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Presentació

El número 7 de BARCELONA. ECONOMIA presenta bàsicament les
dades corresponents al primer trimestre del 1990. Pel que fa a

les informacions periòdiques, les principals novetats que
presenta aquest número són:

— Incorporació de les dades sobre ferrocarrils regionals, tant
els corresponents a Renfe com als Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya. Amb aquesta informació es vol

complementar les dades que habitualment es presentaven
sobre transport urbà, en la mesura que el moviment de
viatgers dins la regió metropolitana de Barcelona està
fortament polaritzat en els desplaçaments a i des de la ciutat i
llur anàlisi aporta significatius elements d'avaluació de la
conjuntura econòmica i de la dinàmica territorial.

— Incorporació d'una anàlisi comparativa de l'Aeroport de
Barcelona en relació amb els principals aeroports de l'Estat.
Aquesta ampliació de la informació que fins ara facilitàvem
sobre l'aeroport ajuda a contextualitzar la dinàmica d'una de
les infrastructures que està tenint una utilitzaciómés
expansiva en els darrers temps.

— Substitució de la informació subministrada fins ara sobre el
comerç en grans superfícies de la província de Barcelona per
l'Enquesta Comercial de Barcelona que la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona realitza
quadrimestralment. Es tracta d'unes dades de gran interès que
milloren considerablement —tant en termes quantitatius com,
i sobretot, qualitatius— la informació sobre el comportament
dels consumidors i sobre aquest sector de tanta transcendència
per la ciutat.

— Incorporació d'informació referida a l'evolució de la
població a l'àrea metropolitana de Barcelona, com a

complement i contextualització de la facilitada exhaustivament
sobre la ciutat.

Pel que fa als temes monogràfics tractats en aquesta ocasió,
són els següents:

— La Fira de Barcelona en el context europeu. Aproximació a

un ranking de fires. Aquesta monografia, realitzada a partir de
la informació recollida per la Fira de Barcelona d'un bon
nombre de variables de gran part de les fires europees; pretén
situar els principals salons celebrats a lanostra ciutat i
comparar-los amb els seus homòlegs europeus a partir de
l'elaboració d'un indicador conjunt, que engloba les principals
variables de cadascun dels certàmens.

— L'any turístic a Barcelona. Perfil dels visitants segons la
motivació. Aquesta monografia fa un balanç global del 1989
com a any turístic a la ciutat a partir de la informació recollida
per les quatre edicions de l'Enquesta Turística que realitzen el
Patronat de Turisme de Barcelona i d'Economia i
Empreses de l'Ajuntament. Amb les dades agregades per al
conjunt de l'any, se segmenten els visitants segons el motiu de
l'estada a la ciutat—negocis, fires i congressos, turisme
vacacional o etapa de viatge— i s'analitzen les principals
característiques de cada grup.

Barcelona, cinc de juliol del 1990
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Quadre de síntesi

lr.tr.90
Intr.90

1r.tr.90
1r.tr.90
1r.tr.90
lr.tr.90
lr.tr.90
lr tr 90

Darrera
dada

10.342,1
772,8

4.820,2
1.333,7
3.486,5
1.551,9
862,6
689,3

Variació (%) Acumulat darrers 1989/
1988

26,6
2,5

1,5
-23,5
15,9
-11,1
-14,9
-5,9

-11,5
5,5

-1,6
-14,0

4,2
-8,9
-11,7
-5,2

12 mesos

38.212
3.064

18.065
6.028
12.037
6.819
3.788
3.031

15,9
8,4

-1,3
-3,0
-0,4
3,4
-1,7
10,6

30,7
8,9

1,0
1,8
0,6
7,8
2,2
15,9

Activitat productiva
Inversió industrial registrada ((Regió I) milions ptes.)
Consum d'electricitat usos cials.-indtals. (Gwh)
Tràfic de mercaderies pel Port

- Total(milers tones)
Embarcades (milers tones)
Desembarcades (milers tones)

- Càrrega general (milers tones)
Embarcades (milers tones)
rIpcemharrarlec (milerc tnnecl

Consum de ciment (prov.) (milers tones) lr.tr.90 7,3 9,7 2.340,4 16,6 22,1

Projectes d'habitatges visats (prov.) Ir.tr.90 6.104 -13,7 -22,1 31.211 10,6 25,1

Habitatges nous previstos a les Ilicències
d'obresaprovades(*) Ir.tr.90 1.670 228,1 137, 4.928 88,0 75,6
Habitatges iniciats Ir.tr.90 1.319 n.d. n.d. 5.110' 33,81 35,6
Volum de crèdit del sistema bancari al sector

privat (prov.) (milers de milions ptes.) lr.tr.90 3.793,3 0,8 9,' 335,14 13,6
Trànsit de passatgers per l'Aeroport

- Total (milers) lr.tr.90 1.920 -5,2 19,1 8.460 16,4 12,6
- Interior (milers) lr.tr.90 1.274 -2,2 5.351 12,7 8,3
- Internacional (milers) 1r.tr.90 646 -10,7 19,1 3.109 23,5 23,5

Pernoctacions en hotels de 1-5 estrelles ien hostals
de 3 estrelles - Total Febr-Abr 1.040 13,1 11,: 4.000 n.d. n.d.

(milers) - Comercial-Negocis Febr-Abr 499 20,8 4,: 1.564 n.d. n.d.
- Turisme Febr-Abr 244 4,3 6,1 1.258 n.d. n.d.
- Fires Febr-Abr 161 33 94,1 444 n.d. n.d.
- Congressos Febr-Abr 55 66,7 41,1 189 n.d. n.d.
- Altres Febr-Abr 81 -52,1 -22, 545 n.d. n.d.

Mercat de treball
Nombre de residents ocupats (estimació) 1r.tr.90 657.733 -0,4 5,8
Taxa gral. d'atur (Barcelona ciutat) (°/0) Març 90 9,4
Taxa gral. d'atur (Barcelona prov.) (°/0) Març 90 11,7
Taxa gral. d'atur (Catalunya) (°/0) Març 90 11,3
Taxa gral. d'atur (Espanya) (°/0) Març 90 16,1
Atur total enregistrat (persones) Març 90 68.198 -3,5 -27,2
Atur juvenil (16-24 anys) (persones) Març 90 13.640 -11,2 -46,3
Atur masculí (persones) Març 90 27.404 -4,3 -33,1
Atur femení (persones) Març 90 40.794 -3,0 -22,8
Aturats sense ocupació anterior Març 90 7.751 -16,1 -51,: -48,6
Contractes registrats per l'INEM Ir.tr.90 87.157 -2,7 11,1 337.147 12,0 12,9
Distribució sectorial dels contractes
incentivats: - Indústria Ir.tr.90 9.225 3,2 4,: 35.915 8,4 13,8

- Construcció Ir. tr.90 2.628 9,5 12, 8.994 24,2 36,4
- Serveis Ir.tr.90 34.130 -4,9 14,: 125.892 12,9 11,7

Estalvi, Consum i Preus
Dipòsits del sector privat en el sistema
bancari (prov.) (milers de milions ptes.) 1r tr.90 6.126,6 2,0 10,1 585,1 20,5
Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh) 1r . tr.90 356,2 35,1 1.294,1 1,3 4,1

Consum de gas canalitzat (milions de tèrmies) 1 r.tr.90 762,2 118,1 -15,. 2.002,9 -5,3 4,6
Escombraries recollides (tones) 1r . tr.90 162.422 1,7 7, 615.685 5,2 4,0
Matriculació de vehicles (prov.) 1r.tr.90 55.761 -1,4 -6, 233.267 5,4 9,9
Consum de benzina (97 Oct.) (milers litres) 1r.tr.90 69.991 -2,0 4,. 282.762 3,6 3,4
IPC. Barcelona (%)

Espanya (c1/0)
1 r.tr.90
lr.tr.90

1,81
2,0'

1,82
2,02

1, 3

3
7,6'
7,0'

8,0
6,9

Població
Població resident estimada 1989 1.728.240 -0,9

- Naixements lr.tr.90 3.110 7,0 13.163 -2,2 -1,3
- Defuncions lr.tr.90 4.433 17,1 1, 15.967 -0,8 -1,4
- Immigrants lr.tr.90 3.507 9,4 15, 13.375 15,3 14,1
- Emigrants lr.tr.90 6.663 -0,5 27.821 13,3 9,0

(A) s/ període anterior

(B) s/ mateix període any anterior
(C) taxa de variació interanual
* Inclou la VilaOlímpica
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' Dadesprovisionals
= Variació acumulada Març 1990/Desembre 1989. Dades provisionals
3 Variació acumulada Març 1989/Desembre 1988
Variació absoluta darrers 12 mesos

Contenció del creixement
Es manté una notable tendència alcista

Evolució força negativa de la mercaderia
embarcada, especialment si es compara amb
el dinamisme dels fluxos d'entrada

Caiguda generalitzada de les taxes de
creixement, especialment després d'uns

anys d'expansió de la desembarcada
Desceleració dels elevats ritmes de creixement
Es confirma l'alentiment de la tendència
Creixement espectacular afavorit pel baix
volum de construcció d'habitatges a la
ciutat, i per l'impacte dels olímpics
Notable alentiment dels ritmes de

creixement

Accentuació dels elevats ritmes expansius
especialment pel que fa al nombre
d'usuaris del pont aeri

Espectacular creixement del nombre de

visitants, especialment pel que fa als
relacionats amb l'activitat comercial i

moltespecialment als que Iliguen la seva

visita a les tires i congressos.

Desceleració de la tendència expansiva
Persisteix la tendència a la baixa de les taxes
d'atur tant a Barcelona com a la resta

de Catalunya. Aquest comportament no és tan
evident a la resta de l'Estat.
Desceleració en la disminucióde l'atur

després de la intensíssima caiguda del
trimestre anterior

Manteniment dels ritmes expansius

Alentiment de la tendència expansiva pel que
fa a Indústria iConstrucció, mentre
continuen a l'alça les dels Serveis

Reducció de les taxes de creixement, més
marcada que pel conjunt de l'Estat
Consumns afectats per la bonança climàtica

de l'hivern passat
Es reforça la tendència expansiva
Sensible inflexió en la tendència alcista
Manteniment dels ritmesde creixement
Desceleració de les tensions inflaccionàries

després de l'important increment del
trimestre anterior

S'aguditza el signe negatiu del creixement
vegetatiu de forma paral.lela al creixement
del saldomigratori negatiu



Indicador
Darrer període
disponible Tendència

Enquestes de conjuntura
Enquestes industrials (província)
Total indústria

Alimentació

Tèxtil

Pell, calçat i confecció

Fusta imobles de fusta

Arts gràfiques

Farmacèutica

Química domèstica

Productes metaLlicsindustrials

Maquinària elèctrica

Aparells elèctrics

Automoció

Enquesta comercial

Enquesta d'activitat turística

Febrer-Març 1990

Estabilització dels volums de producció i ocupació, acompanyada d'un alentiment dels ritmes de creixement de les vendes interiors.

Expectatives poc optimistes de cara als propers mesos

Desceleració dels ritmes de producció ivendes interiors, compensada pel dinamisme de les exportacions i de la cartera de comandes.

Expectatives poc optimistes
Estancament de la producció, vendes inivell d'ocupació, en unmarc d'expectatives no gaire optimistes
Manteniment a l'alça dels ritmes de producció ivendes, combinat amb l'estancament de la cartera de comandes iels preus de venda.

Perspectives favorables
Estancament de l'activitat, marcada per l'atonia de les vendes que ha arrossegat a la baixa els preus. No es preveu una millora sensible
en un termini curt
Manteniment de l'activitat en general, amb un menordinamisme de l'activitat productiva ide les vendes a l'interior. Notable impuls
de les exportacions. Expectatives en el nivell dels darrers mesos

Lleu recuperació dels nivells de producció ivendes interiors. Cartera de comandes i expectatives a la baixa

Represa dels ritmes de creixementpel que fa a producció i vendes, acompanyada d'un estancament de preus de venda.

Les expectatives declarades són exceLlents

Recuperació dels ritmes de produccióde bimestres passats, amb una evolució menys positiva pel que fa a vendes, Expectatives lleument
alcistes condicionades per dificultats financeres iinsuficiència d'equip
Evolució força positiva de les vendes, que ha incidit en un sensible increment de preus. Les expectatives assenyalen unmanteniment
dels nivells d'activitat
Persisteix la tendència negativa del darrer bimestre, especialment remarcable a les vendes interiors. Les expectatives vénen marcades
per la debilitat de la demanda

Estabilitazació a la baixa dels nivells de producció ivendes. La debilitat de la demanda marca les expectatives de cara als propers mesos

Gener-Abril de 1990

Manteniment del nivell d'activitat, després d'un bon final d'any. Els sectors d'Esport iCalçatsón els que han tingut un comportament
més dinàmic aquest quadrimestre

lr.tr.1990

Notable augment del nombre de pernoctacions, especialment en fires i congressos

La conjuntura econòmica de Barcelona durant el primer trimestre
del 1990

El primer trimestre del 1990 s'ha caracteritzat per una
generalització de la caiguda dels ritmes de creixement, més
intensa en termes de producció que de consum i que comporta
variacions negatives, en relació amb el mateix trimestre de l'any
anterior, en un bon nombre d'indicadors.

La inversió industrial registrada a la Regió I —que és l'àmbit
més adequat per avaluar el tremp industrial de l'àrea de
Barcelona— reflecteix una certa caiguda en relació amb el
primer trimestre de l'any 1989, tot i que les oscil•lacions d'aquest
tipus de variable sempre fan relativitzar aquests moviments
conjunturals. En tot cas, el creixement interanual dels darrers 12
mesos queda reduït a la meitat de l'existent pel conjunt del 1989.

