que fa
a Madrid es podria parlar d'estancament en comparació al volum
de crèdit concedit a final de 1989.

Aquest protagonisme de Catalunya com a receptora de crèdit
destinat al sector privat, si bé no és una característica novedosa
si es compara amb Madrid, ho és en relació al conjunt d'Espa
nya. El potencial de creixement, fins i tot o especialment en mo
ments de desacceleració del creixement i de crisi d'expectatives,
sembla superior a Catalunya. Cal destacar el creixement regis
trat a Madrid durant el darrer trimestre, provocat en part per la
demanda de crèdit d'algunes de les grans corporacions empresa
rials del país en uns momefits en què no ha estat fàcil aconseguir
mitjançant emissions de pagarés d'empresa la totalitat dels re
cursos que desitjaven.



Dipòsits del sector privat en el sistema bancari

Àmbit
territorial

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

31-XII-1989 31-111-1990 30-V1-1990 30-IX-1990 31-XII-1990
31-XII-1990/

30-IX-l99] 31-X11-1989 31-XII-1990

Prov. Barcelona 6.005,0 6.126,6 6.433,0 6.419,8 6.711,4 4,5 11,8 1.267,7 1.391,0
RestaCatalunya 1.188,8 1.236,1 1.295,6 1.386,0 1.401,3 1,1 17,9 573,5 659,4
Total Catalunya 7.193,3 7.362,7 7.728,6 7.805,8 8.112,7 3,9 12,8 1.066,3 1.167,3

Prov. Madrid 6.467,8 6.422,6 6.891,5 6.816,5 7.239,8 6,2 11,9 2.073,0 2.234,5
TotalEspanya 33.316,0 33.965,8 35.617,0 36.277,6 37.691,6 3,9 13,1 962,3 1.063,8

Crèdits del sistema bancari al sector privat

de milions de pessetes Variació (%)
Crèdits/Oficina
(milions de ptes)Àmbit

territorial

Milers

31-XII-1989
-

31-111-1990 30-VI-1990 30-IX-1990 31-XII-1990
31-X11-19901
30-IX-1990

31-XII-1990/

31-XUTAL
31-XII-1989 31-X11-1990

Prov. Barcelona
Resta Catalunya
Total Catalunya

Prov. Madrid

Total Espanya

3.764,7
946,9

4.711,6

6.957,9
26.240,7

3.793,3
1.004,2
4.797,5

6.787,9
26.230,6

4.032,8
1.067,1
5.099,9

7.065,1
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

3,9
4,9
4,1

5,7
3,7

13,4
18,2
14,3

8,0
10,1

794,7
457,0
692,0

2.230,1
757,9

884,5
526,6
775,1

2.319,5
815,7

Crèdits/dipòsits
Àmbit

territorial
31-XII-1989

Variació (%)
31-XII-1990 0-X11-1990/

a-X11-1989

Prov. Barcelona 0,627 0,636 1,4
Resta Catalunya 0,797 0,799 0,3
Total Catalunya 0,655 0,664 1,4

Prov. Madrid 1,076 1,038 -3,5
TotalEspanya 0,788 0,767 -2,7

Font: Bancode España. Boletín Estadístico. Diversos números. Elaboració pròpia.
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Mercat de valors

Volum efectiu negociat a les borses de comerç .

Període

Milers de milions de pessetes Números índex Participació sobre
total negociat (%)Total borses

espanyoles Barcelona Madrid

Total borses
espanyoles Barcelona_ Madrid Barcelona Madrid

1980 137,2 24,8 94,3 100,- 100,- 100,- 18,1
,411

68,7
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
lr. tr. 887,6 135,3 682,5 15,2 76,9
2n. tr. 1.083,1 180,8 756,2 16,7 69,8
3r. tr. 703,1 110,1 545,2 15,7 77,5
4t. tr. 862,5 166,3 584,7 19,3 67,8

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. tí. 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

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

Variació (%) Barcelona Madrid Total

4t. tr. 1990/4t. tr. 1989 -41,5 -3,7 -16,7
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 crisi del Golfno ha estat el principal responsable de la
davallada dels volums negociats a les borses espanyoles.

El volum efectiu negociat a les borses espanyoles -com ha
succeït a nivell mundial- durant el darrer trimestre de 1990 ha
estat condicionat per l'evolució de la crisi del Golf. El resultat ha
estat una forta davallada dels volums negociats a totes les bor
ses, que en relació al mateix període de l'any 1989 s'ha concretat
en una disminució superior al 16 per cent en termes nominals pel
conjunt de les borses. La forta davallada experimentada per la
borsa de Barcelona no reflecteix amb fidelitat el comportament
durant el trimestre sinó que respon a un quart trimestre de 1989
amb un volum de negociació molt elevat. Tant es així, que en

termes de participació sobre el total negociat a les borses espa
nyoles, experimenta una lleu recuperació en relació al tercer tri
mestre, tancant l'any sense haver recuperat -ans al contrari
quota de mercat en relació amb l'any 1989.

No seria correcte però, carregar tota la responsabilitat d'a
questa davallada a la crisi del Golf. Després d'un 1989 molt bri
llant, durant els primers mesos de 1990 ja es notava una menor

operativa. Preus elevats, juntament amb uns resultats empresa
rials -el del primer trimestre- que detectaven una clara desce
leració del creixement i dels beneficis, a més d'uns tipus d'inte
rès a l'economia que es mantenien alts i sense perspectives
immediates de canviar significativament de tendència, abocaven
a la baixa el volum de contractacions. La crisi del Golf va apor
tar-himés incertesa i en conseqüència una forta davallada dels
preus i lògicament del volum efectiu negociat.



Mercat de Futurs Financers

Una iniciativa feliçment consolidada.

Iniciem en aquest número de BARCELONA.ECONOMIA, la publi
cació d'una anàlisi periòdica —forçosament sintètica— de l'evo
lució dels volums de contractació del Mercat de Futurs Financers
—MEFF— d'ençà que va començar a operar. Després d'un any
de rodatge el MEFF ja ha superat el període de provisionalitat
d'una iniciativa d'aquesta envergadura i complexitat i es troba en

una fase de fort creixement. Aquest creixement ha estat afavorit
per l'inesperat daltabaix d'expectatives que va viure la conjuntu
ramundial arran de la crisi i la posterior guerra del Golf Pèrsic
especialment, per la incertesa que es viu en els darrers mesos so

bre l'evolució dels tipus d'interès a curt i mitjà termini.

Malgrat que la significació d'aquest mercat vamés enllà del
que és el centre d'atenció principal dels indicadors que publi
quem, considerem que mereix l'interès dels agents econòmics
que operen a la ciutat, pel fet que ha sorgit i es desenvolupa a

Barcelona, amb tot el que això implica de reforçament de la ciu
tat com a centre financer europeu, procés en el que també s'em
marca la candidatura per la seu del Banc Central Europeu.

Un altre factor que assegura la continuïtat d'aquestmercat és
el grau d'acceptació que ha assolit entre les principals entitats fi
nanceres que operen a Espanya. En acabar el primer trimestre
d'enguany, MEFFSA tenia 32 membres liquidadors —vegeu la
relació adjunta— entre els que hi ha una àmplia representació
de labanca privada que opera a Barcelona, a més de la pràctica
totalitat de les caixes —en part representades de forma indirecta
a través de la CECA— i una selecta presència de la banca es

trangera present al país.

Abans d'iniciar l'anàlisi de l'activitat del mercat, volem agrair
a MEFFSA les facilitats i el suport que ens ha donat per tal de
fer possible la difusió periòdica de la informació sobre la seva ac

tivitat.

A manera d'introducció, cal recordar que un contracte de fu
turs —que és l'objecte de negociació alMEFF i que pot referir
se a diferents actius subjacents com ara els de Deute Públic, di
vises o índexs borsaris— obliga a comprar o vendre un nombre
de títols a un preu especificat i en una data determinada. Per fa
cilitar aquestes transaccions, es negocia sobre contractes estan

darditzats i a través d'una cambra de compensació que s'interpo
sa entre les dues parts. La funció bàsica del mercat de futurs és
proporcionar als seus membres i clients un instrument eficaç i
transparent per cobrir els riscos de variacions en els tipus d'inte
rès, sense menysprear la vessant nocional —especulativa— que
per definició té aquest mercat.

Si femmemòria, recordarem que el Mercat de Futurs Finan
cers va començar a operar —deixant de banda el període de pro
ves— a mitjan delmes de març de 1990 negociant un sol tipus de
contracte, el bo nocional a tres anys amb un import nominal de
10 milions de pessetes, representatiu de les emissions de deute
públic anotat a tres anys. A aquest s'afegí a final d'octubre la ne

gociació de contractes sobre el MIBOR a 90 dies, amb un nomi
nal també de 10 milions. Aquest contracte és un acord de prés
tec durant 90 dies a partir d'una data i a un tipus d'interès
prefixat en el moment de l'acord. A final d'abril, aquesta oferta
s'ha ampliat amb un nou actiu a un termini més llarg —contrac

tes basats en un bo nocional a cinc anys— i, de cara al futur, les
previsions passen per posar en el mercat contractes sobre un ín
dex borsari i sobre tipus de canvi de la pesseta en relació amb el
dòlar i amb el marc. Aquest darrer contracte es preveu que sigui
operatiu a partir de l'1 de juliol d'enguany.

Membres admesos en disposició d'operar 1-IV-91

Membres liquidadors plens accionistes
Banca Catalana
Banc Bilbao Biscaia
Banc Central
Banc del Progrés
Banc Espanyol de Crèdit
BancHispano-Americà
Banc Santander
BancUrquijo
Bankinter
Bancotrans

Banc de Sabadell
Banc Exterior d'Espanya
BancNatwest
Banc Popular Espanyol
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Caixa d'Estalvis de Catalunya
Caixa Madrid
Caixa Postal d'Estalvis
Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi

Membres liquidadors simples accionistes
Banc de la Petita i Mitjana Empresa
BNPEspanya
Banc Ibercorp
Banc Pastor

Bancapital
Dresdner Bank
Caixa d'Estalvis Municipal de Burgos
Caixa d'Estalvis de Guipúscoa i Sant Sebastià

Ibercaja
Membres liquidadors simples adherits
Banc Santander de Negocis
BBV Interactivos
Lloyds Bank
Caixa d'Estalvis de València

Membres no liquidadors accionistes
Citibank
JP Morgan SVB

Membres no liquidadors adherits
CP Capital Markets Futuros AV
Inverban SVB

Per tal d'acostar la informació estadística que es genera en
aquest mercat a un ventall més ampli d'agents econòmics que
l'estrictament especialitzat que opera normalment en el sector fi
nancer, centrarem el nostre interès en un conjunt de variables
que, a més de reflectir l'evolució del mercat, ajudin a explicar la
tendència i els comportaments futurs d'aquest tipus d'operacions
i que facilitin que puguem relacionar aquesta evolució amb la
d'altres variables directament vinculades a la conjuntura.
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Nombre de contractes negociats al MEFF*
Totalmercat Bo nocional Mibor 90

Període

Volum de

contractació

di•sual
Nombre

d'operacions
Saldo viu a

fuildeir

Contractació
acumulada a

final de mes

Volum de
contractació

Volumde
contractació

1990
Març 5.733 773 555 5.733 5.733
Abril 10.880 1.200 4.047 16.613 10.880

Maig 11.370 870 7.110 27.983 11.370
Juny 20.099 1.251 5.863 48.082 20.099
Juliol 23.408 1.243 11.472 71.490 23.408

Agost 21.641 1.450 10.417 93.131 21.641
Setembre 25.056 1.478 6.864 118.187 25.056
Octubre 27.897 1.786 7.240 146.084 25.997 1.900
Novembre 20.483 964 8.409 166.567 12.982 7.501
Desembre 22.177 815 5.752 188.744 14.274 7.903

1991

Gener 25.150 1.206 9.017 213.894 17.463 7.687
Febrer 54.881 2.508 12.784 268.775 33.346 21.535
Març 67.993 2.799 11.919 336.768 41.456 26.537
Abril 97.532 2.110 20.453 434.300 58.043 39.489

* 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.

Variació
Contractació

total Saldo viu

lr. tr. 1991/4t. tr. 1990
31-111-1991/31-XII-1990

109,8
- 107,2
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Les expectatives de davallada en els tipus d'interès acceleren
l'activitat del mercat.

Una primeramagnitud a considerar -la que mesura més
exactament el nivell d'activitat delmercat- és el volum de con

tractació i el nombre d'operacions mensual pel conjunt del mer
cat. Per determinar si el volum de contractació i el nombre d'o
peracions es deu a augments en les posicions obertes o tancades
en el mercat, es fa el seguiment de l'evolució del saldo viu a final
de mes. Cal recordar que aquest saldo de contractes oberts es

fixa diàriament. A nivell de detall -diferenciant els volums de
contractació del bo nocional i del Mibor 90- es pot apreciar si
l'interès dels operadors es decantamés pel termini llarg o pel
curt.

Una anàlisi sintètica d'aquestes dades revela l'espectacular
creixement que ha tingut el volum de contractació durant el pri
mer trimestre d'enguany molt especialment durant els mesos

de febrer i març- en relació amb la del trimestre anterior, fins i
tot si es compara amb lamitjana mensual de 1990. Aquesta evo

lució s'explica per les expectatives d'una immediata i sensible da
vallada dels tipus d'interès delmercat espanyol. Això es tradueix
en un increment notable del saldo viu a final de febrer, i comen
ça a disminuir ja durant el març, un cop s'han concretat ja les
primeres decisions sobre l'evolució del preu del diner.Aquest
interès per l'evolució delmercat monetari incideix tant en la ne

gociació de contractes a termini curt -MIBOR 90- relacionats
amb el tipus d'interès de referència i els preferencials, com en la
negociació de contractes a un termini més llarg, per ajustar-se al
descens en la remuneració dels títols del Deute Públic.



Volum negociat i saldo viu a final de mes Bo nocional i M1BOR 90

1100

1000

000

800

700

600

500

400

300

200

100

IF

Març
1990

Abril Maig Juny Ju1101 Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Marc,
1991

Abril

ie Volum negociat Saldo viu

49





III. Consum, comerç i preus





Evolució del parc de vehicles

Evolució del parc automobilístic* prov. de Barcelona)

Període Matriculacions Baixes

Saldo net

d'altes i

baixes
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

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

Variació Matriculacions Baixes Saldo

lr. tr. 1991/1r. tr. 1990 -21,8 -20,2 -22,3
lr. tr. 1990/1r. tr. 1989 -6,1 -23,4 1,9

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

Continua la davallada de les matriculacions.

Al llarg de 1990, la matriculació de vehicles a la província de
Barcelona ha sofert una davallada contínua i cada cop més acu
sada, que esmanté durant el primer trimestre de 1991, en què
ha tingut un decrement de gairebé un 22 per cent en relació amb
el mateix període de l'any anterior. Els resultats dels darrers sis
mesos han estat fins i tot per sota de les previsions, ja que les ex

pectatives d'adquisició de nous vehicles, ja de per si en recés, fo
ren realment reduïdes des de la invasió de Kuwait l'estiu passat.
Amb l'esclat de la guerra, s'ha mantingut la incertesa dels com
pradors, que han preferit retardar una possible compra de nous

vehicles. Aquest fet el corrobora la variació que s'ha produït en
les baixes, les quals, tot i baixar un 20 per cent -també respecte
del primer trimestre de 1990- ho han fet a un ritme sensible
mentmenor que tot l'any anterior -en què era de l'ordre de 25
per cent. El manteniment de tipus d'interès elevats -malgrat
l'eliminació de bona part de les restriccions creditícies- no ha

facilitat gens la recuperació del volum de matriculacions.
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Evolució del parc de ciclomotors (1985-1990)

Altes

,1985 1986

4.431 4.496

1987

5.204

1988

6.174

1989 1990

8.441 9.461

Font: Àrea de Transportsi Circulació de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%)
1990/1989

12.1

Variació (%)
1990/1986

1 10.4

Evolució del cens de vehicles per tipologies
1986 1989 1990*

(1986-1990)
Variació (%)

Tipologia Vehicles % ,Vehicles,
„ ,

,._
Vehicles

- _ ,

o 1990/1989 1990/198

Turismes 606.097 77,5 684.504 74,9 710.296 74,1 3,8 17,2
Motos 89.263 11,4 113.484 12,4 122.778 12,8 8,2 37,5
Ciclomotors 27.340 3,5 43.030 4,7 48.876 5,1 13,6 78,8
Camions 28.243 3,6 34.623 3,8 36.379 3,8 5,1 28,8
Altres 31.218 4,0 38.201 4,2 40.017 4,2 4,8 28,2

Total 782.161 100,- 913.842 100,- 958.346 100,- 4,9 22,5
* Dades estimades.
Font: Servei d'EstadísticaMunicipal, Cens de Vehicles 1989. Elaboració pròpia.

Distribució del cens de vehicles segons llur antiguitat

Abans No

Tipologia Total Total 1970 1971-75 1976-80 1981-85 1986 1987 1988 consta

Turismes 710.296 100,- 7,9 12,7 18,9 22,6 6,4 8,4 9,4 10,0 3,6 0,0
Motos 122.778 100,- 12,4 10,5 20,4 21,3 4,5 6,1 7,4 9,7 7,6 0,0
Altres1 125.272 100,- 8,7 9,5 8,5 8,4 2,9 4,3 5,6 5,6 7,5 39,0

Total 958.346 100,- 8,6 12,0 17,7 20,6 5,7 7,6 8,7 9,4 4,6 5,1
* Dades estimades.
' Inclososciclomotors i resta de vehicles.
Font: Servei d'Estadística Municipal, Cens de Vehicles 1989. Elaboració pròpia.

Cens de vehicles a Barcelona: importància creixent de motos

i ciclomotors.

Presentem en aquest número de BARCELONA.ECONOMIA les da
des referents al parc de vehicles a la ciutat, segons tipologies i
segons l'antiguitat dels vehicles. També presentem l'evolució de
les matriculacions de ciclomotors dels darrers anys.

A la vista de les dades, cal assenyalar la importància creixent
que estan assolint les motos i ciclomotors, en un ritme clarament
expansiu: en els darrers quatre anys, el parc de motos ha aug
mentat d'un 37,5 per cent i el de ciclomotors d'un 78,8 per cent.
Aquestes dades contrasten amb l'augment de només un 17,2 pel
parc de turismes. Cal remarcar que, en el mateix període, les
matriculacions de ciclomotors s'han doblat, i per tant s'ha pro
duït una important renovació del seu parc. No és d'extranyar
que els habitants apostin per un tipus de vehicles àgils -com ho
són les motos i els ciclomotors- davant les dificultats creixents
de circulació i d'aparcament que ara per ara es donen a la ciutat.
Paral.lelament, el sector dels camions ha tingut una evolució
molt notable, lligada en gran part amb el dinamisme del sector
de la construcció -especialment d'obra pública en infrastructu
ra- que requereix gran quantitat de vehicles d'aquest tipus.
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Pel que fa a l'antiguitat del conjunt dels vehicles, podem fer, a
grans trets, la distribució següent:

- un 20 per cent té més de 15 anys
- un 20 per cent té de 10 a 15 anys
- un 20 per cent té de 5 a 10 anys, i
- un 40 per cent té menys de cinc anys.

Tanmateix, hiha una lleugera diferència entre les motos
-que representen el 13 per cent del cens- i els turismes -que
en són les tres quartes parts- en el sentit que, en conjunt, el
parc de motos és lleugerament més vell que el de turismes. En
qualsevol cas, però, és significatiu que, malgrat la forta expansió
de les matriculacions en els darrers anys, encara un 40 per cent
dels turismes tinguin més de 10 anys i gairebé un vuit per cent
més de vint anys. Això fa pensar que el mercat encara té possibi
litats clares d'expansió a curt termini.

A partir d'aquestes dades, cal remarcar el paper de la moto i
del ciclomotor en la vida urbana. En el període 1986-1990, el seu
pes sobre el total del parc ha augmentat en un 3 per cent, a costa

dels turismes. Les noves generacions es decanten clarament cap
a la moto com a primer vehicle. Aquest fet s'ha de començar a
considerar de cara -entre d'altres mesures- a habilitar places
d'aparcament per a motos a tot el centre comercial i terciari de
la ciutat. La moto, i especialment el ciclomotor, és una clara al
ternativa tant al transport públic com al privat pels desplaça
ments diaris a la feina o al lloc d'estudi.



Venda de benzines per a l'automoció

Venda de benzines a l'ÀreaMetropolitan. de Barcelona (milers de litres)

Barcelona Resta A.M.B. Total A.M.B.

Benzina Gas-oil Benzina Gas-oil Benzina Gas-oil

Pe,(1951 auto Total* 97 Oct. auto Total* 97 Oct. auto Total*

1987 255.291 110.734 396.150 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
1988 270.508 124.860 418.693 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

1989 279.794 131.100 429.535 321.131 204.099 545.888 600.925 335.199 975.423
lr. tr. 67.023 32.449 104.501 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
2n. tr. 75.602 36.053 117.107 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
3r. tr. 65.741 29.752 99.428 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
4t. tr. 71.428 32.846 108.589 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

1990 270.384 132.377 416.961 355.259 234.407 608.662 625.643 366.784 1.025.623
lr. tr. 69.991 34.195 108.098 88.294 61.074 154.123 158.285 95.269 262.221
2n. tr. 71.397 35.387 110.599 89.584 59.627 154.206 161.251 95.014 264.805
3r. tr. 60.933 28.563 92.408 85.429 51.924 141.379 146.362 80.487 233.787
4t. tr. 68.063 34.232 105.856 91.682 61.782 158.954 159.745 96.014 264.810

* Inclosa Benzina 92 Oct.
Nota: Considerem l'A.M.B. com els vint-i-set municipis de l'antiga Corporació Metropolitana de Barcelona, a més de Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Sant Andreude la Barca
iTorrelles de Llobregat.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitadesper CAMPSA.

Barcelona

Variació (%)
Total Benzina

92 Oct.
Benzina
97 Oct.

Gas-oil
auto

4t. tr. 1990/4t. tr. 1989
2n. sem. 1990/2n. sem. 1989

-2,5
-4,7

-17,5
-21,5

-4,7
-6,0

4,2
0,3

1990/1989 -2,9 -23,8 -3,4 1,0

Les vendes de combustible alenteixen el ritme de caiguda a

Barcelona mentre que augmenten clarament a la resta de l'àrea

metropolitana.

Durant l'últim trimestre de 1990, la venda de benzines per a
l'automoció a la ciutat de Barcelona s'ha mantingut en la ten

dència a la baixa iniciada el segon trimestre, encara que n'ha
alentit el ritme de caiguda. Així, mentre que les vendes de gaso
lina súper han baixat d'un 4,7 per cent respecte del mateix perío
de de l'any anterior -quan al trimestre anterior fou del 7,3 per
cent- el gas-oil canvia clarament la tendència i augmenta d'un
4,2 per cent -quan el trimestre anterior disminuí d'un 4 per
cent. Pel conjunt del període i per a tots els combustibles, però,
encara es dóna una davallada del 2,5 per cent, molt més suau
que la dels trimestres immediatament anteriors.

Aquesta evolució negativa a Barcelona contrasta clarament
amb la que es dóna a la resta de l'àrea metropolitana, on, pel
conjunt de l'any, tant les vendes de súper com de gas-oil aug
menten sensiblement en relació a 1989: un 10 per cent la benzina
de 97 octans i un 14,8 el gas-oil, contra una baixa del 3,4 i un

lleuger augment de per cent per a Barcelona. Tot i no dispo
sar de les dades trimestrals per a l'àmbit territorial metropolità,
l'evolució del conjunt de l'any mostra clarament que les vendes
de benzines han tingut un comportament ben diferenciat, atri
buïble a diversos factors: d'entrada, ens hem de situar en una
conjuntura desfavorable, tant per la davallada de les matricula
cions de vehicles nous -recordem que a la província de Barcelo
na durant el quart trimestre han baixat un 23,6 per cent en rela
ció al mateix període de 1989- com per les incerteses sobre el
preu dels combustibles arran de la crisi del Golf. Amb tot, i des

prés d'uns augments importants, el preu de les benzines ha bai
xat al llarg del quart trimestre -el preu de la súper passà de
94 ptes./1 a principi d'octubre a 84 ptes./1 per Nadal- i per tant,
n'ha afavorit el consum. Ara bé, per explicar el gran diferencial
entre els dos marcs territorials pel conjunt de l'any,ens hem de
remetre al fet que, per motius diversos -dificultat d'abasta
ment, circulació, o fins i tot hàbits- molta gent que resideix o

que treballa a Barcelona emplena el dipòsit fora de la ciutat o
utilitza -de forma creixent- el transport públic urbà. A més,
en el cas del consum de gas-oil, els nombrosos camions i maqui
nària pesada de la construcció especialment els que treballen
en les nombroses obres que s'estan realitzant als límits o fora de
la ciutat- tendeixen a proveir-se de combustible en estacions de
servei d'eixos viarismetropolitans, fet que pot explicar l'especta
cular increment de les seves vendes.

Remarquem, finalment, que el pes del gas-oil sobre el total de
benzines no deixa d'augmentar any rera any, i ja assoleix quasi
el 32 per cent a Barcelona i el 38,5 per cent a la resta de l'àrea
metropolitana.
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Consum d'electricitat

Consum d'electricitat a Barcelona

Any

Total Estructura d'usos (Gwh) Estructura d'usos (%)
n. índex

1975 = 100 Gwh Domèstic
Comercial

i industrial Tracció Domèstic
Comercial

i industrial Tracció Total

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,-
1r. 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,-

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

Variació (%)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Tracció

4t. tr. 1990/4t. tr. 1989 8,3 9,1 7,7 14,2
4t. tr. 1989/4t. tr. 1988 2,9 2,4 3,3 0,0
2n. sem. 1990/2n. sem. 1989 3,0 1,9 2,9 9,2

1990/1989 0,9 -3,1 2,3 7,8

Recuperació del consum.

Durant el darrer trimestre de 1990, el consum d'electricitat
s'ha recuperat sensiblement i ha tingut taxes elevades de creixe
ment en relació amb el mateix període de l'any anterior. En
efecte, el consum domèstic ha augmentat un 9,1 per cent respec
te del quart trimestre de 1989 -quant durant la resta de l'any la
variació interanual fou clarament negativa-, el destinat a usos

comercials i industrials d'un 7,7 per cent -també amb evolu
cions negatives o no tant elevades la resta de l'any- i, encara
que tingui poca significació en termes absoluts, el consum per
tracció presenta el creixement més elevat dels darrers quatre
anys.
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Les causes principals d'aquests increments rauen, en el cas del
domèstic, en un comportament climàtic: les baixes temperatures
durant quasi tot el trimestre han disparat el consum, encaramés
si tenim en compte el baix consum que se n'efectuà el mateix pe
ríode de l'any passat. En el cas dels usos comercials i industrials,
a més de l'aspecte climàtic, es denota un rellançament del con
sum en relació amb el trimestre anterior, en consonància amb la
recuperació de l'activitat comercial en acabar l'any.De fet, en
les evolucions del conjunt de l'any també es reflecteixen aques
tes tendències: el consum domèstic davalla un 3 per cent que es

compara favorablement amb el -6,9 per cent del primer semes
tre, i el comercial-industrial manté -malgrat els bons resultats
del darrer trimestre- la desceleració iniciada a la primavera de
l'any passat. La tendència creixent i persistent del consum d'e
lectricitat per tracció dels darrers trimestres coincideix amb una

creixent utilització del transport públic -metro i ferrocarril de
rodalia- al continu urbà de la ciutat.



Consum de gasos

Consum de gasos a Barcelona
Consum total de gasos

milions

deîjes
n. índex

1981 = 100

Gas

canalitzat

Butà-propà (milions de tèrmies)

Total Domèstic
Comercial

Industrial Tracció

1981
1982
1983

1984
1985

1986
1987

2.716,1
2.537,7
2.609,1

2.622,8
2.793,9
2.690,4
2.754,1

100,-
93,4
96,1

96,6
102,9
99,1
101,4

1.802,4
1.700,9
1.821,2

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

913,7
836,8
787,9

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

625,2
582,1
579,8

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

60,3
54,6
29,5

7,6
44,4
39,8
40,6

228,2
200,1
178,6

159,4
143,8
138,2
99,8

1988 2.680,6 98,7 2.047,2 633,4 488,4 70,6 74,4
lr. tr. 1.095,9 833,7 262,2 213,8 26,1 22,3
2n. tr. 657,2 555,7 101,5 74,8 7,0 19,7
3r. tr. 358,7 274,6 84,1 53,5 14,7 15,9
4t. tr. 568,7 383,1 185,6 146,3 22,8 16,5

1989 2.735,0 100,7 2.141,9 593,1 445,3 101,6 46,2
lr. tr. 1.139,3 901,2 238,1 197,1 25,0 16,0
2n. tr. 720,6 602,0 118,6 80,7 24,8 13,2
3r. tr. 369,2 289,2 80,0 48,6 22,8 8,6
4t. tr. 505,8 349,5 156,3 118,9 29,0 8,4

1990 2.769,7 102,0 2.188,9 580,9 440,3 119,1 21,4
lr. tr. 960,8 762,2 198,7 160,8 31,4 6,4
2n. tr. 778,1 678,6 99,5 65,9 27,8 5,7
3r. tr. 395,6 317,3 78,3 47,7 26,0 4,5
4t. tr. 635,3 430,9 204,4 165,9 33,8 4,7

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

Variació (%) Gas canalitzat

Butà-propà
Total Domèstic

4t. tr. 1990/4t. tr. 1989
2n. sem. 1990/2n. sem. 1989

23,3
17,1

30,8
19,6

39,5
27,5

1990/1989 2,2 -2,1 -1,1

Es dispara el consum de gasos en el quart trimestre.

Durant el quart trimestre de 1990, el consum de gasos a Bar
celona ha experimentat una puja espectacular, que permet recu
perar en gran part les variacions poc importants o fins i tot nega
tives que s'han donat durant la resta de l'any en algun dels seus
usos. En efecte, l'increment global pel quart trimestre d'un 25,3
per cent en relació amb el mateix període de l'any anterior per
met un augment de l'1,3 per cent pel conjunt de l'any, propiciat
únicament per l'evolució positiva del gas canalitzat, ja que pel
conjunt del butà-propà, l'augment de més del 30 per cent del
quart trimestre -també sobre el quart de 1989- no arriba a

compensar les davallades dels altres tres trimestres. Aquesta
evolució positiva del consum de gas canalitzat es deu sobretot, a
més de l'expansió permanent de la xarxa de subministrament, a

les condicions climàtiques que n'han augmentat espectacular
ment el consum durant els darrersmesos de 1990.

Quant al gas butà-propà, cal remarcar que malgrat el descens
global del consum, el destinat a usos comercials i industrials ha
experimentat uns increments interanuals importants al llarg de
tot l'any -entre el 12 i el 24 per cent, segons el trimestre- i que
referma, d'una banda, el manteniment d'una activitat important
-sobretot comercial i no tant industrial- i, d'altra banda, una
tendència a la utilització d'aquest tipus de gas en detriment d'al
tres fonts energètiques, en particular el gas-oil i fuels d'usos in
dustrials, elpreu dels quals han augmentat darrerament de for
ma considerable i han facilitat -conjuntament amb unapolítica
d'expansió per part de les empreses subministradores i instal•la
dores- aquest traspàs de fonts energètiques.

Per contra, el gas destinat a usos domèstics -fortament sensi
ble a les variacions climàtiques- s'ha mantingut, pel conjunt de
l'any, en un nivell de consum lleugerament per dessota del de
l'any passat, ja que en els tres primers trimestres davallà consi
derablement a causa de labonança climàtica. Únicament, doncs,
en el quart trimestre ha pujat espectacularment, sense poder re
cuperar, però, el consum de la resta de l'any.
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Variacions interanuals en el consum d'energia elèctrica i gasos (%

1983

1982

7.1

I ,9

3,2

1984

1983

4,7

2,1

1985

1984

6,2

7.4

2,2

1986

1985

1987

1986

5,9

1988

1987

3,7

7,2

1989

1988

4,6

—5.8

—9, I

—2.8

—6,1

—7,2

—1,8

—5,5

1990

1989

2,2

0,9

—6.3

—2,

Electricitat

Gas canalitzat

Butà-propà

58



Escombraries domiciliàries

Escombraries domiciliàries recollides
Escombraries recollides

1983 458.000 100,0
1984 453.600 99,0
1985 462.700 101,0
1986 500.406 109,3
1987 542.221 118,4

1988 581.909 127,1
lr. tr. 148.395
2n. tr. 150.911
3r. tr. 128.955
4t. tr. 153.648

1989 604.896 132.1
lr. tr. 151.633
2n. tr. 158.905
3r. tr. 134.681
4t. tr. 159.677

1990 625.793 136.6
lr. tr. 162.422
2n. tr. 161.910
3r. tr. 137.597
4t. tr. 163.864

Escombraries/

254,4
253,3
262,9
286,2
313,2

340,3

358.5

376.0

Font: Dades facilitades per la U.O. de Neteja de l'Ajuntament de Barcelona i elaboració

pròpia apartir de l'estimació poblacional realitzada per Barcelona.Economia.

Variació (%)

4t. tr. 1990/4t. tr. 1989 2,6
2n. sem. 1990/2n. sem. 1989 2,4

1990/1989 3,5

Malgrat la desceleració, el consum d'escombraries es manté a

taxes d'increment elevades.

La recollida d'escombraries domiciliàries a Barcelona ha cres

cut el 1990, en relació amb l'any anterior, d'un 3,5 per cent.
Aquest increment, lleugerament inferior al que es produí l'any
passat i molt per sota del d'anys anteriors, manté la tendència de
desceleració dels ritmes de creixement. En el mateix sentit evo
luciona les escombraries per resident, que se situen un punt i
mig per sobre, assolint per a 1990 un creixement interanual del
4,9 per cent, malgrat lapèrdua contínua de població resident
que sofreix Barcelona.

Cal tenir en compte, a més, alguns factors que poden contri
buir a considerar a la baixa aquestes taxes de creixement, com
ara la recollida normalitzada de mobles vells, la consolidació de
la recollida de vidre en contenidors especials, i —encara que tot

just en una fase inicial i des del mes d'octubre— la recollida de

paper i cartró en algunes zones comercials de la ciutat. De forma
genèrica, la descelaració de l'activitat industrial i comercial a la
ciutat també es veu reflectida en aquest creixement alentit. Con
tràriament a aquests factors, els que contribueixen clarament a

l'augment de les escombraries són el major nombre de caixes i

embalatges dels comerços —degut essencialment al fet que Mer
cabarna ja no admet la reutilització de caixes de fusta i de car

tró—, així com a la davallada del preu del paper i del cartró que
fa que no hi hagi tanta gent que es dediqui a la seva recollida se

lectiva. Finalment, cal també assenyalar la importància creixent
dels embolcalls en gran nombre de productes alimentaris i do
mèstics, que contribueix, sens dubte, a aquests increments enca

ra importants del volum d'escombraries domiciliàries.
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Fira de Barcelona

Fira de Barcelona. Superfície contractada, nombre d'expositors i de visitants (2n. semestre de 1990)

Superfície
contractada Expositors directes Expositors representats

gegi
Total

Tgers

Gaudí Home Bianual 5.624 93 11 104 0 0 o 9.700

Sonimag-90 Anual 26.878 192 5 197 71 288 359 81.528
Gaudí Dona Bianual 1.347 56 10 66 0 0 0 7.500

Expohogar Anual 30.500 747 24 771 100 853 953 28.587

Barnajoya Anual 8.500 252 39 291 40 91 131 17.093

Bijuteria de Barnajoya Bianual 1.359 81 5 86 0 11 11 12.954
Mostra Teixits 20 Bianual 7.116 225 111 336 76 21 97 11.434
Mercat vehicles d'ocasió Anual 6.674 43 0 43 17 0 17 15.798

FER, Feria Española
del Recreativo Anual 5.197 80 5 85 20 7 27 9.170

Expoquímia Triennal 43.446 698 86 784 281 1.100 1.381 82.500

Equiplast Triennal 19.999 167 73 240 47 204 251
Euro-surfas Triennal 6.548 129 16 145 21 71 92

Expominer Anual 1.560 75 20 95 0 0 0 22.000

Mediterrània Anual 4.899 167 26 193 269 210 479 8.452
Saló Nàutic Internacional Anual 43.004 413 26 439 225 351 576 139.300
Festival de la Infància
i de la Joventut Anual 30.545 93 O 93 0 O o 250.000

Total 2n. semestre 243.196 3.511 457 3.968 1.167 3.207 4.374 696.016

Total lr. semestre 283.907 4.628 1.007 5.635 4.865 4.627 9.492 748.182

Total 1990 527.103 8.139 1.464 9.603 6.032 7.834 13.866 1.444.198

* Comptabilitzats juntament amb Expoquímia.
Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades pel Departament d'Estudis de la Fira de Barcelona.

Manteniment de l'activitat firal.

Al llarg de 1990, la Fira de Barcelona ha mantingut una activi
tat notable, que ha permès -en relació amb les respectives edi
cions anteriors dels diferents salons- superar el nombre d'expo
sitors directes, de visitants i la superfície contractada. Encara

que al segon semestre els resultats hagin estat més modestos, el
cert és que esmanté un dinamisme important en el conjunt de
l'activitat firal.