Per la seva banda, les enquestes d'activitat industrial de febrer
març presenten el balanç menys favorable dels darrers
bimestres, amb la caiguda generalitzada de les vendes interiors i
amb unes perspectives poc optimistes per als pròxims mesos. Els
sectors amb comportaments més positius són els de Pell i
confecció, Química domèstica, Productesmetàl•lics industrials i
Maquinària elèctrica. La Fusta i mobles de fusta, els Aparells
elèctrics i l'Automoció són els sectors que acusen més les
dificultats conjunturals i les perspectives poc optimistes per als
propers mesos, en tant que sectors de béns de consum durador
afectats per les restriccions creditícies. A més, persisteix la
situació delicada del Tèxtil, que arrossega dificultats des de ja fa
molts mesos.

La desacceleració del tremp industrial també es reflecteix en

el consum d'electricitat per a usos comercials i industrials, que
tot i mantenir un bon ritme de creixement, aquest se situa per
sota de l'experimentat durant els dos darrers anys, malgrat que
el primer trimestre d'enguany no incloïa les festivitats de
Setmana Santa i el del 1989 sí.

Una altra variable molt vinculada a l'activitat productiva i
industrial en particular, el tràfic de mercaderies del Port, ha
tingut aquests trimestre un dels comportaments menys positius
dels darrers períodes, fins al punt que es produeix una
disminució tant dels fluxos totals com dels de Càrrega general, la
més significativa econòmicament. Només en termes de
Mercaderia total desembarcada, i sobretot gràcies als Líquids a

doll, es produeix un cert increment en relació amb el mateix
període de l'any passat.

Pel que fa a la construcció, ens trobem amb un canvi del signe
habitual dels indicadors emprats per al conjunt de la província i
per a Barcelona. Així, els espectaculars creixements que els
projectes d'habitatges visats havien mantingut a la província des
de fa ja molts trimestres es converteixen en disminucions
rellevants, tot i mantenir encara un elevat nivell d'activitat. Hem
de recordar que el visat del Col.legi d'Arquitectes és un dels
primers tràmits a efectuar durant el procés constructiu i, com a

tal, es veu afectat de forma més immediata per la conjuntura
que no pas la concessió de llicència o l'inici efectiu de les obres.
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En canvi, a Barcelona, especialment gràcies a la posada en

marxa de l'important nombre d'habitatges vinculats a les
operacions olímpiques, el nombre de llicències d'obres
concedides creix de forma espectacular. Tanmateix, durant
aquest trimestre, si féssim abstracció de les llicències a

habitatges olímpics, també s'hauria produït, un augment
elevadíssim en les llicències concedides que, tot i possibles
condicionants derivats dels ritmes de tramitació, indiquen que,
en aquestsmoments, l'atractiu per bastir habitatges a la ciutat
no ve influït per restriccions creditícies o altres variables
exògenes, sinó per la disponibilitat d'espais, vacants o en

substitució, per construir-hi. L'indicador que constitueixen els
habitatges efectivament iniciats, dintre encara de lamigradesa
absoluta de les xifres, corrobora aquest dinamisme recent.

L'evolució del consum de ciment, amb increments positius
molt notables —tot i que es deixa sentir una sensible
desacceleració de la trajectòria alcista— confirma l'excel•lent
moment que viu el sector de la construcció pel que fa a nivell
d'activitat.

Tant en termes d'inversió comd'activitat industrial,
constructora i productiva en general, les restriccions creditícies
tenen una incidència força rellevant, incidència que es reflecteix
en el volum de crèdit del sistema bancari al sector privat. El
volum de crèdit en mans del sector privat només ha crescut un

9,7per cent en relació amb el que el sector privat disposava en

acabar el primer trimestre del 1989 i un migradíssim 0,8 per cent
en relació amb finals d'aquests mateix any. Si tenim en compte
que la inflació interanual se situava al març d'enguany al voltant
del 8,5 per cent i el creixement delPIB; si més no a Catalunya,
és de l'ordre del 5 per cent anual, és evident que el volum de
crèdit al sectorprivat suporta un creixement real negatiu.

Els serveis, com ja ocorria en el darrer trimestre, són
l'activitat productiva que manté una tònica més positiva. El
creixement del flux de passatgers a l'aeroport se situa en vora un

20 per cent en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior,
amb percentatgesmolt similars entre els passatgers de vols
interiors i de vols intemacionals.

Paral•lelament, el volum total de pemoctacions a la ciutat
augmenta de forma important, tant en relació amb el trimestre
anterior com és el primer cop que disposem d'aquest tipus
d'informació— en relació amb el mateix trimestre de l'any
passat. D'aquesta forma, ens situem en 4 milions de
pemoctacions als hotels de Barcelona en els darrers 12 mesos.

Els visitants per fires i per congressos són els que augmenten
més el nombre de pemoctacions.

El mercat de treball presenta un comportament aparentment
contradictori, ja que el nombre d'aturats continua disminuint,
encara que més lentament que en trimestres anteriors, mentre el
nombre de residents a la ciutat ocupats també baixa, si més no,
en aquest últim trimestre. En realitat el que ocorre és que la
pèrdua de població de Barcelona incideix en el nombre d'actius
a la ciutat, que disminueix més intensament que no pas el
d'aturats, la qual cosa comporta aquesta caiguda momentània
—perquè continua existint un saldo positiu en relació amb ara fa
un any— del nombre de barcelonins que treballen.

El nombre d'aturats enregistrats, com ja hem assenyalat,
també disminueix i ja se situa per sota de les 70.000 persones.
L'evolució del trimestre ésmoderada ja que l'estacionalitat
afecta sempre negativament aquestes variables i en el darrer
trimestre de l'any ja es produí una caiguda extraordinària en el
nombre d'aturats a causa de la depuració que se n'efectuà.
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L'atur juvenil i, sobretot, els aturats que cerquen la primera
feina continuen sent els segments que disminueixen més
intensament. Aquest darrer col.lectiu, per exemple, tan sols
representa ja l'11,3 per cent del total.

Per la seva banda, el nombre de contractes incentivats també
augmenta en relació amb el mateix trimestre del 1989, tot i que
els esmentats condicionants estacionals es reflecteixen en un

menor nombre de contractacions de serveis en comparació amb
el darrer trimestre del 1989. Tanmateix, la comparació amb la
situació d'ara fa un any indica un dinamisme molt superior als
serveis i a la construcció que a la indústria que, tot i els
condicionants de l'indicador, refermen un comportament
diferenciat entre indústria, d'una banda, i construcció i serveis
de l'altra.

Si entrem en el bloc d'estalvi, consum i preus, els dipòsits del
sector privat en el sistema bancari tenen un comportamentmolt
moderat. Un cop descomptada la inflació, el creixement real en
els dos darrers anys és de poc més de dos punts. Tenint en
compte l'atonia de la borsa, sembla més aviat que les
restriccions creditícies tendeixen a compensar-se parcialment
detraient recursos de l'estalvi. Amés, el comportament tan
escassament expansiu d'aquest mateix trimestre es produeix en

plena competició de les entitats bancàries per atreure recursos

en base a oferir remuneracions més substancioses pels dipòsits.

Quant als consums energètics domèstics, llur evolució es veu

estretament afectada per la bonança climàtica d'aquest hivern,
sobretot en el cas del gas, l'energia més condicionada pel
consum de calefaccions. L'enquesta comercial de Barcelona per
als quatre primers mesos de l'any reflecteix, per la seva banda,
un estancament generalitzat del negoci, després dels notables
increments del trimestre passat, sobretot delmes desembre.

Per la seva banda, les escombraries recollides tomen a

incrementar el volum intensament, després de la lenta però
continuada desacceleració en el creixement dels dos darrers
anys. Un altre consum que reforça el seu creixement és el de
benzina, reforçament que esprodueix precisament quan es

produeix la caiguda absoluta llargament anunciada en la
matriculació de vehicles. Finalment, durant el primer trimestre
de l'any sembla que s'ha iniciat una desceleració de les intenses
tensions inflacionàries amb què acabà l'any a Barcelona, tot i
que el comportament dels preus encara sembla més alcista que
no pas el d'un any abans.

Finalment, pel que fa a la població, persisteixen les tendències
ja conegudes de trimestres anteriors. Quan el saldo vegetatiu
manté el signe negatiu a causa de la notable disminució absoluta
dels naixements i del moderat increment de les defuncions, altre
cop limitat per la bonança climàtica i epidemiológica de l'hivern.
El saldo migratori, per la seva banda, supera les 14.000 sortides
netes. En relació amb el mateix trimestre de l'any passat, els
fluxos emigratoris tornen a créixer més intensament que els
immigratoris.

En síntesi, doncs, aquest primer trimestre de l'any es
caracteritza per una accentuació i generalització de la dinàmica
recessiva que ja s'havia apuntat durant el trimestre anterior.
Amb la diferència que ara, en algunes variables, ja es

produeixen variacions absolutes negatives. Aquesta situació
sembla més acusada a la indústria que a la construcció —si més
no a la corresponent a la ciutat estricta— i als serveis, i en els
sectors productius en general que en el consum que fins i tot en
alguns aspectes, sembla que reprèn ritmes expansius similars als
existents fa dos o tres anys.



I. Indústria





1.1. La inversió industrial registrada
La inversió industrial registrada al lr. trimestre de 1990

La inversió industrial registrada a Catalunya durant el lr.
trimestre d'enguany ha estat semblant, en termes constants, a

l'enregistrada durant el mateix període de l'any 1989, per sobre
dels divuit mil milions de pessetes. Sembla que de moment les
mesures de refredament de l'economia aplicades pel govern
central no han incidit de forma notable en el procés inversor de
la indústria catalana. No s'ha d'oblidar però, que les grans
inversions, especialment les que tenen un alt percentatge de
capital fix, requereixen un període de maduraciómolt llarg, i
que potser s'haurà d'esperar als propers trimestres per avaluar
l'impacte real d'aquestes mesures.

La distribució d'aquest flux inversor entre noves inversions i
ampliacions segueix una pauta semblant a la dels darrers
trimestres, en què el seixanta per cent dels recursos es destinen a

projectes d'ampliació i o modernització d'indústries ja existents.

A nivell de grans branques productives, l'agrupació Altres
indústries manufactureres concentramés de la meitat de la
inversió total, amb el que es reforça la tendència dominant
durant els darrers trimestres, i en concret durant els anys 1988 i
1989. Significativament a la baixa, especialment en percentatge
sobre el total, és l'evolució de la inversió en Indústries
extractives i d'Energia i aigua, mentre esmanté a grans trets el
pes relatiu com a receptora d'inversions del conjunt de la
Indústria transformadora dels metalls.

La localització de la inversió industrial registrada a Catalunya
durant el primer trimestre del 1990 segueix les pautes dels
darrers dos anys, malgrat l'escassa rellevància, en termes

quantitatius, de la inversió industrial domiciliada a Barcelona.
Així, el volum de la inversió adreçada a les cinc comarques de la
Regió I totalitza un 57 per cent del total, amb un sensible
predomini de les noves inversions, degut a la poca incidència
que les ampliacions tenen a Barcelona i fins i tot al Barcelonès.
A la Resta de Catalunya, per contra, dominen clarament els
recursos destinats a ampliacions.

El seguiment continuat d'aquestes dades reafirma el que ja
s'ha apuntat en d'altres ocasions, en el sentit que la gran inversió
industrial, necessitada de sòl industrial abundant i assequible, es
desplaça cap a la perifèria de l'entorn metropolità de Barcelona,
prop de les grans infrastructures viàries. Es manifesta també que
les indústries ja existents a Barcelona i a la resta de municipis
del Barcelonès —recordem que des de gener del 1990 els
municipis d'Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern ja no

formen part del Barcelonès, sinó del Baix Llobregat— no es

plantegen ampliacions d'envergadura. La confluència d'aquests
dos factors fa pensar que el pes de Barcelona, i la seva àrea
d'influència més immediata, sobre el conjunt de Catalunya com
a centre industrial ha iniciat una clara tendència a la baixa.

La inversió industrial registrada a Barcelona

En relació amb la inversió industrial registrada a la ciutat de
Barcelona, a més de l'esquifit volum declarat en comparació
amb trimestres passats, cal destacar que més de la meitat dels
recursos invertits en ampliacions ho han estat per part d'una sola
empresa d'Arts gràfiques i activitats annexes, aplicats gairebé en

la seva totalitat a la compra de nova maquinària destinada a

augmentar la seva capacitat productiva. A l'altre extrem, de la
vintena d'expedients d'ampliació considerats, quasi la meitat
corresponen a petites inversions en maquinària d'establiments
industrials productors de pa. Agregant aquests dos grups
d'inversions s'observa que en conjunt han canalitzat més del 72
per cent de la inversió en ampliacions, sense generar cap lloc de
treball directe.

De la inversió destinada a noves instal•lacions industrials, més
del 56 per cent es correspon a indústria no manufacturera, en
concret al sector de l'Energia i aigua, i pràcticament en un 95
per cent és inversió en maquinària. A un segon nivell, i amb un

volum d'inversió que representa el 14 per cent del total, hi ha
dos expedients corresponents a empreses fabricants de gèneres
de punt. Les inversions en tallers de mecànica i en laboratoris
fotogràfics i cinematogràfics, són dues constants que es van

repetint en els darrers trimestres, com a mostra d'activitats que
necessàriament s'han d'ubicar prop dels seus usuaris i
consumidors i alhora compatibles amb el medi urbà.
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1.1.1. Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial* (1r. trimestre 1990)
Milions de pessetesInversionsdeclarades iguals o superiors a 5 milions en total o als 2milions enmaquinària.

Sector
Resta

Barcelonès** Barcelonès**
Resta

Regió I Regió 1

Resta

Ikçatalunya Catalunya
1- Energia i aigua N 658,8 78,7 737,5 102,3 839,8 119,9 959,7

A - - - - - 33,7 33,7
T 658,8 78,7 737,5 102,3 839,8 153,6 993,4

2 - Extracció i transformacióde N - - - 510,1 510,1 290,3 800,4
minerals no energètics A - 2,3 2,3 503,4 505,7 539,1 1.044,8
i productes derivats. Química T - 2,3 2,3 1.013,5 1.015,8 829,4 1.845,2

3- Indústria transformadora N 173,1 323,0 496,1 1.072,5 1.568,6 440,3 2.008,9
dels metalls. Mecànicade precisió A 16,6 10,8 27,4 1.403,4 1.430,4 2.363,8 3.794,5

T 189,7 333,8 523,5 2.475,9 2.999,3 2.804,1 5.803,5
4 - Altres indústries N 316,9 73,0 389,9 2.133,0 2.522,9 1.020,4 3.543,3

manufactureres A 89,1 108,0 197,1 2.767,2 2.964,3 3.008,6 5.972,9
T 406,1 180,9 587,0 4.900,2 5.487,2 4.029,0 9.516,2

Total N 1.148,8 474,7 1.623,4 3.817,9 5.441,4 1.870,9 7.312,3
A 105,7 121,0 226,7 4.674,7 4.900,7 5.945,2 10.845,9
T 1.254,5 595,7 1.850,2 8.491,9 10.342,1 7.816,1 18.158,2

Distribució percentual

Sector Barcelona
Resta

Barcelonès** Barcelonès**

Resta

Regió 1 Regió I
Resta

Catalunya Catalunya
1 - Energia iaigua N 68,6 8,2 76,8 10,7 87,5 12,5 100,-

A -
- - - - 100,- 100,-

T 66,3 7,9 74,2 10,3 84,5 15,5 100,-
2 - Extracció i transformació de N - - - 63,7 63,7 36,3 100,-

minerals no energètics A - 0,2 0,2 48,2 48,4 51,6 100,
¡ productes derivats. Química T - 0,1 0,1 54,9 55,1 44,9 100,-

3 - Indústria transformadora N 8,6 16,1 24,7 53,4 78,1 21,9 100,-
dels metalls. Mecànica de precisió A 0,4 0,3 0,7 37,0 37,7 62,3 100,-

T 3,3 5,8 9,0 42,7 51,7 48,3 100,-
4 - Altres indústries N 8,9 2,1 11,0 60,2 71,2 28,8 100,-

manufactureres A 1,5 1,8 3,3 46,3 49,6 50,4 100,-
T 4,3 1,9 6,2 51,5 57,7 42,3 100,-

Total N 15,7 6,5 22,2 52,2 74,4 25,6 100,-
A 1,0 1,1 2,1 43,1 45,2 54,8 100,-
T 6,9 3,3 10,2 46,8 57,0 43,0 100,-

* Dades corresponents a les inscripcions definitives en el Regist e Industriald'aquelles inversions en noves instal.lacions o ampliacions que han declarat una inversió total, igual o superiorals 5 milions
de pessetes o als 2 milions enmaquinària.
** Amb data 17 de gener del 1990, el D.O.G. publica 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. Lògicament apartir d'aquest número recollim aquesta modificació. Aquest fet comporta trencar de
moment la homogeneïtat de la sèrie referental Barcelonès i Resta Barcelonès.

N: Noves installacions. A: Ampliacions. T: Total
Font: Dades facilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat. Elaboració pròpia.
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1.1.2. Iroversió industrial registrada a Baroelona* (1r. trimestre de 1990)
AmpliacionsNoves inversions

Sector

Nombre

d'expedients

Import de
la inversió

(A) (B)

Llocs de
treball
generats

Potència
instal.lada
(Kw)

Nombre
d'expedients

Import de
la inversió

(A) (B)

Llocs de
treball
generats

Potència
instal.lada

(Kw)
1 423.303 93,6 6 76 1511

1 235.451 100,- 3 1.229 1600

1 640 100,- 4 19 2542
3120 1 9.468 100,- 12 298

1 4.100 93,9 7 15 3130
2 1.213 100,- 3 25 3141 1 1.365 15,4 1 3
2 64.901 99,2 30 110 3191 1 7.147 5,6 2 4
1 3.725 91,9 4 9 3199
3 52.537 100,- 54 411 3223
1 19.052 100,- 23 209 3252
3 6.780 98,7 22 5 3254
1 265 100,- 11 8 3420
1 670 40,3 4 6 3520

1 1.245 92,0 8 32 3630
1 24.000 29,2 14 32 3922

1 4.460 79,8 3 17 4160
3 32.873 38,6 16 84 4191 9 23.912 92,1 0 98
1 2.270 100,- 2 13 4192 1 1.390 96,1 2 0

2 7.217 80,6 10 75 4239
2 165.315 43,5 46 102 4351
1 165 81,8 2 2 4531

4534 1 700 100,- 37 22
1 1.117 92,8 10 9 4539 1 515 44,7 3 9

1 320 100,- 2 10 4551
1 150 66,7 10 1 4560
1 17.000 96,5 20 35 4731
1 14.000 92,9 5 14 4732
5 18.105 82,9 27 111 4741 1 9.580 88,7 0 0

4742 1 58.025 97,4 0 70
3 9.819 38,7 6 29 4812

4822 3 1.375 86,9 3 12

6 4.055 74,4 10 17 4911
3 54.550 100,- 27 133 4930
52 1.169.298 85,1 389 2.838 Total 20 113.477 88,6 60 516

1511 Producció d'energia hidroelèctrica 3520 Fabricació d'aparells iequip electromèdic id'ús 4539 Altres activitats annexes a la indústria de la confecció
1600 Captació, depuració idistribució d'aigua professional i científic 4551 Confecció d'articles tèxtils per la llar i tapisseria
2542 Fabricació d'especialitats farmacèutiques 3630 Fabricaciód'equip, accessoris i pecesde recanvi 4560 Indústries de la pell
3120 Forja, estampat, embotició, tallat i repussat per a automòbils 4731 Fabricació de cartró ondulat iarticles de cartró
3130 Tractament i recobriment de metalls 3922 Fabricació d'aparells d'ortopédia ipròtesi ondulat
3141 Fusteria metàl.lica (portes, finestres, etc.) 4160 Fabricació de conservesde peix i altresproductes 4732 Fabricació d'altres articles d'envasament
3191 Mecànica general mariners 4741 Impressió gràfica
3199 Altres tallers mecànics 4191 Indústria del pa 4742 Activitats annexes a la impressió
3223 Construcció de màquines de cosir 4192 Indústria de pastisseria igaletes 4812 Reparació de pneumàtics
3252 Construcció de maquinària iequip pera la indústria 4239 Elaboració d'altres productes alimentaris 4822 Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques

de productes minerals nometàl.lics 4351 Fabricació de gèneres de punt en peça 4911 Joieria
3254 Construcció de maquinària d'elevació imanipulació 4531 Confeccióen sèrie de peces de vestir exteriors 4930 Laboratoris fotogràfics icinematogràfics
3420 Fabricació de material elèctric d'utilització masculines

iequipament 4534 Confeccióen sèrie de camiseria, llenceria icotilleria

(*) Dades corresponents a les inscripcions definitives en el Registre Industrial.
Font: Dadesfacilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia.

(A) Import de la inversió enmilers de pessetes.
(B) Percentatge de la inversió destinat a maquinària.
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1.2. Enquestes de conjuntura industrial
La conjuntura industrial al bimestre febrer-març

En aquest número de BARCELONA. ECONOMIA es presenten els
resultats corresponents al bimestre febrer-març de l'enquesta de
conjuntura industrial que elabora la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona referits a empreses ubicades
a la província de Barcelona. Aquest és un període en què
tradicionalment es recuperen nivells d'activitat després de la
davallada estacional del bimestre desembre-gener, condicionada
pels dies festius i pel final d'any.

Els resultats globals de la indústria manufacturera de la
província durant el bimestre febrer-març d'enguany s'ajusten a

l'evolució esperada en ocasió de l'anàlisi de les previsions
efectuades per les empreses durant el darrer trimestre de l'any
1989, en el sentit d'una estabilització dels nivells d'activitat
assolits després d'uns bimestres molt expansius. En concret, i en
comparació amb els ritmes de creixement declarats durant el
mateix bimestre del 1989, s'ha de parlar de volums de producció
i ocupació estabilitzats en la línia dels assolits en els mesos

inmediatament anteriors —han quedat enrera els forts ritmes
expansius dels anys 1988 i 1989—, com a conseqüència
immediata de la caiguda de les vendes interiors, que no s'ha
compensat via exportacions, i d'una manifesta debilitat de la
cartera de comandes. De fet, només en el cas de les vendes a

l'exterior es podria parlar d'una evolució francament positiva,
tot i que no hagi estat suficient per absorbir la caiguda de la
demanda interna.

Malgrat tot, però, aquest estancament dels ritmes de
creixement és encara més preocupant si es considera l'escàs
optimisme amb què els industrials enquestats esperen que es

desenvolupi el seu negoci durant el segon trimestre d'enguany,
especialment pel que fa a volum de producció i vendes.

El nivell de preus ha mantingut un comportament
notablement alcista, inferior a la punta estacional de desembre
gener, però prou més elevat que la tònica habitual durant el
darrer semestre de l'any passat. Tanmateix, les previsions per al
proper bimestre són de clara desceleració.

Una anàlisi dels resultats a nivell de subsectors mostra que si
bé el comportament detectat pel conjunt de la indústria és molt
representatiu per la majoria d'activitats, s'hi poden distingir
diferents comportaments. Sintèticament, hom podria parlar de
tres grans grups. D'una banda, els que declaren una evolució
d'estabilització, en línia amb el comportament del conjunt de la
indústria, que són majoria; un grup format per aquelles
activitats amb un comportament durant el bimestre clarament a
la baixa i un tercer que recull aquelles activitats amb una

evolució molt positiva. Dels cinc subsectors del primer grup
—nivell d'activitat estabilitzat— tres són del sector de
Transformats metà1.1ics—Productes metà1.1ics industrials,
Maquinària elèctrica i Automoció-- a més del Tèxtil i la
Indústria farmacèutica. L'Alimentació, Fusta i mobles de fusta,
Arts gràfiques i Aparells elèctrics són les quatre activitats amb
un comportament més a la baixa, mentre que Pell, calçat i
confecció i la Química domèstica són les dues úniques activitats
amb una evolució positiva sensepal.liatius.
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Si a més de l'evolució durant el bimestre es té en compte les
perspectives declarades de cara al proper bimestre d'abril-maig,
s'ha d'esperar una evolució lleument més negativa de cara al

segon trimestre d'enguany per la pràctica totalitat dels
subsectors que durant el primer trimestre han tingut un
comportament menys positiu, amb l'excepció de les Arts
gràfiques.

Alimentació

Els resultats del subsector durant el bimestre de referència
confirmen que el període de transició iniciat a finals de 1989,
dins una trajectòria clarament alcista, pot ésser més llarg del que
seria desitjable. La desacceleració dels ritmes de creixement s'ha
accentuat en aquest inici d'any, especialment pel que fa a

producció i vendes interiors. Les perspectives a un termini curt
no preveuen una recuperació immediata d'aquestes variables.
Per contra, la projecció exterior del sector continua per bon
camí, mentre els preus reforcen l'espiral alcista iniciada el
bimestre anterior.

De l'anàlisi del conjunt dels factors que impedeixen un

augment de la producció, sembla deduir-se que la situació
d'estancament que travessa l'activitat no és tant producte d'un
mercat feble com de la creixent competència que han d'afrontar
les empreses petites i mitjanes autòctones, fins ara
preferentment abocades als mercats domèstics.

Tèxtil

L'estancament, tenyit d'una sensible tendència a la baixa,
sembla el denominador comú de l'evolució de les diferents
variables del subsector, tot plegat en el marc de la continuada
situació depressiva de l'activitat. L'estabilització dels nivells de
venda i la tendència a la baixa de les taxes de creixement de
producció i cartera de comandes, es veuen recolzades en aquest
cas pel pessismisme que declaren els industrials del sector de
cara als propers mesos. A diferència de l'Alimentació, l'evolució
dels preus és també a la baixa. La debilitat de la demanda
persisteix com el principal factor a l'hora d'incrementar la
producció.

Pell, calçat i confecció

Aquesta branca productiva es manté en la tendència
expansiva dels darrers bimestres, amb unaevolució positiva que
és l'excepció dins un comportament apàtic de la majoria
d'activitats. Durant el bimestre febrer-març s'han consolidat els
ritmes de creixement tant de producció com de vendes, la qual
cosa ha implicat un manteniment de l'ocupació. Si bé les
perspectives són molt positives i això fa esperar que aquesta
tònica es mantingui de cara als propers mesos, la rellevància de
determinats factors com ara l'escassetat de mà d'obra
especialitzada, la insuficiència d'equip productiu i les dificultats
de finançament dibuixa una perspectiva no tan brillant a un

termini més llunyà.

Fusta i mobles de fusta

L'evolució seguida per aquesta activitat durant el bimestre de
febrer-març s'ajusta a la línia d'atonia iniciada a l'estiu de l'any
1989 i a les perspectives apuntades pel mateix sector durant el
darrer trimestre de l'any passat. Després d'assolir uns ritmes de
creixement molt alts durant la primerameitat del 1989, la
desacceleració dels ritmes de construcció i vendes d'habitatges
han frenat la seva tendència expansiva. Per exemple, és
pràcticament l'única activitat on es produeix una clara davallada



dels preus durant aquest bimestre. De fet, les perspectives
apuntades pels industrials no deixen gaire marge per esperar una
reactivació del subsector en els propers mesos. Malgrat tot,
s'opera a un nivell relativament alt, que fa que demoment no

s'hagi de parlar de pèrdua d'ocupació.