En la segona meitat de l'any destaca la celebració del saló Ex
poquímica, conjuntament amb Equiplast i Eurosurfas -de pe
riodicitat triennal-, del Saló Nàutic Internacional -que té lloc
cada any- i de Sonimag, tots tres amb un important nombre
d'expositors, tant directes com representats i de visitants. Si bé
en el cas de Sonimag i, en menor grau, del Saló Nàutic, els resul
tats han estat per sota de l'edició anterior, en els primers, l'evo
lució ha estat clarament positiva. Quant a nombre de visitants, a
més dels salons esmentats, cal assenyalar el Festival de la Infàn
cia i de la Joventut, amb 250.000 visitants.
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Pel que fa al nombre d'expositors, es detecta en molts casos

unaparticipació cada cop més important dels expositors repre
sentats en detriment dels directes -amb la clara excepció d'Ex
poquímia-Equiplast-Eurosurfas i de la Mostra de Teixits.En
efecte, en relació amb les edicions anteriors, el nombre d'exposi
tors directes augmenta un 3,5 per cent, mentre que en els repre
sentats, l'increment és del 21,8 per cent. Aquest fet pot venir do
natper la tendència -sobretot en salons molt
professionalitzats- de concentrar distintes firmes d'un mateix
grup en un sol estand, i pel fet que cada cop hi ha més empreses
estrangeres instal•lades a l'Estat i que, en lloc de ser presents
com a distribuïdores ho fan directament, presentant al mateix
temps productes i marques de tot el grup. També refermaria
aquesta hipòtesi el fet que augmentin més que lamitjana el
nombre d'expositors nacionals directes i el d'estrangers repre
sentats. Cal considerar la possibilitat que la crisi del Golf hagi in
cidit també en aquestamenor representació directa de firmes es

trangeres. Amb tot, el grau d'internacionalització esmanté a un

nivell similar que les edicions anteriors: un 15 per cent dels ex

positors directes i un 56 per cent dels representats són estran

gers. Els salons amb més participació internacional són: Soni
mag, Expohogar, Expoquímia i Equiplast. Tots ells tenen més
del 80 per cent dels expositors representats que són estrangers.

Finalment, assenyalem l'augment continu de la superfície con

tractada, en especial en els petits salons, ja que en els més im
portants i ja consolidats s'ha tendit a reduir-se -amb l'excepció,
un cop més, d'Expoquímia, Equiplast i Eurosurfas, que augmen
ten més d'un 50 per cent llur superfície.



Enquesta comercial de Barcelona

Enquesta comercial de Barcelona (setembre-dcembre de 19990)

Volum de vendes. Evolució en relació amb períodes anteriors (%)

Tipns deF.onter£ .
_

1989/1988
- - - ----

lr. quadr. 1990
lr. quadr. 1989

1-11TreMUa1. 1990/
4.. ci.l!adr..1,9ffi .

r.c=tmn 1990/

3r. uadr. 1989

Conjunt del comerç 9,45 8,89 8,02 8,15
Gran comerç 17,86 14,83 14,53 15,02
Especialitzat 9,45 8,69 7,50 8,08

Especialitat
Esport -9,07 4,35 7,50 19,00
Confecció 11,70 8,20 5,80 3,71
Llibreria 19,00 15,56 17,36 13,32
Equipaments llar 14,60 11,98 5,44 16,30
Electrònica 6,50 6,33 -1,61 10,70
Joguines 15,50 5,22 3,33 17,12
Calçat -1,55 5,43 10,35 9,63
Cosmètica 17,40 13,07 1,65 9,02
Regals - 7,33 6,23 8,60

Font: COCINB. Departament de Comerç Interior. Enquesta sobre l'evolució de les vendes en el comerç especialitzat a l'eix comercial de Barcelona. 3r. quadrimestre de 1990.

El comerç especialitzat recupera lleugerament les seves vendes
i el gran comerç manté la seva expansió.

Les dades sobre l'evolució del volum de vendes als comerços
de Barcelona a l'eix comprès entre el port i la plaça Reina Maria
Cristina durant el període setembre-desembre de 1990 i en rela
ció amb el mateix període de l'any anterior, mostren, pel con
junt del comerç, un manteniment dels ritmes de creixement a

l'entorn del 8 per cent en termes nominals, a un ritme d'expan
sió similar al de la resta de l'any i que es concreta -pel conjunt
de 1990- en una reducció d'aproximadament un punt percen
tual en relació al creixement de l'any 1989. En termes reals

-descomptada la inflació- el creixement ha rondat alvoltant
de per cent, ja que la taxa d'inflació de Barcelona ha

també d'un punt entre el 1989 i el 1990. Per al comerç espe
cialitzat, la variació ha estat propera al 8 per cent,mentre que
per al gran comerç, s'ha situat sobre el 15 per cent per tant
amb un creixement real significatiu.

Una anàlisi a nivell de quadrimestres revela que el creixement
més important s'ha donat en el primer, mentre que en el segon
fou clarament per sota i s'ha recuperat en el tercer en el cas del
gran comerç, però no així en l'especialitzat, que no arriba a su

perar les variacions que es donaren el primer quadrimestre. Tan
mateix, en cap cas els creixements al llarg de 1990 superen els

que es donaren el 1989 sobre l'any anterior.

La realització de vendes aplaçades durant els mesos demaig i

agost, juntament amb una certa contenció de preus, poden ser

factors que expliquin part de la tímida recuperació del darrer
quadrimestre, malgrat elements en contra com ara les expectati
ves incertes provocades per la guerra del Golf o la vaga de trans
ports de final de setembre.

Quant a la diferenciació per sectors -dintre del comerç espe
cialitzat- hem de destacar el creixement per sobre de la mitjana
durant tot l'any de Llibreria i Equipament de la llar, i, en el dar
rer quadrimestre, el dels sectors d'Esports, de Joguines i d'E
lectrònica. Aquests tres sectors presenten un creixement espec
tacular aquests darrers mesos per motius diferents. Per un cantó,
el sector de les Joguines és especialment rellevant si tenim en

compte que concentra lamajor part de les vendes en el període
nadalenc. L'evolució del de l'Electrònica sembla obeir -com el

d'Equipament per a la llar- a la realització d'unes vendes apla
çades després de ladavallada del segon quadrimestre, mentre
que el de l'Esport manté una tendència clarament alcista, i es re
vela com un dels sectors -juntament amb la majoria dels rela
cionats amb l'oci- amb més futur. Finalment, destaca com a

sector en situació d'estancament el de la Confecció, que se situa
molt per sota de lamitjana, i manté un ritme de creixement cada
cop menor.
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Preus de consum

Índex general de.preus de consum

1111.1~1111111~~~
(Barcelona/Espanya)

leimp~iierer~ein~i~
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 15,4 141,2 149,9 160,8 170,4*
Març 107,5 116,8 129,1 19,1 145,6 153,7 168,4 179,1*

107,6 117,9 128,1 36,1 142,2 150,8 161,4 170,9*
Abril 107,7 118,6 129,7 39,1 144,6 154,3 168,3

108,2 119,1 128,4 136,4 141,7 151,3 161,8
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
des. 1990/set. 1990 1,4 1,4 1,0
des. 1989/set. 1989 1,5 1,6 0,9

des. 1990/des. 1989 7,4 6,2 6,5
des. 1989/des. 1988 8,0 6,8 6,9
des. 1988/des. 1987 5,3 8,0 5,9
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En el darrer trimestre de 1990, l'índex general de preus de
consum a Barcelona ha estat de l'1,4 per cent, força inferior al
2,7 del trimestre anterior. Aquesta variació del quart trimestre
es deu al fort increment d'octubre, que s'ha suavitzat per la da
vallada de novembre i l'augment moderat de desembre. Tanma
teix, cal dir que les dades del mes de desembre no recullen l'evo
lució dels preus a partir del període nadalenc, que repercuteixen
en l'increment important del mes de gener de l'any següent
-que ha estat de l'1,9 per cent. En general, la contenció dels
preus energètics ha contribuït a aquesta moderació en els dos
darrers mesos de l'any. A més, les expectatives incertes per la
crisi delGolf, juntament amb la políticamonetària de restricció
del crèdit, han mantingut frenada la demanda i han incidit direc
tament en la contenció dels preus. També la sobrevaloració del
tipus de canvi de la pesseta ha facilitat la importació de tot tipus
de béns a baix preu, la qual cosa repercuteix tant en el descens
de part dels costos de producció com en una major competència
de preus en els productes elaborats.

Pel conjunt de l'any, Barcelona ha tingut un increment de
preus del 7,4 per cent de taxa interanual, nou dècimes per sobre
del total espanyol -que ha acabat amb un 6,5 per cent, fins i tot
unamica per sota de les previsions del govern. A més, el dife
rencial entre Barcelona i el conjunt estatal s'ha reduït considera
blement al llarg de l'any.

L'índex de preus a Madrid esmanté, pel conjunt de l'any, per
sota del total espanyol, i en comparació amb Barcelona, llur di
ferencial va minvant. Així, en el quart trimestre, totes dues ciu
tats han tingut la mateixa variació, d'un 1,4 per cent.



IV. Transports, comunicacions i turisme





Tràfic de mercaderies pel port

Evolució

ríode

del tràfic de mercaderies pel port de
Càrrega

Barcelona

Líquids a doll Dolls sòlidsTotal general
Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades Embarcades 1 Desembarcades
ilik 4.11.1111~ dilla

-

Alla i
1978 107,6 93,2 3.280 1.750 129 5.329 2.482 1.894
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
lr. tr. 945 635 117 1.657 415 797
2n. tr. 1.036 727 109 1.596 543 917
3r. tr. 925 603 63 1.427 490 416
4t. tr. 913 684 111 1.659 469 710

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

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%)

Embarcades Desembarcades

Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

4t. tr. 1900/4t. tr. 1989

Total -23,2 -25,8 -20,7 4,1 -26,3 18,9
Càrrega General -12,7 -14,3 -14,3 -8,4 -1,1 -10,2
Líquids a doll -8,0 -17,7 -3,4 -1,8 -34,3 23,4
Dolls sòlids -44,4 -41,5 -48,7 44,5 17,4 48,4

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

Evolució general

Durant l'any 1990, elport de Barcelona ha registrat un movi
ment de mercaderies de 18.037 tones. Aquest volum és molt
semblant al de l'any anterior, en relació amb el qual només ha
disminuït un 0,6 per cent. Cal assenyalar que ha estat especial
ment en el darrer trimestre quan s'ha produït una davallada im
portant -d'un 6,2 per cent en relació amb el mateix període de

l'any anterior. En concret, aquesta disminució relativa del tràfic
de mercaderia en els darrers mesos de l'any es deu a una forta
davallada de la Càrrega general i, sobretot, a les sortides de
Dolls sòlids. Amb tot, els bons resultats del segon trimestre i, en
menor grau, del tercer, han permès de mantenir un volum de
tràfic semblant al de 1989. En general, també, les mercaderies
embarcades han tingut un comportament força homogeni al llarg

de l'any,mentre que les mercaderies descarregades, han sofert
-com ocorregué també en anys anteriors- una estacionalitat
més acusada, centrant-se la majoria de llur tràfic en el primer se
mestre.

L'estructura global del tràfic ha estat, pel conjunt de 1990, la
següent:
- 70 per cent de mercaderia desembarcada
- 30 per cent de mercaderia embarcada,

segons l'origen o la destinació:

- 35 per cent de cabotatge
- 65 per cent exterior.
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Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades al port de Barcelona (octubre-desembre 1990)
%Valors absoluts (tones)

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

Cabotike Exterior Cabotatge ktterior litbotatge lijeiur Cabotatge Exterior

Líquids a doll 35.479 85.094 512.819 1.240.171 5,53 12,20 70,62 51,54

1. Gas natural 0 0 55.734 877.054 - - 7,68 36,45
2. Gas butà propà 16.515 0 171.118 0 2,58 - 23,57 -

3. Resta derivats petroli 10.631 41 254.951 205.057 1,66 0,01 35,11 8,52
4. Productes químics 3.020 11.366 18.049 80.767 0,47 1,63 2,49 3,36
5. Olis i greixos 1.304 38.319 5.526 19.471 0,20 5,50 0,76 0,81
6. Altres 4.009 35.368 7.441 57.822 0,63 5,07 1,02 2,40

Dolls sòlids 210.145 123.490 71.639 636.987 32,77 17,71 9,87 26,47

7. Ciment i clínker 161.661 30.308 61.370 62.163 25,21 4,35 8,45 2,58
8. Llavors i grans 849 201 1.049 257.174 0,13 0,03 0,14 10,69
9. Potassa 41.775 86.490 0 102 6,51 12,40 - 0,00
10. Adobs i fosfats 2.712 1.107 16 2.922 0,42 0,16 0,00 0,12
11. Productes minerals 292 1.032 0 200.728 0,03 0,15 - 8,34
12. Ferralla 48 51 8.790 10.160 0,01 0,01 1,21 0,42
13. Altres 2.808 4.301 414 103.738 0,44 0,62 0,06 4,31

Càrrega general 395.623 488.651 141.686 528.920 61,70 70,08 19,51 21,98

14. Envasos i contenidors 39.477 141.653 40.695 75.173 6,16 20,32 5,60 3,12
15. Productes siderúrgics 13.213 51.326 250 93.685 2,06 7,36 0,03 3,89
16. Sabons i detergents 18.602 3.601 27 806 2,90 0,52 0,00 0,03
17. Productes químics envasats 16.431 50.738 407 24.100 2,56 7,28 0,06 1,00
18. Material construcció 31.593 43.432 379 12.524 4,93 6,23 0,05 0,52
19. Vehicles,maquinària i accessoris 15.090 36.757 2.544 36.005 2,35 5,27 0,35 1,50
20. Vehiclesusats 64.815 5.766 65.213 2.048 10,11 0,83 8,98 0,09
21. Begudes 23.188 14.557 149 2.263 3,62 2,09 0,02 0,09
22. Fruites 4.811 5.550 13.913 19.478 0,75 0,80 1,92 0,81
23. Pinsos i farines 18.642 1.434 711 0 2,91 0,21 0,10 -

24. Peix i conserves 2.860 9.041 815 19.914 0,45 1,30 0,11 0,83
25. Cafè 267 664 0 23.180 0,04 0,10 - 0,96
26. Altres productes alimentaris 55.432 19.571 3.780 46.442 8,64 2,81 0,93 1,93
27. Tabac 1.052 132 332 681 0,16 0,02 0,05 0,03
28. Teixits i filats 1.998 5.342 40 11.866 0,31 0,77 0,01 0,49
29. Cotó i cuirs 254 1.892 265 23.122 0,04 0,41 0,04 0,96
30. Fusta i derivats 4.218 1.455 84 25.940 0,66 0,21 0,01 1,08
31. Paper i cartró 3.406 18.419 2.298 21.609 0,53 2,64 0,32 0,90
32. Altres mercaderies 80.274 76.321 6.784 90.084 12,52 10,95 0,93 3,74

Total 641.247 697.235 726.144 2.406.078 100,- 100,- 100,- 100,-

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

A més, les importacions han representat quasi el 50 per cent
del total de tràfic, i les exportacions només un 15,6 per cent.

L'evolució en relació amb l'any passat i amb anys anteriors
d'aquests agregats s'ha caracteritzat pel següent:

- la proporció de mercaderia entrada sobre la sortida -inde
pendentment del volum absolut- ha augmentat en els darrers
anys: el port de Barcelona es referma com un port essendalment
de rebuda de mercaderia, i sobretot provinent de l'estranger.
L'accentuació d'aquesta tendència pot venir explicada en part
per la caiguda de les exportacions als països de l'orient mitjà i
del nord d'Àfrica, agreujades en els darrers mesos per la crisi del
Golf.
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- la proporció del tràfic de cabotatge i exterior sobre el total
se situa entorn del 35 i 65 per cent respectivament, en una pro
porció semblant a la de dos anys enrere, tot i que el 1989 la pro
porció del tràfic exterior fou cinc punts per sota, d'un 60 per
cent.

Quant a l'estructura per tipus de mercaderies, la distribució
entre els tres grans agregats ha estat, el 1990, la següent:

- 35,8 per cent de Càrrega general,
- 41,2 per cent de Líquids a doll, i
- 23,0 per cent de Dolls sòlids.



Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades al port de Barcelona (1990)
%

keillelemee~eemeemimillelli~rdillifilkádireeeK_Liwilialarcteri

Valors absoluts (tones)
Embarcades Desembarcades Embarcades

terin

Desembarcades

Exterior

Líquids a doll 47,41103.615 343.793 2.749.534 4.241.093 4,05 12,24 73,96

1. Gas natural 78 0 55.734 2.999_770 0,00 1,50 33,53
2. Gas butà propà 46.091 0 182.753 16.795 1,80 - 4,92 0,19
3. Resta derivats petroli 17.061 930 2.325.931 579.999 0,67 0,03 62,56 6,48
4. Productes químics 13.996 54.239 114.310 339.778 0,55 1,93 3,07 3,80
5. Olis i greixos 4.794 168.941 6.994 51.992 0,19 6,01 0,19 0,58
6. Altres 21.595 119.683 63.812 253.759 0,84 4,26 1,72 2,84

Dolls sòlids 679.105 613.950 329.734 2.524.966 26,54 21,86 8,87 28,23

7. Ciment i clínker 549.441 165.620 268.671 108.598 21,47 5,90 7,23 1,21
8. Llavors i grans 3.448 778 1.242 1.612.273 0,13 0,03 0,03 18,03
9. Potassa 97.560 418.150 1 102 3,81 14,89 0,00 0,00
10. Adobs i fosfats 10.208 2.557 30 11.513 0,40 0,09 0,00 0,13
11. Productes minerals 7.707 8.111 6.275 612.159 0,30 0,29 0,17 6,84
12. Ferralla 130 293 39.862 19.111 0,01 0,01 1,07 0,21
13. Altres 10.611 18.441 13.653 161.210 0,41 0,66 0,37 1,80

Càrrega general 1.776.015 1.850.954 638.422 2.178.566 69,41 65,90 17,17 24,36

14. Envasos i contenidors 164.685 599.898 175.542 390.727 6,44 21,36 4,72 4,37
15. Productes siderúrgics 63.749 138.493 1.237 325.674 2,49 4,93 0,03 3,64
16. Sabons i detergents 71.782 28.709 292 2.501 2,81 1,02 0,01 0,03
17. Productes químics envasats 80.199 230.784 2.533 79.393 3,13 8,22 0,07 0,89
18. Material construcció 130.110 154.924 1.270 74.167 5,08 5,52 0,03 0,83
19. Vehicles, maquinària i accessoris 65.856 131.356 7.405 143.268 2,57 4,68 0,20 1,60
20. Vehicles usats 336.719 20.637 305.617 11.359 13,16 0,73 8,22 0,13
21. Begudes 105.920 43.797 559 8.263 4,14 1,56 0,02 0,09
22. Fruites 21.382 9.487 67.357 46.378 0,84 0,34 1,81 0,52
23. Pinsos i farines 61.935 12.580 3.854 10.494 2,24 0,48 0,10 0,12
24. Peix i conserves 13.397 26.304 4.387 56.619 0,52 0,94 0,12 0,63
25. Cafè 965 4.878 0 101.898 0,04 0,17 - 1,14
26. Altres productes alimentaris 245.881 63.590 28.808 122.486 9,61 2,26 0,77 1,37
27. Tabac 4.652 744 2.102 2.450 0,18 0,03 0,06 0,03
28. Teixitsi filats 11.747 19.857 166 47.327 0,46 0,71 0,00 0,53
29. Cotó i cuirs 710 7.819 1.178 124.842 0,03 0,28 0,03 1,40
30. Fusta i derivats 17.310 4.600 466 130.885 0,68 0,16 0,01 1,46
31. Paper i cartró 15.933 80.093 7.464 81.590 0,62 2,85 0,20 0,91
32. Altres mercaderies 363.083 271.404 28.185 418.245 14,19 9,66 0,76 4,68

Total 2.558.735 2.808.697 3.717.690 8.944.625 100,- 100,- 100,- 100,-

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

Aquesta distribució és força semblant a la d'anys anteriors,
encara que la proporció de Líquids a doll tendeix a augmentar,
mentre que els altres dos grups presenten oscil•lacions impor
tants entre els darrers anys. També, dins de cada any, els dos

grups de dolls presenten una forta estacionalitat entre trimestres,
laqual s'explica principalment per les grans partides de produc
tes agrícoles -blat de moro i fava de soja, essencialment- que
centren llurs importacions en el primer semestre. Quant als Lí
quids a doll, el primer trimestre concentra gran part del tràfic,
mentre que el tercer és el que té menys moviment. En el primer
cas, es tracta de majors importacions de Derivats del petroli, i
en el segon cas, de menors importacions de Gas natural -en
una evolució consonant amb l'estacionalitat del seu consum a l'à

rea de Barcelona.

Evolució per tipologies

El conjunt de la mercaderia embarcada al port de Barcelona el
1990 disminuí, en relació amb l'any anterior, d'un 14,1 per cent,
i afectà de forma similar tant les exportacions com les sortides
amb destinació a d'altres ports espanyols -amb una davallada
del 12,2 i del 15,7 per cent, respectivament. De fet, ha estat l'e
volució del conjunt de la mercaderia sortida que ha marcat la
tendència a labaixa del conjunt del tràficportuari, i més concre
tament la caiguda de les exportacions de Ciment i clínker.
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La distribució pels tres grans agregats de lamercaderia embar
cada ha estat:

— 8,3 per centLíquids a doll,
— 24,1 per cent Dolls sòlids i
— 67,6 per cent Càrrega general.

La davallada més important, com ja hem comentat, s'ha pro
duït en els Dolls sòlids —sobretot en Ciment i clínker i en Potas
sa, que baixen un 44,3 i un 13,6 per cent, respectivament. Per a
aquests dos epígrafs, que presenten un volum important de trà
fic, la baixa ha afectat tant les sortides a l'estranger com les de
cabotatge.

Les sortides de Líquids a doll, en canvi, han tingut un compor
tament de signe contrari en funció de llur destinació: les exporta
cions augmenten —en especialOlis i greixos— mentre que el
conjunt de la mercaderia de tràfic de cabotatge disminueix.

Finalment, quant a la Càrrega general, les exportacions i les
sortides cap a la resta de l'Estat han tingut un comportament
força similar, amb una reducció del 7 per cent, i que afecta nom
brosos epígrafs.
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Pel que fa al conjunt de la mercaderia desembarcada, aquesta ha

augmentat un 6,4 per cent, també en relació amb l'any 1989.
Aquesta evolució positiva s'ha donat gràcies al pes considerable
de les importacions —que augmenten un 18 per cent, ja que
l'entrada de mercaderies provinents d'altres ports de l'Estatmin
va d'un 13,9 per cent. Cal remarcar, per tant, que únicament les
importacions han tingut un comportament expansiu el 1990, puix
que les altres tres agrupacions —exportacions, i entrades i sorti
des amb la resta dè l'Estat— han tingut davallades entre el 12 i
el 16 per cent. La posició creixent de les importacions ha permès
que l'evolució pel conjunt del tràfic tot just hagi disminuït unes
dècimes entre 1989 i 1990.

La distribució de la mercaderia desembarcada pels tres grans
agregats ha estat:

— 55,2 per cent Líquids a doll,
— 22,6 per cent Dolls sòlids, i
— 22,3 per cent Càrrega general.

Més concretament, i dintre del conjunt de la mercaderia im

portada, han tingut puges importants els Dolls sòlids —un 34,7
per cent— i els Líquids a doll —un 27,4 per cent. Contrària
ment, la Càrrega general ha disminuït d'un 8,3 per cent, sempre
en relació amb l'any anterior. El dinamisme de les importacions
s'ha centrat principalment —d'entre els epígrafs més impor
tants— en el Gas natural, en els Derivats del petroli i en les Lla
vors i grans. Per contra, la davallada en la Càrrega general ha
afectat pràcticament totes les partides, llevat de Productes side
rúrgics, Vehicles, maquinària i accessoris i alguns productes ali
mentaris.

Quant a les entrades de mercaderia provinent de la resta de

l'Estat, la Càrrega general ha evolucionat de forma similar a les
importacions, amb una disminució del 8,5 per cent, i també ha
afectat la majoria de partides. Els Líquids a doll també han tin
gut un comportament negatiu —especialment en l'epígraf més
rellevant de Derivats del petroli, que davallen un 27 per cent.
En canvi, els Dolls sòlids són l'únic agregat que evoluciona posi
tivament —augment d'un 21,2 per cent— degut essencialment al
comportament del Ciment i clínker —que puja un 51,5 per cent i
és, de bon tros, la partida més important.



Distribució i evolució per grans agregats

Pel conjunt de l'any 1990, el tràfic de Líquids a doll ha repre
sentat, com ja hem vist, més del 40 per cent del total del tràfic
de mercaderies, distribuint-se en un 6 per cent d'embarcats i un
94 per cent de desembarcats. Cal destacar, dins d'aquest grup,
les importacions de Gas natural —que augmenten més d'un 25
per cent respecte de l'any anterior i que representen un terç de
totes les importacions delport— i les entrades de productes deri
vats del petroli provinents d'altres ports de l'Estat, que —tot i

representar quasi dos terços de les entrades de mercaderia d'a
quest origen— davallen d'un 17 per cent, també en relació amb
l'any anterior.

A part d'aquests dos grans epígrafs que marquen el comporta
ment dels Líquids a doll, cal destacar també la importància crei
xent de les importacions de Productes químics —amb més del 62
per cent— i de Productes derivats delpetroli. Aquests darrers
tenen un augment respecte de 1989 d'un 38 per cent, que com
pensa part de la davallada de les seves entrades de tràfic de ca

botatge, laqual es deu en part a la posada en marxa de l'oleo
ducte de Tarragona i a l'entrada directa a Barcelona de
productes refinats en origen. En les sortides de Líquids a doll,
cal destacar l'increment elevat de les exportacions d'Olis i grei
xos, de més del 85 per cent.

Quant als Dolls sòlids —que han representat un 23 per cent
del tràfic total portuari— aquests s'han repartit en un 31 per cent
d'embarcats per un 69 de desembarcats, també amb un predomi
ni dar de les entrades sobre les sortides. Els epígrafs més impor
tants de Dolls sòlids desembarcats —Llavors i grans i Productes
minerals— han augmentat en relació amb l'any anterior d'un 31 i
d'un 10 per cent respectivament. Per contra, en els embarcats
—Potassa i Ciment i clínker— l'evolució ha estat, comhem vist,
molt negativa, amb davallades importants: quasi un 14 per cent
en la Potassa i més del 44 per cent en el Ciment i clínker. Cal re
marcar el comportament del tràficd'aquest darrer epígraf, que
manté la tendència apuntada l'any passat en què augmenten les
importacions en magnituds cada cop més importants— men

tre que disminueixen les sortides —la major part de les quals són
amb destinació a l'estranger, tot i que es mantenen en uns vo

lums molt elevats. Aquesta dinàmica pot venir explicada perquè
les empreses fabricants estan al màxim de la seva capacitat pro
ductiva i no poden satisfer totalment la demanda interior i man
tenir els compromisos de subministrament adquirits amb l'es

tranger. A més, les importacions es veuen facilitades pels preus
més barats del ciment que es produeix a l'exterior.

Pel que fa a laCàrrega general, que concentra poc més del 22
per cent del tràfic total, aquesta manté una relació força equili
brada entre entrades i sortides, amb un 56 per cent de mercade
ries embarcades per un 44 de desembarcades. En conjunt, tota
la Càrrega general ha sofert una baixa del seu tràficmarítim de
l'ordre del 7-8 per cent, afectant més alguns epígrafs que d'al
tres, i que posa de manifest elperíode de refredament de l'acti
vitat econòmica de Barcelona i la seva àrea d'influència.

D'entre laCàrrega general embarcada —que, recordem-ho, re
presenta dues terceres parts del total de mercaderia sortida— cal
destacar les partides d'Envasos i contenidors —sobretot en el
tràfic exterior— i les de vehicles usats —essencialment turismes
cap a les ifies i per tant de valor comercial molt diferent de la
resta de la mercaderia. Tanmateix, l'evolució en relació amb
l'any 1989 d'aquestes dues partides ha estat de signe contrari: els
Envasos i contenidors han davallat considerablement —més del
20 per cent— i la sortida de vehicles usats ha augmentat més
d'un 12 per cent. També cal destacar el volum important del
conjunt de productes alimentaris sortits cap a d'altres ports de
l'Estat, tot i que, segons els seus components, ha tingut evolu
cions de signe diferent.

Quant a la Càrrega general desembarcada, aquesta té un pes
relativament poc rellevant d'entre tota lamercaderia entrada al
port de Barcelona —un 17 per cent de la de cabotatge i un 24

per cent de l'exterior. En aquest cas, val la pena ressaltar també
l'epígraf d'Envasos i contenidors —que tot i representar una part
important de la Càrrega general han disminuït sensiblement en
relació amb l'any anterior— així com les importacions creixents
de Productes siderúrgics. També, encara que es tracti demagni
tudsmenys rellevants, cal assenyalar l'augment de les importa
cions d'alguns productes alimentaris —Fruites, Cafè i Peix i con
serves— i dels Teixits i filats. Contràriament, han davallat
considerablement, d'entre els epígrafs més importants quant al
seu volum, les importacions de Productes químics, de Material
de construcció i de Fusta i derivats.
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Tràfic amb els 20 ports amb mésmoviment de càrrega general

Tal compublicàrem al número 5 de BARCELONA.ECONÓMICA
amb les dades corresponents al període gener-octubre de 1989,
presentem ara, pel conjunt de 1990, les dades sobre el tràfic de
les mercaderies de Càrrega general entre el port de Barcelona i
els 20 ports amb els quals manté més tràfic. La informació es re

fereix únicament al conjunt de la Càrrega general, i per tant tot
el tràfic de dolls no està contemplat, ni per a l'obtenció ni per a
la classificació dels 20 ports. Aquesta limitació metodològica es

deu al fet que el tràfic de dolls —ja siguin líquids o sòlids— pre
senta unes característiques d'estacionalitat acusada i de concen
tració en uns quants ports especialitzats. En canvi, el fet de con

siderar solament la Càrrega general, permet una diversificació
més àmplia i que correspon més fidelment a les característiques
del port de Barcelona —fortament especialitzat en el tràfic de
contenidors i per tant amb mercaderia de més alt valor afegit— i
moltmés rellevant per l'activitat econòmica de la seva àrea d'in
fluència.

De la llista dels 20 ports, cal destacar en els tres primers llocs
els ports de les Illes —Palma de Mallorca, Maó i Eivissa—, se
guits de les dues capitals de Canàries —SantaCruz de Tenerifei
Las Palmas de Gran Canaria— tot i que també, en unaposició
menys destacada, hi figuren Santa Cruz de la Palma i Arrecife
de Lanzarote, que no constaven en la llista de l'any passat. Tam
bé cal remarcar el port de València, que completa la llista dels 8
ports espanyols que figuren en la relació. De la conca mediterrà
nia tenim, per ordre d'importància, Alexandria, el Pireu, Istan
bul, Tunis i, en el mar Negre, el port de Poti. Finalment, figuren
5 ports americans: Toronto i Halifax, al Canadà; Nova York i

Baltimore, als Estats Unitis i l'Havana, a Cuba, així com dos
ports asiàtics: Hong-Kong i Singapur.
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Si comparem la localització d'aquests 20 ports amb els de l'any
passat, observem que prenen importància els ports espanyols
—s'hi incorporen els de València i de les illes menors de Canà
ries— i els americans —amb els quals la relació pesseta/dòlar pot
haver permès unes importacions més elevades. Per contra, no fi
guren enguany ni els ports japonesos, ni els australians ni els del
mar del Nord —en especial Rotterdam. Quant als de la conca
mediterrània, desapareixen Foz i Nàpols, mentre que hi trobem
els de Tunis, Istanbul i Poti.

En general, doncs, el tràfic interior de la mercaderia de Càrre
ga general manté un pes molt important, augmenta lleugerament
la relació amb ports de la Mediterrània i americans, mentre que
l'intercanvi amb ports de l'extrem orient minva considerable
ment, i esdevé molt poc rellevant el que es manté amb ports del
nord d'Europa. Aquesta darrera constatació cal atribuir-la al
gran dinamisme i concentració del tràfic directe amb ports orien
tals i mediterranis que presenta Rotterdam i altres ports delmar
delNord, amb la posterior redistribució a ports menors o direc
tament al mercat europeu a través d'altres mitjans de transport.
Quant al tràfic amb Amèrica, es deu sobretot a la partida d'En
vasos i contenidors —sobretot contenidors en trànsit— que de
noten el paper intermediari del port de Barcelona amb elmercat
americà.

Pel que fa a la importància per zones geogràfiques, el tràfic de
cabotatge és molt més important en la Càrrega general embarca
da que en la desembarcada, mentre que el tràfic amb l'exterior
amb Amèrica i Àsia té una importància relativamés gran, tal
comes pot veure a la taula següent:

Àmbit Total Embarcada Desembarcada

Illes iValència 60,1 64,5 50,1
Canàries 15,2 15,7 13,9
Resta Mediterrània 9,0 8,2 10,8
Amèrica 6,6 5,5 9,1
Àsia 9,1 6,0 16,1

Total 20 ports 100,– 100,– 100,–

El conjunt dels 20 ports concentren la meitat del tràfic total de
mercaderies de Càrrega general del port de Barcelona, tot i que
aquesta proporció és molt més elevada en les mercaderies
sortides —un 62 per cent— que en les entrades —un 36 per cent.
Més concretament, les Illes concentren quasi el 60 per cent del
tràfic dels 20 ports —que equival al 29,4 per cent del tràfic
total— i les illes Canàries abracen de l'ordre del 14 per cent
—que equival al 7,6 del tràfic total— en una proporció força
equilibrada entre entrades i sortides. Valla pena remarcar que,
en aquest sentit, els cinc primers ports —els tres de les Illes i els
dos de les capitals canàries— recullen el 72 per cent del tràfic
dels 20 ports, tot i que la concentració ésmés acusada en les
mercaderies embarcades i no tant en les desembarcades. Els
principals productes objecte de tràfic amb aquests ports són els
vehicles usats —epígraf que recull els cotxes desplaçats per
motius turístics— i el conjunt de productes alimentaris, amb una

importància relativa de les fruites en el tràfic amb Canàries.



Tràfic del port de Barcelona amb els 20 ports
Valors absoluts (tones)

amb més moviment de càrrega general (1990)
% % sobre el total del tràfic

Palma de Mallorca 955.146 332.303 1.287.449 42,7 33,1 39,7 26,3 11,8 20,0
Maó 230.475 96.570 327.045 10,3 9,6 10,1 6,4 3,4 5,1
Eivissa 225.375 56.741 282.116 10,1 5,6 8,7 6,2 2,0 4,4
Las Palmas de G. Canaria 178.838 46.890 225.728 8,0 4,7 7,0 4,9 1,7 3,5
Sta. Cruz de Tenerife 149.485 61.497 210.982 6,7 6,1 6,5 4,1 2,2 3,3
Hong-Kong 81.124 87.829 168.953 3,6 8,7 5,2 2,2 3,1 2,6
Singapur 53.045 73.836 126.881 2,4 7,3 3,9 1,5 2,6 2,0
Alexandria 50.149 41.744 91.893 2,2 4,2 2,8 1,4 1,5 1,4
el Pireu 66.885 16.233 83.118 3,0 1,6 2,6 1,8 0,6 1,3
NovaYork 33.716 39.017 72.733 1,5 3,9 2,2 0,9 1,4 1,1
Halifax 47.786 16.021 63.807 2,1 1,6 2,0 1,3 0,6 1,0
Istanbul 39.159 23.503 62.662 1,7 2,3 1,9 1,1 0,8 1,0
València 24.141 18.269 52.410 1,5 1,8 1,6 0,9 0,6 0,8
Tunis 27.353 7.463 34.816 1,2 0,7 1,1 0,8 0,3 0,5
Santa Cruz de la Palma 10.184 24.623 34.037 0,5 2,4 1,1 0,3 0,9 0,5
Toronto 5.843 26.194 32.037 0,3 2,6 1,0 0,2 0,9 0,5
l'Havana 20.460 8.635 29.095 0,9 0,9 0,9 0,6 0,3 0,5
Arrecife de Lanzarote 14.079 6.926 21.005 0,6 0,7 0,6 0,4 0,2 0,3
Poti 0 19.599 19.599 - 1,9 0,6 0,0 0,7 0,3
Baltimore 16.159 1.332 17.491 0,7 0,1 0,5 0,4 0,0 0,3

Total 20 ports 2.239.402 1.005.225 3.244.627 100,- 100,- 100,- 61,7 35,7 50,4

Total absolut 3.626.969 2.816.988 6.443.957 100,- 100,- 100,-

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades pel Port Autònom de Barcelona.

Els dos ports asiàtics -classificats en el sisè i setè lloc
recullen menys del 5 per cent del moviment de Càrrega general
del port de Barcelona, amb un clar predomini de l'exportació de
Materials de construcció i de Productes químics envasats. Les

importacions, en canvi, responen a una gamma àmplia de

productes elaborats.

La resta de ports no presenta unes característiques
homogènies ni una importància relativa tan acusada. Amb tot,
podem remarcar -com ja hem comentat anteriorment- la
importància de l'epígraf d'Envasos i contenidors amb els ports
del continent americà, les exportacions de Productes químics
envasats a Alexandria, el Pireu i Istanbul -però en canvi
importacions provinents de Poti, l'únic tipus de comerçmarítim
amb aquest port- i finalment -encara que no sigui
excessivament rellevant en termes absoluts- les importacions de
Paper i cartró provinents de Nova York.