Arts gràfiques

Contràriament al que es deduïa de les expectatives apuntades
pels empresaris del sector en acabar l'any 1989, els primers
mesos d'enguany no han estat tan brillants com era d'esperar.
Una anàlisi global de l'evolució del sector fa pensar que els
primers mesos d'enguany han estat un període de manteniment i
consolidació dels nivells d'activitat assolits en el darrer any. Una
sensible davallada en les taxes de creixement de la producció i
de les vendes interiors, amb la consegüent incidència negativa
sobre el volum d'ocupació per segon bimestre consecutiu, són
els aspectes més negatius. L'element més positiu és la notable
dinàmica exportadora. En aquesta situació és lògic esperar que
l'únic factor que es considera que perjudica l'agument de la
producció sigui la debilitat de la demanda, a més de l'escassetat
de mà d'obra especialitzada, donada la permanent evolució
tecnològica de l'activitat. Finalment, les expectatives per al
proper bimestre continuen sent força positives.

Indústria farmacèutica

L'evolució declarada del subsector durant el bimestre febrer
març d'enguany sembla trencar, si més no momentàniament, la
tendència a la baixa seguida durant el darrer quadrimestre de
l'any passat, amb uns ritmes de creixement per sota dels
detectats un any abans. Si bé els volums de producció no acaben
d'assolir els ritmes expansius anteriors —com tampoc no ho fa la
cartera de comandes— els restants indicadors, com ara vendes a

l'interior i ocupació, mostren una lleu recuperació en relació
amb mesos anteriors. Les perspectives declarades per al proper
bimestre són només moderadament expansives i, en tot cas,

força per sota de les d'un any abans.

Química domèstica

Juntament amb el subsector de la Pell i calçat, la Química
domèstica és l'altra activitat amb una evolució clarament
positiva durant el bimestre febrer-març. No obstant això,
l'evolució en termes de volum d'ocupació és lleument negativa
per tercer bimestre consecutiu. En comparació amb el mateix
període de l'any anterior, es detecta una notable acceleració dels
ritmes de creixement, tant de producció com de vendes, sobretot
a l'interior. Trajectòria que s'ha d'esperar que continuï en un

termini curt, donades les bones perspectives declarades de cara

als propers mesos. De fet, l'únic factor realment rellevant de
cara a dificultar l'augment de la producció és la debilitat de la
demanda.

Productes metà1.1ics industrials

Dels quatre subsectors de transformats del metall que aquí es
consideren, el de Productes metà1.1ics industrials és el que
experimenta una evolució menys negativa. Dels quatre, és
també el que té una estructura productiva amb major presència
d'indústries petites i mitjanes.

El comportament de les vendes ha estat l'aspecte més negatiu
del sector durant el bimestre de referència. Això ha provocat un
augment dels estocs, tot i que la producció no ha augmentat
significativament. Els preus han experimentat una alça notable
després de vuit mesos d'estabilització. Analitzant les

perspectives declarades per als propers mesos, aquest torna a

ésser el sector, d'entre el conjunt d'activitats del metall, amb un

futur immediat menys pessimista. De fet, de les respostes
referides a quins són els factors que limiten l'augment de
producció, es podria deduir que aquest tipus d'indústria esmou

en uns nivells d'activitat relativament elevats, donat que és dels
pocs sectors on encara es reconeix l'existència d'una manifesta
insuficiència d'equip productiu i escassetat de mà d'obra
especialitzada. Segurament també és degut al predomini
d'empreses petites i mitjanes.

Maquinària elèctrica

L'evolució d'aquest subsector ha estat força paral.lela a la dels

productes metàl•lics industrials, amb la diferència que les vendes
destinades al mercat interior hi han estatmés dinàmiques. On la
diferència és més substancial és en les respostes referides a les
perspectives per al proper bimestre. Es també un dels sectors

amb superiors tensions inflacionàries. Les perspectives per al
proper bimestre són lleugerament expansives, però molt per sota
de les existents un any abans. En aquest context, la debilitat de
la demanda es confirma com l'única causa rellevant que
impedeix augments en la producció, mentre que factors com ara

l'escassetat de mà d'obra especialitzada i la insuficiència d'equip
productiu perden tota la rellevància adquirida en el darrer any.

Aparells elèctrics

L'evolució d'aquesta activitat durant elperíode de referència
sembla confirmar que no ha superat el canvi de tendència
experimentat en el bimestre anterior, que en teoria era un

comportament purament estacional, especialment pel que fa a

les vendes al mercat domèstic, que continuen disminuint i que
comporta un notable augment dels estocs. De fet, és possible
pensar que el refredament de l'economia s'ha fet sentir en
primer lloc o amb més immediatesa en el consum de béns
duradors, com ara els electrodomèstics, i això ha allargat en el
temps un comportament que només havia d'esser estacional.
Tanmateix, les perspectives per als propers mesos són
relativament optimistes quant a una reactivació en el creixement
del sector.

La debilitat de la demanda per la seva banda adquireix de nou
un paper quasi exclusiu com a factor que impedeix augments de
la producció.

Automoció

El manteniment per part dels rectors de la política monetària
d'un seguit de mesures destinades a lluitar contra la inflació, via
restriccions creditícies, es fa sentir en l'evolució de la indústria
fabricant de vehicles i altre material de transport. Després d'uns
anys de forta expansió, en el darrer bimestre de l'any passat es
va produir una forta desacceleració dels ritmes de creixement.
Malgrat que al període febrer-març s'ha produït una certa
recuperació, les expectatives empresarials per als propers mesos

són d'estabilització de la situació. Tot i amb això, la insuficiència
de l'equip productiu continua sent una causa rellevant entre els
factors que impedeixen un augment de la producció.
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Total indústria (sense Construcció) (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior (%0)
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 (°/0)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

.

1989 1990

F-M A-Mg J-J1 Ag-S 0-N D-G F-M

Superior 44 47 45 16 54 11 42

Igual 40 45 45 27 35 42 46

Inferior 16 8 10 57 11 47 12

Augment 1,06 2,04 1,36 0,70 0,60 0,53 0,66
Disminució 0,88 0,34 0,51 0,96 1,58 1,15 0,78
Diferència 0,18 1,70 0,85 –0,26 –0,98 –0,62 –0,12

Excessius 12 11 14 15 13 15 15

Normals 83 85 82 79 83 80 80

Reduïts 5 4 4 6 4 5 5

Superiors 50 53 44 17 55 16 44

Iguals 36 36 43 25 29 34 40

Inferiors 14 11 13 58 16 50 16

Superiors 37 41 39 21 48 19 43

Iguals 44 44 45 30 37 40 37

Inferiors 19 15 16 49 15 41 20

Menys d'l mes 43 45 47 46 45 42 47

Entre 1 i 2 mesos 34 30 32 32 32 36 30

Entre 2 i 3 mesos 17 18 14 16 15 14 14

Més de 3 mesos 6 7 7 6 8 8 9

Superior 37 41 37 17 39 14 34

Igual 50 46 48 45 42 48 48

Inferior 13 13 15 38 19 38 18

Superiors 17 26 10 10 10 28 18

Iguals 78 69 87 85 84 66 76

Inferiors 5 5 3 5 6 6 6

Superior 48 23 15 64 19 35 24

Igual 45 71 37 30 45 57 67

Inferior 7 6 48 6 36 8 8

Superiors 46 31 19 68 22 39 28

Iguals 47 60 36 25 43 51 61

Inferiors 7 9 45 7 35 10 11

Superior 39 24 13 49 18 33 24

Igual 54 69 46 41 49 59 65

Inferior 7 7 41 10 33 9 11

Superiors 35 14 14 10 27 27 11

Iguals 62 84 83 88 70 70 85

Inferiors 3 2 3 2 3 3 4

matèries

49
3
13
4

3

14

49
4

9

5
2

14

48
4

9

5
2

17

51

3
8

5
3

15

53
4

9
4

1

12

51
4

7

7
1

14

56

4

8

5
2

10

16 Font: COCINB



Alimentació (dades provincials)

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

J-J Ag-S 0-N D-GF-M
,.

. , A-Mg
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en elmercat 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

Superior 53 67 63 42 52 13 32

Igual 36 29 30 20 31 31 34

Inferior 11 4 7 38 17 56 34

Augment 3,42 2,36 3,28 1,30 0,89 1,11 0,59
Disminució 0,15 0,66 0,41 0,67 5,03 2,16 0,90
Diferència 3,27 1,70 2,87 0,63 –4,14 –1,05 –0,31

Excessius 21 3 4 33 6 8 7

Normals 79 96 90 64 92 85 92

Reduïts 0 1 6 3 2 7 1

Superiors 64 65 62 52 56 28 31

Iguals 21 28 24 19 26 20 51

Inferiors 15 7 14 29 18 52 18

Superiors 9 41 31 29 20 13 36

Iguals 70 42 43 59 32 38 52

Inferiors 21 17 26 12 48 49 12

Menysd'l mes 73 76 78 79 86 68 63

Entre 1 i 2 mesos 25 21 20 19 12 22 20

Entre 2 i 3 mesos 1 2 1 0
'

"

1 1 1

Més de 3 mesos 1 1 1 2 1 9 16

Superior 26 53 57 31 11 23 38

Igual 53 31 14 43 29 42 49

Inferior 21 16 29 26 60 35 13

Superiors 11 15 33 2 6 14 23

Iguals 83 84 67 92 89 83 74

Inferiors 6 1 0 6 5 3 3

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (°/0)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

Superior 51 53 34 59 42 66 36

Igual 24 37 38 17 33 19 52

Inferior 25 10 28 24 25 15 12

Superiors 74 61 36 65 47 62 44

Iguals 24 29 39 9 30 25 49

Inferiors 2 10 25 26 23 13 7

Superior 59 62 7 30 10 64 21

Igual 38 34 69 20 51 29 63

Inferior 3 4 24 50 39 7 16

12) Preus de venda Superiors 14 13 9 9 12 50 31

Iguals 86 87 91 91 88 47 68

Inferiors 0 0 0 0 0 3 1

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres matèries
— Altres causes
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59
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18
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Tèxtil

A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior (°/0)
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 unaugment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

(dades provincials)

19 15 22 11 40 5 16Superior
Igual 70 75 64 43 50 64 61

Inferior 11 10 14 46 10 31 23

Augment 0,65 0,45 0,19 0,16 0,76 0,39 0,59

Disminució 1,33 0,59 0,73 0,70 0,56 1,10 0,62

Diferència –0,68 –0,14 –0,54 –0,54 0,20 –0,71 –0,03

Excessius 34 33 28 32 24 31 35

Normals 62 62 68 60 67 62 52

Reduïts 4 5 4 8 9 7 13

Superiors 22 36 27 17 39 12 29

Iguals -46 40 46 28 38 33 32

Inferiors 32 24 27 55 23 55 39

Superiors 16 13 22 18 30 22 22

Iguals 49 60 50 34 50 41 35

Inferiors 35 27 28 48 20 37 43

Menys d'l mes 38 31 31 29 27 37 40

Entre 1 i 2 mesos 42 25 32 39 32 36 38

Entre 2 i 3 mesos 19 33 32 25 36 22 17

Més de 3 mesos 1 11 5 7 5 5 5

Superior 20 26 25 20 35 18 17

Igual 48 55 49 45 41 42 38

Inferior 32 19 26 35 24 40 45

Superiors 20 11 21 15 23 14 15

Iguals 62 78 73 80 70 73 68

Inferiors 18 11 6 5 7 13 17

Superior 22 9 13 46 12 24 20

Igual 65 79 52 44 67 61 60

Inferior 13 12 35 10 21 15 20

Superiors 29 29 19 56 12 33 24

Iguals 47 48 45 32 60 40 47

Inferiors 24 23 36 12 28 27 29

Superior 27 24 20 48 11 23 18

Igual 47 60 46 38 61 51 53

Inferior 26 16 34 14 21 26 29

Superiors 15 27 26 23 14 33 11

Iguals 74 65 70 73 82 58 77

Inferiors 11 8 4 4 4 9 12

matèries
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Pell, calçat i confecció (dades provincials)
198.

A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior (`)/0)

FM A-Mg J-JI Ag-S 0-N DG F

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

Superior 32 13 24 26 43 25 45

Igual 57 60 42 39 47 42 39

Inferior 11 27 34 35 10 33 16

Augment 2,49 1,95 2,40 0,74 0,64 0,63 1,30
Disminució 0,75 0,74 1,64 0,83 0,64 1,94 1,21
Diferència 1,74 1,21 0,76 –0,09 0,00 –1,31 0,09

Excessius 21 20 18 10 30 29 28

Normals 74 76 81 75 69 63 69

Reduïts 5 4 1 15 1 8 3

Superiors 33 40 13 28 30 15 52

Iguals 45 43 66 38 46 52 31

Inferiors 22 17 21 34 24 33 17

Superiors 16 33 14 7 25 26 40

Iguals 52 36 49 70 60 46 39

Inferiors 23 31 37 23 15 28 21

Menys d'l mes 7 8 16 14 15 23 12

Entre 1 i 2 mesos 29 32 54 27 41 44 46

Entre 2 i 3 mesos 57 39 13 31 24 18 24

Més de 3 mesos 7 21 17 28 20 15 18

Superior 19 27 9 16 21 22 18

Igual 58 49 65 63 68 56 52

Inferior 23 24 26 21 11 22 30

Superiors 23 13 13 13 20 7 16

Iguals 76 85 79 86 80 90 79

Inferiors 1 2 8 1 0 3 5

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

10) Vendes

Superior 23 28 19 61 14 44 22

Igual 55 62 48 35 65 47 63

Inferior 22 10 33 4 21 9 15

Superiors 32 34 25 59 27 54 30

Iguals 50 48 48 39 51 37 49

Inferiors 18 18 27 2 22 9 21

11) Cartera de comandes Superior 14 26 30 44 27 53 45

Igual 63 57 53 53 55 32 36

Inferior 23 17 17 3 18 15 19

12) Preus de venda Superiors 12 5 24 34 35 17 23

Iguals 87 95 76 66 65 80 73

Inferiors 1 0 0 0 0 3 4

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres matèries
— Altres causes
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Fusta i mobles de fusta (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

encomparació amb l'anterior (%)
I) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en elmercat 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 (°/0)
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 especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

62 21 27 18 22 5 13Superior
Igual 29 72 72 55 65 82 85

Inferior 9 7 1 27 13 13 2

Augment 4,29 0,64 0,84 0,15 0,38 0,20 1,03
Disminució 0,27 0,12 1,79 3,94 5,34 2,31 0,43
Diferència 4,02 0,52 –0,95 –3,79 –4,96 –2,11 0,60

Excessius 3 1 0 0 12 17 12

Normals 79 95 79 72 82 69 71

Reduïts 18 4 21 28 6 14 17

Superiors 77 54 49 18 21 13 6

Iguals 16 42 48 55 67 69 73

Inferiors 7 4 3 27 12 18 21

Superiors 62 47 26 19 29 0 0

Iguals 19 44 60 42 45 75 65

Inferiors 19 9 14 39 26 25 35

Menys d'l mes 22 27 35 33 32 46 49

Entre 1 i 2 mesos 52 49 49 43 45 28 18

Entre 2 i 3 mesos 18 22 15 22 21 23 30

Més de 3 mesos 8 2 1 2 2 3 3

Superior 32 35 31 17 17 5 23

Igual 64 55 59 75 64 77 68

Inferior 4 10 10 8 19 18 9

Superiors 13 7 11 7 2 28 0

Iguals 87 93 89 93 97 72 84

Inferiors 0 0 0 0 1 0 16

Superior 35 31 17 31 15 21 20

Igual 64 66 70 66 74 63 78

Inferior 1 3 13 3 11 16 2

Superiors 37 40 27 31 17 26 36

Iguals 61 56 58 66 79 63 59

Inferiors 2 4 15 3 4 11 5

Superior 49 47 27 26 11 26 34

Igual 49 49 55 72 86 62 61

Inferior 2 4 18 2 3 12 5

Superiors 21 15 8 6 20 13 6

Iguals 79 84 92 94 69 77 94

Inferiors 0 1 0 0 11 10 0

matèries

70
19

17
16
4

23

47

17

9
7

3
25

52

19

8
5
3

-22

67
6

16
6
3
32

70

4
10
4

0
29

64
8
5

11

0
22

67
4

1

5
0

32

20
Font: COCINB



Arts gràfiques (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior (`)/0)

'

'

'

F-M A-Mg J-J1 Ag-S 0-N D-G F-,
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

Superior 54 36 27 10 64 9 27

Igual 33 58 60 23 24 32 57

Inferior 13 6 13 67 12 59 16

Augment 0,61 0,60 0,77 0,80 1,75 0,60 0,79
Disminució 0,61 0,47 0,00 0,98 1,22 0,74 1,01
Diferència 0,00 0,13 0,77 –0,18 0,53 –0,14 –0,22

Excessius 10 8 6 9 1 1 1

Normals 70 76 92 84 83 86 91

Reduïts 20 16 2 7 16 13 8

Superiors 57 35 38 12 57 35 19

Iguals 23 61 51 27 21 44 65

Inferiors 20 4 11 61 22 21 16

Superiors 31 33 29 14 42 14 33

Iguals 57 41 59 42 41 44 60

Inferiors 12 26 12 44 17 42 7

Menys d'l mes 28 25 25 36 40 34 37

Entre 1 i 2mesos 49 59 55 52 35 44 43

Entre 2 i 3 mesos 12 4 4 12 17 12 8

Més de 3 mesos 11 12 16 0 8 10 12

Superior 26 18 28 7 53 25 24

Igual 55 64 60 53 32 43 71

Inferior 19 18 12 40 15 32 5

Superiors 23 10 8 3 12 5 19

Iguals 76 85 91 96 87 94 80

Inferiors 1 5 1 1 1 1 1

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (°/0)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

Superior 42 19 31 75 24 45 39

Igual 48 73 37 21 65 54 56

Inferior 10 8 32 4 11 1 5

Superiors 38 23 33 72 28 45 35

Iguals 51 71 32 21 58 53 57

Inferiors 11 6 35 7 14 2 8

Superior 18 20 30 47 23 32 25

Igual 79 73 61 47 56 67 70

Inferior 3 7 9 6 21 1 5

12) Preus de venda Superiors 4 6 0 6 18 62 9

Iguals 89 94 97 93 81 37 91

Inferiors 7 0 3 1 1 1 o

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres matèries
— Altres causes
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Indústria farmacèutica (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat
en comparació 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 (°/0)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

111.111
Superior 48 40

1989

J-J1

48

Ag-S 0-N D-G

20 336 67

Igual 40 56 52 12 7 47 63

Inferior 12 4 0 82 26 33 4

Augment 1,11 1,06 1,03 0,32 1,13 0,63 1,73
Disminució 0,02 0,22 0,40 0,55 1,72 2,87 1,47
Diferència 1,09 0,84 0,63 –0,23 –0,59 –2,24 0,26

Excessius 0 6 7 1 0 0 0

Normals 100 94 93 92 100 87 100

Reduïts 0 0 0 7 0 13 0

Superiors 50 53 75 10 65 51 49

Iguals 31 27 12 20 15 32 49

Inferiors 19 20 13 70 20 17 2

Superiors 30 21 10 6 56 26 29

Iguals 40 33 46 14 30 65 44

Inferiors 30 46 44 80 14 9 27

Menysd'l mes 33 64 21 36 21 56 45

Entre 1 i 2 mesos 67 30 77 62 78 43 54

Entre 2 i 3 mesos 0 6 0 1 0 0 1

Més de 3 mesos 0 0 2 1 1 1 0

Superior 26 3 10 0 10 o 6

Igual 65 69 55 57 81 92 85

Inferior 9 28 35 43 9 8 9

Superiors 1 1 0 0 0 0 4

Iguals 99 95 100 100 100 100 96

Inferiors 0 4 0 0 0 0 0

Superior 45 50 4 61 o 30 23

Igual 55 43 43 34 82 65 77

Inferior o 7 53 5 18 5 0

Superiors 36 57 21 65 14 22 23

Iguals 64 38 22 22 75 73 63

Inferiors o 5 57 13 11 5 14

Superior 35 36 1 32 1 13 27

Igual 64 61 94 65 95 86 73

Inferior 1 3 5 3 4 1 0

Superiors 6 25 32 22 14 5 6

Iguals 94 75 68 78 86 95 94

Inferiors 0 0 0 0 0 0 0
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Química domèstica
~111."198~ 1111.111.111

(dades provincials)

D-G F-MA) Resultats del bimestre observat
en comparació 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 (°/0)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

F-M A-Mg J-JI Ag-S 0-N

Superior 74 61 39 10 67 9 94

Igual 17 34 42 4 15 9 6

Inferior 9 5 19 86 18 82 0

Augment 1,15 0,50 2,68 1,33 0,31 0,37 0,34
Disminució 0,12 0,41 0,59 1,07 0,62 3,26 0,49
Diferència 1,03 0,09 2,09 0,26 –0,31 –2,89 –0,15

Excessius 0 0 36 4 11 0 0

Normals 91 100 64 96 84 100 33

Reduïts 9 0 0 0 5 0 67

Superiors 83 62 42 15 49 9 90

Iguals 17 28 38 5 51 9 10

Inferiors 0 10 0 80 0 82 0

Superiors 17 8 68 7 22 19 13

Iguals 71 46 32 35 74 33 87

Inferiors 12 46 0 58 4 48 0

Menys d'l mes 94 97 88 93 94 94 91

Entre 1 i 2mesos 0 1 9 0 0 0 2

Entre 2 i 3 mesos 6 2 3 7 6 6 7

Més de 3 mesos 0 0 0 0 0 0 0

Superior 13 6 9 32 9 3 5

Igual 80 86 88 52 87 57 94

Inferior 7 8 3 16 4 40 0

Superiors 21 60 20 5 0 65 0

Iguals 79 40 80 74 100 35 100

Inferiors 0 0 0 21 0 0 0

Superior 2 57 22 89 19 82 76

Igual 98 38 7 11 32 18 24

Inferior 0 5 71 0 49 0 0

Superiors 13 61 22 87 26 74 76

Iguals 82 32 4 10 31 26 24

Inferiors 5 7 74 3 43 0 0

Superior 11 7 5 25 0 13 2

Igual 77 78 71 69 31 77 98

Inferior 12 15 24 6 69 10 0

Superiors 0 0 2 2 9 2 14

Iguals 100 100 98 98 91 98 86

Inferiors 0 0 0 0 0 . 0 0

matèries

78
0

11
27

0
9

84
0
3
6

0
1

58
0
2

3
0
37

42
0

0
1
0
0

43

0

0
8
0
11

27
0
0
0

0
1

22
1

0
0
0
2

Font: COCINB 23



Productes metal.lics industrials (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior (°/0)
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 (°/0)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (°/0)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

52 37 51 4 29 12 50Superior
Igual 43 59 40 31 44 46 42

Inferior 5 4 9 65 27
.

42 8

Augment 1,82 1,38 2,07 0,12 0,51 0,81 0,63
Disminució 0,19 0,22 0,09 0,93 1,24 1,26 0,61
Diferència 1,63 1,16 1,98 —0,81 —0,73 —0,45 0,02

Excessius 13 27 11 18 6 11 15

Normals 69 69 85 73 90 86 78

Reduïts 18 4 4 9 4 3 7

Superiors 52 35 42 8 32 9 27

Iguals 41 48 55 33 35 42 47

Inferiors 7 17 3 59 33 49 26

Superiors 21 15 38 6 30 24 26

Iguals 73 67 53 50 43 41 45

Inferiors 6 18 9 44 27 35 29

Menys d'l mes 9 16 11 19 20 20 18

Entre 1 i 2mesos 38 17 27 30 37 29 18

Entre 2 i 3 mesos 24 22 13 32 28 35 35

Més de 3 mesos 79 45 49 19 15 16 29

Superior 27 26 23 24 32 29 35

Igual 60 68 70 40 30 39 43

Inferior 13 6 7 36 38 32 22

Superiors 27 25 0 4 0 5 24

Iguals 73 69 95 88 87 86 71

Inferiors 0 6 5 8 13 9 5

Superior 50 33 14 57 21 57 50

Igual 49 66 57 38 55 40 48

Inferior 1 1 29 5 24 3 2

Superiors 38 47 20 59 25 59 43

Iguals 61 49 51 38 45 35 55

Inferiors 1 4 29 3 30 6 2

Superior 25 25 17 22 17 38 31

Igual 66 72 60 73 68 56 63

Inferior 9 3 23 5 15 6 6

Superiors 36 25 7 6 9 24 10

Iguals 62 63 89 92 86 69 71

Inferiors 2 12 4 2 5 7 19
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Maquinària elèctrica (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat
en comparació 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 (')/0)
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 especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

WENINF. 1989 • IP 1990

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

Superior 64 61 47 5 50 12 48

Igual 30 38 42 51 49 50 46

Inferior 6 1 11 44 1 38 6

Augment 0,64 1,80 0,67 0,32 1,44 0,32 1,88
Disminució 0,47 0,33 0,54 1,60 0,61 1,14 0,75
Diferència 0,17 1,47 0,13 –1,28 0,83 –0,82 1,13

Excessius 9 17 14 32 18 39 21

Normals 85 74 85 54 82 58 79

Reduïts 6 9 1 14 0 3 0

Superiors 43 65 59 5 68 24 65

Iguals 50 29 36 41 32 26 25

Inferiors 7 6 5 54 o 50 10

Superiors 48 36 22 13 40 4 44

Iguals 36 43 69 3 48 57 11

Inferiors 16 21 9 84 12 39 45

Menys d'l mes 8 11 11 10 10 9 9

Entre 1 i 2mesos 25 40 42 53 20 36 19

Entre 2 i 3 mesos 52 26 27 30 35 21 40

Més de 3 mesos 15 23 20 7 35 34 32

Superior 45 34 29 10 44 18 39

Igual 47 30 55 42 14 46 41

Inferior 8 36 16 48 42 36 20

Superiors 47 1 0 10 51 2 50

Iguals 49 91 100 90 49 91 46

Inferiors 4 8 0 0 0 7 4

Superior 82 27 22 71 42 57 35

Igual 18 67 42 29 47 43 61

Inferior 0 6 36 0 11 0 4

Superiors 88 34 26 69 31 82 35

Iguals 12 61 38 24 43 18 61

Inferiors 0 5 36 7 26 0 4

Superior 58 40 46 69 54 75 24

Igual 31 37 23 24 18 25 69

Inferior 11 23 31 7 28 0 7

Superiors 28 29 42 33 50 16 18

Iguals 67 69 58 67 50 84 82

Inferiors 5 2 0 0 0 0 0
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Aparells elèctrics (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior (°/0)
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 (°/0)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