Finalment presentem el tràfic del port de Barcelona amb el
conjunt dels 20 ports per grans agregats demercaderies,
assenyalant per a cada grup la participació dels cinc ports
principals, tot diferenciant les entrades de les sortides. A partir
d'aquesta agrupació, cal destacar el tràfic global dels Productes
alimentaris, les sortides de Sabons i detergents -encara que en
termes absoluts té poca rellevància- i la resta de mercaderies
no agrupades, que es concentren majorment en direcció a les
Illes i a les Canàries. Cal remarcar també, tot i que no presenti
una concentració tan acusada, la importància de les sortides de
Productes alimentaris, de Material de construcció i de Productes
químics envasats, a més del tràfic -tant d'entrada com de
sortida- ja esmentat de Vehicles usats i d'Envasos i
contenidors.
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Primers cinc ports de relació amb el de Barcelona segons les principals agrupacions
de càrrega general (tones) (199(J)

Envasos i contenidors

Embarcades Desembarcades

Ports % Ports %

1. Palma de Mallorca 24,5 1. Palma de Mallorca 29,9
2. Halifax 15,5 2. Santa Cruz de Tenerife 13,3
3. Las Pahnas de G. Canaria 8,7 3. Maó 8,0
4. Santa Cruz de Tenerife 7,2 4. Hong-Kong 7,9
5. Nova York 7,2 5. Singapur 6,9

% sobre els 20 ports 63,1 % sobre els 20 ports 66,0

Total 20 ports (40,3 %) 308.124 Total 20 ports (46,8 %) 268.818

Total absolut 764.583 Total absolut 566.269

Productes alimentait
Embarcades Desembarcades

Ports % Ports c

1. Palma de Mallorca 53,0 1. Singapur 17,9
2. Maó 15,6 2. Santa Cruz de la Palma 17,7
3. Eivissa 11,8 3. Maó 13,9
4. Las Pahnas de G. Canaria 7,1 4. Santa Cruz de Tenerife 13,6
5. Santa Cruz de Tenerife 5,4 5. Las Pahnas de G. Canaria 13,5

% sobre els 20 ports 92,9 % sobre els 20 ports 76,7

Total 20 ports (77,8 %) 474.743 Total 20 ports (30,0 %) 135.335

Total absolut 610.116 Total absolut 451.103

Productes químics envasats

Embarcades Desembarcades

Ports % Ports %

1. Palma de Mallorca 25,9 1. Poti 67,1
2. Las Pahnas de G. Canaria 11,5 2. Hong-Kong 14,7
3. Istanbul 10,1 3. Nova York 5,6
4. Singapur 9,0 4. Santa Cruz de Tenerife 4,9
5. el Pireu 7,8 5. LasPalmas de G. Canaria 1,9

% sobre els 20 ports 64,2 % sobre els 20 ports 94,2

Total 20 ports (48,3 %) 150.197 Total 20 ports (35,5 %) 29.085

Total absolut 310.983 Total absolut 81.926

Vehicles, maquinárialMsoris
Embarcades Desembarcades

Ports % Ports %

1. Palma de Mallorca 31,1 1. Singapur 22,3
2. Las Palmas de G. Canaria 15,6 2. Hong-Kong 21,5
3. el Pireu 11,4 3. Palma de Mallorca 17,5
4. Santa Cruz de Tenerife 10,2 4. Nova York 9,6
5. Maó 5,1 5. LasPalmas de G. Canaria 5,8

% sobre els 20 ports 73,3 % sobre els 20 ports 76,8

Total 20 ports (49,6 %) 97.777 Total 20 ports (14,0 %) 21.059

Total absolut 197.212 Total absolut 150.673
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Productes siderúrgics
Embarcades Desembarcades

Ports % Ports %

1. Palma de Mallorca 42,1 1. Alexandria 67,7
2. Santa Cruz de Tenerife 12,4 2. Istanbul 15,9
3. Tunis 8,1 3. Tunis 4,8
4. LasPalmas de G. Canaria 7,6 4. Hong-Kong 3,6
5. Hong-Kong 7,4 5. Palma de Mallorca 2,2

% sobre els 20 ports 77,6 % sobre els 20 ports 94,2

Total 20 ports (41,1 %) 83.036 Total 20 ports (14,1 %) 46.148

Total absolut 202.242 Total absolut 326.911

Sabons i detergents
Embarcades Desembarcades

Ports % Ports %

1. Palma de Mallorca 40,1 1. Toronto 43,3
2. LasPahnas de G. Canaria 24,9 2. Palma de Mallorca 24,3
3. Santa Cruz de Tenerife 20,1 3. Hong-Kong 6,1
4. Eivissa 6,3 4. Singapur 5,9
5. Maó 5,8 5. Arrecife de Lanzarote 4,8

% sobre els 20 ports 97,2 % sobre els 20 ports 84,4

Total 20 ports (72,4 %) 72.735 Total 20 ports (28,4 %) 793

Total absolut 100.491 Total absolut 2.793

Material de construcció

Embarcades Desembarcades

Ports % Ports %

1. Palma de Mallorca 23,3 1. València 49,7
2. Eivissa 20,8 2. Hong-Kong 16,1
3. Hong-Kong 15,5 3. Tunis 10,9
4. Maó 12,7 4. el Pireu 5,5
5. Santa Cruz de Tenerife 4,9 5. l'Havana 3,8

% sobre els 20 ports 77,2 % sobre els 20 ports 89,5

Total 20 ports (48,3 %) 184.539 Total 20 ports (19,8 %) 14.965

Total absolut 285.034 Total absolut 75.437

Resta de mercaderies

Embarcades Desembarcades

Ports % Ports %

1. Palma de Mallorca 52,0 1. Palma de Mallorca 47,8
2. Eivissa 11,3 2. Maó 11,3
3. Maó 11,1 3. Hong-Kong 9,8
4. LasPalmas de G. Canaria 6,2 4. Eivissa 7,8
5. Santa Cruz de Tenerife 5,4 5. Nova York 5,4

% sobre els 20 ports 86,0 % sobre els 20 ports 82,1

Total 20 ports (75,2 %) 868.251 Total 20 ports (42,4 %) 493.022

Total absolut 1.155.308 Total absolut 1.161.876



Localització dels vint primers ports amb més tràfic amb Barcelona segons les principals agrupacions
de càrrega general (1990)

1. Barcelona
2. Palma de Mallorca
3. Maó

4. Eivissa
5. Las Palmas de Gran Canaria
6. Santa Cruz de Tenerife
7. Hong-Kong
8. Singapur
9. Alexandria
10. el Pireu
11. Nova York

166 19
5

12. Halifax

13, Istanbul
14. València
15. Tunis

16. Santa Cruz de la Palma

17. Toronto
18. l'Havana

19. Arrecife de Lanzarote

20. Poti
21. Baltimere

Font: Elaboració pròpia en base a les dades facilitades pel Port Autònom de Barcelona.
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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 mercade es per l'aeroport de Barcelona
Avions Passatgers (milers) Mercaderies (tones)
Inter'

•

Tot 1

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
lr. tr. 20.505 13.528 6.977 1.575 1.071 503 10.929 5.797 5.133
2n. tr. 24.903 16.045 8.858 1.855 1.230 626 14.335 7.979 6.356
3r. tr. 26.975 16.718 10.257 2.031 1.264 767 14.917 8.145 6.772
4t. tr. 23.880 15.136 8.744 1.773 1.187 586 15.441 8.654 6.786

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

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

Variació (%) Passatgers Mercaderies

4t. tr. 1990/4t. tr. 1989

Total 5,7 16,3
Interior 5,2 6,7
Internacional 6,6 27,8

Pont aeri 5,2 -

2n. sem. 1990/2n. sem. 1989

Total 8,3 11,0
Interior 7,5 3,9
Internacional 9,4 19,7

Pont aeri 6,9 -

1990/1989

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

Pont aeri 13,1 -

La crisi del Golf repercuteix en el trànsit de viatgers, però no

en el tràfic de mercaderies

L'evolució del trànsit de passatgers a l'aeroport de Barcelona
durant el darrer trimestre de 1990 confirma la desceleració que
ja s'apuntava alguns mesos abans. En el trànsit internacional és
on s'acusa més aquesta tendència -tot i que manté un ritme en

cara molt notable- després d'un període de forta expansió que
abraça fins al primer trimestre de 1990, amb uns increments inte
ranuals superiors al 20 per cent. A partir del segon trimestre,
aquestes variacions s'han reduït fins al 6,6 per cent del quart tri
mestre, sempre en relació amb el mateix període de l'any ante
rior. En el trànsit interior, la desceleració no és tan acusada, ja
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Usuaris del pont aeri milcr)

356,9 379,6 507,6lr. tr.
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.

que no es parteix d'un període anterior tan expansiu, i el fre al
creixement només es posa de manifest aquest darrer trimestre,
puix que fins i tot pel conjunt de l'any encarahi ha un increment
interanual -del 9,9 per cent- superior al que es donà el 1989
sobre el 1988, que fou del 8,2 per cent. El trànsit en el pont aeri
-que representa ja una tercera part del trànsit interior de pas
satgers- segueix també aquesta tendència, i té un creixement
molt més contingut aquest darrer trimestre.

És evident que la crisi del golf ha incidit d'una manera espe
cial en la reducció del tràficaeri, i sobretot de l'internacional.
Tanmateix, val la pena remarcar que l'efecte negatiu només s'ha
produït en el nombre de vols i en el trànsit de passatgers, i ha
afectat tant desplaçament per motius de feina com vacacionals.
Contràriament, el tràfic de mercaderies ha augmentat considera
blement des de l'inici de la crisi, i en especial l'internacional.
Davant de les dificultats d'un tràficmarítim amb orient segur i
fluid, és lògic suposar que el comerç de certes mercaderies s'hagi
efectuat per via aèria, bo i els costos superiors que això hagi po
gut representar. Quant al tràfic interior demercaderies, els efec
tes de la vaga de transport per carretera de finals de setembre
pot haver-ne provocat un augment per les necessitats de reposar
estocs en nombroses empreses.



Trànsit de passatgers als aeroports principals de l'Estat espanyol (4t. trimestre 1990)

Aeroports

Passatgers (milers)
Interior Internacional Total

Regular No regular Total
. ., ,

Re ar
, .

No re
.

Total
Valors

absoluts
4t. tr. 90/

4t, tr, 89 (%)
Índex

Madrid--100
Interior/

Internacional
Barcelona
Bilbao
Madrid
Sevilla
València

1.295
194

1.968
318
227

75
13
117
21
22

1.370
207

2.085
338

249

709
53

1.683
24

63

62
4

66
11

8

771

57
1.749

35
71

2.141
264

3.833
373
319

5,7
14,5
8,8
-1,7
8,6

55,9
6,9

100,-
9,7
8,3

1,8
3,7
1,2
9,6
3,5

Trànsit de passatgers als aeroports principals de l'Estat espanyol (1990)

Passatgers (milers)

Aeroports
Interior Internacional Total

Valors 1990/ índex Interior/

..„.
Total Regular No regular Total absoluts 1989 (%) Madrid=100

Barcelona 5.292 362 5.654 3.067 321 3.388 9.041 11,0 57,0 1,7
Bilbao 717 112 829 218 25 243 1.072 16,6 6,8 3,4
Madrid 7.872 667 8.539 6.947 383 7.330 15.869 11,8 100,- 1,2
Sevilla 1.363 151 1.514 90 60 150 1.664 19,1 10,5 10,1
València 952 106 1.058 267 52 319 1.377 14,6 8,7 3,3

Alacant 689 81 770 211 1.686 1.897 2.667 -9,4 16,8 0,4
C. Mallorca 2.221 1.132 3.353 538 7,428 7.966 11.319 -1,7 71,3 0,4
G. Canària 2.336 469 2.805 210 3.275 3.485 6.290 -0,5 39,6 0.8

Màlaga 1.285 195 1.480 911 2.352 3.263 4.743 -9,1 29,9 0,5
TenerifeSud 924 843 1.767 202 3.612 3.814 5.581 2,4 35,2 0.5

Font: Subsecretaría de Aviación Civil. Elaboració pròpia.

Els aeroports turístics mediterranis pateixen la crisi del Golf
i del sector turístic

A les taules corresponents presentem les dades del 4t. trimes
tre de 1990 i del total de l'any sobre el trànsit de passatgers als
cinc aeroports principals de l'Estat. A més, hem afegit -com ho

férem al número 7 de BARCELONA.ECONOMIA - les dades d'altres
cinc aeroports amb un volum de passatgers molt elevat, però que
es caracteritzen per llur especialització en trànsit de passatgers,
sobretot per motius turístics.• Remarquem també que, tot i no fi

gurar a la taula, els aeroports d'Eivissa i de Lanzarote també te

nen un moviment superior als dos milions de passatgers anuals i

ocuparien els llocs sisè i setè, respectivament.

Durant el darrer trimestre de 1990, el trànsit de passatgers als
cinc aeroports principals mantingué un creixement en el nombre
de passatgers força important en relació amb el mateix període
de l'any anterior, encara que més suau que la resta de l'any. L'ú
nica excepció és el cas de Sevilla, en què el trànsit en vols charter
s'ha reduït considerablement. Als altres quatre aeroports, l'in
crement interanual varia del 5,7 per cent de Barcelona al 14,5 de
Bilbao.

Malgrat la crisi delGolf, les expectatives negatives sobre el
trànsit aeri encara no es tradueixen, per a aquests aeroports, en
una reducció del nombre de viatgers, com ocorre en els aero

ports essencialment turístics. En aquests, la forta davallada del

quart trimestre -per motius atribiables en gran part directa
ment al conflicte del Golf Pèrsic, però també a la crisi del sector
turístic- provoca, pel conjunt de l'any, una reducció del nom
bre de passatgers de charters internacionals. Els aeroports més
afectats són els de l'àrea mediterrània: Alacant i Màlaga dava
llen més d'un 9 per cent i Palma deMallorca un 1,7 per cent. En
canvi, els dos aeroports canaris no es veuen tan afectats: Gran
Canària davalla un 0,5 per cent, i Tenerife-Sud fins i tot aug
menta un 2,4 per cent. També cal considerar que mentre que la

temporada alta a la zona mediterrània és el període d'estiu, a
Canàries ho és a l'hivern, i per tant els efectes de la guerra del
Golf, en tot cas, s'hi veuran accentuats els primers mesos de
1991.
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Trànsit de rodalia per ferrocarril

Moviment registrat als trens de rodalia de RENFE
Matar4

1989 7.155.284 2.823.707 1.955.155 3.731.375 3.056.204 6.765.252 377.983 16.040.714 41.905.674
1r. tr. 1.504.112 716.680 452.481 1.018.878 740.493 1.561.300 93.363 3.884.542 9.971.849
2n. tr. 1.832.381 694.427 516.516 957.558 790.067 1.807.062 96.473 4.154.269 10.848.753
3r. tr. 2.108.862 634.577 433.315 724.905 675.408 1.863.795 99.706 3.908.109 10.451.677
4t. tr. 1.709.929 778.023 552.843 1.027.034 850.236 1.533.095 88.441 4.093.794 10.633.395

1990 8.845.182 3.577.641 2.457.820 4.898.890 4.077.045 8.629.823 570.788 20.308.371 53.365.560
lr. tr. 1.809.341 856.419 606.314 1.123.183 944.813 1.688.724 119.005 4.527.563 11.675.362
2n. tr. 2.313.355 911.651 619.543 1.225.793 1.043.608 2.326.997 145.829 5.290.967 13.877.743
3r. tr. 2.567.171 783.354 541.184 1.080.578 932.285 2.556.865 166.698 5.084.592 13.712.727
4t. tr. 2.155.315 1.026.217 690.779 1.469.336 1.156.339 2.057.237 139.256 5.405.249 14.099.728

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per RENFE.

Viatges registrats als Ferrocarrils de la Generalitat

1989 7.903.833 16.053.603 23.957.436
lr. tr. 1.947.524 4.145.139 6.092.663
2n. tr. 2.170.916 3.739.078 5.909.994
3r. tr. 1.686.976 3.206.210 4.893.186
4t. tr. 2.098.417 4.963.176 7.061.593

1990 8.350.418 17.058.849 25.409.267
lr. tr. 2.171.814 4.593.478 6.765.292
2n. tr. 2.166.051 3.794.510 5.960.561
3r. tr. 1.774.596 3.213.560 4.988.156
4t. tr. 2.237.957 5.457.301 7.695.258

Font: Elaboració próp'aa partir de les dades facilitades pels Ferrocarrils
de la Generalitatde Catalunya.

Variació (%)
4t. tr. 1990/

4t. tr. 1989
2n. sem. 1990/
2n. sem. 1989 1990/1989

FCG 9,0 6,1 6,1
Catalans 6,6 6,0 5,7
Catalunya 10,0 6,1 6,3

RENFE 32,6 31,9 27,3
Mataró 26,0 23,7 23,6
Granollers 31,9 28,1 26,7
Vic 25,0 24,9 25,7
Manresa 43,1 45,3 31,3
Vilafranca 36,0 36,9 33,4
Vilanova 34,2 35,8 27,6
Aeroport 57,5 62,6 51,0
Barcelon,a 32,0 31,1 26,6

Continua augmentant el nombre de viatgers

El moviment de passatgers a les línies de rodalia de RENFE
durant el quart trimestre de 1990 ha mantingut el ritme d'expan
sió de tot l'any. Així, en totes les línies es donen increments en

relació amb el mateix període de l'any anterior superiors al 25
per cent.
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Les dues línies costaneres -Mataró i Vilanova- són les que
registren de bon troç més moviment de passatgers, que es con

centra en gran part en el període estival. La resta de les línies in
teriors -Vilafranca, Manresa, Vic i Granollers-, totes elles
amb força menys moviment en termes absoluts, concentren la
major part de llur tràfic durant el període escolar. Dit d'altra
manera, el tercer trimestre -amb menys viatges per motius
d'estudi i de treball- és el més fluix de l'any. Finalment, la línia
de l'Aeroport és la que ha tingut l'expansió més gran, degut tant
a l'evolució del trànsit de passatgers per l'aeroport, com a la in

corporació de les parades de Bellvitge i del Prat, i a la connexió
de la línia amb la de Mataró, que permet així creuar Barcelona
sense haver de canviar de tren.

Els increments espectaculars del nombre de viatgers en totes
les línies posa de manifest el desplaçament creixent de primeres
residències fora de la ciutat -es converteix la segona en primera
moltes vegades- amb tot el que implica de desplaçament diari
per motius de treball i d'estudis entre Barcelona i els municipis
de l'àrea metropolitana. La congestió viària dels accessos a la
ciutat en hores punta, les dificultats d'aparcament i l'increment
del nombre d'estudiants són elements que expliquen en gran me

sura la major utilització del transport públic metropolità, en el
que hi té un paper determinant la xarxa de rodalia de RENFE.
També el fet que les línies ferroviàries no acabin a Barcelona, si
nó que hi siguin de pas, permet una major mobilitat de viatgers
entre municipis de l'àrea metropolitana, separats físicament per
Barcelona, quan abans havien d'efectuar obligatòriament com a

mínim un canvi de línia o fins i tot de tipus de transport.

Quant als Ferrocarrils de la Generalitat -exclós el tram urbà
de la línia de Sarrià- l'evolució dels darrers trimestres també és

positiva, encara que amb uns augments molt més moderats. Pel
conjunt de l'any, els increments s'han situat en torn del 6 per
cent, tant per la línia de Catalunya com pels Catalans. Tanma
teix, en el quart trimestre ha augmentat sensiblement el nombre
de viatgers, després de dos trimestres de variacions interanuals
més suaus. D'aquesta manera, també es consolida l'expansió
contínua de trànsit de viatgers d'ambdues línies metropolitanes.
Les inversions en millorar la infrastructura, especialment en la lí
nia de Catalans, i l'entrada en funcionament de material mòbil
nou per substituir les unitats més antigues de la línia de Catalu
nya, han d'afavorir el manteniment d'aquesta tendència crei
xent, malgrat l'impacte en sentit contrari que podrà provocar
l'entrada en servei del túnel de Vallvidrera.



Transport públic urbà

Utilització del transport públic urbà

Pe
'

Metro - - utobusos**

(milers
"

Total
TMI3

de viatgers transportats)*
Ferrocarril

1980 238.852 213.330 452.182 18.871
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
lr. tr. 68.261 41.077 109.338 5.208
2n. tr. 65.946 41.970 107.916 4.708
3r. tr. 51.316 34.105 85.421 3.191
4t. tr. 67.929 46.116 114.045 5.052

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

* Només es comptabilitzen els passatgers quepaguen 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 Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

4t. tr. 1990/ 2n. sem. 1990/ 1990/

Variació (%) 4t. tr. 1989 2n. sem. 1989 1989

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

L'evolució de la utilització del transport públic urbà durant el
darrer trimestre de 1990 confirma el creixement sostingut del
nombre d'usuaris del metro durant els darrers trimestres i una
reducció en el nombre de viatgers de pagament dels autobusos,
després d'una lleugera recuperació durant el primer semestre.
En efecte, al llarg de l'any, s'han mantingut en la xarxa de Me
tro uns increments en relació amb l'any anterior de l'ordre del
5-6 per cent, que es deuen a una consolidació clara d'aquest mit
jà de transport públic per a moviments urbans, en detriment dels
autobusos, en què aquest darrer trimestre experimenta una Ileu
gera reducció del 2,0 per cent, en relació amb el mateix període
de l'any 1989. Malgrat la millora del servei d'autobusos -refor
çament i ampliació d'algunes línies, millores substancials en
quant a comoditat...-, el conjunt de dificultats de trànsit que
sofreix actualment Barcelona -especialment per obres- no afa
voreix un augment del nombre d'usuaris. Per contra, les millores
en la xarxa de metro -freqüència de pas en hores punta, am
pliació de l'horari... - sí que han permès un sensible augment de
viatgers, tot i que la causa principal possiblement ragui en les di
ficultats del trànsit de superfície. De fet, tota la xarxa subterrà
nia de transport ha vist créixer el nombre de viatgers, sobretot si
tenim en compte l'auge en les línies de rodalia de RENFE i les
evolucions en els Ferrocarrils de laGeneralitat, tant en línies es

trictament urbanes commetropolitanes. En aquest sentit, és sig

nificativa la recuperació del quart trimestre en les línies de Sarrià
i de l'avinguda Tibidabo, on augmenta d'un 2,7 per cent en rela
ció amb el mateix trimestre de l'any anterior.

En general, cal constatar que tant el metro com les línies urba
nes dels Ferrocarrils de la Generalitat han trencat un quinquenni
clarament expansiu, especialment si es compara amb l'evolució
del quinquenni anterior, que es caracteritzà per l'estancament i
fins i tot lapèrdua del nombre de viatgers. De tota manera, el
ritme de creixement dels dos serveis ha estat molt inferior al de
l'economia de la ciutat. Això fa pensar que un previsible alenti
ment dels ritmes expansius de l'activitat econòmica durant
aquest any incidirà en un menor creixement del nombre d'usua
ris del transport públic urbà.
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Utilització i estructura de la xarxa telefònica

Conferències telefòniques efectuades pels abonats de Barcelona
Interurbanes Internacionals

jaLmilers
n. índex

1976 = 100 milers

n. índex
1976 =- 100

Internacionals/

Int~)
1983
1984
1985
1986
1987
1988

1989
lr. tr.

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

1990
lr. tr.

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

161.641
168.567
168.760
175.979
192.347
209.653

229.311
54.949
61.055
50.900
62.407

244.786
62.510
64.024
52.311
65.491

150,1
156,5
156,7
163,4
178,6
194,7

212,9

227,3

5.369
5.685
6.355
8.226
9.807
11.080

14.626
3.394
3.962
3.537
3.732

15.534
3.684
4.168
3.628
4.055

189,2
200,3
223,9
289,9
345,6
390,4

515,3

547,4

3,3
3,4
3,8
4,7
5,1
5,3

6,4
6,2
6,5
6,9
6,0

6,3
5,9
6,5
6,9
6,1

Estoc de línies en servei i demanda telefònica total a Barcelona
31.XII.1990 1990/1989 (Tolja

Línies
en

servei

Total
LR

LNP

LE
LTP

803.853
712.312
555.413
156.899
90.077
1.464

833.578
734.513
566.413
168.100
97.462
1.603

858.646
753.233
575.512

177.721
103.982
1.431

3,0
2,5
1,6
5,7
6,7

-10,7
Demanda

de línies
Total
LR

LE
LTP

8.353
5.809
2.544

0

4.130
2.467
1.663

0

2.409

1.620
789

O

-41,7
-34,3
-52,6

Demanda telefónica Total 812.206 837.708 861.055 2,8
LR = LP + LNP LP = Línies Privades LE = Líniesd'Enllaç
LR = Línies Regulars LNP = Línies No Privades Li? = Línies de Telèfons Públics

Font: Telefónica. Dades recollides pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

4t. tr. 1990/ 4t. tr. 1989/
Variació (%) 4t. tr. 1989 4t. tr. 1988 1990/1989

Conferències interurbanes 5,7 14,5 6,7
Conferències internacionals 8,6 21,8 6,2

Forta desceleració de les conferències internacionals el 1990

Al llarg de 1990, el nombre de conferències interurbanes i in
temacionals efectuades des de Barcelona ha mantingut un ritme
de creixement notable -superior al 6 per cent- però que refle
xa clarament la desceleració que s'inicià l'any anterior. En efec
te, en les conferències internacionals, les taxes de creixement in
teranual de 1989, superiors al 30 per cent, feien previsible en

certa manera un descens d'aquestes taxes per a l'any següent, les
quals -per primer cop des de 1984- han estat fins i tot unes dè
cimes per dessota de les que han tingut les conferències interur
banes. També el refredament de l'economia, la conjuntura inter
nacional i l'evolució del sector turístic han comportat una
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dinàmica d'activitat amb l'estranger inferior a la que es podia es

perar a principis d'any. Malgrat aquests elements, hem de consi
derar important un creixement del sis per cent, que referma el
sector de les telecomunicacions com un dels més dinàmics i amb
més previsió de creixement, i més encara a la vista de les dades
del quart trimestre, que mostren un inici de recuperació.

Quant a l'evolució dels estocs de línies en servei, es confirma
també la desceleració iniciada l'any 1989, en tots els tipus de lí
nies -excepte en les de telèfons públics, en què la política d'ins
tal•lació de telèfons per a ús públic en locals privats i de reforma
de les cabines ha retardat l'ampliació de la xarxa. Paral.lela
ment, la demanda de línies ha davallat considerablement, en es

pecial la de línies regulars, que se situa en els nivells més baixos
dels darrers anys, tenint en compte el temps mínim que reque
reix satisfer les demandes puntuals. Fins i tot, la demanda de lí
nies d'enllaç ha davallat encara més que la de privades -un 52,6
per cent el 1990- per la implantació de noves tecnologies en les
centrals d'enllaç i en les xarxes privades de grans empreses.



Enquesta d'activitat turística

Estimació del nombre
el trimestre novembre,

de pernoctacions i de visitants a

i gener 1991
Barcelona durant

(dades provisionals)desembre 1990
Nivell d'ocupació (a) Nombre de Nombre de Pernoctacions/

Categoria En places (% Eit babitacions • : Vial. visitants

H5* 57 69 217.675 128.802 1,7
H4* 46 63 224.804 107.049 2,1
H3* 58 69 321.723 131.854 2,4
H 2* 55 71 76.467 29.298 2,6
H 1* 68 68 70.318 26.737 2,6
Hs 3* 50 56 23.181 12.137 1,9

Total 55 67 934.168 435.877 2,1

(a) Dades obtingudes apart r de l'Enquesta realitzada als directors d'hotels.
Font: Enquesta d'Activitat Turística a Barcelona.

Patronat de Turismede Barcelona i Àrea d'Economia iEmpreses de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració propia.

Malgrat la crisi del Golf, augmenta el volum de visitants durant
el trimestre novembre 90-gener 91

Durant el darrer trimestre de l'any —novembre 1990/gener
1991—, el volum de visitants que han pernoctat a la ciutat en
hotels d'una a cinc estrelles i en hostals de tres estrelles és de
435.877 persones, les quals han generat un total de 934.168 per
noctacions. En fer una comparació interanual, tenim que mentre

que el nombre de visitants augmenta en un 9,6 per cent, el volum
de pernoctacions ho fa escassament en un 1,6 per cent. Aixe, ve
donat per una reducció de l'estadamitjana en nits —0,2 punts —

que se situa en 2,1 pernoctacions per visitants. Com comentarem

més endavant, cal valorar positivament aquest notable increment
en el nombre de visitants ja que aquest període coincideix amb
els moments més aguts de la crisi del Golf.

En analitzar per categories hoteleres, i tant en termes de visi
tants com de pernoctacions, l'augment enregistrat en els hotels
de cinc estrelles apareix com el més significatiu. La ratio de per
noctacions per visitant es redueix a totes les categories hoteleres
excepte en els hotels d'una estrella, en què creix lleugerament, i
en els hotels de quatre estrelles, en què esmanté estacionària.
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants

Sexe (%)
Homes 74,8 79,4 77.- 79,6 83,3 73,5 79,8
Dones 25,2 20,6 '3.- 20,4 16,7 26,5 20,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100.- 100,- 100,-

Edat (%)
14-18 0,5 1,5 0,9 0,1 0,3 2,7 0,7
19-24 10,7 8,2 7,0 5,8 5,3 12,3 6,6
25-34 27,2 28,9 31,4 25,3 30,5 28,2 29,1
35-49 38,6 44,8 42,1 48,2 43,7 39,0 44,6
50-64 19,9 13,9 16,4 19,1 18,1 15,6 16,9
+65 3,1 2,7 2,2 1,5 2,1 2,2 2,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

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

Estrangera 46,2 51,0 47,8 49,7 46,4 51,4 48,8
Francesa 5,5 6,7 7,0 7,2 8,2 //,/ 7,3
Britànica 7,5 3,8 3,5 3,/ 5,8 9,4 4,1
Italiana 7,4 6,9 4,3 7,7 5,7 /0,3 6,1
Alemanya 4,9 4,3 5,3 1,8 2,0 4,5 3,4
Nord-americana 4,4 4,9 6,8 7,6 4,2 3,4 5,9
Japonesa 4,1 6,4 2,0 1,1 1,1 2,2 2,6
Altres 12,4 18,0 18,9 21,1 19,4 10,5 19,4

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

Professió de l'enquestat (%)
Professional liberal 15,7 11,7 19,1 21,4 19,7 16,9 18,0
Alt directiu 22,3 29,2 21,2 27,0 34,2 16,1 27,8
Quadres intermedis 12,6 15,1 12,9 17,1 15,2 15,7 15,0
Empleat 16,9 13,8 19,3 11,1 6,1 16,6 12,7
Tècnic superior 11,7 15,1 12,3 11,8 14,8 10,5 13,5
Estudiant 7,3 6,9 4,2 1,2 2,8 8,5 3,8
Mestressa de Casa 5,0 4,0 4,5 2,7 2,4 7,4 3,4
Altres 8,5 4,2 6,5 7,7 4,8 8,3 5,8
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Els viatges obligats -negocis i fires- incrementen el seu

predomini

Durant el trimestre novembre 90-gener 91, sobresurt el viatge
de negocis coma raó principal de l'estada del visitant a la ciutat.
Al llarg del període d'enquesta, s'ha anat constatant el predomi
ni d'aquest col.lectiu. Cal remarcar que en aquest trimestre, as

soleix el nivell màxim de la sèrie; és a dir, un 57 per cent dels vi
sitants vénen per motius estrictament de negocis o comercials.
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Tant respecte a la situació d'un any abans com en relació amb
el període anterior, creix espectacularment el volum d'assistents
a fires. La variació interanual, en termes percentuals, és de 7,1
punts, és a dir, esmultiplica per dos i passa d'un 7,2 per cent a
un 14,3 per cent. Les dades de la Fira de Barcelona indiquen
que durant aquest trimestre -en comparació amb un any
abans-, el volum d'expositors, directes o indirectes, creix a

l'entorn d'un 20 per cent. Això explicaria en bona mesura el fort
increment registrat en les pernoctacions per motius de fires ja
que aquest tipus de participants pernocta forçosament a la ciu
tat. Aixímateix, assenyalem que una part, encara que força re
duïda d'aquest col.lectiu, sol efectuar una estada més perllonga
da que la mitjana: supervisió del muntatge i desmuntatge del
material exposat al stand. Pel que fa als congressos, la situació es

manté estable. Davallen ostensiblement l'etapa de viatge, les
motivacions familiars i el turisme, en sentit estricte, com a mo

tius del sojorn.



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

Motiu de la visita (%)

F-A'90 g-0'90 N-G'91 1989 1990

Comercial/Negocis 51,0 50,4 53,2 54,4 57,0 44,1 53,8
Turisme 18,1 22,0 17,4 20,8 13,6 21,0 18,4
Fires 7,2 13,6 7,4 8,4 14,3 10,1 10,8
Congressos 3,6 6,4 4,7 3,4 3,5 4,3 4,5
Etapa viatge 7,1 3,1 5,8 6,8 1,3 11,1 4,3
Motius familiars i acompanyants 13,0 2,3 7,1 2,8 5,6 8,5 4,5
Altres 2,2 4,4 3,4 4,7 0,9 3,7
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Raons d'elecció de Barcelona* (%)
Coneixement previ 13,7 15,6 9,3 14,9 10,4 17,4 13,3
Per recomanació 5,4 8,9 7,4 4,0 6,1 12,9 6,9
Motius familiars i acompanyants 26,2 3,6 30,8 15,2 25,7 13,3 21,7
Etapa viatge 23,1 23,2 28,7 41,0 24,7 35,1 31,9
Informació (futlletó...) 3,3 24,6 16,3 6,8 4,2 5,1 13,9
Recomanació agència viatges 3,8 1,7 0,5 0,6 0,4 6,5 0,8
Altres 24,5 22,4 7,0 17,5 28,5 9,7 11,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

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

Mitjà de transport utilitzat (%)
Avió 59,1 61,2 58,6 64,8 61,8 51,5 61,5
Vehicle propi 26,0 24,1 22,8 23,2 23,9 29,8 23,5
Autocar/Autobús 4,7 3,8 2,5 3,0 2,2 9,0 2,9
Tren 8,8 9,3 13,9 7,6 10,1 8,9 10,3
Altres 1,4 1,6 2,2 1,4 2,0 0,7 1,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100.- 100,-

Els motius familiars i el fet d'arribar a la ciutat com a etapa
d'un itinerari continuen sent els principals motius d'elecció de
Barcelona pels qui vénen estrictament per raons de turisme o en

etapa de viatge. Respecte a l'any anterior, no es produeix cap
variació, mentre que en relació amb el trimestre passat, augmen
ten els que tenenmotivacions familiars i els acompanyants i es
redueixen els que ho fan com a part d'un itinerari de viatge.
Aquest increment de motius familiars/acompanyants, tot i que
no podem diferenciar entre els uns i els altres, pot estar vinculat
al creixement dels visitants-assistents a fires. Continuen dava
llant la recomanació prèvia i la informació a través de fulletons.
En darrer lloc, el paper de les agències de viatge com a agents
promotors de la ciutat roman gairebé inexistent.

Quant a la repetitivitat de la visita, tant en relació amb la si
tuació d'un any abans com amb la del trimestre anterior, creix el
percentatge dels que ens visiten per primer cop. No obstant
això, un 80 per cent dels enquestats declaren haver visitat la ciu
tat almenys una vegada amb anterioritat.

Pel que fa a les característiques personals de la mostra, les da
des obtingudes durant el trimestre novembre 90/gener 91 ens

perfilen més acuradament el visitant-tipus que arriba a la ciutat.
En considerar els trets més identificadors, veiem que es tracta

majoritàriament d'homes -en aquest període, els visitants mas

culins assoleixen la seva quota màxima des de l'inici de l'enques
ta-, amb un interval d'edat entre els 25 i els 49 anys, en què
predominen els corresponents al grup entre 35 i 49 anys.

L'augment de visitants de la resta de l'Estat compensa la retracció
dels estrangers

Quant a la nacionalitat, destaquen -un 54 per cent- els que
provenen a la resta de l'Estat -sobretot els de la Comunitat de
Madrid i el País Valencià- sobre els de procedència estrangera.
Tant en feruna comparació interanual com trimestral, veiem
que la distribució territorial és manté gairebé constant, amb un

cert reforçament dels que provenen de la Comunitat de Madrid.

Pel que fa als visitants estrangers, en relació amb el període
anterior, augmenta la presència de francesos i es redueix la dels
nord-americans, mentre que la dels japonesos -encara que molt
baixa- es manté a un mateix nivell. En efectuar una valoració
interanual, tenim que el percentatge de visitants estrangers es

manté estacionari. No obstant això, dins d'aquest col•lectiu, to
tes les nacionalitats, a l'excepció de la francesa, perden pes. Cal
enmarcar aquests resultats dins la tensa situació viscuda a rel de
la crisi del Golf i les mesures preses pels governs, les empreses i
els propis ciutadans per temor de possibles atemptats terroristes
-sobretot en el cas dels nord-americans-, que han repercutit
molt directament en el sector del turisme.
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuacio)

Durada de l'estada mitjana a la ciutat

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

Forma de contractació de l'allotjament (%)
Origen/intermediari 36,4 40,1 40,9 49,3 41,7 46,5 42,9
Origen/no intermediari 40,6 21,0 17,3 16,1 19,4 25,5 18,5
Destinació/intermediari 5,2 23,8 27,0 23,8 26,2 10,0 25,3
Destinació/no intermediari 17,8 14,0 14,8 10,8 12,1 16,8 12,8
N.s./N.c. - 1,1 -

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

Règim d'allotjament (%)
Habitació i desdejuni 50,3 59,5 51,5 60,5 64,6 56,3 58,8
Només habitació 43,4 35,5 41,6 32,8 30,0 32,3 35,1
Pensió completa 2,9 2,8 2,8 1,9 3,3 4,4 2,7
Mitja pensió 3,4 2,2 4,1 4,8 2,1 7,0 3,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Acompanyat per (%)
Sol 29,2 35,9 32,6 30,4 42,2 31,7 35,1
Amic/companys 40,4 41,6 31,7 36,9 34,0 38,5 35,6
Amb la família 27,0 18,0 30,9 28,6 22,3 23,3 24,9
Amb fills 18,0 4,9 7,1 4,7 4,0 7,0 5,2
Sense fills 9,0 13,1 23,8 23,9 18,3 16,3 19,7

Grup organitzat 3,4 4,5 4,8 4,8 1,5 6,5 4,4
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Distribució de la despesa extrahotelera (%)
Menjar/beguda 52,3 57,6 56,2 55,5 58,0 63,6 56,4
Compres 26,1 14,4 14,4 13,5 17,0 20,3 15,1
Entreteniment 8,2 10,3 10,2 15,1 10,0 8,9 11,7
Transport intern 10,5 14,1 17,9 15,0 12,0 6,4 14,9
Altres 2,9 3,6 1,3 0,9 3,0 0,7 1,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100.- 100,- 100,-

Forta presència de les professions altament qualificades

Els alts directius registren una forta embranzida. Respecte al .

mateix període d'un any abans i al trimestre anterior, augmenta
i es reforça la presència de professions altament qualificades: in
crement de la presència d'alts directius i pes rellevant, encara
que menor, dels professionals liberals. S'observa una clara ten

dència a la baixa dels empleats i una quasi desaparició dels estu

diants i de les mestresses de casa.