1989

Ag-S
34 24

111F-M A-Mg J-JI

Superior 50 44 39 25 63

Igual 43 56 55 24 19 32 70

Inferior 7 0 6 51 18 34 , 6

Augment 0,65 3,75 0,53 3,48 1,60 0,01 0,02
Disminució 1,18 0,28 0,85 0,44 1,85 1,66 1,52
Diferència –0,53 3,47 –0,32 3,04 –0,25 –1,65 –1,50

Excessius 7 3 25 17 11 14 23

Normals 89 96 75 81 77 73 73

Reduïts 4 1 o 2 12 13 4

Superiors 41 49 32 30 50 28 20

Iguals 50 46 55 19 24 22 48

Inferiors 9 5 13 51 26 50 32

Superiors 47 47 57 41 45 21 44

Iguals 41 49 42 36 46 66 34

Inferiors 12 4 1 23 9 13 22

Menys d'l mes 1 o 3 20 6 23 37

Entre 1 i 2 mesos 47 81 85 48 76 75 53

Entre 2 i 3 mesos 43 7 1 12 5 2 o

Més de 3 mesos 9 12 11 20 13 o 10

Superior 47 54 40 8 55 27 34

Igual 49 34 59 72 30 49 47

Inferior 4 12 1 20 15 24 19

Superiors 24 0 6 0 2 o 0

Iguals 76 100 88 79 80 92 86

Inferiors 0 0 6 21 18 8 14

Superior 62 53 60 62 42 48 55

Igual 32 41 19 38 21 29 34

Inferior 6 6 21 o 37 23 11

Superiors 49 55 60 71 59 48 55

Iguals 45 34 38 29 32 14 34

Inferiors 6 11 2 o 9 38 11

Superior 57 37 58 60 52 57 56

Igual 43 48 41 37 46 21 28

Inferior 0 15 1 3 2 22 16

Superiors 8 1 0 1 4 11 9

Iguals 79 99 94 84 83 74 84

Inferiors 13 0 6 15 13 15 7
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Automoció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior (`)/0)
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 (°/0)
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 especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

' --

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

Superior 72 72 77 18 79 2 69

Igual 9 28 22 11 20 31 28

Inferior 19 0 1 71 1 67 3

Augment 0,39 4,50 0,50 0,21 0,06 0,43 –0,22
Disminució 2,07 0,06 0,36 0,81 1,67 0,74 –0,38
Diferència 1,68 4,44 0,14 –0,60 –1,61 –0,31 –0,16

Excessius 0 0 0 0 0 2 1

Normals 99 95 94 98 100 98 98

Reduïts 1 5 6 2 0 0 1

Superiors 77 78 77 22 80 8 67

Iguals 22 22 20 7 19 23 30

Inferiors 1 0 3 71 1 69 3

Superiors 77 76 74 27 76 9 69

Iguals 20 22 22 2 23 24 31

Inferiors 3 2 4 71 1 67 0

Menys d'l mes 86 83 87 89 87 67 87

Entre 1 i 2 mesos 3 2 1 2 2 22 4

Entre 2 i 3 mesos 9 13 9 7 7 10 8

Més de 3 mesos 3 2 3 2 4 1 1

Superior 72 74 77 22 69 4 71

Igual 28 25 22 11 28 18 28

Inferior 0 1 1 67 3 78 1

Superiors 3 65 1 18 0 83 2

Iguals 97 34 99 82 100 17 98

Inferiors 0 1 0 0 0 0 0

Superior 89 10 2 91 24 6 6

Igual 11 89 27 6 7 93 94

Inferior 0 1 71 3 69 1 0

Superiors 71 10 2 90 24 6 6

Iguals 29 90 28 6 7 94 93

Inferiors 0 0 70 4 69 0 1

Superior 72 3 0 87 21 4 5

Igual 28 97 30 12 8 95 94

Inferior 0 0 70 1 71 1 1

Superiors 85 8 20 1 53 8 3

Iguals 15 92 79 99 47 92 97

Inferiors 0 0 1 0 0 0 0
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II. Sistema financer i mercat de valors





11.1. Sistema financer

II.1.1. Nombre d'oficines del sistema creditici
Nombre d'oficines Variació (31-111-1990/31-111-1989) (°/0)

Total Resta Total Resta
Ámbit

siseta Caixes sistema sistema Caixes sistema
territorial cr Banca d'estalvi creditici creditici Banca d'estalvi creditici

Barcelona 2.175 1.048 1.115 12 4,3 2,2 6,4 0,0
Resta prov. Barcelona 2.590 1.104 1.482 4 0,3 –2,6 2,6 0,0
Resta Catalunya 2.086 918 1.084 84 2,2 –1,9 6,3 –2,3
TotalCatalunya 6.851 3.070 3.681 100 2,1 –0,8 4,8 –2,0

Madrid 2.285 1.640 631 14 5,3 4,2 8,0 –16,7
Resta prov. Madrid 878 591 286 1 4,8 5,5 2,9 —

Total Espanya 34.701 16.735 15.033 2.942 1,5 –0,3 3,8 –2,4
Font: Banco de España. Boletín Estadístico. Diversos números. Elaboració pròpia.

Oficines de sistema creditici

Durant el primer trimestre d'enguany el nombre d'oficines del
sistema creditici manté—en una tònica d'alentiment
l'expansió dels darrers mesos del 1989. El comportament, però,
no és el mateix a totes les àrees. Mentre Barcelona i Madrid
mostren un superior increment del nombre d'oficines—entre un

1 i un 1,5 per cent en relació amb el 31 de desembre de 1989 i un
4,3 i un 5,3 % respectivament en relació amb el 31 de març de
1989— a la resta de Catalunya, i especialment a la resta de la
província de Barcelona, l'increment ha estat sensiblement
menor. De fet, és la prolongació de la tendència habitual dels
darrers mesos.

Contràriament, l'evolució a la resta de l'Estat, amb l'excepció
de Madrid, és, en conjunt, d'estancament, fins al punt que
l'increment net d'oficines enregistrat a Catalunya i a la província
de Madrid en total durant el primer trimestre d'enguany és
lleument superior a l'increment net pel total de l'Estat.

Diferenciant entre bancs i caixes, persisteix el superior
dinamisme d'aquestes, especialment a Madrid. Cal remarcar un
alentiment general dels ritmes de creixement. Per contra, les
oficines bancàries continuen disminuint a la resta de Catalunya
mentre a Barcelona se n'obren de noves. La combinació dels dos
comportaments es tradueix en el conjunt de Catalunya en una

lleu disminució del nombre d'oficines bancàries.
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11.1.2. Dipòsits del sector privat en el sistema bancari
Dipòsits/Oficina

Àmbit Milers de milions de pessetes Variació (1)/0) (milions ptes.)
territorial

31-111-1989 30-VI-1989 304X-1989 31-XII-1989 31-111-1990
31-111-1990/ 31-111-1990/

31-111-1989 31411199031-111-192 -= .ffladaffiew-,

Prov. Barcelona 5.541,5 5.708,3 5.796,6 6.005,0 6.126,6 2,0 11,1 1.187,4 1.285,8
Resta Catalunya 1.068,2 1.126,4 1.180,8 1.188,3 1.236,1 4,0 15,7 523,1 592,6
TotalCatalunya 6.609,7 6.834,7 6.977,4 7.193,3 7.362,7 2,4 11,4 985,2 1.074,7

Prov. Madrid 5.499,8 5.973,4 6.148,1 6.467,8 6.422,6 -0,7 16,8 1.828,4 2.030,5
TotalEspanya 29.988,9 31.346,9 32.272,5 33.316,0 33.965,8 2,0 13,3 877,4 978,8

11.1.3. Crèdit del sistema bancari al sector privat
Crèdits/Oficina

Àmbit Milers de milions de pessetes Variació (%) (milions ptes.)
territorial

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

31-111-1990/
31-111-1989

31-111-1989 31-111-1990

Prov. Barcelona 3.458,2 3.693,0 3.597,3 3.764,7 3.793,3 0,8 9,7 741,0 796,1
Resta Catalunya 841,3 880,1 891,8 946,9 1.004,2 6,1 19,4 412,0 481,4
TotalCatalunya 4.299,5 4.573,1 4.489,1 4.711,6 4.797,5 1,8 11,6 640,9 700,3

Prov. Madrid 6.249,5 6.886,0 6.807,2 6.957,9 6.787,9 -2,4 8,6 2.077,6 2.146,0
TotalEspanya 23.156,4 24.886,0 25.127,8 26.240,7 26,230,6 0,0 13,3 677,5 755,9

11.1.4. Crèdits/dipòsits
Àmbit

31-111-1989 31-111-1990
Variació (%)

Prov. Barcelona 0,624 0,619 -0,8
Resta Catalunya 0,788 0,812 3,0
TotalCatalunya 0,650 0,652 0,3

Prov, Madrid 1,136 1,057 -7,0
TotalEspanya 0,772 0,772 0,0

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

Dipòsits del sector privat

En acabar el primer trimestre d'enguany, els dipòsits del
sector privat en el sistema bancari havien crescut nominalment
per sobre de per cent en relació amb un any abans, per
només un dos per cent en els darrers tres mesos. En termes

reals, estaríem davant un augment del quatre per cent en relació
amb un any abans i un increment nul en relació amb el trimestre
anterior. Aixòpel que fa a la província de Barcelona. Els
increments són sensiblement superiors a la resta de Catalunya,
especialment l'evolució del darrer trimestre, mentre el
comportament pel conjunt de l'Estat està en línia amb el de la
província de Barcelona. De fet, l'evolució dels dipòsits durant el
primer trimestre d'enguany ha vingut a reforçar la tendència a la
baixa de la segona meitat de l'any, que ha passat d'una taxa
interanual superior al 30 per cent el juny del 1989 a un 11 per
cent nou mesos després.

Pel que fa a la ratio dipòsits/oficina, el moderat increment dels
dipòsits es compensa parcialment per l'augment del nombre
d'oficines. Això es tradueix en un manteniment del valor de la
ratio en relació amb el trimestre anterior, mentre es va reduint,
encara que amb molta moderació, la diferència existent entre
Barcelona i Madrid.
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En termes generals, no pot deixar de comentar-se l'evolució
escassament brillant dels dipòsits privats en el sistema bancari,
després del ràpid procés d'encariment de la remuneració del
passiu desenvolupat durant els darrers mesos. Sembla evident
que aquest procés no ha comportat increments absoluts
significatius en el volum d'estalvi canalitzat pels bancs i, en tot

cas, haurà significat una redistribució d'aquest entre les entitats
financeres i un increment dels costos de retribució.

Crèdit al sector privat

El volum de crèdit concedit pel sistema creditici al sector
privat ha seguit una evolució semblant al volum de dipòsits amb
la particularitat d'una dinàmica més acusada. En termes reals,
descomptat l'efecte inflacionista, el volum de crèdit viu en

acabar el primer trimestre d'enguany era lleument inferior a
l'existent tres mesos abans en el cas de la província de
Barcelona. A la resta de Catalunya aquesta desceleració de
ritmes de creixement es produeix de forma molt més moderada.
Per contra, és al conjunt de l'Estat, i molt especialment a la
província de Madrid entre d'altres, on es deixa sentir amb més
intensitat l'efecte de la política monetària restrictiva que manté
el govern central. D'aquesta diferència en les taxes de
creixement del crèdit als diferents àmbits considerats, en resulta
un manteniment de la ratio crèdits/oficina, tant a laprovíncia de
Barcelona com per al conjunt de l'Estat i, al mateix temps, una
sensible davallada a la ratio corresponent a la província de
Madrid.

En conjunt, la pràctica estabilització del crèdit viu en mans

del sectorprivat confirma en primera instància l'efectivitat de les
mesures restrictives dictades per l'autoritat monetària.
Tanmateix, l'estabilització del volum de dipòsits -tot i
l'esmentat increment en la remuneració del passiu- fa pensar
que particulars i, sobretot empreses, en bona mesura detreuen
de l'estalvi aquells recursos que no obtenen via crèdits.



11.2. Mercat de valors

11.2.1. Volúm

Període

efectiu negociat a les borses de comerç

Números índex
Participació sobre

total negociat (')/0)Milers de milions de ptes.
Total Barcelona Madrid Total lBarceona

.,-.
Madrid Barcelona Madrid

1980 137,2 24,8 94,3 100,0 100,0 100,0 18,1 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. trim. 887,6 135,3 682,5 15,2 76,9
2n. trim. 1.083,1 180,8 756,2 16,7 69,8
3r. trim. 703,1 110,1 545,2 15,7 77,5
4t. trim. 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. trim. 1.035,9 149,8 826,9 14,5 79,8
2n. trim. 1.579,0 127,7 1.340,1 8,1 84,9
3r. trim. 1.078,2 83,9 938,4 7,8 87,0
4t. trim. 1.334,7 189,2 910,1 14,2 68,2

1990
lr. trim. 1.147,7 126,1 904,4 11,0 78,8

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

Variació (°/0) Barcelona Madrid Total

lr. tr. 1990/1r. tr. 1989 -15,8 9,4 10,8
lr. tr. 1989/1r. tr. 1988 10,7 21,2 16,7

1989/1988 -7,1 56,3 42,2

Volum efectiu negociat

Durant el primer trimestre d'enguany es produeix una lleu
recuperació dels volums efectius negociats a les borses
espanyoles en relació amb el mateix trimestre d'un any abans.
Aquest increment, però, no és tant producte d'una superior
activitat sinó d'uns preus, en general, més elevats que ara fa un

any. De fet, lapersistència d'elevats tipus d'interès a l'economia
espanyolamanté els inversors amb un peu fora delmercat. La
vessant especulativa i l'excessiva dependència dels
comportaments a un termini curt de les borses de NovaYork i

Tóquio, han creat un clima demanca de confiança difícil de
superar mentre existeixin alternatives, en termes de rendibilitat,
a la renda variable. De cara a la tardor, si es confirma la
desceleració de la taxad'inflació, es pot esperar la consolidació
d'un superior nivell d'activitat inversora a la borsa.