L'avió esmanté com elmitjà de transport més emprat. Un 62
per cent dels visitants arriben a l'aeroport del Prat. El manteni
ment fins i tot l'increment, en relació amb un any abans-
de la proporció de visitants que arriba en avió contrasta amb el
comportament poc brillant del nombre total de passatgers de
l'aeroport. Gairebé una quarta part dels enquestats continuen
viatjant amb vehicle propi, amb un pes força estabilitzat des de
fa un any. Com en anteriors trimestres, destaca l'increment en
l'utilització del tren. Cal suposar que això es deu, d'una banda,
a la comoditat que comporta pel possible usuari -evitar temps
d'espera en els aeroports i facilitar l'accés al punt de destinació
en estar les estacions ubicades dins de la pròpia ciutat- i, de
l'altra banda, a la reducció en les despeses de viatge que suposa
pel viatger el fet d'aprofitar el viatge d'anada i de tornada per
dormir.
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El viatjar sol és el fet més comú entre els visitants que arriben
a la ciutat de novembre 1990 a gener 1991. Més d'un 42 per cent
declara fer-ho en solitari. Davalla el volum dels que ho fan amb

amics o companys. Aquest comportament reforça el perfil de vi

sitant per motius de treball.

Pel que fa a les formes de contractació de l'allojament, preva
len les fetes en origen amb intermedian i, encara que en menor

mesura, les efectuades en destinació mitjançant un intermediari.
L'intermediari més habitual sol ser l'empresa. Quant al règim
d'allotjament, un de cada sis enquestats contesten haver contrac
tat habitació i desdejuni, mentre que un de cada tres declaren
que només ha contractat habitació.

Gairebé un 59 per cent de la despesa extrahotelera es dedica a

la restauració. Respecte al trimestre anterior, les compres recu

peren lleugerament pes i es redueix el percentatge de la despesa
destinada a transport intern i entreteniment.



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

Principals visites efectuades (%)
La Sagrada Fanulia 15,0 25,7 31,1 28,7 9,4
Parc Güell 5,3 11,6 10,7 9,6 1,6
Gaudí/Modernisme 12,0 6,4 10,2 9,8 7,1
Barri Gòtic/Ciutat Vella 16,8 19,2 24,6 26,2 11,7
La Rambla 13,7 16,4 26,6 13,1 6,0
Port/Colom 7,0 11,0 23,8 14,9 3,7
Museu Picasso 11,0 10,8 11,3 10,9 6,5
Altres museus 5,5 12,1 8,4 11,8 14,5
Poble Espanyol 1,4 6,7 5,2 5,3 1,8
Montjuïc 12,8 21,5 22,4 18,6 6,1
Vila Olímpica
Anella Olímpica 5,1 5,7 7,2 7.7 6,7
Visita ciutat
N.s./N.c. 41,6 22,1 16,3 19,9 51,4

Valoració dels enquestats sobre els següents punts
(Mitjana, en base a valoració de I'1 al 10)
Oferta arquitectònica 8,0 8,1 7,9 8,1 7,9
Oferta cultural 7,7 7,7 7,9 7,7 7,7
Quantitat/Qualitat de l'oferta comercial 7,9 7,7 7,6 6,7
Entreteniment 7,5 7,4 7,4 7,2 7,3
Qualitat de l'oferta hotelera 7,4 7,6 7,3
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,4 7,7 7,6 7,7 7,8
Accessos 6,8 6,9 6,7 6,9 6,7
Transport públic 7,2 7,8 7,7 7,1 7,4
Taxi 6,9 7,2 6,9
Nivell d'informació 6,4 6,9 6,6 6,7 6,6
Quantitat de l'oferta hotelera 6,2 5,9 6,0
Nivell de preus 5,2 4,7 4,7
Netedat de la ciutat

Seguretat ciutadana 5,3 6,1 6,0 6,3 6,6
Contaminació ambiental** 4,2 5,0 5,0 4,9 5,4
Qualitat i quantitat de l'oferta de restauració 7,7 7,8
Relació qualitat/preu oferta restauració 7,7 6,6 6,7
Relació qualitat/preu oferta hotelera 6,1 6,2
Relació qualitat/preu oferta comercial 6,7 6,9

Grau de satisfacció de l'estada a Barcelona (%)
Força satisfet 55,6 65,2 69,1 67,2 77,5
Molt satisfet 28,7 25,4 24,3 24,4 18,6
Indiferent 14,5 9,2 5,5 7,5 3,7
Poc satisfet 0,8 0,2 0,8 0,9 0,2
Molt insatisfet 0,4 0,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
* Hom només ha enquestat els visitantsper 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.
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Davallada del volum de visites efectuades a la ciutat

Davallen les visites efectuades a la ciutat. El percentatge dels

que no ho saben / no contesten, que hom pot considerar coma

persones que no efectuen cap visita, es dispara en aquest darrer
trimestre trencant amb la tendència a disminuir que es venia ma
nifestant des d'un any abans. Si considerem que gairebé un 60
per cent dels visitants vénen per motius de negoci i que l'estada
mitjana en nits s'ha escurçat -davallada de 0,2 punts respecte al
mateix període de l'any anterior-, podem concloure que la ma

joria dels visitants ve bàsicament per feina i que, per tant, visita
poc la ciutat ja sigui per manca de temps o per manca d'informa
ció sobre possibles activitats a fer-hi. Una oferta suggerent -en
temes de lleure, cultura o turístics en sentit ampli- podria facili
tar la captació d'una part d'aquesta clientela potencial i així
allargar l'estada i aprofitar-la turísticament de forma més inten
sa, tot i que redueix el volum de visites efectuades, els principals

indrets visitats continuen sent els mateixos. Aquesta davallada
no es concentra en uns determinats punts, sino que afecta tots
els llocs d'atractiu turístichabitualment visitats.

En valoració sistemàtica de al 10, els aspectes de la ciutat
més ben valorats continuen sent tant l'oferta arquitectònica com

la cultural, el caràcter i l'amabilitat dels ciutadans i els transports
públics. S'observa una clara millora en la valoració de la conta

minació ambiental que rep un aprovat.

El grau de satisfacció del visitant es continua mantenint a ni
vells força elevats.
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Estimació del nombre de pernoctacion6 i de visitants a Barcelona

Nombre de

Acumulat any 1990 (febrer

Nombre de

1990-gener 1991)

Pernoctacions/
Nivell d'ocupació (a)

Categoria
En places (%) En habitacions(%) pernoctacions visitants visitants

Valors Valors
1989 1990 1989 1990 absoluts 1990/1989 absoluts 1990/1989 1989 1990

H5* 56 52 78 67 713.113 13,2 395.220 30,0 2,1 1,8
H4* 58 54 77 71 1.069.114 -4,1 508.204 0,6 2,2 2,1
H 3* 68 62 76 73 1.349.164 -5,9 567.291 -0,5 2,5 2,4
H 2* 69 73 76 81 376.421 9,1 149.077 21,0 2,8 2,5
H1* 62 66 69 69 287.709 7,8 113.110 -1,1 2,3 2,5
HS 3* 58 55 82 65 102.417 -4,0 42.686 22,5 3,1 2,4

Total 62 58 76 71 3.897.938 0,03 1.775.588 7,5 2,4 2,2

(a) Dades obtingudes a partir de l'enquesta realitzada als directors d'hotels.
Font: Enquesta d'Activitat Turística aBarcelona.

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

L'any 1990 augmenta l'afluència de visitants en un 7,5 per cent

En fer una valoració global de les dades acumulades de l'any
1990 -febrer 1990/gener 1991-, en resulta que el volum de visi
tants que han pemoctat a Barcelona en hotels d'una a cinc estre
lles i en hostals de tres estrelles és de 1.775.588 persones, les
quals han generat un total de 3.897.938 pemoctacions. Respecte
l'any 1989, creix el nombre de visitants en un 7,5 per cent, men
tre que el de pemoctacions esmanté gairebé estacionari amb un

increment d'un 0,03 per cent. Això és conseqüència del fet que
la durada mitjana de l'estada se situa pel conjunt de l'any 1990
en 2,2 pernoctacions per visitant i retrocedeix en 0,2 punts en re

lació amb la situació registrada un any abans. Respecte al perío
de 1990, el nombre de dies d'estada mitjana per visitant es re
dueix 0,3 punts i se situa en 2,8.

En analitzar per categories hoteleres, i en termes de visitants,
destaca com a més rellevant l'augment enregistrat en els hotels
de cinc estrelles i de dues estrelles -un 30 per cent i un 21 per
cent respectivament- i en les hostals de tres estrelles -un 22,5
per cent. En termes de pemoctacions, creix el total en els hotels
de cinc i dues estrelles -un 13,2 per cent i un 9,1 per cent res
pectivament- i disminueix en els de tres i quatre estrelles -un
5,9 per cent i un 4,1 per cent respectivament. Les categories ho
teleres entre cinc i tres estrelles continuen polaritzant lamajor
part de les pemoctacions efectuades a la ciutat -més d'un 80
per cent. Aquestes es concentren majoritàriament en els hotels
de tres estrelles -quasi un 35 per cent.

Pel que fa a la ratio de pernoctacions per visitant, davalla a to

tes les categories d'hotels excepte en els d'una estrella on aug
menta lleugerament; la reducció més significativa és la registrada
als hostals de tres estrelles.
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En termes de nivell d'ocupació en places, lamitjana del con
junt dels hotels se situa en el 58 per cent, quatre punts per sota
de l'enregistrada l'any 1989. El nivell d'ocupació es redueix a to

tes les categories d'hotels a l'excepció dels de categories inferiors
-d'una i dues estrelles-, on s'eleva el nombre de places ocupa
des. Aquesta disminució del nivell d'ocupació afecta més direc
tament els hotels de categories superiors, principalment els de
tres estrelles, on el decrement es xifra en 6 punts. Com en el pe
ríode anterior, els hotels de cinc i quatre estrelles continuen te
nint els nivells d'ocupació en places més baixes degut a la pràcti
ca habitual d'ocupar una habitació doble per ús individual.

En termes de nivell d'ocupació en habitacions, lamitjana pel
conjunt de les categories d'hotels es xifra en un 71 per cent, cinc
punts inferior a la de l'any anterior. Es registra un descens gene
ralitzat a totes les categories, exceptuant en els hotels de dues
estrelles. Aquesta davallada incideix amb més intensitat en els
hotels de categories superiors -d'una a cinc estrelles.

Una xifra anual d'afers de 134 mil milions de pessetes

Durant l'any 1990, el sector turístic de la ciutat ha generat un
volum de negoci d'aproximadament 134mil milions de pessetes,
dels quals 55.345 corresponen a despesa hotelera i 78.162 a des

pesa extrahotelera. Respecte l'any 1989, es registra un increment
nominal del 17,5 per cent i un augment real de l'ordre del 6,5
per cent. La despesa extrahotelera es distribueix en menjar i
beure -un 56,4 per cent-, compres -un 15,1 per cent-,
transports interns -un 14,9 per cent- i entreteniment -un
11,7 per cent. En comparar amb el període anterior, mentre que
la despesa extrahotelera es redueix lleugerament, es dispara la
destinada a allotjament i altres serveis hotelers. Pel que fa a la
despesa hotelera, tenint en compte que el volum total de pemoc
tacions registrades pel conjunt de l'any 1990 és sensiblement
igual a l'enregistrat l'any anterior -creixement d'un 0,03 per
cent-

, aquest augment reflecteix un important increment del
cost de l'allotjament.

La despesa extrahotelera mitjana es manté en els mateixos ni
vells que en el període anterior. No obstant això, es denoten
canvis en la seva distribució: fort increment de la despesa desti
nada a lleure i sobretot a transport intern en detriment d'una
pèrdua de pes de les compres i de la restauració. Sobresurt de
forma força rellevant el creixement de la despesa que permet
unamajor mobilitat dels visitants dins laciutat i, per tant, en un

increment de les visites que aquests efectuen.



Enquesta d'activitat turística als visitants per fires i congressos Acumulat 1990

Grau de satisfacció respecte a les fires (%)
Molt Força Poc Gens Total

Instal.lacions 29,3 61,4 9,1 0,2 100
Organització 18,1 71,3 8,7 2,0 100
Activitats complementàries 2,9 44,2 41,8 11,0 100

Grau de satisfacció respecte als congressos i a les convencions (%)
Molt Força Poc Gens Total

Instal•lacions 41,8 54,6 3,0 0,6 100

Organització 35,0 60,3 4,6 - 100
Activitats complementàries 7,7 33,0 43,9 15,2 100

toc on s'ha celebrat el congrés i/o convenció (%)
Hotel 38,8
Palau de Congressos 27,9
Empresa 16,5
Altres 16,9

Total 100

Al llarg de l'any 1990, es reforça lapresència dels visitants per
motius de negoci, que passen d'un 44,1 per cent l'any 1989 a un

53,8 per cent l'any 1990. Aixímateix, es detecta un lleu incre
mentdel volum dels que arriben per assistir a fires o congressos.
No obstant això, cal assenyalar el pes poc rellevant -només un
4,5 per cent- dels que vénen per assistir a un congrés en relació
amb el volum total de visitants.

Valoracions positives d'instal.lacions i d'organització entre

els qui vénen a fires i congressos.

Pel que fa a les fires, els assistents enquestats fan una valora
ció força positiva tant de les instal•lacions com de l'organització.
Tanmateix, la major part mostren un clar descontentament en
relació amb l'oferta d'activitats complementàries. Dels resultats
obtinguts, se'n dedueix que aquest tipus d'oferta quasibé és
inexistent. Sembla, doncs, interessant cobrir aquesta mancança.
Una actuació en aquest sentit podria tenir com a resultat fomen
tar l'allargament de l'estada a la ciutat d'aquest segment per
raons més turístiques o de lleure. D'altra banda, els enquestats
declaren que, en més de les dues terceres parts dels casos, les
visites efectuades han generat algun tipus de transacció econò
mica.

Valoració més crítica quant a les activitats complementàries.

Quant als congressos, la majort part se celebren en hotels de la
ciutat degut a l'escassa oferta d'espais adequats a aquest tipus de
necessitat. Pel que fa a l'opinió dels congressistes en relació amb
les instal•lacions i l'organització, dos terços de les respostes do
nen una valoració entre molt i força positiva. Quant a l'oferta
d'activitats complementàries, sembla que la valoració dels assis
tents a congressos és bastant més elevada que en el cas dels as

sistents a fires. Aquí també s'hauria de reforçar aquesta oferta
amb actuacions de promoció amb la finalitat de captar més de
manda i de perllongar les estades a la ciutat.

Menor presència dels qui vénen per motius estrictament turístics.

D'altra banda, s'ha produït, en el decurs de l'any passat, una
clara davallada dels turistes en sentit estricte i dels que ens visi
ten com a etapa de viatge. Això és a causa que, durant el 1990,
no hi ha un trimestremarcadament turístic comva ser-ho el ter
cer de l'any 1989. En aquest segment, s'ha detectat un cert canvi
en el motiu d'elecció de la ciutat: augmenten els que vénen per
raons culturalsmentre que l'any anterior predominaven els que
ho feien per motius de lleure.

Entre les raons d'elecció de Barcelona, creix la influència de la
informació obtinguda a través de fulletons publicitaris. Respecte
a l'any 1989, davallen fortament les motivacions derivades de re
comanacions i del coneixement previ de la ciutat. Així mateix,
desapareix quasi totalment la incidència de les agències de viatge
en la decisió de venir a la ciutat.

Pel que fa a la repetitivitat de la visita, sobresurten els qui vé
nen entre dos i tres cops l'any que multipliquen per dos el seu
pes, i els qui declaren fer-ho de dos a tres cops per mes. Es man
té el percentatge dels qui ens visiten, periòdicament, un cop per
setmana. Així mateix també cal ressaltar l'increment dels qui ho
fan per primera vegada.

Quant a les característiques identificadores de la mostra, no es

produeix cap variació rellevant en comparar amb l'any 1989. Els
visitants continuen sent majoritariament homes. Gairebé un 74

per cent es troben en l'interval d'edat comprès entre els 25 i els
49 anys, i d'aquests un 60,5 per cent se situa entre 35 i 49 anys.

Respecte a la professió, els grups més significatius són els tèc
nics superiors, els professionals liberals i els alts directius
-aquests tres grups reforcen la seva presència respecte de l'any
1989.

Predominen els visitants de nacionalitat espanyola -sobresur
ten els qui vénen de la comunitat autònoma de Madrid i del País
Basc- i davallen els de procedència estrangera -sobretot fran
cesos, britànics i italians. Tanmateix, cal assenyalar que, malgrat
tenir un pes relativament baix en relació amb el conjunt de visi
tants, es constata un creixement dels japonesos i, sobretot, dels
nord-americans, que quasi doblen el seu pes.
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Augmenta la utilització del tren

Respecte l'any 1989, augmenta el predomini de l'avió en rela
ció amb la resta de mitjans de transport possibles. Creix el nom
bre de visitants que arriben en tren. La utilització del tren, fins
ara un mitjà poc emprat, no coincideix al llarg de l'any necessà
riament amb períodes vacacionals i sembla força relacionada
amb viatges per motius de negoci, possiblement en desplaça
ments provinents de la resta de l'Estat. Quasi un 71 per cent dels
usuaris del tren aprofita el viatge per fer nit en el tren tant a l'a
nada coma la tornada. Davalla els visitants que empren el vehi
de propi, encara que continua sent el segon mitjà més utilitzat.
L'autobús/autocar segueix sent irrellevant; no obstant aixà, l'any
1990, encara es redueix més el seu pes degut a lamanca de grups
organitzats i a la reducció del turisme estrictament vacacional.

Quant a la contractació de l'allotjament, predomina la que es
realitza en origen i a través d'un intermediari. Respecte al perío
de 1989, destaca la forta embranzida de les contractacions en
destinació i amb intermediari. L'important pes dels visitants de
negoci sobre el total explica aquest augment, ja que, en un per
centatge molt significatiu, l'intermediari en destinació acostuma

a ser una empresa. Per tant, hi ha una relació directa entre l'in
crement de visitants per motius de negoci i l'augment de contrac

tació en destinació i a través d'un intermediari.

El règim d'allotjament empratmés freqüentment és el d'habi
tació i desdejuni. Respecte l'any anterior, augmenta la utilització
del règim d'habitació i desdejuni i només habitació en detriment
de lamitja pensió i de lapensió completa —escassa presència de
grups organitzats. L'usuari d'aquest tipus d'allotjament és bàsi
cament el visitant de negoci.

Al llarg de l'any 1990, els que han arribat a la ciutat, ho han
fet sols o amb amics o companys. En comparar amb el període
anterior, hi ha un augment dels qui vénen sols, mentre que es re
dueixen a lameitat els qui ho fan en grups organitzats i, més mo
deradament, els qui vénen amb amics.
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Fort impacte de les visites relacionades amb el modernisme

Quant als indrets més visitats de la ciutat, segueixen destacant
coma punts de màxim interès turístic Gaudí i tot el conjunt mo
dernista, el Barri Gòtic/Ciutat Vella, la Rambla, Montjuïc i el
Port/Colom. Cal assenyalar que les visites efectuades al conjunt
de la ciutat passen d'un 6,4 per cent l'any 1989 a un 13,1 l'any
1990, possiblement com a resultat de l'utilització de l'autobus
100. Així mateix, els resultats analitzats denoten el fort impacte
de totes les actuacions que s'han endegat i efectuat relacionades
amb el modernisme. Finalment, al llarg de 1990, s'ha anat cons

tatant un creixement, si bé molt suau, de les visites a les instal
lacions olímpiques —gairebé un 99 per cent dels visitants decla
ren saber que la seu dels Jocs Olímpics 92 és Barcelona.

Sobre els aspectes més positius de la ciutat, en valoració siste
màtica de al 10, l'oferta arquitectònica, l'oferta cultural, el
caràcter/amabilitat dels ciutadans, l'entreteniment i els trans

ports públics són els punts més ben valorats de la ciutat. Respec
te l'any 1989, no es produeixenmodificacions rellevants en les
valoracions declarades. Destaca l'evolució favorable de la valo
ració de la seguretat ciutadana i de la contaminació ambiental.
El nivell de preus es considera com el aspecte menys positiu; no
obstant això, quant a la relació qualitat/preu de l'oferta hotelera,
de l'oferta de restauració i de l'oferta comercial, la valoració
mitjana donada pels enquestats és de 6,1, 6,7 i 6,8 respectiva
ment.

En darrer lloc, el pes dels que declaren estar força omolt sa
tisfets de la seva visita és superior a l'enregistrar l'any 1989.

En resum, i analitzant globalment els resultats de l'any 1990,
el perfil del visitant és un home entre 35 i 49 anys, de nacionali
tat espanyola, de professió alt directiu, que arriba a la ciutat per
motius de negoci i ho fa bàsicament en avió, amb una freqüència
entre dos i tres cops l'any i amb una estada mitjana de 2 nits.



V. Mercat immobiliari





Construcció d'habitatges i projectes visats

Construcció d'habitatges

Barcelona

Resta

Barcelonès*
Resta

Regió I
Resta

Catalunya Cata unya

Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats

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

* Es consideren adscrits al Barcelonès els municipis de Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet iSant Adrià de Besòs (Llei 3/1990 del Parlament de Catalunya).

Font: Iniciats: Explotació delsvisats d'obra residencial dels Col.legis d'Aparelladors de Catalunya. Acabats: Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Generalitatde Catalunya.
Elaboració pròpia.

Variació (%)

Barcelona Resta Regió I
Iniciats Acabats Iniciats Acabats

1990/1989 -42,3 -42,0 -35,8 -20,7

1989/1988 35,6 -2,5 5,9 32,7

L'explotació dels visats d'obra residencial dels Col-legis d'A
parelladors de Catalunya i dels expedients d'acabament conce
dits per la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge corres

ponents al conjunt de l'any 1990 mostren, en relació amb l'any
1989, una davallada generalitzada del nivell d'activitat construc
tiva residencial al conjunt de Catalunya. Tant els habitatges ini
ciats com els acabats han patit un procés recessiu durant aquest
any a tots els àmbits territorials estudiats.

Els habitatges iniciats experimenten davallades respecte a

l'any anterior superiors al 20 per cent en tots els casos, i espe
cialment elevades en els casos de Barcelona i de la resta de Ca
talunya -amb unes disminucions del 42,3 i del 47,5 per cent res
pectivament. L'evolució dels habitatges acabats no és tan

negativa en conjunt -malgrat que a Barcelona es produeix una
davallada del 42,0 per cent. Si es considera que unapart impor
tant dels habitatges acabats durant el 1990 es van iniciar el 1989
-un any de fort creixement, sembla que durant el 1991, el nom
bre d'habitatges acabats disminuirà sensiblement seguint la dava
llada que han experimentat els habitatges iniciats el 1990.

Malgrat que la disminució dels nivells d'activitat han estat ge
neralitzats, es deuen a diferents problemàtiques segons allà on

s'han produït; així, les disminucions més importants en els habi
tatges iniciats responen, en el cas de Barcelona, a l'escassetat i
carestia del sòl. En el cas de la forta davallada registrada a la
resta de Catalunya, el factor determinant ha estat la davallada
de la demanda de segones residències.
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Projectes d'habitatges visats pel Ccd.legi
d'Arquitectes (Província de Barcelona)

L Any Unitats

Total £122&fgáUfl&ial
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
lr. tr. 4.792 3.277 1.515
2n. tr. 5.863 3.610 2.253
3r. tr. 3.677 2.742 935
4t. tr. 3.587 2.948 639

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
lr. 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

Font: Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Projectes visats
Protecció

Variació (%) Total Lliures Oficial

4t. tr.1990/4t. tr. 1989 -45,7 -43,0 -64,0
4t. tr.1989/4t. tr. 1988 -0,7 -4,8 39,8

1990/1989 -37,8 -36,4 -52,7
1989/1988 25,1 32,4 -22,5
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L'evolució del nombre d'habitatges visats a la província de
Barcelona durant l'any 1990 mostra una davallada espectacular
i generalitzada -afecta tant als de promoció lliure coms als de

protecció oficial- respecte als nivells que s'havien assolit en el
bienni anterior.

Durant l'any 1990 el conjunt d'habitatges visats experimenta
una disminució del 37,8 per cent respecte a l'any anterior, que
contrasta amb l'increment del 25,1 per cent que es va registrar
entre el 1988 i el 1989. Aquest canvi de tendència representa el
final del breu període de creixement accelerat iniciat l'any 1987.
És també a partir d'aquest moment quan es comença a produir
una divergència creixent entre els visats d'habitatges lliures i els
de protecció oficial. Aquests perden atractiu i possibilitats per
part dels promotors davant l'escalada de preus dels de promoció
lliure. En efecte, a hores d'ara, els habitatges de protecció oficial
-que només representen el 6,3 per cent del conjunt dels visats
el 1990 -continuen en la tendència descendent dels darrers
anys. De fet, si no es produeix alguna decisió de caire polític en

vers aquest tema, la construcció de nous habitatges de protecció
oficial a l'àrea de Barcelona -de la mateixa manera que els ha

bitatges públics- es mantindrà en uns percentatges purament
anecdòtics.

Quant als habitatges lliures, aquest darrer any han suportat la
crisi que, dintre del sector de la construcció -pel qual en con

junt l'any 1990 ha estat molt expansiu- ha experimentat la
branca de la construcció residencial. Així, lamanca d'una políti
ca de sòl, els canvis en la fiscalitat de l'habitatge no principal i
l'encariment del finançament, juntament amb uns nivells de
preus fora de les possibilitats d'una gran part del mercat, han de
terminat una forta davallada en el nombre d'habitatges visats.

En tot cas, les necessitats d'habitatges nous continuen creixent
-incrementant el dèficit existent, de manera que aquesta diver
gència creixent entre oferta i demanda d'habitatge noupot crear
seriosos problemes si no s'apliquen solucions d'àmbits global
tendents a corregir els problemes esmentats anteriorment.



Llicències d'obres

Sostre previst a les licències d'obres concedides (na2)
1989

(b)
_

Variació
. alb) (%

1990 amb
Vila01~c)

(1990)

Variació amb
Vila Olímpica (%)L.

1990

(a)

Total 1.616.197 991.899 62,9 2.003.158 55,0

Edificis residencials 642.676 665.934 -3,5 843.319 -12,7
Ús residencial 332.417 291.351 14,1 451.787 -6,0
Aparcaments 212.448 237.814 -10,7 272.938 -16,1
Locals comercials 97.811 136.769 -28,5 118.594 -25,8

Altres edificis 973.521 325.965 198,7 1.159.839 255,8
Aparcaments* 323.604 78.233 313,6 356.065 355,1
Indústria 107.279 94.756 13,2 111.789 18,0
Oficines 197.396 79.260 149,0 267.339 237,3
Equipaments 239.397 59.436 302,8 301.339 407,8
Hotels 175.271 n.d. n.d. 237.701 n.d.
Altres equipaments 64.126 n.d. n.d. 64.126 n.d.

Locals comercials 105.845 14.280 641,2 122.819 760,1
* El sostre destinat a aparcaments durant el primer trimestre de l'any 1989 es va estimar en funció del nombre de places.
Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificacióde l'Ajuntament de Barcelona.

Els quadres d'aquest capítol han estat elaborats a partir de les
dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edifi
cació de l'Ajuntament de Barcelona. Els expedients que han ser
vit de base per a la seva elaboració són els que contemplen in
crement de sostre, tant els de nova planta com les ampliacions.

Aprovada la construcció de 2 milions de m2 de superfície

Durant l'any 1990 s'ha aprovat la construcció d'un total de
2.003.158 m2 al conjunt de la ciutat. D'aquesta superfície, el 42,1
per cent pertany a edificis de tipus residencial i el 57,9 per cent
restant correspon a d'altre tipus d'edificacions. La nova superfí
cie prevista durant el 1990 representa un increment del 55,0 per
cent en relació amb la que es va aprovar durant l'any anterior, i
és un 193,8 superior a la prevista durant el 1988. Això marca una

evolució molt positiva del conjunt de l'activitat constructiva a la

ciutat, malgrat que una anàlisi posterior per subsectors demos
trarà que s'han produït variacions en sentit invers.

La distribució d'aquest nou sostre segons els usos principals
als que està destinat mostra com -en relació amb la distribució
que es va donar el 1989- s'ha produït una disminució important
del pes relatiu que tenen les edificacions residencials sobre el to
tal, car passen de representar el 74,8 per cent el 1989 al 42,1 per
cent el 1990. Això vol dir que les edificacions no residencials han
augmentat en més de 30 punts la seva importància relativa en el
conjunt de sostre previst a la ciutat durant el 1990. Aquest aug
ment de pes relatiu de sostre no residencial es produeix també
en termes absoluts, de manera que es fa palesa la forta embran
zida d'aquest tipus d'edificacions, la qual cosa està determinant
l'evolució de la ciutat en els últims temps.

El sostre destinat a usos no residencials creix un 260 per cent

Seguint amb l'evolució per grans grups en relació amb l'ús a

què es destinen, malgrat l'evolució general molt positiva, es de
tecten comportaments divergents. Així, hi ha una gran disparitat
entre les variacions registrades a les edificacions residencials i les
que no ho són; en relació amb el 1989, les primeres registren una

disminució del 12,7 per cent, mentre que les segones es disparen
i creixen d'un 255,8 per cent. Entre les primeres, a tots tres sub

grups -ús residencial pròpiament dit, aparcaments i locals co

mercials en edificis residencials- les variacions són negatives,

essent lamenys important -d'un 6,0 per cent- la corresponent
al subgrup més important en termes absoluts, és a dir, els habi
tatges -que representen el 22,6 per cent del conjunt de sostre
previst durant el 1990. En el grup de les edificacions no residen
cials, s'han produït creixements a tots els subgrups, destacant-ne
els que s'han registrat als aparcaments no residencials -del
355,1 per cent- i als equipaments -del 407,8 per cent-, amb
una participació del 17,8 i del 15,1 per cent respectivament sobre
el conjunt de sostre previst. En relació amb l'increment que s'ha
produït als equipaments, en no disposar de les dades desagrega
des anteriors al 1990, incorporen els hotels, demanera que re
flecteixen la forta empenta que s'ha registrat en aquest sector
per disposar convenientment la ciutat als esdeveniments que han
de tenir lloc el proper any.

En termes més globals, sensedistingir entre edificacions resi
dencials i no residencials, cal destacar laprogressiva pèrdua
d'importància de la superfície destinada a habitatges, el manteni
ment de la destinada a aparcaments i l'augment de la destinada a

oficines i equipaments -inclosos els hotels.

Ara bé, una bona part del sostre previst durant el 1990 està di
rectament vinculat amb projectes de la Vila Olímpica. Si consi
derem que es tracta d'una operació molt conjuntural, bo i que
l'aprovació del conjunt de llicències s'ha produït en un període
força vast, podem sintetitzar els trets principals que es deriven
de l'anàlisi de les llicències aprovades durant el 1990 sense
comptabilitzar els expedients de la Vila Olímpica. Respecte al
conjunt de sostre aprovat, l'evolució respecte al 1989 és encara

més positiva que si es considera el conjunt del sostre amb Vila
Olímpica, amb un creixement del 62,9 per cent enfront del 55,0
que ja hem comentat anteriorment. Aquesta evolució diferent
s'explica perquèmentre que les edificacions residencials experi
menten una disminució menys acusada -del 3,5 per cent, les no

residencials creixenmolt menys -un 198,7 per cent.

Alhora, s'ha de fer constar una distribució per usos força simi
lar a l'analitzada anteriorment. Com a trets diferencials destaca
l'evolució positiva -amb un increment del 14,1 per cent- de la
superfície destinada a usos exclusivament residencials en relació
amb el 1989. Això és perquè la major part dels habitatges de la
VilaOlímpica es van aprovar durant el segon semestre de 1989.
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Habitatges previstos a les llicències d'obres d'edificis

Incremen

de sostre*
' -

residencials concedides

Habitatges previstos
Increment

habitatges*
.dasirs~

Sostre

construït per

habitatge
1112

Edificis

avistos

(1990)

Habitatges
per edüglDishàiiiiik

Sostre residencial

construït previst
%

1. Ciutat Vella 21.811 6,6 0,62 233 7,8 0,45 93,6 14 17

2. Eixample 37.211 11,2 0,32 353 11,8 0,28 105,4 23 15

3. Sants-Montjuïc 70.491 21,2 1,31 660 22,1 0,86 106,8 23 29

4. Les Corts 24.345 7,3 0,70 167 5,6 0,46 145,8 15 11

5. Sarrià-Sant Gervasi 18.287 5,5 0,24 138 4,6 0,21 132,5 29 5

6. Gràcia 24.809 7,5 0,55 170 5,7 0,29 145,9 36 5

7. Horta-Guinardó 22.325 6,7 0,44 224 7,5 0,31 99,7 33 7

8. Nou Barris 8.765 2,6 0,19 72 2,4 0,10 121,7 14 5

9. Sant Andreu 18.452 5,6 0,46 156 5,3 0,28 118,3 24 7

10. SantMartí 85.921 25,8 1,42 812 27,2 0,96 105,8 26 31

Total sense
Vila Olímpica 332.417 100,- 0,591 2.985 100,- 0,43i 111,4 237 12,6

Vila Olímpica Poblenou 60.519 13,4 0,11' 433 11,0 0,06' 139,8 4 108

Vila Olímpica Valld'Hebron 58.851 13,0 0,11' 501 12,8 0,071 117,5 1 501

Total amb

Vila Olímpica 451.787 100,- 0,811 3.919 100,- 0,561 115,3 242 16,2
* En relació amb l'estoc existent acada districte el 1986.
' En relació amb el total de 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'Ajuntamentde Barcelona i per ICB.

Aprovada la construcció de gairebé 4.000 nous habitatges
a la ciutat

Durant el 1990 s'han concedit llicències per a la construcció de
451.787 m2 de nou sostre residencial que corresponen a 3.919 ha

bitatges, els quals s'ubicaran en 242 nous edificis o promocions.

D'aquesta nova superfície residencial, un 26,4 per cent corres
pon a promocions d'habitatges olímpics. Cal dir que amb aquests
expedients ja han estat concedides gairebé totes les llicències re
sidencials que pertanyen a aquesta operació en les dues àrees
d'assentament «olímpic» previstes a la ciutat. Ambaixò resten

quasi enllestides les previsions residencials que s'han concretat
en la nova urbanització d'aquestes dues àrees, les quals han vist
transformar radicalment la seva fesomia per tal d'adaptar-se a

les creixents necessitats de modernització de la ciutat.

Aquestes xifres mostren un nivell d'activitat constructiva força
similar al registrat el 1989, amb una disminució del 6,0 per cent
del total de superfície prevista, és a dir, comptabilitzant la Vila
Olímpica, i un increment del 14,1 per cent si no es comptabilitza
aquesta. Els habitatges també experimenten una recessió molt
lleu en disminuir un 1,0 per cent el nombre de previstos respecte
a l'any 1989. Ara bé, si es deixen de comptabilitzar els correspo
nents a la Vila Olímpica d'ambdós anys, es registra un creixe
ment del 22,9 per cent. En tot cas, tant pel que fa a la superfície
com als habitatges, els ritmes de creixement s'han avivat força
respecte a l'evolució que es va registrar entre els anys 1988 i
1989, on es van registrar creixements del 5,7 i del 7,7 per cent
per sostre i per habitatge respectivament.
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Malgrat aquest comportament positiu de la variable, el rera
fons d'aquests nivells d'activitat assoleix una extensió que sobre
passa de bon tros una anàlisi parcial del tema. Com hem comen

tat a l'apartat anterior, la construcció residencial entra en un

període recessiu que afectarà -possiblement abans de l'estiu
les llicències de construcció de nous habitatges, i que és l'expo
nent d'una situació on l'escassesa de sòl urbà i, per tant, d'oferta
de sòl qualificat, juntament amb l'especulació i la carestia del fi
nançament, configuren unes perspectives molt poc falagueres
per la creixent demanda insatisfeta de la ciutat i la seva àrea
d'influència. L'Administració Local està començant a actuar

amb la compra de nous habitatges per poder oferir-los a preus
moderats. Sembla, a més, que d'aquí a poc temps és possible
que es modifiquin les condicions d'accés al lloguer d'habitatges.
En tot cas, això ha de ser només el començament d'una política
seriosa i constant per poder posar l'habitatge a l'abast dels ciuta
dans. Altrament, serà difícil per a la ciutat mantenir la seva con

dició natural de servir de refugi als residents.

La nova oferta prevista d'habitatges no es traduirà en un

increment net significatiu del parc existent.

Centrant-nos estrictament en les dades, el nou sostre previst
durant l'any 1990 suposa un increment del 0,81 per cent respecte
a l'estoc existent a la ciutat el 1986; pels habitatges, aquest incre
ment és del 0,5 per cent, de manera que els nous habitatges que
s'incorporen disposen d'una superfície construïda superior a la
mitjana del parc d'habitatges de la ciutat el 1986. En tot cas, l'a
portació neta al parc d'habitatges de la ciutat dels gairebé 4.000

previstos es queda en un no-res, un cop considerades les necessi
tats de substitució.

Pel que fa a les característiques constructives dels nous edificis
previstos, no s'incorporen gaires novetats a les que s'han regis
trat al llarg de l'any. Els 3.919 nous habitatges s'ubiquen a 242
edificis, amb una mitjana de 16,2 habitatges per edifici. Ara bé,



Llicències d'obres de construcció
de nou sostre aprovades
Any 1990

Edificis residencials
unifamiliars
• 2-10 habitatges
• 11-40habitatges
• > 40 habitatges
Altres edificis
• Oficines
• Indústries
• Equipaments
• Hotels

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades
facilitades per la Direcció de Serveis de Control
de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.
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hi ha certs edificis que —tal com vàrem explicar al número 9 de

BARCELONA.ECONOMIA- no s'adapten a aquesta classificació i

queden comptabilitzats com a promocions. És el cas dels 5 expe
dients corresponents a la Vila Olímpica que s'han aprovat l'any
1990. En general es tracta d'edificacions prou singulars com per
merèixer un tractament aìllat, que es justifica, a més, per no
produir biaixos en la comptabilització del conjunt de dades de la
ciutat. Així, per a la resta d'edificis, es registra una mitjana de
12,6 habitatges per edifici, dada força superior a la corresponent
a l'any 1989 —7,5—, però alhora similar a la del 1988 —11,1. En
l'apartat següent s'analitzen altres tipus de dades més detallades
sobre les característiques dels edificis previstos. Allí s'examinen
les característiques constructives i qualitatives d'una mostra dels
expedients aprovats.