Pel que fa a laBorsa de Barcelona, es manté la tendència a la
baixa -després de la recuperació del darrer trimestre de l'any
i en disminueix el pes sobre el total, mentre Madrid i Bilbao
acumulenmés quota. Les expectatives no fan preveure que es

corregeixi la tendència en els propers mesos, tot i lapossibilitat
d'aplicacions importants sobre grans empreses que donada
l'estretor delmercat especialment de la Borsa de
Barcelona- pot repercutir directament sobre la quota de mercat
resultant.

Comentari a part mereix el comportament de la Borsa de
Bilbao, que després de mantenir unaquota de mercat lleument
per sobre del nou per cent durant el quadrienni 1980-1983, va
iniciar una lenta però persistent davallada durant els tres anys
següents fins a fixar un mínimde quota per sota del cinc per
cent, i que d'ençà l'any 1987 s'ha tornat a recuperar, amb molta
força a partir del darrer trimestre del 1989. Sembla que les
recomanacions del Govern basc a les institucions financeres
autòctones -en el moment d'iniciar-se la contractació a través

delmercat continu- en el sentit que procurin canalitzar una
part de les seves operacions a través de la Borsa de Bilbao han
estat escoltades. En qualsevol cas i de forma similar -si no més

intensa que a Barcelona- l'estretor delmercat fa que qualsevol
operació d'una certa entitat condicioni els valors generals. Així,
caldrà esperar a trimestres posteriors per contrastar la solidesa
d'aquesta remuntada de la Borsa de Bilbao.
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III. Ocupació





IIIA . Mercat de treball
Taxa general d'atur registrat (%)
Àmbit Març 1988 Març 1989-

Barcelona 15.6 12,5 9,4
Província de Barcelona 18.8 15,0 11,7
Catalunya 17.7 14,2 11,3
Espanya 20.6 18,4 16,1

Atur registrat a Barcelona Març 1988 Març 1989

Atur total registrat 114.546 90.790 68.198 -3,5 -24,9

Atur juvenil (16-24 anys) 35.115 24.589 13.640 41,2 -44,5
Atur masculí 55.569 38.801 27.404 -4,3 -29,4
Atur femení 58.977 51.989 40.794 -3,0 -21,5

Distribució sectorial:

-Agricultura 237 180 133 -4,3 -26,1
-Indústria 37.283 30.417 24.641 -3,0 -19,0
-Construcció 6.282 4.087 2.790 0,0 -31,7
-Serveis 48.755 30.833 20.574 -37,8 -33,3
-Sense ocupació anterior 21.989 15.889 7.751 -16,1 -51,2

Aturats que reben prestacions 44.509 43.751 48.463 5,0 10,8

Contractacions registrades a Barcelona

1988

lr. trimestre
1989

lr. trimestre

1990

lr. trimestre
Variació %

lr.tr. 1
Variaci o

• 191~1989
Altes demandes d'ocupació 71.927 70.973 38.888 8,6 -45,2
Baixes demandes d'ocupació 71.172 74.831 44.078 -20,3 -41,1
Altes llocs de treball oferts 9.904 4.736 4.775 5,8 0,8

Contractes de treball registrats 68.566 78.538 87.157 -2,7 11,0
- acollits a mesures de foment 37.204 41.981 46.070 -2,5 9,7
- no acollits a mesures de foment 31.362 36.557 41.087 -3,0 12,4

Distribució dels contractes
acollits a mesures de foment:
- Sectorial: Agricultura 29 118 87 45,0 -26,3

Indústria 8.469 9.662 9.225 3,2 4,5
Construcció 1.479 2.337 2.628 9,5 12,4
Serveis 27.227 29.588 34.130 - 4,9 14,3

- Per sexes: Homes 22.854 24.588 25.592 1,1 4,1
Dones 14.350 17.393 20.478 -6,7 17,7

Font: Dadesde l'INEM recollides pel Departament d'EconomiaAplicada de la UAB.

Els moviments tendencials

En analitzar l'evolució de la població activa a la província de
Barcelona entre el quart trimestre de 1989 i el primer d'enguany
-en base als resultats de l'Enquesta de Població Activa de
l'INE.-, veiem que el volum d'actius es redueix en un 0,7 per
cent. La reducció de la població activa, que en termes absoluts
disminueix més intensament que no pas la d'aturats, comporta
una caiguda -que de moment cal considerar conjuntural- del
nombre de barcelonins que treballen. Aquestes dades cal
contextualitzar-les en el marc d'una lleu disminució de la
població resident a la ciutat, deguda bàsicament a una
agudització del saldo migratori negatiu.

En comparar l'evolució de l'atur registrat durant el primer
trimestre d'enguany amb l'enregistrat en la mateixa data de l'any
anterior, veiem que l'atur davalla en gairebé un 25 per cent, és a

dir, 22.592 persones aturades menys en termes absoluts. Es
continua palesant la tendència a la baixa, encara que cal matisar
que, respecte al darrer trimestre de 1989, en el primer
d'enguany es descelera el ritme de disminució del nivell d'atur.
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La taxa d'atur a Barcelona se situa en 9,4 per cent, 3,1 punts
per sota de l'enregistrada en la mateixa data de l'any anterior.
La taxad'atur es quasi dos punts més baixa que la del conjunt
català i quasi 7 inferior a la del conjunt de l'Estat. Respecte la
CEE, la taxa d'atur barcelonina resta solament 0,8 punts per
sota la mitjana comunitària a finals del primer trimestre
d'enguany. En comparar amb la mateixa data d'un any abans
veiem que el diferencial existent entre ambdues variables s'ha
reduit en 2,2 punts.

En analitzar la tendència del conjunt de les variables durant el
primer trimestre d'enguany amb comparació amb les del primer
trimestre de l'any anterior, es continua palesant el
comportament positiu de les dades, encara que hom observa una

certa ralentització en el ritme de decreixement de les diferents
variables estudiades. Les reduccions més significatives continuen
observant-se en el col•lectiu dels que no han treballat amb
anterioritat, amb una davallada d'un 51,2 per cent—8.138
persones desocupades menys—, en el segment d'atur juvenil,
amb una reducció d'un 44,5 per cent—10.949 joves sense feina
menys. L'atur masculí davalla en un 4,3 per cent—11.397
homes desocupats menys— i el femení també ho fa, encara que
més moderadament, en un 3,0 per cent—11.195 dones ocupades
més. Aquest col.lectiu representa un 59,8 per cent del volum
total d'aturats.
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Quant a la distribució sectorial de l'atur, hom constata que
l'atur decreix a tots els sectors i molt especialment en el dels
serveis, amb una reducció d'un 33,3 per cent. El sector de la
construcció es manté estacionari. Cal assenyalar que, malgrat
una certa desceleració del ritme de disminució del conjunt de les
variables, el sector dels serveis i el col-lectiu senseocupació
anterior registren una davallada més intensa. Així, en relació
amb la mateixa data de l'any passat, el volum del col.lectiu dels
que no han treballat amb anterioritat es redueix a gairebé la
meitat i el dels serveis ho fa en una tercera part.

El col.lectiu dels que reben prestacions augmenta en un any
en un 10,8 per cent. En aquest mateix interval, el pes d'aquest
segment augmenta en gairebé 23 punts. És a dir, en el primer
trimestre de 1990, un 71 per cent dels aturats reben prestacions,
conseqüència de l'ampliació dels supòsits de cobertura amb
subsidi duts a terme pel Govern Central.

Quant a les altes i baixes de demanda en comparació amb el
primer trimestre de l'any passat, veiem que mentre que les altes
disminueixen en un 45,2 per cent, les baixes ho fan en un 41,1
per cent. El comportament d'aquestes variables tendeix a

l'estabilitat. Per tant, sembla que es palesa unamenor rotació
dels contractes, a més d'unamenor incorporació de persones al
mercat de treball. En relació amb el primer trimestre de l'any
1989, el volum de contractacions registrades durant el primer
d'enguany augmenta en un 11,0 per cent—8.619 contractacions
registrades més. Si considerem el tipus de contractes, els
incentivats amb mesures de foment augmenten en un 9,7 per
centmentre que els no acollits ho fan en un 12,4 per cent.

Pel que fa a la distribució sectorial dels contractes incentivats
per les mesures de foment de l'ocupació, el sector terciari
absorbeix gairebé un 75 per cent del volum total de la
contractació. En base a la variable sexe, destaca el fort
creixement de la contractació femenina, amb un increment de
quasi un 18 per cent. El total de contractacions masculines
només creix en un 4,1 per cent.



111.2. Evolució del nombre d'actius i

ocupats estimats a la ciutat de
Barcelona

125.6944t. tr. 1986 698.174 572.480

4t. tr. 1987 732.586 614.184 118.402

1988
lr.tr. 735.581 621.035 114.546
2n.tr. 730.417 627.430 102.987
3r.tr. 724.104 624.891 99.213
4t. tr. 721.293 624.286 97.007

1989
lr.tr. 727.189 636.399 90.790
2n.tr. 729.593 645.396 84.197
3r.tr. 738.928 654.993 83.935
4t. tr. 730.916 660.274 70.642

1990

lr. tr. 725.931 657.733 68.198

* Per calcular la població ocupada, hom ha considerat el total d'aturats registrats
en les oficines de l'INEM.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa per la província
de Barcelona ide la població estimada perBarcelona.Economia.

Anàlisi conjuntural

Si ens basem en una anàlisi més conjuntural de l'evolució del
conjunt de ladesocupació, respecte al darrer trimestre de l'any
1989, el nivell d'atur enregistrat a les oficines de l'INEM decreix
en un 3,5 per cent, és a dir 2.444 persones desocupadesmenys.
El comportament de la desocupació durant el primer trimestre
d'enguany mostra una tendència menys accelerada a la baixa
després dels extraordinaris decrements del trimestre passat, en
bona part derivats d'un procés de depuració dels inscrits a les
oficines de l'INEM. Si considerem altres variables, comels
contractes de treball registrats, com a indicadors de la situació
del mercat laboral a la ciutat, les dades reflecteixen un Ileuger
retrocés de la contractació amb una disminució de gairebé un 3
per cent. Aquestes variables mostren símptones d'estabilització
delmercat de treball, amb una tendència a l'estancament, tot i
que el primer trimestre de l'any sempre és el menys dinàmic pel
que fa al mercat de treball.

Les davallades més significatives es continuen donant en el

col.lectiu dels que no han treballat amb anterioritat i en el
segment d'atur juvenil -un 16,1 per cent i un 11,2 per cent
respectivament. Els segueixen amb importància el segment
d'atur femení i masculí amb un 4,3 per cent i un 3,0 per cent
respectivament. El col.lectiu dels que reben prestacions
augmenta en un 5,0 per cent i cobreix un 71,1 per cent del total
d'aturats. Pel que fa a la distribució sectorial, ladavallada en el
nivell de desocupació afecta tots els sectors. Respecte al
trimestre anterior, les reduccions més rellevants es registren en

el segment dels que no han treballat amb anterioritat i molt
especialment en el dels serveis, on es registra una reducció d'un
37,8 per cent condicionada per l'estacionalitat del comerç i altres
serveis. El de la construcció esmanté estable.

Quant a les altes i baixes de demanda en relació amb el darrer
trimestre de 1989, veiem que mentre que el total d'altes
augmenta lleugerament en un 8,6 per cent, el volum de baixes es

redueix en un 20,3 per cent. Pel que fa al total de
contractacions, i respecte del trimestre anterior, es palesa una
reducció del 2,7 per cent en el volum total de contractes
registrats a les oficines de l'INEM. La davallada, encara que
moderada, afecta tant els contractes acollits a les mesures de
foment de l'ocupació -un 2,5 per cent- com els no acollits
-un3,0 per cent.

Quant a la distribució de les contractacions incentivades per
sectors d'activitat econòmica, el seu volum creix a tots els
sectors a excepció del dels serveis, que es redueix en gairebé un

5 per cent. És especialment significatiu el creixement dels
contractes en el sector de la construcció. Pel que fa a la variable
sexe, la distribució de la contractació incentivada continua
essent més favorable al segment d'aturats masculins amb un 55,5
per cent del total, sobretot si es considera que l'atur masculí
solament representa un 40 per cent del total de la desocupació.
Respecte al darrer trimestre de l'any 1989, les contractacions
incentivades femenines decreixen en un 6,7 per cent, mentre que
les masculines esmantenen estables amb un lleu increment d'un
1,1 per cent.
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IV. Comerç, Consum i Preus





IV.1. Consum deciment * (província de Barcelona) (Milersde tonc)

IMEM 19 111111.1"
259,3

11
238,1

1988 1989
,
1990

lr. tr. 277,7 311,4 424,8 559,7 613,8

2n. tr. 281,0 256,0 332,0 380,1 476,1 611,4

3r. tr. 261,0 253,3 294,7 354,0 487,2 543,5

4t. tr. 254,0 272,3 307,2 385,3 484,3 571,8

Total 1.055,3 1.019,6 1.211,6 1.430,8 1.872,4 2.286,3
Excloses les importacions.

Font: COCINB. Boletín de Estadística yCoyuntura. Diversos números.

Variació (°/0)
lr. tr. 1990/1r. tr. 1989 9,7
lr. tr. 1989/1r. tr. 1988 31,8

1989/1988 22,1

Durant el lr. trimestre d'enguany, el consum de ciment a la
província de Barcelona ha assolit el nivell més elevat dels
darrers anys, superant fins i tot el del 2n. trimestre de l'any
passat. El ritme de creixement es manté elevat—un increment
del 9,7 per cent respecte al primer trimestre de 1989— però amb
una tendència de reducció d'aquest ritme expansiu, iniciada
l'estiu de l'any passat. Aquests bons resultats s'han vist afavorits
per un trimestre caracteritzat per una bonança climàtica que ha
permès un ritme d'activitat sostingut.