La superfície mitjana construïda dels habitatges nous previstos os

cil.larà a l'entorn dels 115 m2.

Quant a ladimensió mitjana dels nous habitatges previstos, la
superfície mitjana construïda és de 115,3 m2 per habitatges pel
conjunt de les dades de la ciutat, i de 111,4m2 si no es comptabi
litza la Vila Olímpica. En conjunt, aquestes dimensions són infe
riors a les registrades durant els darrers dos anys, car el 1989 la
mitjana fou de 121,4 m2 amb Vila Olímpica, i de 119,9 m2 sense
Vila Olímpica, mentre que el 1988 va ser de 122,3 m2.

En conjunt, doncs, s'ha produït una disminució de la mitjana
de la superfície construïda dels habitatges; en part, això pot ser
una conseqüència de la correlació positiva entre la superfície i

els preus finals dels habitatges, demanera que es pot esperar
una tendència —en tot cas moderada— cap a una reducció de les

dimensions mitjanes dels habitatges amb la finalitat de substituir
increments en el preu de venda per superfície útil. A banda
d'això, la progressiva transformació dels hàbits de vida i de les
estructures familiars tradicionals exigeixen un eixamplament
de l'oferta capaç d'adaptar-se a dimensions més adequades, per
tald'albergar una major diversitat d'ús dels espais de què es

disposa.

Gairebé la meitat dels habitatges previstos es localitzaran als
districtes de Sants-Montjuïc i de Sant Martí.

Un tractament més detallat per districtes fa palesa la forta
concentració dels nous habitatges previstos als districtes de
Sants-Montjuïc i Sant Martí, car són els que registren una activi
tat constructiva més intensa, aplegant entre tots dos gairebé la
meitat del nou sostre i dels habitatges previstos a la ciutat. Si hi
incorporem a més els expedients corresponents a les dues àrees
olímpiques, el districte de Sant Martí acull una tercera part del
total del nou sostre i el d'Horta-Guinardó assoleix la segona po
sició com a districte receptor de nous habitatges. En relació amb
l'increment que representa per a cada districte la superfície apro
vada el 1990, els districtes que —sense comptabilitzar la Vila
Olímpica— veuen augmentar més la seva dotació de sostre resi
dencial i elnombre d'habitatges respecte a les respectives dota
cions de l'any 1986, tornen a ser Sant Martí i Sants-Montjuïc els
que registren increments superiors a la mitjana de la ciutat, amb
l'1,42 i 1,31 per cent d'increment en el sostre i del 0,96 i 0,86 en

el nombre d'habitatges.
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Entre les dades més significatives i que revelen majors dife
rències entre els diferents districtes de la ciutat, el nombre d'ha
bitatges previstos per edifici ofereix una clara idea de les dife
rents tipologies edificatóries que concorren en determinades
zones. Així, i tenint en compte que hi ha una escassesa relativa
d'expedients que impedeix realitzar una anàlisi massa global, du
rant els tres anys que hem realitzat el seguiment d'aquesta infor
mació, sempre han estat els districtes de Sant Martí, Sants
Montjuïc i l'Eixample els que han acollit els edificis amb un ma

jor nombre d'habitatges de mitjana; així, l'any 1990 registren
unes mitjanes de 31, 29 i 15 habitatges per edifici respectiva
ment. Per contra, durant el mateix període els districtes que han
acollit els edificis de menors dimensions mitjanes han estat

Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Horta-Guinardó, on en cap cas du
rant els tres anys esmentats han superat lamitjana de sis habitat

ges per edifici.

Pel que fa a les dimensions mitjanes dels habitatges previstos,
els que registren unes ratios superiors de sostre construït per ha
bitatge corresponen als districtes de Gràcia, les Corts i Sarrià
Sant Gervasi, superant els 130 m2. Val a dir, tanmateix, que es

tracta de tres districtes que acullen en conjunt només el 15,9 per
cent del total d'habitatges previstos sense comptabilitzar la Vila
Olímpica. Per contra, els que registren ratios inferiors a la mitja
na de laciutat són Ciutat Vella i Horta-Guinardó —amb 93,6 i
99,7 m2 de sostre per habitatge respectivament—, que represen
ten un 15,3 per cent dels habitatges previstos a la ciutat sense
comptabilitzar la Vila Olímpica.

D'altra banda, els expedients corresponents a la VilaOlímpica
que han obtingut la seva aprovació al llarg de l'any 1990 presen
ten la particularitat de correspondre a tipologies edificatóries no

massa comunes —especialment en el cas de promoció correspo
nent a la Vall d'Hebron— de manera que conformen uns edificis
ben diferenciats del conjunt dels aprovats. El més destacable —a

banda de l'impacte urbanístic que representa i sobre el qual hem
insistit repetidament— són els increments respectius que repre
senten per a cadascun dels districtes on s'ubiquen els habitatges
que contenen, així com el conjunt de sostre que representa la se

va incorporació al conjunt de la ciutat —gairebé una quarta part
del conjunt del sostre i dels habitatges previstos. D'altra banda,
destaca la superfície mitjana construïda pels habitatges correspo
nents a la Vila Olímpica del Poblenou, amb 139,8 m2 de sostre

per habitatge, força superior a la mitjana de la ciutat pel conjunt
de l'any —115,37 m2—, i alhora superior a la que es va registrar
als expedients de la Vila Olímpica que van obtenir llicència l'any
1989 —123,7 m2 per habitatge.



Distribució dels habitatges i dels edificis previstos segons la tipologia i la grandària dels edificis ( 1))0)

bre de plantes* Nombre d'habitatges per edifici

1 2-4 5-10 11-20 21-40 +40

1 4 11 8 23

2 10 24 64 27 125
3 8 8 14 30

4 4 27 66 97

5 20 73 73 75 241

més de 5 13 26 295 334

Total habitatges 14 47 127 193 99 370 850

Edificis segons nombre
d'habitatges per edifici 14 15 16 13 4 6 68

* Superiors a la planta baixa.
Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Característiques constructives i qualitatives dels edificis
i dels habitatges previstos.

Reprenem a continuació l'anàlisi mostral que sobre les carac

terístiques constructives i qualitatives de la nova oferta residen
cial vam realitzar als números 4 i 6 de BARCELONA.ECONOMIA. Es
tracta d'un estudi en profunditat sobre els habitatges previstos a

les llicències d'obres de nova construcció aprovades durant l'any
1990 per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'A
juntament de Barcelona. En aquest cas, lamostra ha estat triada
en base a una selecció aleàtoria simple del conjunt d'expedients
aprovats durant cadames. La mostra triada representa el21,7
per cent dels habitatges previstos durant l'any 1990. L'experièn
cia d'anàlisis anteriors ens assegura una correcta significació de
la mostra, que aporta una informació representativa i general
dels trets qualitatius de la nova oferta residencial, ja que aquest
tipus de variables no ofereixen variacions significatives a curt i

mig termini i no es veuen afectades per l'estacionalitat que altera
l'evolució d'altre tipus d'indicadors.

El conjunt de dades que hem analitzat ha estat estructurat en

quatre grups diferenciats. En primer lloc s'ha fet una taula que
relaciona els habitatges agrupats per intervals i el nombre de
plantes dels edificis on s'ubiquen. En segon lloc s'analitza la dis
tribució dels habitatges de la mostra en funció de les seves di
mensions i de la distribució interior dels espais que contenen. En
tercer lloc, ens endinsem en l'anàlisi del nombre i tipus de dor
mitoris dels habitatges. En darrer terme, es completa l'anàlisi
amb l'encreuament del nombre d'habitatges amb el nombre i ti
pus de bany que contenen.D'altra banda, com a cloenda se su

bratllen els trets més significatius dels espais verds i exteriors
dels habitatges i dels edificis de la mostra, i s'especifica si es trac
ta d'espais d'ús col.lectiu o privat.
Dues terceres parts dels edificis residencials previstos tenen
com a màxim deu habitatges.

Així, pel que fa a la distribució dels habitatges i dels edificis

previstos segons la tipologia i lagrandària dels edificis, hom s'a
dona ràpidament de la correlació positiva que existeix entre el
nombre de plantes dels edificis i el nombre d'habitatges. Més re
llevant encara és ladistribució dels habitatges previstos en rela
ció amb el tipus d'edificis on s'enclaven. Es fa palesa lagairebé
simbòlica presència d'habitatges unifamiliars a la nova oferta
prevista; d'aquesta manera, malgrat que un 20,6 per cent dels
edificis previstos acull habitatges unifamiliars, aquests només re

presenten l'1,6 per cent del total dels habitatges previstos l'any
1990. Han disminuït, doncs, la seva presència relativa respecte a

la mostra que vam estudiar per l'oferta aprovada l'any 1989, car
llavors representaven el 23,1 per cent dels edificis i el 3,1 per
cent dels habitatges previstos. Val a dir que això es produeix en
un moment en què —a causa del creixement històric de l'última
meitat de segle ençà, i del tipus de plantejament adoptat— les
tradicionals zones residencials unifamiliars han quedat sotmeses
a processos de transformació cap a tipologies plurifamiliars, de
manera que semblen autèntics reductes que, bé per la qualifica
ció atorgada pel PGM, bé per tractar-se de zones on les edifica
cions aïllades estan àmpliament consolidades, subsisteixen envol
tades d'un entornmolt més densificat. Això no obstant,
juntament amb aquest fenomen, s'ha produït, en els últims
temps, una transformació de les exigències habitacionals de la
demanda cap a un major consum de sòl, que s'ha materialitzat
en una major demanda d'habitatges unifamiliars. En aquest da
rrers anys s'ha produït a tot el país una revifalla de la construcció
d'habitatges unifamiliars —generalment en filera— la pretensió
de la qual ha estat satisfer els desitjos demajor independència i

espai, juntament amb una àmplia incorporació de tipologies al
ternatives respecte a distribució de l'espai en més d'un nivell.

Centrant-nos ara en les tipologies edificatóries més comunes
en l'oferta residencial prevista durant l'any 1990 a Barcelona, les
concentracions més importants d'habitatges es donen en els
blocs de majors dimensions que, d'altra banda, són els menys
abundants. Així, el 43,5 per cent dels habitatges de lamostra
s'ubiquen en blocs que tenen més de 40 habitatges i 5 o més

plantes. Per contra, els edificis ofereixen una distribució molt
més homogènia en relació amb les agrupacions d'habitatges que
hem establert; així, els intervals d'1, de 2 a 4, de 5 a 10 i d'11 a

20 habitatges aporten cadascun aproximadament una quarta part
del conjunt de nous edificis. La resta, queda per les agrupacions
superiors d'habitatges. En conjunt, doncs, aquesta concentració
d'habitatges en els edificis de majors dimensions mostra una

perspectiva força realista de l'aprofitament de l'espai —molt es

càs— per part dels constructors i de la necessitat de la demanda
—siguin quines siguin les seves preferències habitacionals— a

adaptar-se a aquesta oferta tan poc homogènia.
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Distribució dels habitatges
Distribució de la seva superfície

previstos segons grandària.
útil segons usos (%) (1990)

Nombre d'habitatges
de la mostra Ús particular Ús Espais Espais

Total % Dormitoris Banys Total Comú complementaris Exteriors Total

fins a 60 m2 73 8,6 39,2 8,9 48,1 39,6 11,0 1,3 100,-
de 61 a 90 m2 346 40,7 37,7 8,3 46,0 38,3 7,4 8,3 100,-
de 91 a 120 m2 359 42,2 38,9 7,8 46,7 34,9 10,5 7,9 100,-
de 121 a 150 m2 62 7,3 41,3 5,6 46,9 30,4 12,4 10,3 100,-
més de 150 m2 10 1,2 25,0 7,6 32,6 49,5 16,4 1,5 100,-

Total 850 100,- 38,2 7,8 46,0 36,4 9,9 7,7 100,

Os particular: dormitoris i banys.
Ús comú: menjador, sala d'estar icuina.

Espais complementaris: passadissos i rebedor.
Espais exteriors: safarejos ibalcons.

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Més del 80 per cent dels habitatges previstos disposa d'una
superfície útil que oscil.la entre 60 i 120 m2.

Aprofundint en les característiques dels habitatges de lamos
tra que hem analitzat, analitzarem a continuació la distribució
dels habitatges previstos segons la seva grandària i segons la desti
nació de la seva superficie útil. Els 850 habitatges de la mostra,
distribuïts en els 5 intervals de superfície útil que apareixen en el
quadre adjunt, tendeixen a la concentració -com era d'espe
rar- en els intervals mitjans, és a dir, de 61 a 120 m2. Si pensem
que la superfície construïda pel total és de poc més de 115m2, la
superfície útil per habitatge de mitjana se situa prop dels 90 m2.
El fet que els dos intervals compresos entre ambdós extrems
-de 61 a 90 i de 91 a 120- gaudeixin d'una concentració d'ha

bitatges molt similar, amb el 40,7 i el 42,2 per cent respectiva
ment, reforça la validesa de la mostra. Aquesta concentració és

superior a la que es va registrar amb les dades mostrals correspo
nents a l'any 1989 -onentre els mateixos extrems es concentra
va el 72,5 per cent dels habitatges- però, en tot cas, subratllen
l'existència d'una oferta poc diversificada pel que es pot pensat
que poden ser les exigències de la demanda. Ara bé, tal comes

dedueix de la síntesi de l'estudi Preferències dels compradors
d'habitatge a Barcelona i el seu entorn (Monografia 3), les superfí
cies útils desitjades per la demanda es concentren en el tram 60-
100 m2, amb un 48,3 per cent de les sol.licituds corresponents a

Barcelona. És a dir, que malgrat l'evolució de la societat cap a

hàbits de vida dissemblants i estructures familiars més desinte
grades, això no queda reflectit encara en les necessitats expressa
des pels compradors d'habitatges. D'una banda, és ben cert que
la majoria de la població segueix demanant els productes més es

tàndards; de l'altra, es pot pensar que les necessitats d'espai no
s'ajusten a una correlació estricta amb el nombre de persones
que integren la llar; així, factors com la consideració de l'habitat
ge com a inversió de futur, o per exemple les necessitats de gau
dir d'una quantitat de sostreper capita molt diferent segons els
diferents tipus d'hipotètics compradors que es tracti, condicio
nen aquesta decisió.
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Pel que fa als habitatges de l'oferta actual que s'enclaven a

d'altres intervals de superfície no centrals, un 8,6 per cent dels
habitatges de lamostra tenen una superfície útil inferior a 60 m2;
val a dir que segons el mateix estudi, el 18,6 per cent dels sol.li
citants d'habitatge de Barcelona expressen la seva preferència
per habitatges inferiors als 60 m2. En l'altre extrem, només l'1,2
per cent de l'oferta s'orienta cap a habitatges superiors als 150
m2. En qualsevol cas, aquest és un segment on, degut a l'escasse
tat relativa d'expedients, esdifícil parlar d'oferta; s'ha de tenir
en compte potser -en aquest interval de superfície més clara
ment que en d'altres- que l'oferta no sigui tal oferta, és a dir,
que l'expedient aprovat respongui a una demanda personal i
molt concreta -el promotor serà el futur propietari i resident,
de tal manera que no surti al mercat en sentit estricte.

Gairebé la meitat de la superfície útil dels habitatges es destina
a usos privats.

Si passem a l'estructura interna dels habitatges, és a dir, a la
distribució dels espais interiors, podem fixar un punt de referèn
cia que equivalgui al «tipus d'habitatgemitjà», que seria el que
resulta d'aplicar al conjunt de dades les ponderacions apropiades
en funció deknombre d'habitatges que es concentra a cada inter
val de supeffície. Així, segons la mostra que hem seleccionat, el
46,0 per cent de la superfície útil de l'habitatge es destina a usos

privats, entenent per aquests els dormitoris i els banys; l'altre ti
pus d'ús que concentra també una part important del sostre és el
destinat a usos comuns, és a dir, el menjador, la sala d'estar, la
cuina i, si es dóna el cas, la biblioteca i d'altres similars, amb el

36,4 per cent de la superfície útil. La resta d'espais es distribuei
xen en el 9,9 per cent pels espais complementaris, és a dir, pas
sadisos i rebedors, i el 7,7 per cent restant per safarejos, balcons
i petites terrasses. Un fet que cal remarcar es que aquesta distri
bució percentual dels espais inferiors dels habitatges resulta gai
rebé idèntica a la que va resultar de l'anàlisi de lamostra de
l'any 1989.

Analitzant la distribució de la superfície útil dels habitatges de
forma desagregada en funció dels intervals de superfície en què
hem desagregat la mostra, no s'adverteixen diferències molt im
portants. Així, a cap dels grups s'observen distribucions molt llu
nyanes respecte a la mitjana. Les més significatives són les
corresponents als espais exteriors. Respecte a això, cal dir que
s'han considerat espais exteriors a efectes de comptabilització
general de l'espai de l'habitatge els que no superen els 15 m2 de
superfície, és a dir, si hi ha una terrassa superior a aquesta su



Distribució dels habitatges previstos segons el nombre de dormitoris.
Distribució dels dormitoris segons la grandària (%) (1990)

Nombre d'habitatges
Nombre de la mostra Nombre/superfície dormitoris
dormitoris

_

%Total L. fins a 6m2 de 6J a 9 m2 de 9J a 12 m2 més de 12 m2 Total

1 27 3,2 63,0 37,0 100,-
2 76 8,9 19,7 66,4 13,9 100,-
3 301 35,4 29,1 41,1 29,8 100,-
4 410 48,3 1,1 46,8 29,0 23,1 100,-

més de 4 36 4,2 5,4 35,7 20,4 38,5 100,-

Total 850 100,- 1,1 38,7 34,0 -r 26,2 100,-

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

perfície només s'han comptabilitzat -per l'elaboració d'aquest
quadre- els primers 15 m2 d'aquesta. Es per això que els habi
tatges superiors a 150 m2 només destinen 11,5 per cent del total
de la seva superfície útil a espais exteriors. Òbviament, una bona
part d'aquests habitatges sense deixar de tenir en compte que
només representen l'1,2 per cent del total dels habitatges de la
mostra- corresponen a edificis unifamiliars aïllats que disposen
de jardí propi. Els habitatges que no superen els 60 m2 de super
fície útil són -ffigicament- els que disposen de menys espais
exteriors. En aquest cas, això respon a unautilització molt inten
siva de l'espai, fet que es corrobora amb el fet que és el segment
on es dóna una preponderància relativa superior de la suma d'es
pais d'ús privat i d'ús comú, amb el87,7 per cent del total de la
seva superfície útil, 5,3 punts per sobre de lamitjana.
El fet que es doni una gran proporcionalitat i equilibri en la

distribució interior dels habitatges, independentment de la seva

superfície útil, mostra com els espais interiors dels habitatges
creixen de manera directament proporcional amb la grandària
d'aquests.

Els habitatges que tenen tres i quatre dormitoris acaparen el gruix
de la nova oferta residencial.

Pel que fa a una anàlisi més exhaustiva de la distribució inte
rior dels habitatges, i centrant-nos en la superfície destinada a

espais privats, hem elaborat una distribució dels habitatges pre
vistos de la mostra segons el nombre de dormitoris de què dispo
sen, així com un distribució d'aquests segons la seva grandària.
En primer lloc, destaca una gran concentració de la nova oferta
en habitatges que tenen 3 o 4 dormitoris, i representenmés de
tres quartes parts del total de la nova oferta -el 48,3 per cent
dels habitatges disposa de 4 dormitoris, mentre que els de 3 ha
bitacions representen el 35,4 per cent del habitatges de lamos
tra. Amb això consoliden la preponderància que ja van manifes
tar a l'anàlisi corresponent a la mostra del 1989, però en aquell
cas encara estava més polaritzat i els habitatges de 4 dormitoris
representaven el 62,8 per cent. Val a dir que l'estudi esmentat
anteriorment posa de relleu que les preferències dels compra
dors d'habitatges a Barcelona s'orienten cap a habitatges amb 3
o4 dormitoris -un 71,9 per cent dels demandants-, demanera
que en aquest sentit l'oferta sembla adaptada als requeriments
dels compradors. Els habitatges de només 2 habitacions repre
senten el 8,9 per cent dels previstos. En els extrems, els habitat
ges de la mostra que tenenmés de 4 dormitoris són el 4,2 per
cent del total, superant els que disposen d'una habitació -3,2
per cent- i que, en tot cas, sembla que han de formar part del
8,9 per cent d'habitatges que disposen d'una superfície útil infe

rior als 60 m2. Pel que fa a la grandària d'aquests dormitoris, els
més usuals són els de dimensions mitjanes, és a dir, entre 6 i 12

m2, car representen el 72,7 per cent del total dels dormitoris. Per
contra, gairebé són inexistents els dormitoris inferiors a 6 m2. Hi
ha una relació molt clarament definida que vincula els habitatges
amb menor nombre de dormitoris amb els dormitoris de dimen
sions més grans; és el cas dels habitatges que tenen un dormitori,
car aquest supera sempre els 9 m2 de superfície útil. Això suc

ceeix també, encara que no de manera tan acusada, en els habi
tatges que disposen de 2 dormitoris, car el 80,3 per cent dels
dormitoris superen els 9 m2. Els dormitoris de dimensions mitja
nes es concentren en els habitatges que tenen 3 i 4 dormitoris
que, no s'ha d'oblidar, són els més nombrosos. Els habitatges
que disposen de més de 4 dormitoris presenten una diversitat
multiforme d'espais que dóna cabuda als dormitoris més petits
-5,4 per cent dels dormitoris, de fet el grup on aquests queden
més representats-, i als més grans -on amb el 38,5 per cent
dels dormitoris també és elgrup on la seva participació és més

important.
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Distribució dels habitatges previstos per nombre de dormitoris i nombre i tipus de bany (%) (1990)

mbre
Nombre d habitatges Nombre i tipus de banys

anys dié de 2 banys
1 27 3,2 100,- 100,-
2 76 8,9 59,2 25,0 15,8 100,-
3 301 35,4 29,9 46,2 23,6 0,3 100,-
4 410 48,3 4,1 48,0 42,5 5,4 100,-

més de 4 36 4,2 41,7 58,3 100,-

Total 850 100,- 21,1 41,8 32,0 5,1 100,-

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Es generalitza la presència de més d'un bany per habitatge
a la nova oferta residencial.

Igual que a lamostra del 1989, el nombre de banys que es dó
na amb més freqüència és el d'un bany i un lavabo -amb un

41,8 per cent- malgrat que s'han observat diferències respecte a

la mateixa mostra. Així, malgrat que els habitatges amb dos
banys han experimentat un creixement relatiu de gairebé 5
punts, els habitatges amb només un bany representen el 21,1 per
cent del total d'habitatges de la mostra, més de 12 punts per so
bre del que es va registrar l'any anterior. Juntament amb això,
els habitatges que disposen demés de 2 banys han vist disminuir
demanera important la seva presència relativa, en passar a signi
ficar el 13,3 per cent el 1989 al 5,1 per cent el 1990. Hi ha una

lògica correlació entre nombre de banys i nombre de dormitoris;
els habitatges que disposen d'un dormitori, disposen també de
només un bany, mentre que, en l'altre extrem, els que disposen
de més de 4 dormitoris, tenen majoritàriament més de 2 banys,
encara que el 41,7 per cent d'aquests habitatges en té 2. La dis
minució del nombre d'habitatges que tenen més de 2 banys l'any
1990 respecte el 1989 i el creixement dels que disposen només
d'un bany està directament relacionada amb la disminució relati
va del pes que han experimentat els habitatges de dimensions
més grans, de manera que no es pot parlar d'un canvi de tendèn
cia respecte el 1989 mentre no es disposi d'una mostramajor.
Amb això, cal no perdre de vista que el gruix dels habitatges es

concentra en els grups de bany i lavabo i 2 banys, amb el 73,8
per cent dels habitatges, de manera que, en termes generals, es
manté l'estructura distributiva dels espais per instal.lacions sani
tàries.
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Els espais exteriors tenen una presència creixent, i les seves

característiques depenen del tipus d'habitatge que es tracti.

En relació amb la disponibilitat d'espai exteriors, es confirma
que majoritàriament els nous habitatges disposen d'algun espai
exterior, de manera que -com ja vam veure amb la mostra de
l'any 1989- aquests elements han esdevingut absolutament re
gulars en la nova oferta residencial. No és aliè a aquest fet l'evo
lució de les exigències habitacionals de la demanda. Per a la
mostra que hem analitzat, un 83,7 per cent dels nous habitatges
disposa d'algun espai exterior, ja sigui balcó, terrassa i/o jardí,
encara que el més freqüent sigui disposar d'un dels dos primers
-el 34,3 per cent dels habitatges disposa d'un espai per a terras
ses entre 4 i 8 m2, i el 23,7 per cent disposa d'un espai per a ter
rasses entre 8 i 15 m2. Els habitatges que disposen de jardí repre
senten unapart molt minsa del total -un 17,0 per cent-, i en la
major part dels casos -a diferència de l'any passat- es tracta

de verd d'ús col.lectiu, és a dir, a la disposició de totes les perso
nes que viuen en un mateix edifici. En aquest sentit, hi incideix
el fet que només l'1,6 per cent dels habitatges previstos siguin
unifamiliars.



Places d'aparcament previstes

istricte

a les llicències
En

d'obres concedides
En altres
edificis*

Total

nombre

de places

Places previstes/
places existents
el 1986 (%)

(1990)

Places previst
dèficit de p
el 1986

edificis residencials

Nombre

de

places %

Places previstes/
placesexis£el 1986 ,

Places previstes/
habitatges
previstos Places

1. Ciutat Vella 187 2,6 1,23 0,8 2.623 2.810 18,49 18,9
2. Eixample 933 12,9 0,93 2,6 1.498 2.431 2,43 21,5
3. Sants-Montjuïc 1.922 26,6 5,72 2,9 2.157 4.079 12,13 16,1
4. Les Corts 829 11,4 2,60 5,0 3.525 4.354 13,68 103,2
5. Sarrià-Sant Gervasi 602 8,3 1,60 4,4 152 754 1,25 5,9
6. Gràcia 545 7,5 1,21 3,2 117 662 1,47 35,3
7. Horta-Guinardó 449 6,2 1,11 2,0 50 499 1,24 2,2
8. Nou Barris 175 2,4 0,50 2,4 - 175 0,50 0,8
9. Sant Andreu 286 3,9 0,83 1,8 702 988 2,88 7,9
10. Sant Martí 1.322 18,2 3,61 1,6 153 1.475 4,03 4,3

Total sense
Vila Olímpica 7.250 100,- 1,68' 2,4 10.977 18.227 4,221 11,21
Vila Olímpica Poblenou 643 7,1 0,15' 1,5 1.160 1.803 0,411 1,11
Vila Olimpica Valld'Hebron 1.150 12,7 0,271 2,3 - 1.150 0,271 0,71
Total amb
Vila Olímpica 9.043 100,- 2,09" 2,3 12.137 21.180 4,90' 13,0'
En relació amb el total de la ciutat per al 1986.
* Altres edificis: Indústries, oficines, equ'paments ihotels.
Font:Elaboració pròpia a partir de les dades facilitadesper la Direcció de Serveis de Control de l'Edificaciói pel Servei de la Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

El nombre de noves places d'aparcament previstes a les llicències
durant el 1990 supera les 20.000 unitats.

Durant l'any 1990 s'ha produït un fort increment en la dotació
de places d'aparcament previstes a la ciutat, que ha vingut deter
minat principalment per l'evolució dels aparcaments previstos en

edificacions no residencials.

Així, s'ha aprovat la construcció de 21.180 noves places que
ocupen una superfície de 629.003 m2, la qual cosa suposa un
creixement del 51,9 per cent respecte a les places previstes l'any
1989. No obstant això, s'ha reduït el ritme de creixement que es

va registrar entre 1988 i 1989, quan la dotació de places d'apar
cament va créixer un 76,4 per cent i el sostre destinat, un 91,9
per cent. Ara bé, si es deixen de banda les places que pertanyen
a la Vila Olímpica, es famanifesta una acceleració del creixe
ment, amb un increment de les places previstes del 66,9 per cent
entre 1989 i 1990, i del 38,1 per cent entre el 1988 i 1989. Es fa
palesa, doncs, la forta embranzida que estan experimentant
aquest tipus de construccions, que, tal com hem analitzat ante
riorment, guanyen pes progressivament en detriment d'edifica
cions destinades a d'altres usos. Així, entre el 1988 i el 1990
-sense comptabilitzar la Vila Olímpica- han experimentat un
creixement de 2,4 punts en la seva participació sobre el conjunt
de sostre previst a la ciutat, i gairebé representen a hores d'ara
una tercera part del nou sostreprevist a la ciutat. La normativa
vigent sobre places d'aparcament per habitatge nou i per dotació
de sostre d'oficines, la rendibilitat via lloguer o renda dels pro
motors privats, i l'esforç de l'Administració Local per eixugar el
dèficit crònic d'aparcaments per a residents a moltes zones de la

ciutat, són les principals raons que expliquen aquest dinamisme.

Fort increment de les places d'aparcament ubicades en edificis
no residencials.

D'aquest conjunt de noves places aprovades, un 13,9 per cent
pertany a edificacions de la Vila Olímpica -el 8,5 per cent a la
del Poblenou i el 5,4 per cent a la de la Vall d'Hebron. Quant a
la distribució d'aquestes places en relació amb el tipus d'edifica
cions on s'ubiquin, un 42,7 per cent se situa en edificis de caràc
ter residencial. Si es considera que l'any passat aquestes repre
sentaven el 80,6 per cent del conjunt de les places previstes, és
manifesta, doncs, la progressiva importància que estan assolint
les dotacions d'aparcaments no residencials.

D'altra banda, l'evolució d'ambdós tipus de places ha esdevin

gut força divergent; així, mentre que les places ubicades en edifi
cacions residencials han minvat fortament -un 19,6 per cent pel
conjunt de la ciutat i un 11,8 per cent senseVila Olímpica- les
emplaçades en altres tipus d'edificis han experimentat unapro
gressió notable, amb un increment de l'ordre de 341,5 per cent
-del 306,6 per cent senseVila Olímpica.
Això està lligat amb la forta expansió que entre el 1989 i el

1990 han experimentat les edificacions no residencials -de l'or
dre del 355,1 per cent. Les residencials han vist modificada la se

va evolució positiva cap a un estancament i fins i tot una lleugera
caiguda si es tenen en compte els expedients de la VilaOlímpi
ca, de manera que això ha incidit de manera important en les
places d'aparcament que contenen. En tot cas, la construcció de

grans edificis -com és el cas d'hotels i edificis d'oficines- desti
nats a usos terciaris ha catapultat la dotació de places d'aparca
ment fins a assolir uns nivells que gairebé tripliquen el volum de

places aprovades l'any 1988.
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La incorporació d'aquestes places ha suposat un increment de
l'ordre del 4,90 per cent en relació amb ladotació de places exis
tents el 1986. Si es considera que l'any 1988 aquesta relació va
ser del 2,5 per cent, i el 1989 va ser de 3,2 per cent, es posa de
relleu l'acceleració dels ritmes de creixement que hem comentat

anteriorment. Igualment interessant és la relació que s'estableix
entre les noves places d'aparcament previstes als edificis residen
cials per habitatge previst; per al 1990 aquesta relació és de 2,3
pel conjunt de la ciutat, i del 2,4 si no es comptabilitzen els ex
pedients de la Vila Olímpica. Cal destacar que ambdues rela
cions són inferiors a les que es van registrar l'any passat -2,8 i
3,4 respectivament- degut al fet que en ambdós casos les places
residencials previstes han estat inferiors a les aprovades durant
l'any 1989.

D'altra banda, l'impacte de la incorporació d'aquests nous

aparcaments sobre el dèficit de places existents el 1986 es con

creta en el 13,0 per cent -1'11,2 per cent si no es comptabilitza
la Vila Olímpica. Hi ha, doncs, una substancial millora respecte
a la relació que es vadonar l'any 1989, que va ser de 8,5 per
cent, i respecte al 1988 -del 4,9 per cent. Sembla doncs que la
dotació de noves places contribuirà a alleugerir el problema de
l'escassetat de places d'aparcament a la ciutat. D'altres factors
com el decreixement durant el 1990 en el nombre de vehicles
matriculats o l'aplicació de mesures d'ordenació viària més laxes
que permeten d'aparcar en determinades zones de la ciutat a
la nit intervenen de forma significativa per atenuar aquesta si
tuació.

Quant a una anàlisi més exhaustiva per districtes, és interes
sant constatar que el 40 per cent del conjunt de les places previs
tes se situa a dos districtes; a les Corts un 20,6 per cent i a Sants
Montjuïc un 19,3 per cent. Aquesta concentració relativa de les
noves places previstes està vinculada, en ambdós casos, amb l'a

provació de grans edificis dedicats a usos terciaris que es doten
d'una gran quantitat de superfície per a aparcaments. Els altres
districtes que experimenten dotacions importants de places són
Ciutat Vella i l'Eixample, amb el 13,3 i el 11,5 per cent respecti
vament. A banda d'aquests, la participació de Sant Martí sobre
el total es concreta en el 15,4 per cent -el 7,0 per cent si no es

comptabilitza la Vila Olímpica. En l'altre extrem, és a Nou Bar

ris on la nova dotació resulta més minsa, amb el 0,8 per cent del
total de places previstes. Això és conseqüència de l'escasa activi
tat constructiva prevista en termes residencials i la nul.la activi
tat en la construcció de sostre d'oficines. Si no es consideren els
expedients de la Vila Olímpica, a Horta-Guinardó només s'ha
previst la construcció del 2,4 per cent del conjunt de places de la
ciutat. En tots dos casos les dotacions més importants provenen
d'edificacions residencials.
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En un altre ordre, el districte on es registra una millor relació
de places previstes per habitatge previst és a les Corts -amb
una proporció de 5 a 1. Pel que fa a la resta d'indicadors, desta
ca aquestmateix districte per l'impacte que representa la incor
poració de les noves places sobre el dèficit existent el 1986, car
la relació que s'estableix és del 103,2 per cent.

Al llarg de l'any 1990 s'ha concedit llicències d'obres per a
241.413 in2 de nou sostre destinat a usos comercials i activitats
annexes.

Aquesta superfície es troba distribuïda de manera homogènia
en edificis residencials i no residencials, amb una lleugera pree
minència dels segons respecte als primers. Això marca una alte

ració molt important en l'evolució de la nova oferta comercial de
la ciutat respecte a la distribució que s'ha produït durants els dar
rers 2 anys. La preponderància gairebé absoluta de les construc
cions comercials en edificis residencials sobre les no residencials
que s'havia registrat darrerament -amb un 92,0 per cent del
sostre comercial previst pel 1988, i del 91,8 per cent pel 1989-
ha deixat pas a un creixent protagonisme dels espais comercials
en altre tipus d'edificacions.

Forta embranzida de la dotació de sostre comercial en edificacions
no residencials.

Així, malgrat que la seva participació relativa en el conjunt de
sostre previst a la ciutat ha disminuït respecte del 1989 en 1,4
punts, s'ha produït un creixement del 38,6 per cent respecte al
mateix any -34,8 per cent sense Vila Olímpica; en tot cas, es
tracta d'un increment força més moderat que el que es va regis
trar entre el 1988 i el 1989, que va ser de 194,5 per cent -155,4
per cent sense Vila Olímpica. Ara bé, si desglossem l'evolució
del nou sostre comercial segons el tipus d'edificacions on s'ubica,
s'observa un comportament absolutament divergent segons de
quin dels dos tipus de sostre comercial es tracti. Mentre que el
situat en edificis residencials disminueix d'un 25,8 per cent
-28,5 per cent sense Vila Olímpica, l'ubicat en altre tipus d'edi
ficacions experimenta un creixement del 760,1 per cent -641,2
per cent sense Vila Olímpica. Es fa palesa, doncs, la forta em

branzida que experimenten els espais destinats a usos comercials
en general, però de maneramolt notable en els edificis destinats
a usos terciaris, com edificis d'oficines i hotels, a banda del gran
centre comercial del Port de Barcelona que s'ha aprovat durant
el 1990. En aquest sentit, l'expansió de les activitats relacionades
amb el desenvolupament comercial continua el seu ritme ascen

dent i, tot plegat, representa un factor d'atractivitat i de progrés
per a la ciutat.

La nova oferta comercial representa un increment del 8,00 per
cent respecte a la superfície existent el 1986. Es tracta d'una re

lació que augmenta de manera paral.lela al creixement que -en
termes absoluts i relatius- ha registrat el sostre comercial en ge
neral, car el 1988 aquesta relació va ser d'1,96 per cent i el 1989
del 5,77 per cent.



Sostre per a 11SOS comercials previst aleslkèticies d'obres concedides (1990)

m2 locals comercials construïts previstos/
tri2 locals comercials existents 1986

(%)Districte

En edificis residencials
En altres
edificis

construïts

Total

ntafitaiLtrulitsconstruïts

1. Ciutat Vella 3.039 3,1 21.755 24.794 5,92
2. Eixample 12.730 13,0 10.157 22.887 2,43
3. Sants-Montjuïc 21.784 22,4 13.191 34.975 12,89
4. Les Corts 8.640 8,8 56.987 65.627 55,97
5. Sarrià-Sant Gervasi 5.216 5,3 541 5.757 2,09
6. Gràcia 6.850 7,0 170 7.020 3,52
7. Horta-Guinardó 8.572 8,8 71 8.643 5,44
8. Nou Barris 4.698 4,8 4.698 2,62
9. Sant Andreu 7.660 7,8 1.547 9.207 5,09

10. Sant Martí 18.622 19,0 1.500 20.048 7,32

Total sense

Vila Olímpica 97.811 100,- 105.845 203.656 6,751
Vila Olímpica Poblenou 10.211 8,6 16.974 27.185 0,901
Vila Olímpica Valld'Hebron 10.572 8,9 10.572 0,35'
Total amb
Vila Olímpica 118.594 100,- 122.819 241.413 8,00'
Enrelació amb el total de la ciutat per al 1986.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitadesper la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona i CEP,Àrees de nova centralitat.

Les dades desagregades per districtes manifesten una concen

tració molt important de la superfície comercial prevista, amb
gairebé dos terços d'aquesta situada en tres districtes. Així, el
districte que incorpora una quantitatmés gran de superfície co

mercial és el de les Corts, amb el 27,1 per cent de la prevista al

conjunt de la ciutat; és alhora el districte que realitza una apor
tació més important en termes absoluts en superfície destinada a

usos terciaris, de manera que això determina aquesta preponde
rància relativa sobre la resta de districtes. Sants-Montjuïc i Sant
Martí -amb Vila Olímpica- són els altres districtes que presen
ten incorporacions més significatives en termes de sostre previst,
amb el 14,5 i el 19,6 per cent de l'aprovat pel conjunt de la ciu
tat. Altres districtes que incorporen una quantitat notable de su

perfície comercial són Ciutat Vella i l'Eixample, ambdós ubicats
en àrees centrals que han estat tradicionalment les més impor
tants en el desenvolupament comercial de la ciutat. Per contra,
els altres districtesmostren incorporacions moltminses, fet que,
juntament amb unes relacions de sostre comercial previst en
front de l'existent el 1986 molt baixes, configuren unes perspecti
ves de desenvolupament espacial de les activitats molt diferen
ciat per zones.

Espectacular increment del sostre destinat a oficines i usos
hotelers.

Al llarg de l'any 1990 s'ha aprovat la construcció de 111.789
de sostre industrial, la qual cosa representa un augment sensi

ble respecte al sostre previst durant l'any 1989 -de l'ordre del

18,0 per cent i del 13,2 per cent si no es comptabilitza la Vila
Olímpica. De fet, ésmés del doble del previst durant el 1988, de
manera que es constata un cert dinamisme en la dotació d'aquest
tipus de sostre a la ciutat.

En aquest sentit, els districtes de Sants-Montjuïc, Sant Martí i
Sant Andreu -seu de les zones industrials de la ciutat- són gai
rebé els únics on es concentren les instal•lacions industrials apro
vades; la preponderància absoluta del primer -amb el 57,1 per
cent del total de sostre industrial previst- marca una gran dife
rència i el distingeix com l'única zona susceptible d'ampliar les
grans superfícies destinades a naus industrials i grans magatzems
a la ciutat. S'ha de tenir present però, com ja és conegut, que
l'activitat industrial es veu desplaçada fora de la ciutat. Això es
reflecteix en el fet que en termes absoluts la nova oferta de sos

tre industrial previst és inferior a l'oferta de sostre per altre tipus
d'activitat productiva.
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619

21.826
21.391
1.770
11.170
1.124
2.868
2.449
909

64.126

Sostre previst a les llicències d'obres per a usos industrials, d'oficines,
d'equipaments i d'hotels concedides

Ús industrial
2

1. Ciutat Vella 492 0,5
2. Eixample 3.136 2,9
3. Sants-Montjuïc 63.794 59,5
4. Les Corts 84 0,1
5. Sarrià-Sant Gervasi 6.685 6,2
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris 3.140 2,9
9. Sant Andreu 12.416 11,6
10. Sant Martí 17.532 16,3

Total sense
Vila Olímpica 107.279 100,-

Vila Olimpica Poblenou 4.510 4,0

Total amb
Vila Olímpica 111.789 100,-

Oficines

64.699
31.913
33.188
55.944
7.419
1.480
331

914
1.508

197.396

69.943

267.339

32,8
16,2
16,8
28,3
3,8
0,7
0,2

0,5
0,7

100,-

26,2

100,- 64.126

1,0

34,0
33,4
2,8
17,4
1,8
4,4
3,8
1,4

100,-

100,-

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

6.462
38.988
89.586
40.235

175.271

62.430

237.701

3,7
22,2
51,1
23,0

100,-

26,3

100,-

El sostre destinat a oficines ha continuat la tendència ascen

dent que l'ha caracteritzat durant els darrers anys, manifestant
unes taxes d'incrementmolt superior a les registrades en altre ti
pus d'edificacions. L'expansió del terciarimés avançat i dels ser
veis a les empreses que viu la ciutat justifica aquesta àmplia do
tació de sostre.

Així, durant el 1990 s'ha produït un increment de la superfície
aprovada per a oficines de l'ordre del 237,3 per cent respecte a

la prevista l'any 1989, tot i que si no es comptabilitza la Vila
Olímpica l'increment és forçamenor -del 149,0 per cent. Per
fer-nos una idea del ritme exponencial que això representa, no

més cal pensar que el sostre per oficines aprovat durant el 1990
ésmés de 4,5 vegades l'aprovat el 1988. Ara bé, és encaramés
interessant descobrir que sense els expedients de la Vila Olímpi
ca encara resulta més de 3,5 vegades superior. Amb això es con

solida la idea de la creixent terciarització de la ciutat que va més
enllà d'una operació puntual ubicada en una zona concreta de la
ciutat.

En conjunt, el sostre destinat a oficines representa més del
13,3 per cent del previst per tot tipus d'usos -6,1 senseVila
Olímpica.

La distribució d'aquesta nova superfície, més que en districtes,
es pot agrupar per grans àrees d'actuació. Així, projectes com

els del Port de Barcelona, els complexos d'oficines de Plaça
d'Espanya-carrer Tarragona, la torre d'oficines i els edificis pont
de la Vila Olímpica, entre d'altres que conformen el desenvolu
pament de les Arees de Nova Centralitat, conformen un entra

mat del teixit terciari força consolidat que contribueix a esdeve
nir un pol d'atracció per a d'altres tipus d'activitats, i alhora una

veritable descentralització dels serveis a la producció del centre
de la ciutat a una sèrie de nous subcentres.
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Quant al sostre destinat a equipaments urbans, aquests repre
senten una part molt minsa del conjunt de sostre aprovat a la
ciutat durant el 1990 -només el 3,2 per cent, i el 4,0 per cent si
no es comptabilitza la Vila Olímpica. El fet, però, de no dispo
sar de dades desagregades per l'any 1989 -quan es consideraven
juntament amb els hotels- no permet analitzar l'evolució espe
cífica d'aquest tipus de sostre. Cal dir, però, que es tracta d'un

tipus d'ús més susceptible que d'altres a provenir d'edificacions
sotmeses a rehabilitació i reforma, de tal manera que no queden
comptabilitzades en aquest quadre. En un altre sentit, els distric
tes que incorporen una major quantitat de sostre destinat a equi
paments són els de Sants-Montjuïc i les Corts, seguit del de Grà
cia; entre els tres acaparen més del 84 per cent del total previst a
la ciutat, i en una part molt important es tracta d'instal.lacions
esportives i culturals.

Al llarg del 1990 s'ha concedit l'aprovació de 237.701 m2 de
superfície destinada a usos hotelers. Aquesta superfície represen
ta l'11,9per cent de la prevista a la ciutat -el 10,8 per cent si no
es comptabilitza la Vila Olímpica- demanera que constitueix
un nucli d'activitat constructiva molt important. Si es considera
l'evolució que entre el 1989 i el 1990 han experimentat conjun
tament les partides d'hotels i equipaments considerant que
d'aquesta el 78,8 per cent del sostre pertany als equipaments
s'observa un creixement respecte al 1989 del 407,8 per cent
del 302,8 per cent sense Vila Olímpica. La concentració exclusi
va en 5 districtes determina que la implantació d'aquest tipus de
construccions respon a exigències vinculades amb activitats cen

trals o terciàries, com és el cas dels visitants per raons comer

cials, de negocis i turisme.

La nova oferta hotelera aprovada durant el 1990 contempla la
construcció d'un total de 17 hotels de nova planta que incorpora
ran un conjunt de 5.308 noves places a la ciutat. D'aquests ho
tels, n'hi ha cinc que pertanyen al Pla d'Hotels -TorreMelina,
carrer Lleida, avinguda Paral.lel, estació de Sants i l'Hotel de les
Arts a la Vila Olímpica. D'aquest cinc, n'hi ha un de cinc estre
lles, tres de quatre i un de tres, i incorporen en total 3.349 noves

places hoteleres.



Habitatges previstos en el trienni 1988-1990

Presentem a continuació una anàlisi de l'evolució dels habitat
ges previstos durant el període 1988-1990. Les dades que han
servit de base per a l'elaboració dels quadres i del mapa són les
corresponents a les llicències d'obres residencials aprovades per
la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajunta
ment de Barcelona durant aquest tres anys. L'objecte d'aquesta
anàlisi —que es realitza de manera puntual— és mostrar com in
cideix la nova dotació d'habitatges previstos a la ciutat sobre el
parc d'habitatges existent el 1986, així com analitzar la distribu
ció territorial de la nova oferta residencial prevista durant aquest
període. Per realitzar la comparació amb el 1986 s'han fet servir
les dades del cadastre d'aquell any. La distribució territorial s'ha
realitzat en base a la divisió de la ciutat per barris que l'Ajunta
ment ha establert a efectes estadístics.

La construcció de nous habitatges a Barcelona continua minvant.

El primer aspecte que cal destacar és el nombre d'habitatges
previstos. En base a les dades que hem analitzat periòdicament
des de el número 1 de BARCELONA.ECONOMIA, pel conjunt dels
tres anys s'ha aprovat la construcció de 10.134 nous habitatges,
amb una distribució territorial heterogènia. Això, en bona mesu
ra, és a causa de la incidència de les grans operacions urbanísti
ques que s'estan desenvolupant —vinculades a la celebració dels
Jocs Olímpics— i que afecten la fesomia de la ciutat.

A banda d'això, que serà desenvolupat posteriorment amb
més detall, cal destacar que, malgrat l'esforç fet, el nombre de
nous habitatges previstos representa una quantitat encara força
insuficient en relació amb les necessitats d'una ciutat com Barce
lona. Així, mentre els nous habitatges corresponents a les dues
àrees olímpiques —gairebé 2.500— contribueixen a alleugerir
notablement aquesta situació, s'ha de tenir en compte que la xi
frad'habitatges que han obtingut llicència durant el període
1988-1990 —sense considerar els «habitatges olímpics»— és infe
rior a la dels habitatges acabats a la ciutat de Barcelona durant
el període 1986-1988. En concret, lamitjana anual d'habitatges
previstos en el període 1988-1990 —a l'entorn dels 2.600— és

força inferior a la corresponent als habitatges acabats en el pe
ríode 1986-1988 —3.200 habitatges per any.

Gairebé unaquarta part dels habitatges previstos durant el
trienni 1988-1990 pertany a les promocions «olímpiques».

Quant a la distribució territorial dels nous habitatges, en des
taca pel seu volum la dotació prevista a les dues àrees olímpi
ques —Poblenou i Vall d'Hebron. Cal dir que els «habitatges
olímpics» representen 24,3 per cent del conjunt d'habitatges pre
vistos durant aquest període. Tal i com es pot veure al mapa ad

junt, elPoblenou és elbarri on ladotació d'habitatges ha estat

superior en termes absoluts. Alhora, en termes comparatius, pel
que fa a l'impacte de la incorporació d'aquests nous habitatges
sobre els existents el 1986, és de nou el barri que experimenta un

creixement més important, amb un increment del 10 per cent so
bre el nombre d'habitatges de què disposava el 1986. L'impacte,
doncs, d'aquesta gran operació urbanística ésmanifesta i global,
i —juntament amb l'obertura de la Diagonal al mar i al desenvo

lupament de grans promocions residencials a l'entorn de la Gran
Via— contribueix a refermar la transformació del barri del Po
blenou, barri on tradicionalment s'ha donat una presència nota

ble d'edificis vinculats a l'activitat industrial.

Els barris situats a l'entorn de la zona alta de la Diagonal són
els més dinàmics.

A banda de les construccions «olímpiques», es fa palesa una

gran concentració de nous habitatges, en termes absoluts, als
barris situats a l'entorn de lapart alta de laDiagonal. De fet, en
aquest barris es concentra el 15 per cent dels habitatges previstos
durant els tres anys. Alhora, aquests barris registren un gran di
namisme quant a la construcció d'altre tipus d'edificacions.

La resta de barris on es detecta una dotació en termes absoluts
important són Sants, Horta, Zona Franca-Port i Roquetes-Ver
dum. Totes elles són zones molt diferents, consolidades algunes
i en procés d'afermament d'altres, que poden acollir promocions
molt grans, com Zona Franca-Port, o més aviat petites, com és
el cas de la resta d'aquests barris. En l'altre extrem, hi ha dos

barris, Montjuïc i Gòtic, on, a causa de la morfologia i la qualifi
cació urbanística del primer, i de la saturació i la manca de pro
cessos de substitució del segon, no s'ha previst ni tans sols un ha

bitatge nou durant aquest tres anys.

Pel que fa a la incidència de la incorporació d'aquests nous ha

bitatges en relació amb l'estoc existent el 1986, pel conjunt de la
ciutat representa un increment de 11,45 per cent. Com ja hem
comentat anteriorment, elPoblenou és el barri on la incorpora
ció d'aquests nous habitatges incideix de manera més acusada i
contribueix a modificar amb més claredat la fesomia del barri.
En segon lloc —no podia ser d'altra forma— se situa la Vall
d'Hebron. Com a receptor de la segona operació residencialmés
important dels darrers anys, experimenta també un creixement
important —del 4,65 per cent. De fet, amb l'acabament del se
gon cinturó s'ha convertit en un barri amb moltes possibilitats de
desenvolupament, ben comunicat, i que gaudeix d'una posició
privilegiada al nord de la ciutat, amb molts equipaments i zones
verdes. Altres barris que experimenten creixements relatius molt
importants són, com es pot veure al mapa adjunt, Zona Franca

Port, Congrés, Font de la Guatlla, Vallvidrera-Les Planes i Tri
nitat Vella. En tots aquests casos es tracta de barris perimetrals
on la seva dotació inicial d'habitatges pel 1986 eramolt inferior
a la mitjana de la ciutat. Això representa que hi ha increments
relatius importants amb una incorporació d'habitatges relativa
ment petita; és el cas dels tres últims, ja que, el 1986, cap no su

perava els cinc mil habitatges.
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Nombre d'edificis previstos 1988-1990

District,
Nombre d'habitatges per edifici Total edificis

1 2-10 11-40 més de 40 Nowilaié jamiligauk
Ciutat Vella 1 9 6 2 18 2,2
1.1. Barceloneta 0 1 0 1 2 0,2
1.2. Parc 1 4 2 0 7 0,9
1.3. Gòtic 0 0 0 0 0 -

1.4. Raval 0 4 4 1 9 1,1

Eixample 0 37 33 2 72 8,9
2.1. Sant Antoni 0 5 3 0 8 0,9
2.2. Esquerra Eixample 0 9 9 0 18 2,2
2.3. Dreta Eixample 0 7 4 0 11 1,4
2.4. Estació Nord 0 4 7 0 11 1,4
2.5. Sagrada Família 0 12 10 2 24 3,0

Sants-Montjuïc 10 35 17 7 69 8,6
3.1. Poble Sec 3 4 2 0 9 1,1
3.2. Montjuïc 0 0 0 0 0 -

3.3. Zona Franca-Port 0 0 0 4 4 0,5
3.4. Font de la Guatlla 1 6 1 1 9 1,1
3.5. Bordeta-Hostafrancs 0 7 4 0 11 1,4
3.6. Sants 6 18 10 2 36 4,5

Les Corts 13 20 16 1 50 6,2
4.1. Les Corts 4 12 9 1 26 3,2
4.2. Pedralbes 9 8 7 0 24 3,0

Sarrià-SantGervasi 47 55 20 1 123 15,2
5.1. SantGervasi 17 30 12 0 59 7,3
5.2. Sarrià 9 20 5 1 35 4,3
5.3. Vallvidrera-Les Planes 21 5 3 0 29 3,6

Gràcia 36 72 11 1 120 14,9
6.1. Gràcia 15 51 8 1 75 9,3
6.2. Vallcarca 51 21 3 0 45 5,6

Horta-Guinard6 32 82 18 2 134 16,6
7.1. Guinardó 11 29 4 0 44 5,4
7.2. Horta 11 45 13 1 70 8,7
7.3. Vall d'Hebron 10 8 1 1 20 2,5

Nou Barris 11 33 13 0 57 7,1
8.1. Vilapicina-Turó de la Peira 1 13 6 0 20 2,5
8.2. Roquetes-Verdum 6 19 7 0 32 4,0
8.3. C. Meridiana-Vallbona 4 1 0 0 5 0,6

SantAndreu 11 37 30 3 81 10,0
9.1. Sagrera 1 6 11 0 18 2,2
9.2. Congrés 1 7 3 3 14 1,7
9.3. Sant Andreu 9 9 10 0 28 3,5
9.4. Bon Pastor 0 3 0 0 3 0,4
9.5. Trinitat Vella 0 12 6 0 18 2,2

Sant Martí 10 29 21 23 83 10,3
10.1. Fort Pius 1 2 3 0 6 0,7
10.2. Poblenou 2 8 7 20 37 4,6
10.3. Barri Besòs 3 0 0 0 3 0,4
10.4. Clot 4 15 10 1 30 3,7
10.5. Verneda 0 4 1 2 7 0,9

Total 171 409 185 42 807 100,-
Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.
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Distribució dels habitatges previstos durant el període 1988-1990. Comparació en relació amb el parc
d'habitatges del 1986

Evolució respecte al 1986 1.1. Barceloneta 4.1. Les Corts 9.1. Sagrera
O 0,5% 1.2. Parc 4.2. Pedralbes 9.2. Congrés
O 0,5-0,9 % 1.3. Gòtic 5.1. SantGervasi 9.3. Sant Andreu
CZI 1,0-1,9 % 1.4. Raval 5.2. Sarrià 9.4. Bon Pastor

• 2,0-5,0 % 2.1. Sant Antoni 5.3. Vallvidrera-Les Planes 9.5. Trinitat Vella

.11 més de 5,0 % 2.2. Esquerra Eixample
2.3. Dreta Eixample

6.1. Gràcia
6.2. Vallcarca

10.1. Fort Pius
10.2. Poblenou

Nombre d'habitatges previstos
2.4. Estació Nord
2.5. Sagrada Fanulia

7.1. Guinardó
7.2. Horta

10.3. Barri Besos
10.4. Clot

• menys de 50 3.1. Poble Sec 7.3. Vall d'Hebron 10.5. Vemeda
• 50-149 3.2. Montjuïc 8.1. Vilapicina-Turó de la Peira

• 150-249
3.3. Zona Franca-Port
3.4. Font de la Guatlla

8.2. Roquetes-Verdum
8.3. Ciutat Meridiana-Vallbona

• 250-600 3.5. Bordeta-Hostafrancs

• més de 600 3.6. Sants

Proporció d'habitatges olímpics

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.
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Habitatges previstos a les llicències d'obres
concedides 1988-1990

1. Ciutat Vella 259
2. Eixample 1.154
3. Sants-Montjuïc 1.453
4. Les Corts 438
5. Sarrià-Sant Gervasi 482
6. Gràcia 558
7. Horta-Guinardó 1.316
8. Nou Barris 464
9. Sant Andreu 698

10. Sant Martí 3.312

Total 10.134

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per
la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.
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ha una preeminència de promocions d'habitatges relativament
reduïdes al conjunt de la ciutat.

Un altre tret important a destacar és la tipologia edificatoria
dels nous edificis previstos segons els barris on s'ubiquin. Així,
pel conjunt de la ciutat, la meitat dels edificis previstos durant el
període 1988-1990 té entre 2 i 10 habitatges. Els edificis unifami
liars i els que tenen entre 11 i 40 habitatges gaudeixen d'un pes
relatiu similar —a l'entorn del 22 per cent del conjunt d'edificis
previstos— mentre que els que tenen més de 40 habitatges són
només el 5,2 per cent. Tal com es pot veure en el quadre adjunt,
la distribució territorial d'aquests nous edificis permet caracterit
zar algunes zones de maneramolt precisa; així, un 34,5 per cent
dels edificis unifamiliars previstos se situa a només tres barris,
Vallvidrera-Les Planes, Vallcarca i Sant Gervasi. Per contra, a
l'Eixample no se n'ha aprovat cap durant aquest tres anys. Evi
dentment, la volumetria edificatoria que condiciona el planeja
ment urbanístic en darrera instància, la morfologia de ca

rrers i parcel.les— condicionen una major o menor presència de
les diferents tipologies d'edificis.

Pel que fa als edificis que tenen entre 2 i 10 habitatges, és a

Gràcia i a Horta on la dotació en termes absoluts és més nom

brosa. Alhora són els que es troben distribuïts de manera més

homogènia arreu de la ciutat. Hi ha set barris que tenen deu o

més edificis de dimensions més grans —entre 11 i 40 habitat
ges— i aquests es troben força repartits en diferents districtes.
Per últim, els edificis de dimensions més grans es concentren

—no podria ésser d'altra forma— a les àrees olímpiques del Po
blenou i de la Valld'Hebron. En tot cas, tal comhem explicat
en altres apartats, s'hauria de parlar de promocions més que d'e
dificis, car els blocs d'habitatges aprovats no s'ajusten al tipus
edificatoripredominant a la ciutat i, com és el cas de la Vall
d'Hebron, una promoció pot tenir més de 500 habitatges.

Deixant de banda aquestes grans operacions olímpiques, que
s'efectuen com a grans blocs, sobre solars buits o terrenys ocu
pats per grans edificis industrials, cal remarcar les dimensions re
lativament reduïdes de les promocions d'habitatges que es fan a

Barcelona. Això és a causa o bé del seu caràcter intersticial
—aprofitament dels darrers solars vacants, substitució d'habitat
ges o altres construccions de poc volum i en parcel.les petites
o del fet que una gran part de les noves promocions se situen en

barris perifèrics, que sovint només permeten tipologies edificato
ries de baixa densitat.



Lloguer d'oficines

Reprenem en aquest número l'explotació i l'anàlisi de les da
des referides als contractes de lloguer d'oficines que es fan a Bar
celona i registrats a la Cambra Oficial de la Propietat Urbana. És
gràcies a la seva col•laboració, juntament amb l'oferida per l'Ins
titut Municipal d'Informàtica, que s'han pogut elaborar els qua
dres de síntesi que es publiquen. Aquests fan referència als llo

guers corresponents al segon semestre i al conjunt de l'any 1990.

A fi i efecte de recordar —a grans trets— lametodologia em

prada, i per no repetir el que ja es va explicar amb detall en el
número 4 de BARCELONA.ECONOMIA, cal dir que s'ha treballat
amb una mostradel total de contractes registrats mes a mes du
rant tot l'any, determinada en base a tots els contractes registrats
a la Cambra durant dotze dies hàbils de cadames. En tots els ca

sos s'han destriat els corresponents als usos residencials, així
com les plantes baixes, ja que aquestes es destinen primordial
ment a l'activitat comercial.

El nombre total de contractes que configuren la mostra durant

l'any 1990 és de 864 —430 el primer semestre i 434 el segon.
Aquesta xifra és lleugerament inferior a la de lamostra de l'any
1989.

El preu de lloguer de locals d'oficina durant el 1990 s'ha encarit
de forma molt notable.

D'una primera anàlisi comparativa de les dades agregades per
als dos semestres, no es detecten diferències substancials quan a

la grandària dels locals llogats si s'exceptua una major presència
de locals petits —d'entre 30 i 90 m2— en comptes dels que tenen

entre 91 i 200 m2. On sí que hi ha diferències —d'altra banda es

perades— és en el preu de lloguer pactat. Si durant el primer se
mestre de 1990 gairebé el 52 per cent dels contractes de lloguer
de locals d'oficina fixaven un preu igual o inferior a les mil pes
setesm2, durant el segon semestre aquest percentatge ha dismi
nuït en gairebé vuit punts. A grans trets es podria parlar d'un
encariment d'aquest tipus de lloguer de l'ordre del 15 per cent
en sis mesos. En tot cas, el comportament de la variable per al
conjunt de l'any i l'evolució detectada en relació al 1989 han d'a
cabar de contextualitzar aquesta primera impressió.

Els llogaters de locals d'oficina i similars busquen —amb

preferència— locals de menys de 90 m2.

Si considerem de forma agregada les dades del conjunt de
1990 s'observa la presència d'un nombre molt important de con

tractes de lloguer de locals de dimensions relativament reduïdes,
car el 55 per cent dels contractes registrats el 1990 ho són de lo
cals de menys de 90 m2. En relació amb un any abans, represen
ta una concentració en aquest interval baix lleugerament supe
rior, degut al comportament ja observat del segon semestre. A
la resta d'intervals hi ha petites variacions puntuals que no modi
fiquen el perfil de la distribució per intervals de superfície. Pot
ser el preu —que ha sofert un notable encariment— és un factor
que comença a influir en la decisió del lloguer i obliga a optar
per superfíciesmés petites i a una utilització més intensiva de la

superfície útil.

Quant a l'estructura dels preus declarats—obtinguts a partir
del lloguer mensual per cada contracte en relació amb la superfí
cie llogada— hi ha un notable desplaçament vers els intervals
més elevats, com ja s'ha detectat a les dades del segon semestre
de 1990. Si per al conjunt de 1989 més d'una quarta part d'a
quest tipus de lloguers es feien a un preu inferior a les 500
ptes./m2, un any després només són el 12,5 per cent del total.
S'observa la mateixa tendència —de forma menys acusada— als
intervals de preus compresos entre les 500 i les 1.000 ptes./m2
que en conjunt perden prop de cinc punts percentuals sobre el
total. És precisament a partir d'aquest darrer preu que es detec
ten augments rellevants a tots els intervals, especialment en el de
1.000 a 1.250 ptes./m2 que passa de representar un 13,5 per cent
de tots els contractes el 1989 a cuasi un 19 per cent l'any passat, i
els superiors a 1.500 ptes./m2 que d'una presència pràcticament
testimonial durant el 1989, dupliquen, en el pitjor dels casos, el
seu pes sobre el total del 1990. En conjunt es pot parlar d'un
augment de preus en aquest tipus de lloguer de l'ordre del 30 per
centdurant el 1990 en relació amb el 1989.
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Distribució dels locals d'oficina i similars llogats a Barcelona segons grandària i preu (juliol-desembre 1990)

superfície (n-12) preu (ptes.1m2)
.iatervaLs • I , .... , .

.
. cumulat

fins a 30 5,5 5,5 100-250 1,4 1,4
31-60 24,7 30,2 251-500 7,6 9,0
61-90 27,2 57,3 501-750 18,2 27,2
91-120 15,2 72,6 751-1.000 17,1 44,3
121-150 9,4 82,0 1.001-1.250 19,1 63,4
151-200 8,5 90,5 1.251-1.500 11,1 74,4
201-250 3,7 94,2 1.501-1.750 9,2 83,7
251-300 3,2 97,4 1.751-2.000 6,7 90,3
301-400 1,6 99,0 2.001-2.500 5,1 95,4

més de 400 0,9 100,- 2.501-3.000 2,8 98,2
més de 3.000 1,8 100,-

Total 100,- Total 100,-

e(Any1990)

rsuperfície .

Iliew_iimideigii~r .

fins a 30 5,6 5,6 100-250 2,4 2,4
31-60 23,1 28,7 251-500 10,1 12,5
61-90 26,3 55,0 501-750 17,8 30,3
91-120 16,4 71,5 751-1.000 17,7 48,0
121-150 10,1 81,5 1.001-1.250 18,8 66,8
151-200 9,3 90,8 1.251-1.500 10,1 76,8
201-250 3,7 94,5 1.501-1.750 8,4 85,3
251-300 2,5 97,0 1.751-2.000 6,5 91,8
301-400 1,6 98,7 2.001-2.500 4,3 96,0

més de 400 1,4 100,- 2.501-3.000 2,2 98,2
més de 3.000 1,7 100,-

Total 100,- Total 100,-

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades per la Cambra Oficial de laPropietat Urbana de Barcelona i l'Institut Municipal d'Informàtica.

L'Àrea Central d'Afers -tradícionalment molt centralitzada
a l'Eixample- s'expandeix ei l una zona àmplia al llarg de
la Diagonal.

La distribució per barris dels contractes registrats durant l'any
1990, ofereix un panorama força semblant a l'obtingut per l'any
1989. Es manté la concentració tradicional als barris de l'Eixam
ple -Dreta i Esquerra- i al de Sant Gervasi -amb diferències
mínimes entre ells- on s'han localitzat la meitat dels contractes
registrats. Això reflecteix amb claredat la ubicació de l'Area
Central d'Afers (CBD) com a nucli central d'aquest tipus d'acti
vitats i la seva prolongació seguint l'eix de la Diagonal i la Via
Augusta. Segueixen en importància els barris de Gràcia, Gòtic,
Sant Antoni, i Sagrada Família, amb un pes relatiu a l'entorn del
5 per cent per cadascun i un protagonisme creixent per part dels
dos darrers.
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En l'altre extrem, hi ha quatre barris on al llarg de l'any 1990
no s'ha detectat cap lloguer de local d'aquesta mena -el Bon
Pastor, TrinitatVella, Ciutat Meridiana-Vallbona i Vallvidrera
Les Planes. És en aquestes àrees on les activitats terciàries -es
pecialment de serveis a la producció- tenen una presència més
minsa.

Si aprofundim en l'estructura de preus als diferents barris, els
que registren uns preus més elevats per m2 són els situats a l'en
torn de l'eix Passeig de Gràcia-Diagonal, és a dir, Pedralbes, les
Corts, Sant Gervasi, Esquerra i Dreta de l'Eixample i Gràcia.
Tots aquests barris, juntament amb els de Sagrada Famnia, Es
tació Nord i Parc, superen les 1.250 ptes./m2 de mitjana.



Contractes de lloguer d'oficines i locals similars. Distribució per barris Any 1990

Distribució percentual dels contractes
El 1,5 %
1=1 1,6-4%
• 4,1-10 %
ffi > 10 %

1.1. Barceloneta 4.1. Les Corts 9.1. Sagrera
1.2. Parc 4.2. Pedralbes 9.2. Congrés
1.3. Gòtic 5.1. Sant Gervasi 9.3. Sant Andreu

1.4. Raval 5.2. Sarrià 9.4. Bon Pastor
2.1. Sant Antoni 5.3. Vallvidrera-Les Planes 9.5. Trinitat Vella
2.2. Esquerra Eixample 6.1. Gràcia 10.1. Fort Pius
2.3. Dreta Eixample 6.2. Vallcarca 10.2. Poblenou
2.4. Estació Nord 7.1. Guinardó 10.3. Barri Besòs

2.5. Sagrada Família 7.2. Horta 10.4. Clot

3.1. Poble Sec 7.3. Vall d'Hebron 10.5. Verneda

3.2. MontjuIc 8.1. Vilapicina-Turó de la Peira
3.3. Zona Franca-Port 8.2. Roquetes-Verdum
3.4. Font de la Guatlla 8.3. Ciutat Meridiana-Vallbona
3.5. Bordeta-Hostafrancs
3.6. Sants

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Cambra Oficial de la PropietatUrbana de Barcelona i l'Institut Municipal d'Informàtica.
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Principals activitats a desenvolupar als locals i oficines llogats a Barcelona Any 1990(%)

Oficines i

despatxos 67,2 %

Serveis al
consumidor

4,5 %
Indústries
i tallers

Serveis a

les empreses

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona i

Quant a les activitats que es preveu desenvolupar en aquests
locals llogats durant el 1990, es disposa d'informació per 561
contractes, és a dir, el 64,9 per cent del total de la mostra. D'a

quests, hi ha dos terços l'arrendatari dels quals declara que el lo
cal llogat es dedicarà a oficines i despatxos, sense especificar a

quin tipus d'activitat es dedicaran. Els serveis als consumidors
—excepte vendes— representen l'11,8 per cent, destacant els re
lacionats amb la salut i l'estètica. El següent grupmés important
en termes de contractes registrats, amb el 8,9 per cent d'aquests,
és el que engloba els serveis a les empreses que han estat decla
rats explícitament com a tals. En aquest conjunt d'activitats, cal
destacar, en relació amb l'any anterior, la no-presència de cen

tres d'ensenyament.
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En un altre estrat es poden situar els serveis restants, que re

presenten el 12,1 per cent dels contractes amb activitats declara
des. D'aquests, el grup destinat a vendes i magatzem és elmés
important, i recull comerços de roba, bijuteria i material espor
tiu. Els locals destinats a indústries i tallers estan vinculats —en

una gran part— a la confecció de roba.



VI. Ocupació





Mercat de treball

Taxa general d'atur registrat (%)
Província de

^.-Període Bar*na
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-V1-1989 11,8 13,6 12,9 17,2
30-1X-1989 11,6 13,8 12,7 16,4
31-X11-1989 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
30-1X-1990 9,4 11,2 10,6 15,3
31-X11-1990 9,2 11,3 10,9 15,6

Font: Direcció d'Ocupació de laGeneralitat de Catalunya i elaboració pròpia apartir de les dades de l'Enquesta de Població Activa per a la província de Barcelona, del nombre d'aturats

registrats a l'INEM aBarcelona ide la població estimada per Barcelona.Econornia, a partir de la nova sèrie homogènia.

Atur registrat a Barcelona

31 1988 31-XII-1989 30-IX-1990 30-XII-1990

Variació (%)
31-XII-1990/

30-IX-1990

Variació (%)
31- 990/
31- 89

Atur total registrat 97.077 70.642 66.863 66.238 -0,9 -6,2

Atur juvenil (16-24 anys) 28.596 15.360 13.706 13.780 0,5 -10,3
Atur masculí 42.579 28.580 26.388 26.886 1,9 -5,9
Atur femení 54.498 42.062 40.475 39.352 -2,8 -6,4

Distribució sectorial:
-Agricultura 185 139 105 113 7,6 -18,7
-Indústria 31.982 25.408 23.908 24.203 1,2 -4,7
-Construcció 4.480 2.789 2.722 2.659 -2,3 -4,7
-Serveis 42.468 33.067 33.766 33.454 -0,9 1,2
-Sense ocupació anterior 17.962 9.239 6.362 5.809 -8,7 -37,1

Aturats que reben prestacions 44.422 46.139 49.184 57.612 17,1 24,9
Font: Dades de l'INEM recollides pel Departament d'Economia Aplicada de la UAB.

L'atur torna a disminuir a Barcelona

El nombre d'aturats registrats a Barcelona a final del 1990 ha
disminuït lleugerament en relació a tres mesos abans, i recupera
així la tendència decreixent contínua que mantenia des de feia
més de tres anys, encara que no assoleix el mínim de mitjan
d'any. L'inici d'un període de refredament de l'economia i una
caiguda sobtada de les expectatives, es va traduir en un augment
del nombre d'aturats en acabar el tercer trimestre, però les dar
reres dades apunten cap a un canvi de tendència i a considerar
-com a mínim en termes de mercat de treball- que s'ha traves

sat un període curt de conjuntura dominat per unes expectatives
desfavorables. Caldrà veure la seva evolució en els primers me

sos del 1991 -coincidint amb la guerra del Golf Pèrsic- per
veure si l'economia se n'ha vist afectada de forma directa o si és

que els desequilibris es produïren amb més èmfasi en la segona
meitat del 1990, quan les expectatives sobre l'evolució del con
flicte eren més incertes.

També, per l'increment de la població activa, ha augmentat
aquest darrer trimestre el nombre d'ocupats; així, la taxa d'atur

per a Barcelona se situa en un 9,2 per cent -contra un 9,4 del
trimestre anterior-, sensiblement per dessota de la taxa d'atur
de Catalunya i d'Espanya. Només és a Barcelona on la taxa es

recupera aquest quart trimestre. Al contrari, a Catalunya i a Es

panya, ha augmentat tres dècimes, i se situa en un 10,9 i en un
15,6 respectivament. D'aquesta manera, s'accentua el diferencial
entre la taxa d'atur de Barcelona i la dels altres àmbits territo
rials.

En acabar l'any 1990, es registraven a Barcelona un total de
66.238 aturats, un 40,6 per cent dels quals eren homes i un 59,4
dones, en unaproporció idèntica a la d'ara fa un any. En aquest
sentit, podem afirmar que al llarg de 1990 s'ha aturat la tendèn
cia que hi havia a reduir-se molt per sobre de la mitjana el nom
bre d'homes aturats, mentre que les dones ho feien a un ritme
molt més lent. De fet, en el quart trimestre, únicament ha baixat
en termes absoluts l'atur femení. Tampoc no ho ha fet l'atur ju
venil, que ha augmentat lleugerament durant la segona meitat de
l'any. Tanmateix, cal dir que l'atur juvenil és el que més ha dis
minuït al llarg de 1990, amb una reducció de més del 10 per
cent, contra només un 5,9 per a l'aturmasculí i un 6,4 per al fe
mení.
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imelmen

Contractacions registrades a Barcelona

Altes demandes d'ocupació
Baixes demandes d'ocupació
Altes llocs de treball oferts

Contractes de treball registrats
- acollits a mesures de foment
- no acollits a mesures de foment

Distribució dels contractes

acollits a mesures de foment:
- Sectorial: Agricultura

Indústria
Construcció
Serveis

- Per sexes: Homes
Dones

72.929
71.160
4.839

79.361
42.458
39.903

54
8.513
1.890

32.001

23.935
18.523

98

35.820
55.340
4.512

89.619
47.269
42.350

60
8.937
2.400
35.872

25.320
21.949

Font: Dades de l'INEM recollides pel Departament d'EconomiaAplicada de la UAB.

Actius iocupats estimats

Actius*

a Barcelona

(sèrie homogènia)

1=1"Oc,14B45*-
31-XII-1986 692.336 566.642 125.694
31-XII-1987 725.002 606.600 118.402
31-XII-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-IX-1989 721.270 637.335 83.935
31-X11-1989 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-IX-1990 714.622 647.759 66.863
31-XII-1990 717.111 650.873 66.238

* Per estimar el nombre d'actius ocupats, hom ha considerat el totald'aturats registrats
a les oficines de l'INEM.

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades de l'Enquesta de Població Activa pera la

província de Barcelona i de la nova estimació poblacional de Barcelona.Economia.

Un 87 per cent dels aturats reben algun tipus de prestació

D'entre els aturats registrats, el percentatge dels que reben
prestacions no ha deixat d'augmentar en els darrers anys -11evat
de la petita inflexió del segon trimestre de 1990-, i assoleix ni
vells realment significatius: en acabar l'any, un 87 per cent dels
aturats rebien algun tipus de prestació, quan dos anys enrera tot
just eren un 46 per cent. En part, és una conseqüència de l'evo
lució dels aturats senseocupació anterior, que han mantingut
una clara tendència decreixent, fins i tot en termes absoluts, i se
situen, a finals del 1990, en un 8,8 per cent sobre el total d'atu
rats -deu punts menys que dos anys abans. Quant a l'origen
sectorial dels aturats, llur nombre augmenta lleument en la in
dústria, mentre que construcció i serveis mantenen un dinamis
me semblant al trimestre anterior. Tanmateix, si comparem
aquestes dades amb les d'un any abans, el nombre d'aturats as

soleix un mínim absolut, excepte en els serveis, en què encara

manté un lleuger increment d'un 1,2 per cent.
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1990

ilatrimestre
38.689
37.300
3.150

68.347
30.599
37.748

37
5.273
2.113
23.176

17.013
13.586

1990

4t. trimestre

Variació (%) Variació (%)
tLOL

54.870 41,8 53,2
42.335 13,5 -23,5
4.425 40,5 -1,9

110.446 61,6 23,2
55.637 81,8 17,7
54.809 45,2 29,4

89 140,5 48,3
9.842 86,6 10,1
2.867 35,7 19,5
42.839 84,8 19,4

28.970 70,3 14,4
26.667 96,3 21,5

Es disparen els contractes de treball, i en especial els femenins

Tot i la particularitat del tercer trimestre -en què estacional
ment es registren moltes menys contractacions que durant la res

ta de l'any i el fet que, com comentàvem en el número anterior,
alguns contractes efectuats al setembre s'haguessin registrat a
l'octubre-, val a dir que l'evolució del nombre de contractes

durant el quart trimestre ha estat clarament positiva. Aquest bon
comportament permet que, pel conjunt de 1990, esmantingui un
ritme important de creixement de les contractacions, encara que
en una tònica de desceleració: un 6,5 d'increment interanual el
1990 contra un 12,9 pel 1989. Així ho mostren les dades d'altes i
baixes de demandes d'ocupació del darrer trimestre: per una
banda, augmenta el nombre de gent que demanda treball, men
tre que les baixes augmenten sobre el tercer trimestre, tot i da
vallar d'un 23,5 per cent en relació amb les d'un any abans.

L'evolució dels contractats, però, ha estat força diferent se
gons es tracti de contractes acollits o no a mesures de foment.
Així, mentre que l'any anterior tots dos tipus creixeren al mateix
ritme -de l'ordre del 13 per cent, aproximadament- durant el
1990 l'evolució ha estat molt més accentuada en els no acollits
que en els acollits: d'un 8,5 i d'un 4,6 per cent respectivament.

Per sectors, i d'entre els contractes acollits, tots han tingut pu
ges interanuals notables durant el quart trimestre de 1990, enca
ra que, pel conjunt de l'any, es detecta una descelaració en els
serveis -passen d'un increment en relació amb l'any anterior de
l'11,7 el 1989 a un 7,8 per a 1990- i en la construcció, que par
tia d'un període de gran expansió, i que passa d'un 36,4 a un

16,1 per cent. La indústria, en canvi, és el sectormés afectat i
experimenta una davallada important: d'un increment del 17,1
per cent ha passat a una disminució del 8,6 per cent.

Per sexes, cal remarcar la gran millora de les contractacions
femenines en detriment de les masculines, fruit en gran part de
les incentivacions existents: el 1990 s'han contractat 10.000 do
nesmés que l'any anterior, mentre que el nombre d'homes con

tractats -sempre d'entre els acollits a mesures de foment- es

manté el mateix nivell que el 1989. Tanmateix, cal suposar que
en els contractes no acollits -que representen la meitat del to
tal-, aquests s'han destinat majoritàriament als homes.



VII. Població





Població absoluta (milers)
Rectificacions

Població resident

Evolució de la població resident a Barcelona

Naixements Defuncions
Creixement

vegetatiu
Inunigrants
registrats

Emigrants
registrats

Saldo
migratori
registrat

Saldo
migratori
estimat*

Evolució
total*

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.

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

12.881'
3.153'
3.207'
3.346'
3.175'

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
4.793'
4.1011
3.922'
4.395'

6.177
4.821
3.966
1.532

786
-867

-1.676
-1.449
-2.565

-2.526
-1.045
-614
-424

-443

-4.3301
-1.640'
-8941
-5761

-1.2201

8.919
5.218
5.598
9.269

11.198
13.214
8.932
10.365
11.310

12.900
3.032
3.213
3.449
3.206

14.962
3.571
3.770
3.776
3.845

16.780
8.790
15.236
20.134

21.103
21.824
15.919
21.374
24.593

26.813
5.655
7.232
7.232
6.694

28.936
6.794
7.105
7.518
7.519

-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

-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

-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

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

1.753**
1.761
1.772
1.770

1.769
1.702**
1.704
1.714
1.712

1.707

n.d.

Notes: * Estimació efectuada per Barcelona.Economia. El saldo migratori estimat s'obté d'aplicar a tot el període lescorreccions derivades a la desviacio que entre 1981 i 1986 es produí
entre el saldo migratori registrat i el saldo que s'obté per diferència entre la variació de població interpadronal iel saldo vegetatiu. Per calcular a població total estimada,
s'incorporen a les dades del 1981 idel 1986 les dades per omissió produïdesen els quinquennis següents i es refà la sèrie en base al saldo migratori estimat. Les dues sèries de
població fan referència a31 de desembre de cada any, amb l'excepció del període 1980-1985 queés referida a 31 de març de l'any següent.

** Dades censals.
1 Dades provisionals.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitadespel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

4t. tr. 1990/ 4t. tr. 1989/

Variació (%) 4t. tr. 1989 4t. tr. 1988 1990/1980

Naixements -5,1 -1,6 -3,7
Defuncions 16,1 -5,2 8,2
Immigrants 19,9 12,3 16,0
Emigrants 12,3 16,2 7,9

Al llarg del 1990 ha persistit el procés de pèrdua de població
iniciat fa un decenni.

Durant el quart trimestre del 1990 els moviments poblacionals
han continuat en la línia mantinguda al llarg de l'any.Així, el
creixement vegetatiu ha tingut un comportament força negatiu
en augmentar notablement les defuncions dels residents -en
més d'un 16 per cent en relació amb el mateix període de l'any
anterior. Alhora, els naixements han disminuït d'un 5,1 per cent,
de manera que entre ambdues variables han arrossegat a la baixa
el saldo vegetatiu. En la mateixa línia, s'ha produït una certa in
tensificació dels fluxos migratoris, amb substancials increments
tant dels immigrants com dels emigrants -19,9 i 12,3 per cent
respectivament respecte al mateixperíode de l'any 1989- supe
riors als registrats en els mateixos trimestres d'anys anteriors.
Això és unamostra de la creixent dinàmica poblacional que té
lloc a la ciutat i, malgrat la subvaloració d'aquestes magnituds,
donen una idea dels trets generals que defineixen l'evolució de
mogràfica de la urbs.

Les tendències per al conjunt de l'any són pràcticament idènti
ques a les apuntades per al quart trimestre. D'ençà l'any 1984
-darrer any amb una evolució positiva- el creixement vegeta
tiu ha disminuït amb una taxa anual acumulativa del 36 per cent.
El saldo migratori -tant l'estimat com el registrat- esmanté en

els nivells dels dos anys anteriors, en els que per cada nou resi
dent, dos persones passen a residir fora. En definitiva, en acabar
el 1990, el nombre de residents a la ciutat seguia minvant, en la
tònica dels darrers anys.

Sobre la base de l'estimació de la població que fem per la ciu
tat -lametodologia de la qual es pot trobar al número 9 de
BARCELONA.ECONOMIA - per al conjunt del 1990 es produeix una
pèrdua de més de 24.000 persones -un 1,4 per cent- respecte a

l'any anterior. Del 1980 ençà es registra un decreixement anual
acumulatiu d'un 1,34 per cent que es materialitza en la pèrdua
de gairebé 150.000 persones. Es confirma així el manteniment
dels signes negatius dels saldos vegetatiu i migratori, l'efecte del
qual pot ser a termini mitjà una modificació de l'estructura d'e
dats de la població.
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Moviments migratoris a Barcelona

Àrees d'origen-destinació
Total Saldo

Immigrants
Resta prov./

Total Immigrants

Emigrants
Resta prov./

Total Emigrants Emigrants/
ImmigrantsResta prov. Barcelona Resta del món

Període Immigrants Emigrants Immigrants Emigra"Immigrants Emifights migi (*)

1980 3.888 9.753 5.031 7.027 8.919 16.780 -7.861 43,6 58,1
1981 1.673 3.327 3.545 5.463 5.218 8.790 -3.572 32,1 37,8 2,1
1982 2.346 6.940 3.252 8.296 5.598 15.236 -9.638 41,9 45,6 2,2
1983 5.190 10.290 4.079 9.844 9.269 20.134 -10.865 56,0 51,1 2,2
1984 6.352 11.188 4.846 9.915 11.198 21.103 -9.905 56,7 53,0 1,9

1985 7.388 11.860 5.826 9.964 13.214 21.824 -8.610 55,9 54,3 1,8
1986 5.134 8.195 3.798 7.724 8.932 15.919 -6.987 57,5 51,5 1,8
1987 5.266 12.213 5.099 9.161 10.365 21.374 -11.099 50,8 57,1 2,0
1988 5.220 15.035 6.090 9.558 11.310 24.593 -13.282 46,2 61,1 2,1
1989 5.463 16.257 7.437 10.556 12.900 26.813 -13.913 42,3 60,6 2,1
1990 6.397 17.615 8.565 11.321 14.962 28.936 -13.974 42,8 60,9 1,9

Resta RMB Resta del món Total

-Tmn=

Saldo
rmnugran'is
Resta RMB/

Emigrants
Resta RMB/

Immigrants Emigrants Immígrants Emigrants Immigrants Einffits migratori Total Immigrants Total Emigrants

1989 4.674 14.825 8.226 11.988 12.900 26.813 -13.913 36,2 55,3 2,1
lr. tr. 1.145 3.253 1.887 2.402 3.032 5.648 -2.623 37,8 57,6 1,9
2n. tr. 1.249 4.108 1.964 3.124 3.213 7.232 -4.019 38,9 56,8 2,3
3r. tr. 1.201 3.950 2.248 3.282 3.449 7.232 -3.783 34,8 54,6 2,1
4t. tr. 1.079 3.514 2.127 3.180 3.206 6.694 -3.488 33,7 52,5 2,1

1990 5.405 16.091 9.557 12.845 14.962 28.936 -13.974 36,1 55,6 1,9
lr. tr. 1.354 4.001 2.217 2.793 3.571 6.794 -3.223 37,9 58,9 1,9
2n. tr. 1.440 4.107 2.330 2.998 3.770 7.105 -3.335 38,2 57,8 1,9
3r. tr. 1.255 4.199 2.521 3.319 3.776 7.518 -3.742 33,2 55,9 2,0
4t. tr. 1.356 3.784 2.489 3.735 3.845 7.519 -3.674 35,3 50,3 2,0

(*) Amb l'excepció de la corresponent al 1989, la resta s'han calculat a partir d'una mitjana mòbil de tres anys.
RMB: Regió Metropolitana de Barcelona (comprèn les cinc comarques de la Regió 1 -Barcelonès, Baix Llobregat, VallèsOccidental, VallèsOriental i Maresme- més l'Alt Penedés
i el Garraf).
Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitadNpel Serveid'Estadística de l'Ajuntamentde Barcelona.

La resta de la RMB és l'àmbit preferit com a nova residència dels
emigrants de Barcelona

Els fluxos d'entrades i sortides de lapoblació de Barcelona
durant el 1990 es presenten força similars en relació amb els cor
responents a l'any 1989. Persisteix el saldo migratori negatiu,
amb una certa intensificació de les entrades -que creixen d'un
16,0 per cent- enfront de les sortides -amb una variació positi
va del 7,9 per cent.

Amb un saldo migratori registrat gairebé idèntic, la distribució
dels immigrants i dels emigrants en relació amb el lloc d'origen o

destinació -Resta de la província de Barcelona i Resta del
món- no s'ha vist modificada, de talmanera que les variacions
han anat en el mateix sentit i proporció. És a dir, a l'entorn del
40 per cent dels immigrants i el 60 per cent dels emigrants prove
nen/marxen de/a la Resta de la Província de Barcelona.

118

Si filem més prim, observem que els fluxos migratoris amb ori
gen o destinació a la Resta de la RMB mantenen les proporcions
que es van donar l'any 1989. A més a més, és d'interès constatar

com la immensa majoria dels emigrants que s'adrecen a la Resta
de la Província de Barcelona ho fan a la Resta de la RMB -en

unaproporció superior al 90 per cent- fet que es confirma per
segon any consecutiu, i que els defineix com a emigrants subur
bans. El mateix succeeix amb els immigrants que provenen de la
Resta de la Província de Barcelona, car el 84 per cent de les per
sones que venen a Barcelona tenen el seu origen a la RMB. D'a
questamanera, els intercanvis de residents -en ambdós sen

tits- entre Barcelona i el conjunt de les set comarques que
formen la RMB determinen en bonamesura l'evolució dels mo

viments migratoris de Barcelona.
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Preferències dels compradors d'habitatge
El coneixement de les raons econòmiques, sociològiques i cul

turals que determinen el comportament dels diversos compo
nents delmercat de l'habitatge resulta cada cop més imprescindi
ble per interpretar les oscil-lacions que aquest mercat registra i

per dissenyar instruments d'intervenció o polítiques d'inversió.

Dins el marc d'estudis sobre el sector de la construcció d'habi
tatge, són preponderants els que l'analitzen des de l'òptica de
l'oferta: volum de producció, ritmes de vendes, oscil.lacions en

els preus, distribució geogràfica de la producció, etc., o bé els

que s'adrecen a estimar les necessitats d'habitatge des d'un punt
de vista quantitatiu.

Manca sempre, però, entre d'altres aspectes, l'anàlisi de les

característiques quantitatives i qualitatives de lademanda, estu
diades a partir de la demandamateixa.

Per cobrir aquest buit, la Direcció General d'Arquitectura i

Habitatge, juntament amb el Col.legi d'Agents de la Propietat
Immobiliària, va encarregar, a finals de l'any 1989, al Centre
d'Estudis de Planificació, un estudi sobre les preferències dels
compradors potencials d'habitatges, cenyint-la en aquest primer
intent a les àrees de Barcelona ciutat i quatre zones del seu en

torn metropolità. Cal especificar que la demanda potencial con
siderada en aquest treball és la formulada per un futur compra
dor que ja ha fet un procés de presa de decisió sobre la
necessitat de comprar un habitatge i l'ha plantejada davant un

Agent de la Propietat Immobiliària.

L'objectiu de l'estudi ha estat l'anàlisi de les preferències dels
compradors potencials d'habitatges, expressades a l'hora de cer

car informació sobre les diferents possibilitats ofertes en el mer
cat quan s'adreçaven als agents de la propietat immobiliària
(API) que operen en les diverses àrees estudiades.

Aquesta anàlisi —que pretén tenir unaperiodicitat— s'ha es

tructurat per tal de fer un seguiment de: a) el perfil sócio-econó
mic dels compradors potencials d'habitatge, b) les preferències
que aquests manifesten pel que fa a les característiques bàsiques
de l'habitatge a què voldrien accedir (localització, tipologia dels

edificis, superfície útil, distribució d'aquesta superfície, serveis
annexos a l'habitatge, etc.); c) els preus (desitjat i màxim) i les
condicions de finançament que els hipotètics compradors esta
rien disposats a assumir.

L'àmbit territorial objecte de l'estudi ha estat el delimitat pel
municipi de Barcelona i tretze municipis del seu entorn imme
diat agrupats en cinc zones, tal i commostra el mapa adjunt. Els
resultats obtinguts mostren com aquestes zones constitueixen
unitats ben diferenciades entre elles per la majoria de paràme
tres estudiats.

La informació necessària per dur a terme l'anàlisi de les prefe
rències dels compradors d'habitatges a les cinc zones esmentades
s'ha recollit —amb un qüestionari adequat— dels (potencials)
clients dels agents de la propietat immobiliàriamitjançant un
procediment d'enquesta en què aquests darrers han estat també
els agents enquestadors.

El sector de l'habitatge està registrant a Catalunya, els darrers
quatre anys, importants canvis de tendència amb una freqüència
sorprenent i poc recomanable. Canvis de tendència, de vegades
imprevisibles en la seva celeritat i en la seva intensitat, de vega
des més fàcilment pronosticables, però, en qualsevol, cas, il•lus
tratius del complex entramat de condicionaments que operen so
bre aquest sector.

Àmbit territorial d'estudi

Zona 1:

Sant Cugat del Vallès
Sant Just Desvern

Esplugues de Llobregat
Sant Joan Despí

Zona 2:
Sant Adrià de Besòs
Badalona
Santa Coloma de Gramenet

Zona 3:

Cornellà de Llobregat
Hospitalet de Llobregat,
Prat de Llobregat, el

Zona 4:

Ripollet
Cerdanyola del Vallès
Montcada iReixac

Zona 5.:
Barcelona

Fins a la forta recuperació econòmica del país, que es va ini
ciar l'any 1987 i que va tenir, justament, com un dels seus pri
mers i més aparents símptomes, l'explosió de la demanda d'habi
tatge, la construcció s'havia mantingut en uns nivells molt
moderats, amb xifres anuals pel conjunt de Catalunya de 30.000
habitatges iniciats/any. Arran de l'eclosió esmentada de la de

manda, la xifra d'habitatges inclosos en projectes visats es va dis
parar, i van augmentar gairebé un 75 per cent en dos anys —dels
35.000 habitatges de 1986 es va passar a prop de 64.000 al 1989.

No havia transcorregut encara, però, prou temps comperquè
aquest canvi brusc pogués efectuar les oscil.lacions que el recon
duirien a l'equilibri quan, ja a mitjan de 1989, es van començar a

mostrar símptomes de contenció brusca de la demanda que han

portat de nou, en tan sols un any, a una davallada en les xifres
de nous projectes visats, i els han situat en volums de 37.000,
semblants als de l'any 1986, i a un clima de clar pessimisme en el
conjunt del sector.

Un nou canvi de tendència, però, sembla intuir-se, en el mo
ment present, al mes de març de 1991. En efecte, no sembla
massa escabellat pensar que els recents canvis en el panorama
econòmic internacional i en les perspectives internes del país pu
guin fer donar un tomb a la situació, i evitar que prosperi l'estat
de pessimisme del sector de l'habitatge i que es pugui considerar
que la frenada viscuda pel sector hagi tocat fons.
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Edat del sollicitmit (I'llabitatge (%)
Segons el lloc de residència desitjat

Edat Zon , Zo

Fins a 25 anys 7,5 24,2 19,4 7,9 11,8 14,9
de 26 a 35 anys 37,1 37,1 36,1 32,5 26,3 33,9
de 36 a 45 anys 27,7 22,7 23,2 38,6 27,9 29,4
de 46 a 55 anys 17,6 10,3 11,0 15,8 18,0 15,7
més de 55 anys 10,1 5,7 10,3 5,3 16,1 6,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Situació laboral del sol.licitant d'habitatge (0/0)

Situació laboral

Segons el lloc de residència desitjat
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona5_1_,Total

Empresari 23,4 7,8 4,7 9,4 54,7 100,-
Autònom 18,3 13,2 13,2 39,6 100,-
Treballador per compte d'altri 1,4 21,1 18,8 12,9 31,8 100,-
Altres 9,6 33,7 18,1 3,6 34,9 100,-

Nombre actual de membres de la família (%)

Nombre de membres

Segons el lloc de residència desitjat
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Total

1 6,7 13,9 10,3 9,9 15,4 12,2
2 21,6 15,6 27,4 17,8 25,9 22,2
3 23,9 17,9 29,1 20,8 23,4 22,8
4 32,1 28,3 17,9 33,7 23,1 26,3
5 11,2 15,0 9,4 11,9 10,1 11,5
6 i més 4,5 9,2 6,0 5,9 2,1 5,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

És evident que un mercat tan complex i difícil com és el de
l'habitatge, no pot de cap manera resultar eficient en el seu ob

jectiu de cobrir necessitats estables de la població si està sotmès
a alts i baixos tan importants i tan freqüents i, per tant, s'han de

multiplicar els esforços per fer-lo més equilibrat, i evitar al mà
xim la incidència demesures exògenes poc calculades i procedir,
des de dintre, amb uns nivells de coneixement creixents.

Un estudi com el que aquí comentem, resulta de gran utilitat
per al sector públic, en la mesura que ajuda a dimensionar trams
de demanda, segons els nivells de renda, o a situar geogràfica
ment els col.lectius susceptibles de necessitar ajuts públics, però
des de l'òptica de la iniciativa privada adquireix la seva màxima
potencialitat.

Si intentem enumerar els símptomes que presenta l'actual si
tuació de l'habitatge, observem:

1. Una insuficiència d'oferta de nova construcció en les zones

més denses de població.
2. Una sobreproducció en les zones de demanda de segona re

sidència.
3. Un augment excessiu dels preus en les zones urbanes i en

les zones turístiques.
4. Un augment poc mesurat dels preus en el mercat de segona

mà, sense tenir en compte l'estat de conservació dels habitatges i
la necessitat de rehabilitació.

5. Un descuit de les modalitats de promoció protegida en fa
vor de productes suposadamentmés rendibles en una conjuntura
favorable.
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Totes aquestes disfuncions es poden sintetitzar en una sola re

flexió: els productes posats en oferta a partir de 1988 no s'han
adaptat ni a les necessitats, ni a les apetències, ni a les possibili
tats econòmiques de les famflies demandants d'habitatge. No hi
ha hagut ajust entre oferta i demanda.

D'aquí la importància d'estudis com el que estem analitzant
que, encara que no cobreix tot el territori de Catalunya, el seu
àmbit d'anàlisi permet veure els límits precisos de la demanda en

una de les zones de Catalunya on s'han registrat amb més viru
lència els efectes negatius de la crisi: la ciutat de Barcelona i el
seu entorn urbà.

Els resultats de l'estudi pel que fa a les característiques dels fu
turs compradors assenyalen que l'edat mitjana és de 37 anys. En
aquest sentit, s'observen diferències apreciables segons les zo
nes: així, és per anar a les zones 1, 4 i 5 on hi ha més gran de
manda de persones de més edat, mostra que les zones 2 i 3 reben
relativament més sol.licituds de gent jove. Aquesta és, sens dub
te, una característica associada al fet que, a aquestes dues darre
res zones, és on hi ha més oferta d'habitatges a preus (de mitja
na) més baixos.

La situació laboral dels sol-licitants també dibuixa una distri
bució d'apetències geogràfiques ben diferenciada. Els empresaris
demanen amb molta més preponderància les zones 5 (Barcelo
na) i 1 (Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, Esplugues de
Llobregat, Sant Joan Despí), mentre que les zones 2 (Besòs) i 3
(Llobregat) són les més demanades -relativament- pels treba
lladors per compte d'altri.



Habitatge que té actualment el sol•licitant (0/0)
Segons el lloc de residència desitjat

De lloguer 22,0 31,4 34,3 15,8 37,3 30,8
De propietat 62,3 37,1 39,6 59,6 44,3 46,8
De propietat dels pares 15,7 28,9 24,0 20,2 15,9 20,2
De propietat d'un altre familiar 0,0 2,6 1,9 4,4 2,4 2,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Forma de finançament de l'habitatge (% mitjana) (%)

Forma de finançament Segons el lloc de residència desitjat
.1101~1 Zona 2 _Zggi-.3 . .

,) _. Zona 5 Total

Al comptat
Valor de l'habitatge actual de propietat
Pagament ajornat voluntari
Hipoteca
Total

47,0
15,5
3,1
34,4
100,-

34,0
8,3
3,4
54,3
100,-

34,8
8,6
4,4
52,2
100,-

34,4
18,3
2,5
44,8

100,-

42,8
8,9
5,0
43,3

100,-

39,6
10,8
4,1
45,5
100,-

Tipologia d'habitatge que demana (o/0)

Segons el lloc de residència desitjat
Tipus d'habitatge Zona 1 Zona 2 _l_Zona 3 Zona 4 Zona 5 Total

Pis 49,7 66,0 87,1 75,2 85,3 73,4
Apartament/estudi 6,3 6,7 4,5 5,3 10,7 7,5
Habitatge unifamiliar aïllat 27,7 14,4 4,5 6,2 2,1 10,7
Habitatge unifamiliar adossat 16,4 12,9 3,9 13,3 1,9 8,4
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Pel que fa al nombre demembres de les famílies dels sol.lici
tants d'habitatge, la mitjana és de 3,2 membres. La distribució
mostra que un 26,3 per cent de les famílies tenen quatre mem

bres i un 16,6 per cent en tenen cinc o més. És destacable tam

bé, que un 12,2 per cent dels sol.licitants declaren viure sols.

Segons el tipus de residència on viu actualment el sol.licitant,
un 46,8 per cent dels compradors potencials viuen en un habitat
ge de la seva propietat un 30,8 per cent en un habitatge de llo
guer i un 22 per cent en un habitatge de propietat familiar.
Aquests resultatsmostren una correspondència amb dues altres
característiques. En primer lloc els canvis de millora, provinents
de persones que ja disposen d'habitatge en propietat, s'adrecen
majoritàriament cap a les zones 1, 4 i 5, mentre que les noves
necessitats, coincidents amb persones que actualment viuen en

habitatges propietat de familiars i també, en certamesura, en

habitatges de lloguer, es concentren molt més en les zones 2 i 3.
En segon lloc, el règim actual de tinença de l'habitatge sembla
condicionar també significativament les modalitats de finança
ment de l'adquisició d'un nouhabitatge. Així, els compradors
potencials declaren que, de mitjana, un 39,6 per cent del valor
delnou habitatge el pagarien al comptat i un 10,8 per cent més
amb el valor de l'habitatge actual de propietat, mentre que el
49,6 per cent restant el finançarien amb hipoteca o pagament ajomat
voluntari. Aquests percentatges demitjana són diferents segons
el lloc de residència desitjat: els que volen viure a les zones 1, 4 i
5 estarien disposats i capacitats a pagar un percentatge més alt
del valor de l'habitatge al comptat o amb el valor de l'habitatge
actual de propietat, que els que es decanten per les zones 2 i 3.

La tipologia dels habitatges sol.licitats és majoritàriament (un
73,4 per cent del total) la del pis, seguida amb un 10,7 per cent

per l'habitatge unifamiliar aïllat, amb un 8,4 per cent per l'unifa
miliar adossat i amb un 7,5 per cent per la modalitat d'aparta
ment/estudi. El quadre adjunt, d'altra banda, permet veure com

aquestes diferents tipologies es distribueixen de manera clara
ment diferenciada segons les zones: els habitatges unifamiliars
gairebé només es demanen a la zona 1 (i en menor mesura a la 2
i 4), mentre que l'apartament/estudi és un fenomen de presència
gairebé exclusiva de l'àrea de la ciutat de Barcelona. Cal desta
car, que prop d'un 45 per cent de les sol.licituds d'aparta
ment/estudi provenen de menors de 25 anys, i que al voltant del
70 per cent de les sol.licituds d'habitatges unifamiliars són de

compradors potencials compresos entre 26 i 45 anys.

Les superfícies útils desitjades es concentren en els trams de 60
a 80 m2 i de 80 a 100 m2 (un 54 per cent de les sol.licituds). Si a
aquestes superfícies s'hi afegeixen les sol.licituds de les superfí
cies més petites s'obté que un 67 per cent del total són sol.lici
tuds per a superfícies útils inferiors als 100 m2.

Un altre aspecte significatiu del qual s'obté informació és el
que fa referència als preu desitjats pels compradors, és a dir, el
preu que el comprador estaria disposat a pagar, inicialment, per
l'habitatge que vol i, en conseqüència, respecte al qual, en pri
mera instància, estructura la seva jerarquia de preferències. Les
característiques de la distribució de preus desitjats dels compra
dors potencials agrupats segons el lloc de residència on volen
viure és molt diferent: així, el preu desitjat mitjà dels que volen
residir a la zona 1 és de 21,32milions de ptes. i els dels solici
tants d'habitatge a la zona 5 és de 18,06 milions, mentre que els
de les altres zones són molt més baixos (8,57 milions a la zona 2,
7,36 milions a la zona 3 i 8,24 milions a la zona 4).
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Superfície útil de l'habitatge demanat
Segons el lloc de residència desitjat

Fins a 40 m2
de 41 a 60 m2
de 61 a 80 in2
de 81 a 100 m2
de 101 a 120 m2
de 121 a 140m2
de 141 a 160m2
de 161 a 200 m2
més de 200 m2

Total

0,6 0,0 5,4 2,41,5 0,0
5,7 8,8 13,5 8,8 13,2 10,7
22,0 28,4 36,8 31,6 22,0 26,7
20,8 25,3 30,3 37,7 26,3 27,2
12,6 22,7 14,8 14,0 14,0 15,6
5,0 4,6 3,9 1,8 5,9 4,7
11,3 2,6 0,6 0,0 4,0 3,9
11,3 3,1 0,0 6,1 4,0 4,6
10,7 3,1 0,0 0,0 5,1 4,2
100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Preu desitjat dels habitatges (en ptes.)
Segons el lloc de residència desitjat

eusà~itatg
Fins a 5 milions
de 5,1 a 7,5 milions
de 7,6 a 10 milions
de 10,1 a 15 milions
de 15,1 a 20 milions
de 20,1 a 30 milions
més de 30 milions

Total

ona 2

4,4 23,2 20,6 22,8 8,0 14,1
10,7 33,0 40,0 34,2 11,5 22,6
17,0 19,1 27,7 28,1 24,4 23,1
17,0 19,1 7,1 8,8 22,3 16,9
13,8 4,1 1,3 3,5 8,0 6,6
20,1 1,5 0,0 2,6 10,2 7,6
17,0 0,0 3,2 0,0 15,5 9,0

100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Lloc de residència desitjat
Lloc de residència
actual a Barcelona

(%)
de Barcelona*

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Total

20,0 30,0 0,0 3,3 3,3 0,0 6,7 0,0 100

9,6 22,9 4,8 1,2 8,4 1,2 3,6 8,4 100

29,5 23,0 4,9 3,3 11,5 1,6 6,6 4,9 100
5,6 44,8 6,4 7,2 20,0 0,8 1,6 2,4 100

5,3 17,5 36,8 22,8 17,5 0,0 0,0 0,0 100

0,0 7,4 22,2 44,4 18,5 0,0 0,0 3.7 100

Barris

26,7
2,4
0,0
2,4
0,0
0,0

10,0
37,3
14,8
8,8
0,0
3,7

* Els barris de Barcelona han estat agrupats segons els preus recents (ptes./m2) dels habitatges de nova construcció. Així:
- Barris A (preus de menys de 100.000ptes./m2): Barceloneta, Parc de laCiutadella, Barri Gòtic, Raval, Roquetes-Verdum.
- Barris B (preus de 100.000 a 125.000 ptes./m2): Zona Franca-Port, Poble Sec, Collblanc-Sants, Poblenou, Congrés, Sagrera-Navas, Sant Andreu, Horta, Carmel, Vall d'Hebron, Ciutat
Meridiana-Vallbona, TrinitatVella-Bon Pastor.

- Barris C (preus de 125.000a 150.000 ptes./m2): Gràcia, Clot-Les Glories-Verneda, Guinardó, Salut, Sant Antoni, Vilapicina-Turó de la Peira.
- Barris D (preus de 150.000 a 175.000ptes./m): Dreta de l'Eixample, Esquerra de l'Eixample, Sagrada Família, Les Corts, Vallcarca, Vallvidrera-Les Planes.
- Barris E (preus de 175.000 a 250.000 ptes./m2): Sant Gervasi, Bonanova.
- Barris F (preus de més de 250.000 ptes.1m2): Sarrià-Tres Torres,Pedralbes.

Font dels preus: «Estudio sobre la oferta de nueva viviendaen Catalunya»Tecnigrama, Marketing Inmobiiiario, Madrid, 1989.

Des d'un punt de vista d'adequació de l'oferta d'habitatge a

les possibilitats de la demanda resulta altament significatiu el fet
que el 59,8 per cent de les sol.licituds analitzades manifestin no

poder superar un preu de 10 milions de ptes. i, sobretot, que
aquest percentatge arribi a ser del 75 per cent a la zona del Be
sòs, del 85 per cent a Ripollet, Montcada i Cerdanyola i del 88
per cent al Baix Llobregat. A la ciutat de Barcelona un 66 per
cent de les sol.licituds no poden superar els 15 milions de pesse
tes i, només és a la zona 1 (St. Cugat i St. Just Desvern) on un

52 per cent de la demanda pot passar dels 15 milions.

Un aspecte important a destacar fa referència a les pautes de
preferència de localització dels habitatges demanats pels compra
dors potencials que resideixen actualment a la ciutat de Barcelo
na. En aquest cas els compradors han estat agrupats perbarris de
residència actual i les seves preferències (de residència desitjada)

124

s'especifiquen a escala, també, de barri (en el cas de Barcelona)
i a escala de les altres zones. L'agrupament per categories de
barri s'ha fet segons els preus més recents dels habitatges nous.

Els trets principals d'aquestes pautes de preferència pel lloc de
residència desitjat es poden resumir en els punts següents: en
primer lloc, s'aprecia una preferència molt consistent per residir
bé en el mateix barri (o a barris afins pel que fa als preus d'habi
tatge i al perfil social), bé, molt especialment, en barris que se

situen a l'escala immediatament superior; en segon lloc, l'orien
tació de les preferències dels compradors potencials que residei
xen actualment a Barcelona cap a la zona 1 és moltmés rellevant
en el cas dels qui viuen ja en barris d'un nivell mitjà-alt. Les zo
nes 3 i 4, en canvi, semblen ser localitzacions alternatives pels
residents actuals als barris de Barcelona en què els preus de l'ha
bitatge nou són més baixos.
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1. Les telecomunicacions com a motor de l'economia

Les comunicacions s'han anat configurant, els últims anys,
com un element bàsic de la modernització productiva i del pro
grés tecnològic dels països occidentals. Els diversos serveis de te

lecomunicacions substitueixen altres formes de comunicació i
són més eficaces quant al temps, materials i qualitat del medi.
La disponibilitat d'unes telecomunicacions segures i accessibles
permet incrementar la productivitat gràcies a unamillor gestió
en els sectors públic i privat. Així mateix, lamillora de la comu

nicació augmenta l'eficàcia dels mercats, possibilita una reacció
més ràpida, i amplia lapossibilitat d'accés a la informació.

L'Ajuntament de Barcelona, sabedor de la importància de les
telecomunicacions en el desenvolupament econòmic, ha inclòs
aquest sector en el Pla Estratègic Barcelona 2000. Aquest Pla ha
estat elaborat i assumit per 188 entitats i institucions barceloni
nes i catalanes, amb l'objectiu de garantir el desenvolupament
econòmic, social i cultural de Barcelona, i consolidar-la com a

metròpoli emprenedora, europea i socialment equilibrada.

Per això el comitè executiu del Pla Estratègic Barcelona 2000
ha elaborat un informe final que recull 57 propostes concretes

d'actuació, agrupades en tres grans línies. En primer lloc, la po
tenciació de la indústria i els serveis avançats d'empresa per con
figurar Barcelona com la capital d'una macroregió de la Mediter
rània nord-occidental. Una segona línia d'actuació persegueix la
millora de la qualitat de vida i el progrés de les persones. Final
ment, la tercera proposa la creació d'infrastructures bàsiques per
a serveis avançats per al suport de l'empresa i intenta aconseguir
una simbiosi autèntica entre ciutat i empresa, atraient inversions
i futurs residents a canvi d'espais idonis per alnegoci empresa
rial.

El desenvolupament de les telecomunicacions ha desembocat
en l'actual «societat de la informació», caracteritzada per la in
troducció massiva de les noves tecnologies de telecomunicacions
a la nostra vida diària, i ha generat una universalització de la co

municació que ens apropa al terme anticipat per McLuhan de
«l'aldea global».

Actualment, l'aportació del sector de les telecomunicacions al
PIB de qualsevol país desenvolupat no és gaire rellevant: al vol
tant del 2 per cent. Tanmateix, la importància creixent de les te
lecomunicacions en un futur pròxim permetrà incrementar el seu
percentatge, per a l'any 2000, fins al voltant del 7 per cent, al
qual s'hauria d'afegir, a més, la seva incidència en el desenvolu
pament d'altres activitats econòmiques.

El sector de les telecomunicacions ha esdevingut una infras
tructura imprescindible per al creixement de l'activitat econòmi
ca d'un país i per lamillora del nivell de vida de les persones. En
el cas de Barcelona, aquesta és una afirmació doblement vàlida,
ja que a més del fort creixement en què està immersa, les activi
tats més dinàmiques són —majoritàriament— del sector serveis i
més concretament del terciari més avançat, grans demandants,
per definició, de serveis de telecomunicacions.

2. L'actualitat en el sector de les telecomunicacions

L'expansió de les telecomunicacions és producte de l'acumula
ció d'innovacions tecnològiques en el sector de la informació i de
les telecomunicacions, i també d'unes causes externes que n'han
afavorit l'explotació. Tanmateix, l'important paper dut a terme
per les telecomunicacions a les societats desenvolupades, i les di
verses actuacions en matèria de telecomunicacions promogudes
des de les institucions, han provocat canvis en la configuració del
sector i en el comportament dels principals agents involucrats. El
futur de les telecomunicacions consisteix a aconseguir laperfecta
adaptació entre el procés de canvi tecnològic del sector, amb to
tes les seves implicacions, i les demandes dels seus agents.

L'eficàcia de l'explotació monopolística dels serveis de teleco
municacions ha estat qüestionada per la constant evolució tecno

lògica. Tots els països desenvolupats han engegat, amb estratè

gies i intensitats diferents, un procés de liberalització delmercat
de les telecomunicacions. L'objectiu final, tanmateix, és comú:
disminució de preus, millora dels serveis i desenvolupament d'al
tres de nous.

La reorganització del sector de les telecomunicacions a Euro

pa culminarà el 31 de desembre de 1992 amb l'entrada en vigor
del mercat europeu de les telecomunicacions. Això suposarà el
final dels monopolis, excepte el del servei de telefonia de veu.
La resta de serveis podran ser explotats en règim de concurrèn
cia. També s'eliminaran les barreres nacionals en estandaritzar
les xarxes i adaptar les tarifes als costos.

L'anàlisi de l'entorn en l'evolució del sector de les telecomuni
cacions apunta alguns aspectes rellevants com ara el dinamisme
de l'evolució de la societat i la important transformació experi
mentada pel sector de les telecomunicacions en un període de
temps tan curt.

Només fa tres o quatre anys que el telefax va sortir al mercat i
ja s'ha convertit en un terminal més de lanostra vida quotidiana.
Passa elmateix amb la telefonia mòbil i amb els terminals de
punts de venda —datàfons— en els quals Barcelona ocuparia,
segons estimacions de Telefònica, el segon o tercer lloc mundial,
darrera de Tóquio i Hong-Kong únicament. Finalment, la cons
tatació que les telecomunicacions constitueixen, ara per ara, una
peça bàsica en els processos de canvi que estan experimentant
altres sectors importants de l'activitat econòmica.
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Els elements de l'entorn que incideixen sobre l'evolució de les
telecomunicacions són fenòmens més amplis. D'una banda, el
major ús de la informació ha generat al seu entorn el desenvolu
pament de noves activitats econòmiques: «indústries» de bases
de dades, distribuïdors, proveïdors, sistemes de telecomunicació,
usuaris, etc. De l'altra, l'evolució cap a una societat de serveis
significa el creixement de tot un conjunt d'activitats relacionades
amb la prestació de serveis, suportats principalment per sistemes
mecanitzats. L'especialització dels serveis ha creat dos mercats
totalment diferenciats, com són el de negocis i el residencial. Per
acabar, la internacionalització d'activitats implica la necessitat
d'homogeneïtzar un conjunt d'indicadors relatius a les activitats
productives: qualitat, preu, productivitat, disseny i fabricació.
En definitiva, el sector de les telecomunicacions esdevé un su

port bàsic enfront de tots els fenòmens que representen un pro
fund procés de transformació económico-social amb grans reper
cussions a nivell mundial.

A continuació s'enumeren alguns esdeveniments que, previsi
blement, tindran una gran repercussió en el sector de les teleco
municacions:
— Inicidel Mercat Únic Europeu, l'1.1.1993.
— Posada en marxa del Programa Marc de Telefónica per al pe

ríode 1990-1994.
— Desenvolupament reglamentari i possible reforma de la LOT

(Llei d'ordenació de les telecomunicacions).
— Aproximació paulatina d'actuacions entre Estats Units i Japó.
— Implantació definitiva de les mesures de normalització i ac

ceptació tècnica d'equips, xarxes i serveis.
— Nous esquemes en la política de tarifes dels serveis regulats.

La tendència d'evolució del sector de telecomunicacions per
met fer les previsions següents:
— Creixements forts i constants en les necessitats d'inversió.
— Gran desenvolupament del mercat de serveis de telecomuni

cació.
— Major interdependència amb la resta de sectors productius.
— Integració d'infrastructures de telecomunicacions.
— Fortdesenvolupament en comunicacions mòbils.
— Expansió de serveis i equips d'alt valor afegit.
— Globalització industrial.
— Millora de la qualitat de vida (canvis dels hàbits de consum).

Telefónica és una empresa operadora de les xarxes de teleco
municació i proveïdora dels serveis telefònics i telemàtics. El seu
objectiu és oferir un bon servei públic i rendibilitzar les seves in
versions. Actualment, l'activitat fonamental de Telefónica és la
transformació quantitativa i qualitativa de les xarxes per perme
tre l'ampliació, la modernització i la millora de les telecomunica
cions, per tal d'ampliar l'oferta amb nous serveis per a la trans

missió de veu, dades i imatge.

128

Sant Pau

Hebron

•

•
Sagrera

• Direcció Territorial BarcelonaMar.
• Direcció Territorial BarcelonaMuntanya.

Límit Oficina d'Abonats.

• Seu Oficina d'Abonats.
• Seu Direcció Territorial.
* Grans Clients.

3. Situació present de les xarxes i serveis de telecomunicacions
a Barcelona. Previsió de la demanda

3.1. Organització de Telefònica a Barcelona ciutat

La província de Barcelona es va dividir en cinc Direccions Te
rritorials a començament de 1987 per tal d'aconseguir una millor
gestió i desenvolupament dels serveis de telecomunicació. D'a
questes, dues corresponen a Barcelona ciutat i comprenen 8Ofi
cines d'Abonats, cadascuna de les quals agrupa les activitats i els
serveis directament relacionats amb l'atenció a l'abonat. Aques
ta major aproximació al client representa una millora important
en la relació directa que hi manté Telefónica.

Aixímateix, la incidència del volum de negoci de determinats
clients va fer aconsellable la creació d'una Direcció de Grans
Clients, l'objectiu de la qual és l'apropament a les necessitats es
pecífiques d'aquest important sector demercat.

3.2. Xarxes

3.2.1. Xarxa telefònica

La xarxa telefònica està constituïda per centrals locals, que fa
ciliten la connexió dels abonats que en depenen i per centrals de
trànsit que, permitjà d'enllaços, interconnecten les locals.

3.2.2. Xarxa de transmissió de dades

La xarxa de transmissió de dades entre terminals i ordinadors
està suportada bàsicament per la xarxa Iberpac. Aquesta xarxa

realitza les comunicacions mitjançant el sistema de commutació
de paquets de dades a través dels equips Tesys, desenvolupats
íntegrament a Espanya.

La xarxa Iberpac s'utilitza com a suport de diferents serveis te
lemàtics, com elTeletex, l'Ibertex i la transferència electrònica
de fons, entre d'altres, i els abonats es poden connectar a aques
ta xarxa per mitjà de circuits d'accés dedicat —punt a punt— o

de la xarxa telefònica commutada.



Xarxa telefònica. Evolució recent

lerraiffleree~~11M111•~
Centrals locals 30 30
Centrals de trànsit 17 19
Línies iristal.lades 968.616 1.025.320
Línies en servei 839.159 868.908
Grau de digitalització de les línies (%) 24,6 32,3
Enllaços de trànsit 210.419 302.311
Grau de digitalització dels enllaços (%) 70 78
Línies en servei/100 habitants 49 51

Altres xarxes

Xarxa de telefoniamòbil (TMA)
— Capacitat de les connexions 4.600 10.679
— Telèfons mòbils en servei 3.040 6.347
— Radiocanals 200 351
— Grau de cobertura:

superfície (%) 100 100
habitants (%) 100 100

— TMA/1000 habitants 1,78 3,73

Xarxa Ibercom
— Línies en servei 12.945 21.466
— Nombre de clients 28 60

Xarxes de transmissió de dades

Xarxa Iberpac
— Centres 8 10
— Portes contractades 3.156 3.719

Connexions a través de circuits

punt a punt 8.002 9.084

Xarxa Ibermic
— Centres 30
— Portes disponibles 2.744
— Portes ocupades 416

Infrastructura bàsica

Cable de xarxa d'abonat (km parell) 1.390.841 1.624.692
Cable interurbà (km) 1.710 1.722

Cable coaxial (km) 94 94
Fibra òptica (km) 5.910 8.810
Canalització soterrada (km) 773 825

Sistemes de transmissió:
— Gran capacitat: Analògic 27 27

Digital 124 190
— Petita capacitat 495 495
Capacitat dels canals de freqüència vocal 629.400 975.000

Radioenllaços 24 34

3.2.3. Xarxa Ibercom

El servei Ibercom està suportat per la xarxa Ibercom, formada
per elements especialitzats de la xarxa digital telefònica.

La incorporació d'Ibercom permet avui a les entitats impor
tants, amb gran volum de comunicacions, l'accés als serveis digi
tals i d'integració veu + dades, amb continuïtat digital extrem a

extrem i fins a 64 Kbps (banda estreta).
3.2.4. Xarxa de telefonia mòbil automàtica

La xarxa de TelefoniaMòbil Automàtica (TMA) està consti
tuïda per estacions base de ràdio que possibiliten l'enllaç dels
mòbils entre ells i amb la resta de les xarxes mitjançant centrals
de telefonia mòbil.

Cada estació base atén qualsevol mòbil que es trobi a la seva

àrea de cobriment i transfereix la trucada a una estació mòbil
contigua quan el mòbil canvia d'àrea.

3.2.5. Xarxa Ibermic

La xarxa Ibermic permet connexions digitals de circuits dedi
cats a baixes i altes velocitats per la transmissió de dades. Es po
den oferir serveis des de 1200 bps fins a 565 Mbps.
3.2.6. Infrastructura bàsica

La infrastructura bàsica està constituïda per diversos elements
sobre els quals se suporten les diferents xarxes. Cal destacar el
gran creixement que han experimentat els últims anys les noves
tecnologies, bàsicament en fibra òptica i en sistemes de transmis
sió digital de gran capacitat.
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Ús del servei telefònic

Servei interurbà
— Conferències (milers)
— Unitats físiques (milers)
Servei urbà:
— Unitats físiques (milers)

229.311
4.995.626

1.881.139

244.786
5.432.966

2.228.364

3.3. Serveis

3.3.1. Servei telefònic

La implantació de les noves centrals digitals i el desenvolupa
ment de la telemàtica han fet possible l'aparició d'una important
gamma de noves opcions que permeten ampliar les prestacions
del servei telefònic bàsic amb nous serveis suplementaris. Ac
tualment, Telefónica en comercialitza —entre d'altres— els se
güents:

— Accés a línia lliure: selecció seqüencial de dues o més línies
telefòniques per mitjà d'un únic número. També és conegut com
a línia de salt.

— Informació detallada: permet saber les trucades automàti
ques interurbanes i internacionals realitzades, el número de l'a
bonat que ha rebut la trucada, la data, l'hora, la durada, els pas
sos de comptador i l'import en pessetes.

— Trucada en espera: permet saber que una tercera persona es

tà intentant de parlar amb el número de telèfon de l'usuari.

— Conferència a tres: possibilita la conversa de tres persones al
hora.

— Línia directa sensemarcatge: permet trucar sensemarcar.

— Desviació immediata de trucades: permet que les trucades
adreçades a un número de telèfon siguin transferides a un altre
definit prèviament.

— Marcatge abreujat: permet de substituir els números de telè
fon per un codi senzill de dues xifres.

Aquest conjunt de serveis era disponible, en acabar l'any
1990, a més de 363.000 línies, un 42 per cent de les que estaven

en servei. En relació amb el 1989, el nombre de línies amb accés
a aquests serveis suplementaris va augmentar en un 52 per cent.

— Marcatge reduït: Permet l'accés telefònic a una destinació
determinadamitjançant el marcatge de tres xifres. Destaquem el
003 o servei d'informació dels números de telèfon amb unamit
jana que supera les 52.000 trucades diàries ateses el 1990.

— Servei 900: És un servei telefònic d'intel.ligència de xarxa
que permet el cobrament a destinació de forma automàtica. El
número assignat a cada usuari és de sis xifres amb el prefix 900.
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3.3.2. Servei de transmissió de dades

Permet la interconnexió d'ordinadors suportat, en cada cas,

per les diferents xarxes.

3.3.3. Altres serveis

Entre els serveis de telecomunicacions suportats a les diverses
xarxes indicades abans, destaquem:

— Telefax: Aquest servei permet la tramesa i recepció de qual
sevol tipus de document a través de la xarxa telefònica.

— Datàfon: Permet la transferència electrònica de fons, a més

de l'ús com a telèfon convencional, en les operacions amb targe
tes amb banda magnètica. L'accés al servei es fa marcant el 090,
i està suportat per la xarxa telefònica i la xarxa Iberpac.

— Ibertex: Orientat tant al sector professional com al domèstic,
aquest servei permet l'accés a bases de dades per mitjà de termi
nals especialitzats. L'accés es fa a través de la xarxa telefònica,
marcant el 03X (031, 032, 033, 034, 035, 036), i també de la xar
xa Iberpac, on estan connectats els centres de serveis que oferei
xen la informació.

— Videoconferència: Aquest servei ofereix la possibilitat de
reunions de grups de persones distants entre elles, mitjançant
l'emissió, transmissió i recepció d'imatge i veu en temps real.
També permet la visualització de textos i gràfics i la utilització
de la teleescriptura. El servei es pot utilitzar a nivell nacional i
internacional.

— Retransmissions: Permet la transmissió per als mitjans de co

municació (cadenes de ràdio, TV, premsa) de senyals de vídeo i

de veu, i està suportat per les diferents xarxes de Telefónica.
Destaquem el servei via satèl.lit per a la recepció de programes
de ràdio a la cadena SER.

— Xarxes grans clients: Atès l'increment en les necessitats de
transmissió de dades de certs usuaris que per les seves caracterís

tiques de volum i dispersió geogràfica demanen solucions parti
cularitzades, s'ha desenvolupat un nou servei de xarxa privada
virtual, anomenat UNO, de recent implantació.

Per una altra banda, es desenvolupen serveis de telecomunica
cions a mida, suportats per les diferents xarxes de Telefónica,
compoden ser sistemes de radiotelefonia en grup tancat, serveis
de TV comercial, etc.

3.4. Previsió de la demanda

Dins el sector de les telecomunicacions s'esdevindrà un canvi
important en la distribució per productes, segons entrin en servei
els avanços tecnològics previstos. Segons estimacions realitzades
per L&C European Commission al Regne Unit, el pes de la tele
fonia convencional respecte al total de productes de telecomuni
cacions, passarà del 50 per cent l'any 1989, al 20 per cent l'any
2000. Serà aleshores que s'incrementarà el valor percentual res
pecte al total, d'altres serveis com les VAN's (xarxes de valor
afegit), els sistemes integrats veu-dades, la telefonia cel.lular,
etc. El mercat anglès, molt avançat pel que fa al sector de les te
lecomunicacions, pot servir com a possible previsió de tendèn
cies del que s'esdevindrà a Barcelona.



Demanda prevista de línies telefòniques (1991-2000)

Territorimar
Territorimuntanya
Total Barcelona

Territorimar
Territorimuntanya
Total Barcelona

463.417 478.462 496.189 516.983 591.618
427.720 447.865 457.776 462.901 519.496
891.137 926.327 953.965 979.884 1.111.114

2,92
3,16
2,67

3,95
3,25
4,71

2,98
3,70
2,21

2,72
4,19
1,12

2,55
2,73
2,33

Demanda prevista de connexions a les xarxes de transmissió de dades (1991-1995)
1991 1992 1993

Iberp

Nombre de terminals RSAN
Nombre de terminals X25

600

4.100
300 50

6.800

a trav

9.000 9.500 10.000Nombre de connexions

RSAN: Protocol d'accés normalitzat de Telefònica anterior al X25.
X25: Protocol normalitzat d'accés.

Demanda prevista d'altres xarxes i serveis

Terminals de la Xarxa
Digital de Serveis Integrats

Línies de Telefonia
Mòbil Automàtica 12.000

1994 1995

8.100

0

9.400

1 10.500 11.000

(1991-2000)

80.000 100.000 125.000 155.000 300.000

24.000 45.000 80.000 130.000 200.000 320.000

En el sector de negocis és a Barcelona on s'està produint un
avanç important. Hom calcula que al 1990, el parc d'oficines i de
locals de negoci ocupava al voltant de 4,5 milions de metres qua
drats, un 75 per cent dels quals estan localitzats en edificis singu
lars i la resta en edificis mixtos.

La progressiva saturació d'oficines a les àrees tradicionals afa
voreix eldesenvolupament de nous centres terciaris impulsats
per l'Ajuntament. Són les àrees de nova centralitat, on s'espera
construir més de 250.000 m2 de sostre d'oficines. Al voltant de
l'any 2000 hom preveu que Barcelona tingui prop de 6milions
de m2 d'oficines, xifra un 30 per cent superior a l'actual.

Un altre aspecte a tenir en compte en fer les previsions de les
telecomunicacions és estudiar la població activa dedicada al sec
tor de la informació, o sigui, aquelles activitats on la creació, el
tractament i la difusió de la informació són els factors essencials,
ja que en seran les grans consumidores.

Al Barcelonès, aquest conjunt d'activitats i llocs de treball dis
persos a lapràctica totalitat de sectors productius, absorbeix
quasi la meitat de la població ocupada -un 47 per cent segons
estimacions pròpies. A Barcelona aquest percentatge seria apro
ximadament del 60 per cent. El creixement d'aquests percentat
ges són garantits pel propi avanç tecnològic, i es preveu que cap
al 2000 Catalunya passarà del 36,5 per cent actual al 45 per cent.
Aquesta previsió s'aproparia al 70 per cent a Barcelona ciutat.

Tots els aspectes citats abans -tendències internacionals, crei
xement del sector negocis i increment del sector de la informa
ció- influeixen d'una manera important en la demanda de línies
telefòniques i de serveis de telecomunicació. Hom estima que
l'augment d'un 40 per cent en el nombre de línies telefóniquies
per 100 habitants registrat en els darrers anys, es deu bàsicament
al fort creixement dels llocs de treball relacionats amb la infor
mació. Això porta a fer unes previsions de la demanda per als
propers anys que per a un profà poden semblar exagerades.

Previsió de laXarxa Digital de Serveis Integrats (XDSI)

La digitalització de la xarxa telefònica bàsica i la introducció
del sistema de senyalització entre centrals CCITT número 7, ens
porta a la xarxa digital integrada, laqual, amb la digitalització
del bucle d'abonat i la introducció del protocol d'usuari corres
ponent, permetrà a Telefónica donar pas a la XDSI.

ElCCITT (Comitè Consultiu Internacional de Telecomunica
cions) defineix la integrada (XDI) telefònica i que facilita conne
xions digitals extrem a extrem per suportar una àmplia gamma
de serveis, tant de veu com d'altres tipus, i a la qual tenen accés
els usuaris per mitjà d'un conjunt limitat d'interfícies normalitza
des usuari-xarxa.
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Capacitat d'oferta prevista de diferents serveis
1991 1992 1993 1994 1995

Línies disponibles pel servei telefónic

1.250Línies (milers) I.02 1.040 1.042 1.050 1.060

Accesos XDSI (Xarxa digital de serveis integrats)

512

60
34.562
1.360

Bàsics (*)
Primaris (*)

2.048 5.120 13.312
149 279 559

19.668
840

Transmissió de dad
—~fflemeffle.---

12

15.874

,

17 n.d. n.d.

16.949 n.d. n.d.

50.000 n.d. n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

40
25.000

100.000

Xarxa Iberpac
— Centres
— Portes disponibles
Ibercom

30.000Línies

(*) Un accés bàsic permet connectar fins a 8 terminals iconsta de 2 canals d'accés.

(*) Un accés primariconsta de 30 canals d'accés.

Capacitat d'oferta pels serveis d'intel.ligència
de xarxa (nombre de clients)

Tarificació especial 4.000 18.000
Trucades a crèdit 1.000 10.000

Número personal 1.000 10.000

Trucades massives 120.000/hora 900.000/hora

En una fase prèvia, fins al 1992, s'establirà una experiència
pre-comercial de la xarxa, amb dues centrals en funcionament en
aquestes condicions, un total de 256 accessos bàsics i 30 accessos

primaris en cada central.

En altres serveis de telecomunicació és difícil preveure la de
manda ja que no es disposa de sèries històriques i la seva pene
tració en elmercat de Barcelona està en una fase inicial.

4. Generació de l'oferta

L'aspecte fonamental a considerar en la generació de l'oferta
és la inversió

Durant el 1990 Telefónica ha invertit a Barcelona 35.646 mi
lions de pessetes, amb els objectius de millorar la qualitat i pos
sibilitar, alhora, la introducció de nous serveis. D'altra banda, es
vol assolir també el nivell d'oferta necessari per a qualsevol tipus
d'accés a la xarxa telefònica. Per això, aquest esforç inversor
continuarà i durant el bienni 1991-1992 es preveu destinar-hi
prop de 60.000 milions.

De la inversió de 1990, gairebé el 25 per cent s'ha destinat a
l'ampliació de les centrals de trànsit de tots els nivells, les quals
facilitaran la gestió de les telecomunicacions i representaran una
millora sensible de la qualitat del servei.
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Per a l'ampliació de les centrals d'abonats, s'hi destina gairebé
el 40 per cent, amb l'objectiu de poder disposar de línies sufi
cients per atendre amb rapidesa qualsevol demanda.

Un 20 per cent de la inversió s'ha destinat a la compra de nous
edificis i a les obres —importants i necessàries— que s'han de fer
en les canalitzacions on se suportaran les estructures del futur.

Finalment, s'han dedicat més de 5.000 milions a la implantació
de la xarxa Ibermic (xarxa dedicada digital d'alta velocitat), la
nova xarxa de telefoniamòbil, la creació d'una potent estructura
de trànsit de la xarxa Iberpac i la introducció de nous serveis a

través d'aquesta xarxa i de la xarxa intel.ligent.

En resum, la inversió de 1990 permetrà d'aconseguir la consti
tució definitiva de la xarxa de trànsit —telefonia i dades— que
farà possible l'increment de la capacitat i qualitat de les comuni
cacions. A més, enguany es consolidarà l'extensió dels circuits
de dades punt a punt per a la transmissió de la informació a alta
velocitat i la introducció de nous serveis.

Pel que fa a la preparació dels Jocs Olímpics, Telefónica està
treballant en estreta relació amb el COOB'92. Durant 1989 Te
lefónica ha preparat el Pla Tècnic dels Jocs Olímpics, en el qual
es detallen els mitjans i les instal•lacions que seran indispensa
bles per a les prestacions dels serveis previstos. També participa
en el projecte d'Arquitectura dels Sistemes de Telecomunicació.

Al llarg de 1989 i 1990 s'han construït les canalitzacions i s'han
instal.lat alguns dels cables necessaris per dotar de serveis els re
cintes esportius de l'Anella Olímpica. També s'han iniciat les
ampliacions de les centrals urbanes i de trànsit que absorbiran
les comunicacions originades a les àrees olímpiques.

Entre els projectes més rellevants que s'estan desenvolupant,
hi ha la central telefònica de Barcelona'92, que donarà servei a
la Vila Olímpica, i sobretot les torres de telecomunicacions de
Montjuïc i Collserola, que serviran d'estacions basse per als ser

veis mòbils i de suport per a les retransmisions de TV.



Detall de les inversions realitzades i
previstes (milions de pessetes)

Planta interior* 21.823 11.264

Cables i conduccions 7.048 4.118
Solars i edificis 2.576 4.338
Inversions complementàries 4.199 5.730

Total 35.646 25.450

* Inclou l'equipament de telecomunicacions.

Modificacions en la xarxa telefònica

Els avenços tecnològics permetran i suggeriran un canvi d'es
tructura de la xarxa telefònica de Barcelona, de manera que es

reduirà la dependència jeràrquica de les centrals i s'incrementarà
la seva capacitat de trànsit. Aquests canvis s'han iniciat ja, i es
preveu per l'any 2000 una estructura de xarxa no jeràrquica a

dos nivells amb les funcions de trànsit duplicades. A més, s'in
corporaran a la xarxa una sèrie d'elements que configuren la
Xarxa intel.ligent.

Al 1990 ja funcionaven alguns serveis que podríem catalogar
de serveis d'intel.ligència de xarxa, per bé que la posada en ser

vei de la xarxa intel.ligent es preveu per al 1991. Serà a partir
d'aquest moment que es podrà disposar de serveis com ara:

— Serveis de tarifes especials: Cobrament revertit automàtic
(900), Pagament compartit (901 i 902), etc.

— Servei de trucades a crèdit: Permet als clients d'aquest servei
fer trucades des de qualsevol telèfon sense que la trucada sigui
facturada al titular del telèfon. El servei pot restringir les truca
des a un únic número de destinació.

— Servei de número personal: Permet que les trucades destina
des al client tinguin una destinació variable, segons la línia que
el client hagi específicat com la més propera a ell en aquell mo
ment.

— Servei de televot (trucades massives): Permet l'ús de la xarxa
telefònica per a la realització d'enquestes. Fins ara la concentra
ció de gran número de trucades amb únic destí produïa una gran
degradació del servei (concursos de TV o ràdio, programes par
ticipatius, etc.).

— Evolució de la xarxa intel.ligent: L'evolució de la xarxa intel
ligent —XI— ha de considerar-se tant com a les característiques
i nombre de serveis, com a l'estructura de la pròpia xarxa. Es
treballa en nous serveis més ajustats a les necessitats de cada
client, passant d'una XI «a la carta» a una XI «autoservei».
Quant a l'estructura, es passarà d'una xarxa específica connecta
da a la bàsica a una xarxa integrada, en la qual la intel-ligència
de la xarxa es dispersa en la xarxa bàsica i s'associa a un grup de
centrals cada vegada més ampli.

5. Les telecomunicacions del 2000

5.1. Estratègia d'evolució dels serveis de telecomunicació

L'estratègia d'evolució dels serveis durant la dècada 1990-2000
a Telefónica es basarà en continuar obrint una àmplia gamma de
nous serveis, aprofitant les possibilitats tecnològiques de les xar
xes existents i les del futur, les quals aniran evolucionant cap a

unaúnica. La xarxa digital de serveis integrats (XDSI), que inte
grarà les xarxes i els serveis que s'oferiran a l'usuari per mitjà
d'un accés normalitzat, iniciarà aquest procés convergent que
portarà a la xarxa universal d'informació, que incorporará, a
més a més, els serveis de distribució de TV.

Així, un cop iniciada l'experiència pilot XDSI que obre el ca
mí cap a la progressiva integració de serveis, durant l'any 1991 es

començarà amb la incorporació dels serveis derivats de les pres
tacions de la XDSI de banda estreta com són, entre d'altres, el
Datafax, el Faxtex, el Teletex a 64 Kbit/s i la telefonia mòbil di
gital paneuropea, als quals s'afegiran la quasi totalitat dels ser

veis que actualment se suporten per les xarxes existents.

Les primeres experiències de telefonia personal al 1993 supo
saran un nou avanç en la telefonia mòbil, ja que permetran que
el número de telèfon no estigui associat a una posició fixa sinó,
al propi abonat, independentment de la seva posició.

El 1994 s'iniciarà la prestació del Videotex alfatogràfic i multi
mèdia, del servei de videotelefonia a la XDSI, amb el qual s'afe
girà un nou concepte pel que fa a la comunicació humana.

A partir del 1995, que marcarà l'inici de la prestació de serveis
a la XDSI de banda ampla, serà possible oferir nous serveis en

aquesta xarxa, com la videotelefonia de qualitat especial, el fac
símil en color, el Videotex multimèdia, la videotelefonia perso
nal i molts més. Tambées podran integrar els serveis existents
que s'oferien en xarxes dedicades de banda ampla.

Aquesta estratègia, suportada al principi sobre els elements
tecnològics que constituiran la XDSI, i en el futur sobre la xarxa
universal d'informació, possibilitarà una resposta racional a les
expectatives plantejades als diferents escenaris de la societat de
futur de Barcelona, i a la necessitat d'evolució dels serveis en les
quatre línies detallades tot seguit:

— Integració: Els serveis que estan suportats per xarxes dife
rents s'han d'anar integrant fins a compartir totalment la infras
tructura que utilitzen, i es començarà per la integració de l'accés,
de forma que sigui únic i independent del servei.

— Intel.ligència: S'ha de disposar de més intel.ligència en la in
frastructura per poder augmentar les formes de pagament, la va
rietat de tarifes, els encaminaments, en definitiva, la capacitat
d'anàlisi i de decisió davant de situacions diferents per establir i
completar les trucades amb més eficàcia, i poder proporcionar
un major nombre de serveis.
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— Banda ampla: Els serveis han estat encasellats per l'amplada
de banda (velocitat de transmissió) que necessiten, la qual ha
creat fronteres entre ells. Aquestes fronteres han de desaparèi
xer, i l'amplada de banda haurà d'ampliar-se, en un procés inte
grador que la utilitzarà d'una manera més elàstica i dinàmica, en
funció de les necessitats del client, laqual cosa permetrà fins i
tot la distribució de senyals de TV.

— Mobilitat: La meta última en els serveis és fer-los accessibles
i útils també quan els usuaris estiguin en moviment, sense l'obli
gació d'utilitzar-los només dels de posicions fixes.

5.2. Estratègia d'evolució de les xarxes

L'estratègia d'evolució de les xarxes, al llarg del període
1990-2000, t, com a origen, la introducció i el desenvolupament
de la XDSI i, com a meta final, la constitució de la xarxa univer
sal d'informació (XUI).

Mentre la tecnologia dels sistemes no permeti una implantació
eficaç i competitiva de la XDSI, persistirà el desenvolupament
de les xarxes existents, si bé aquest desenvolupament tendirà cap
a l'objectiu d'integració representat per l'esmentada XDSI.

Així, l'any 1990, coexisteixen: la xarxa telefònica —constituï
da majoritàriament partint de la tecnologia analògica— la xarxa

Ibercom —immersa en la porció digital de la xarxa telefònica
la xarxa Iberpac i la xarxa Ibermic.

5.3. Objectius generals

D'acord amb les estratègies d'evolució considerades, s'esta
bleixen els següents objectius estratègics per al desenvolupament
dels serveis i les xarxes en el període
1990-2000:

Modernització de la xarxa telefònica, amb evolució cap a una

xarxa digital integrada, per necessitats de:
• Extensió del servei telefònic bàsic.
• Suport de nous serveis.
• Substitució d'equips (incorporació del Tesys B).
• Racionalització de la seva estructura i explotació.
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Introducció i desenvolupament de nous serveis en les xarxes
existents, com ara:

— Nous serveis finals:
• Telefonia de qualitat especial.
• Marcaveu.
• Facilitats d'intel.ligència de xarxa.

• Teleport.
• Teleescriptura.
• Secrafonia.
• Multiconferència.
• Telefonia mòbil (automàtica, paneuropa, per satèlit).
• Telefonia personal.
• Teletex a 64 Kb/s.
• Datafax (telefax a 64 Kb/s).
• Videotex (alfacrónic, alfafotogràfic).
• Videotelèfon.

— Nous serveis portadors:
• Xarxes privades virtuals.
• Serveis portadors d'alta velocitat (2 Mb/s).
• Serveis portadors sense connexió (interconnexió de xarxes

d'àrea local).
• Teledistribució.
Nous serveis de valor afegit:
• Tractament de missatges.
• Radiomissatgeria.
• Radiolocalització.
• Conversió de protocols.
• Videocomunicació.
• Teleacció.
• Autorització.
• Accés a bancs d'informació.
• Serveis per a operacions financeres.

Creació d'infrastructures de xarxa complementàries o dedica
des per al desenvolupament i potenciació de:
• Serveis d'intel.ligència de xarxa (xarxa intel.ligent).
• Serveis de xarxes privades virtuals (Ibercom).
• Nous serveis de transmissió de dades.
• Serveis mòbils terrestres i marítims.
• Transport de senyals de TV a llarga distància.

Atenció de la demanda de serveis portadorsmitjançant xarxes
dedicades.

Introducció i desenvolupament de la XDSI per a:
• Serveis de banda estreta (< 2 Mbit/s).
• Serveis de banda ampla (> 2 Mbit/s).

Creació d'una arquitectura de xarxa que sigui capaç d'integrar
paulatinament tota la infrastructura de les diferents xarxes i tam
bé dels seus serveis en una xarxa única, la xarxa universal d'in
formació (XUI).

En el període 1990-2000, per tant, es podran contemplar les xar
xes següents:
• Xarxa telefònica i la seva evolució cap a la XDI, incorpo

rant-hi serveis de transmissió de dades per circuits dedicats.
(Ibermic).

• Xarxa intel.ligent, integrada en la xarxa telefònica i en la
XDSI.

• Xarxa Iberpac.
• Xarxa Ibercom.
• Xarxes dedicades.
• Xarxa digital de serveis integrats (banda estreta i banda

ampla).
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d'obres

Sostre previst a les llicències d'obresper usos
industrials, d'oficines, hotels i equipaments
Construcció d'edificis d'oficines a l'Eixample
Lloguer de locals d'oficina i similars. Preus,
superfícies idistribució per barris
Valorsde venda dels habitatges nous i valors de

repercussió dels preus del sòl
Preus de venda dels habitatgesnous
Preferències dels compradors d'habitatges
Vila Olímpica del Poblenou

1977

1989

1971

1989
1989

1989

1980
1977

1976

1988
1980
1990
1989
1986
1989
1981
1988

1982

1984

1988
1989

1988

1987

1988

1988

1988

1988
1989

1987

1984
1990
1989

Àmbit de refer

Anual (1977-1985) i trimestral
d'ençà 1986
Anual (1989-1990)

Anual (1971-1985) i trimestral
d'ençà 1986

Monografia
Anual (1989) i trimestral d'ençà
1990
Trimestral

Anual
Anual (1977-1986) i trimestral
d'ençà 1987

Barcelona

Anual (1976-1987) i trimestral
d'ençà 1988

Barcelona

Trimestral Barcelona
Monografia Ciutats europees
Monografia Barcelona
Trimestral Barcelona
Trimestral Barcelona

Monografia Barcelona
Anual Barcelona

Monografia Diverses ciutats

Anual (1982-1986) i trimestral
d'ençà 1987

Barcelona (prov.)

Anual (1984-1989) i trimestral Barcelona, Barcelonès, Regió I
d'ençà 1990 i Catalunya
Trimestral acumulatiu Barcelona
Anual (1989-1990) Barcelona

Anual (1988-1990) Barcelona

Monografia Barcelona

Trimestral acumulatiu Barcelona

Trimestral acumulatiu Barcelona

Trimestral acumulatiu Barcelona

Monografia Barcelona
Semestral Barcelona

Barcelona

Monografia Barcelona
Monografia Barcelona i AMB

Barcelona

Números en

què ha estat

publicat

del 0 al 10

5 i 10

del 0 al 10

3
del 7 al 10

del 7 al 10

O
del 0 al 10

del 0 al 10

de al 10
4

10
del 3 al 10
0 i 1

7
0, 2 i 6
2

del 0 al 10

del 6 al 10

de al 10
4, 6 i 10

10

1

de al 10

de al 10

del 2 al 10

6
4, 5, 6, 8 i 10

1

0

10
5
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Ambit de referència
.

Números en

què ha estat

ublicat,Indicador/Monografia
Període
inicial

,

Periodicitat

Ocupació
Taxa d'atur 1985 Trimestral Barcelona, província, Catalunya

i Espanya
del 0 al 10

Atur registrat total i per sexes 1985 Trimestral Barcelona del 0 al 10
Atur juvenil 1985 Trimestral Barcelona del 0 al 10
Distribució sectorial dels aturats 1987 Trimestral Barcelona del 6 al 10
Aturats que reben prestacions 1985 Trimestral Barcelona del 0 al 10

Altes i baixes de demandes d'ocupació 1985 Trimestral Barcelona del 0 al 10
Altes de llocs de treball oferts 1985 Trimestral Barcelona del 0 al 10
Contractes de treball registrats 1985 Trimestral Barcelona del 0 al 10

Distribució sectorial i per sexes dels contractes
acollits a mesures de foment

1988 Trimestral Barcelona de I'l al 10

Contractació laboral a Barcelona (1985-1989) 1985 Monografia (1985-1989) Barcelona 9

Estructura de l'ocupació assalariada 1986 Anual (1986-1988) Barcelona 0, 2 i 8
Nombre d'actius i ocupats estimats 1986 Trimestral Barcelona del 6 al 10
Mobilitat obligada per motiu de treball 1986 — Barcelona 3

Població

Població resident 1975 Anual (1975-1986) i trimestral
d'ençà 1987

Barcelona del 0 al 10

Naixements i defuncions de residents 1975 Anual (1975-1986) i trimestral
d'ençà 1987

Barcelona del 0 al 10

Immigrants i emigrants 1975 Anual (1975-1986) i trimestral
d'ençà 1987

Barcelona del 0 al 10

Moviments migratoris entre Barcelona i diferents 1980 Anual (1980-1988) i trimestral Barcelona, Resta prov., Resta del 5 al 10

àmbits d'ençà 1989 RMB i Resta món

Estructura de la població per edat i sexe 1981 1981-1986-1988 Barcelona 0 i 4

Canvis de residència 1984 1984-1986 Barcelona 0 i 1

Municipis de destinació dels emigrants suburbans 1984 1984-1987 Barcelona i altresmunicipis de

la RMB
1

Població resident a l'AMB 1986 Anual (1986-1990) Barcelona i Resta AMB 7

Tendències demogràfiques a les grans ciutats

europees (1970-1985)
1970 Anual (1970, 1980 i 1985) Diverses ciutats 3

Altres

Serveis a les empreses 1989 Monografia Barcelona i RMB 4

Indicadors de la contribució de l'Ajuntament a
l'economia local.

1980 Monografia Barcelona 6

PIB 1980 Anual (1980-1990) Barcelona 6
Inversions pressupostades 1980 Anual (1980-1990) Barcelona 6
VAB Ajuntament/PIB Barcelona 1980 Anual (1980-1990) Barcelona 6
Demanda final Ajuntament/PIB Barcelona 1980 Anual (1980-1990) Barcelona 6

Pressupost Ajuntament/PIB Barcelona 1980 Anual (1980-1990) Barcelona 6
Anàlisi estratègica de l'economia de Barcelona 1990 Monografia Barcelona 8
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