Aquestes dades confirmen la tendència cap a un sostre màxim
d'activitat en el sector, condicionat tant per la capacitat
potencial de producció de ciment com pel mercat laboral, que
permetrà mantenir nivells molt elevats durant els propers
trimestres, a la vista de les obres que es preveuen, especialment
a partir de la iniciativa pública, tant d'infrastructura com de
construcció d'habitatge.
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IV.2. Evolució del parc automobilístic

IV.2.1. Matriculació de vehicles
Període 1984 1985 1986 1987 1988

(província
1989

de Barcelona)
w.1

lr. tr. 25.648 26.355 25.085 41.411 53.698 59.396 55.761

2n. tr. 21.985 27.840 37.022 49.716 56.557 67.694 59.746

3r. tr. 22.109 25.693 33.262 43.313 49.720 53.276

4t. tr. 22.388 34.189 43.099 49.844 55.656 56.536

Total 92.130 114.077 138.468 184.284 215.631 236.902

IV.2.2. Baixes de vehicles (província de Barcelona)
Període 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

lr. tr. n.d. n.d. 6.986 9.549 13.190 18.829 14.429

2n. tr. n.d. n.d. 10.408 12.936 16.725 19.756 14.882

3r. tr. n.d. n.d. 8.820 11.381 16.701 18.051

4t. tr. n.d. n.d. 20.358 25.253 31.706 29.983

Total n.d. n.d. 46.572 59.119 78.322 86.619

IV.2.3. Saldo net d'altes i baixes de vehicles (província de Barcelona)
Període 1984 1985 1986 1987,

Total n.d. n.d. 91.896 125.239

1988 1989

I 137.309 150.283

Font: Matriculacions COCINB. Boletín de Estadísticav Covuntura. Diversos números. A partir del lr. tr. del 1988 les dades són les per la Jefatura Provincial de Tráficode Barcelona.
Baixes. JefaturaProvincial de Tráfico de Barcelona.

Variació (°/0) Matriculacions Baixes Saldo

2n. tr. 1990/2n. tr. 1989 -11,7 -24,7 -6,4
2n. tr. 1989/2n. tr. 1988 19,7 18,1 20,4
lr. sem. 1990/1r. sem. 1989 -9,1 -24,0 -2,6

1989/1988 9,9 10,6 9,4
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La matriculació de vehicles a la província de Barcelona durant
el segon trimestre d'enguany confirma el trencament de la
tendència fortament expansiva dels darrers anys, fet que
comporta unadisminució superior al nouper cent en el nombre
de vehicles matriculats durant el primer semestre d'enguany en

relació amb el mateix període de l'any 1989. Malgrat aquest
canvi de signe, el nombre de vehicles nous matriculats durant
aquests mesos continua a nivells elevats. De fet, de l'observació
d'aquestes dades hom pot pensar que aquest fre en el volum de
vehiches matriculats ve motivat tant per una circumstància més o
menys conjuntural -les restriccions creditícies imposades per
l'autoritat monetària- com per una tendència més estructural
d'esgotament de la demanda després de quatre anys consecutius
de fort creixement.

Les baixes s'han comportat en la mateixa línea que les
matriculacions, accentuant fins i tot la tendència. Aquest fet
podria indicar que els compradors potencials que més es
retreuen d'adquirir un nou vehicle són els que ja en disposen.
Per contra, els qui volen accedir al seu primer automòbil no es

veuen tan condicionats per aquestes mesures tendents al
refredament de l'economia.



IV.3.1. Venda de benzines per automoció a l'àrea de Barcelona (Milers litres)
Resta Barcelonès**Barcelona

Total Benzina

92 Oct

Benzina

Oct

Gas-oil

auto

Total Benzina

92 Oct iii
Benzina

97 Oct

Gas-oil
auto

1987 396.150 30.125 255.291 110.734 n.d. n.d. n.d. n.d.
1988 418.693 23.325 270.508 124.860 156.280* 8.671* 103.420* 44.189*
lr. tr. 64.708* 24.533*
2n. tr. 73.265* 28.406*
3r. tr. 61.905* 23.266*
41. tr. 70.630* 27.215*

1989 429.535 18.641 279.794 131.100 164.335 6.593 104.065 53.677
lr. tr. 104.501 5.029 67.023 32.449 40.531 1.806 25.556 13.169
2n. tr. 117.017 5.362 75.602 36.053 43.543 1.859 27.574 14.110
3r. tr. 99.428 3.935 65.741 29.752 38.460 1.448 24.667 12.345
4t. tr. 108.589 4.315 71.428 32.846 41.801 1.480 26.268 14.053

1990
lr. tr. 108.098 3.912 69.991 34.195 44.464 1.510 27.520 15.434

* Dades estimades a part'r dels consums totals..
Font: CAMPSA. Delegació de Barcelona.

IV. 3.2 Venda de benzines per automoció
de Barcelona. 1989

al conjunt de municipis de l'Àrea Metropolitana

Benzina Benzina Gas-oil
, Municipis Període Total 92 Oct 97 Oct auto '

Barcelonès** 1989 631.155 26.846 407.875 196.434
Resta AMB*** 1989 344.268 12.453 193.050 138.765
Total AMB*** 1989 975.423 39.299 600.925 335.199

1990
Barcelonès** lr. tr. 152.562 5.422 97.511 49.629
Resta AMB*** lr. tr. 108.628 3.245 59.743 45.640
Total AMB*** 1r. tr. 261.190 8.667 157.254 95.269

*Dades estimades a partir dels consums to als.
**Hem recalculat les vendes de benzinesa Barcelonès iResta del Barcelonès en funció de la nova agrupació comarcal prevista a la Llei 3/1990 de 8 de gener del Parlament de Catalunya, que segrega
els municipis d'Esplugues de Llobregat iSant Just Desvern del Barcelonès iels agrega al Baix Llobregat.
***A partir d'aquest número, considerem l'AMB com els vint-i-set municipis de l'antiga Corporació Metropolitana de Barcelona a més de Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Sant Andreu
de la Barca iTorrellesde Llobregat.
Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades perCAMPSA.

Variació (°/0)

Barcelona

Total
Benzina
92 Oct

Benzina
97 Oct

Gas-oil
auto

lr. tr. 1990/1r. tr. 1989
lr. tr. 1989/1r. tr. 1988

3,4
n.d.

-22,2
n.d.

4,4
3,6

5,4.
n.d.

1989/1988 2,6 -20,1 3,4 5,0

Les dades de venda de benzines a l'Àrea de Barcelona durant
el primer trimestre d'enguany reflecteixen ritmes de creixement
notablement diferents segons els àmbits considerats. En funció
de les dades disponibles s'intueix l'existència de dues tendències
diferents en el conjunt del Barcelonès. Mentre a Barcelona la
venda de benzines durant el trimestre ha estat lleument -3,4
per cent- superior a l'enregistrada un any enrera, als quatre
municipis de la resta del Barcelonès aquest increment ha estat

superior al nou per cent. Si es considera l'increment del parc que
s'ha produït en els darrers dotze mesos, potser es podria parlar
d'un cert estancament en el nivell d'utilització del cotxe privat a

la ciutat.

Aquesta consideració es veuria reforçada per l'increment
experimentat del nivell d'utilització del transport públic durant
el mateix període. En propers trimestres, quan vagin entrant en
funcionament les infrastructures viàries ara en construcció, serà
el moment de copsar si es manté aquesta tendència a la baixa en

la utilització del vehicle privat.

Semblantment als darrers trimestres, els increments en la
venda de gas-oil auto són més elevats que els de les benzines,
molt especialment a la resta del Barcelonès. La correlació més
estreta del consum de gas-oil amb les activitats productives,
especialment construcció, confirma indirectament que encara es

pot parlar d'expansió econòmica a la ciutat, i més estrictament al
conjunt de l'àrea.
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IV.4. Consum d'electricitat a Barcelona
Total Estructura d'usos (Gwh) Estructura d'usos (°/0)

n. índex
-- 100 Iiik adiiiiii~iiimia

Comercial
Tracció Domèstic

Comercial
i industrial Tracció

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

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

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

1989 154,2 4.476,6 1.314,3 3.023,9 138,4 29,4 67,5 3,1 100,-
lr. tr. 1.143,1 376,4 732,7 34,0 32,9 64,1 3,0 100,-
2n. tr. 1.154,7 373,8 746,6 34,3 32,4 64,7 2,9 100,-
3r. tr. 1.126,1 300,5 791,0 34,6 26,7 70,2 3,1 100,-
4t. tr. 1.052,6 263,6 753,6 35,5 25,0 71,6 3,4 100,-

1990
lr. tr. 1.164,5 356,2 772,8 35,5 30,6 66,4 3,0 100,-

Font: Dades d ENHER, FECSA i HECSA recollides i facilitades pelServei d'Estadística de l'Ajuntamentde Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (°/0)
lr. tr. 1990/
lr. tr. 1989

lr. tr. 1989/
lr. tr. 1988 1989/1988

Consum total 1,9 5,9 7,2
Domèstic -5,4 4,2 4,1
Comercial-Industrial 5,5 7,2 8,9
Tracció 4,4 -0,9 1,8
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El consum d'energia elèctrica durant el primer trimestre
d'enguany a la ciutat de Barcelona ha experimentat una notable
desacceleració en la taxa de creixement assolida l'any 1989 en

relació amb el 1988. Diferenciant per usos, els comportaments
són, per diferents raons, ben diferents. Mentre el consum
domèstic experimenta una sensible davallada motivada per la
bonança climàtica del darrer hivern, el consum lligat
directament a l'activitat productiva continua la tendència
expansiva dels darrers trimestres, encara que amb una lleu flexió
a la baixa. El destinat a tracció s'ha mantingut estabilitzat en
termes absoluts, amb una certa tendència a l'alça.

De l'evolució d'aquest consum es desprèn un cert alentiment
de les taxes de creixement de l'activitat econòmica
desenvolupada a la ciutat, en el context d'una persistent
substitució d'activitats manufactureres per d'altres de terciàries
menys consumidores d'energia.



IV.5. Consum de gasos a Barcelona
Consum total de gasos

milions

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

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

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

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

1990
lr. tr. 960,9

Gas

canalitzat
de

Butà i propà (milions de tèrmies)
Comercial

1.802,4
1.700,9
1.821,2

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

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

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

762,2

913,7
836,8
787,9

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

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

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

198,7

625,2
582,1
579,8

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

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

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

160,8

60,3
54,6
29,5

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

70,6
26,1
7,0
14,7
22,8

101,6
25,0
24,8
22,8
29,0

31,4

228,2
200,1
178,6

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

74,4
22,3
19,7
15,9
16,5

46,2
16,0
13,2
8,6
8,4

6,4
Font: Catalana de Gas, S.A.i Repsol-Butano, S.A. Dadesrecollides pel Servei d'Estadística de l'Ajun ament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (°/0) Gas canalitzat

Buta i propà
Total Domèstic

lr. tr. 1990/1r. tr. 1989
lr. tr. 1989/1r. tr. 1988

-15,4
8,1

-16,5
-9,2

-18,4
-7,8

1989/1988 4,6 -6,4 -8,8

L'evolució del consum de gasos -tant de butà-propà comde
gas canalitzat- a la ciutat durant el primer trimestre d'enguany
ha estat molt semblant al del consum domèstic d'energia
elèctrica, encara que amb una davallada molt més acusada degut
a la utilització prioritària d'aquest tipus d'energia com a

combustible per a calefaccions, especialment en comparació a

l'energia elèctrica.

En concret, el consum de gas canalitzat, amb una xarxa de
distribució contínuament en expansió i que en tènnies
consumides representa més del 75 per cent del consum total de
gasos a la ciutat, està molt condicionat per l'estacionalitat. En
els darrers anys, aproximadament un 40 per cent del consum
total de l'any es concentrava en el primer trimestre. És lògic que
la bonança d'aquest hivern hagi provocat una forta disminució
en el seu consum.

En el cas del butà-propà per usos domèstics, la concentració
del consum en aquest primer trimestre és lleument superior,
prop del 45 per cent del total. En els dos casos, aquesta
davallada purament conjuntural repercutirà en el consum del
conjunt de l'any.

Malgrat l'escassa incidència en termes absoluts dels consums

de gas butà-propà per usos comercial-industrial i de tracció, cal
insistir en l'accelerada pèrdua de pes d'aquest darrer en
contraposició a la creixent implantació d'aquest tipus de gas en

els sectors productius.
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IV.6. Escombraries domiciliàries
a Barcelona

recollides

Any

Escombraries recollides Esgmbraries/
(Kg)Tones n. índex

1983 458.000 100,0 254,4
1984 453.600 99,0 253,3
1985 462.700 101,0 259,7
1986 500.406 109,3 282,2
1987 542.221 118.4 308,1

1988 581.909 127,1 333,7
lr. tr. 148.395
2n. tr. 150.911
3r. tr. 128.955
4t. tr. 153.648

1989 604.896 132,1 350,0
lr. tr. 151.633
2n. tr. 158.905
3r. tr. 134.681
4t. tr. 159.677

1990
lr. tr. 162.422

Font: Dades facilitades per la U.O. de Neteja de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%)

lr. tr. 1990/1r. tr. 1989 7,1
lr. tr. 1989/1r. tr. 1988 2,2

1989/1988 4,0
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Del conjunt d'indicadors de consum considerats, aquest és el
que presenta una evolució més expansiva durant el primer
trimestre d'enguany. Esmanté en la tendència expansiva
iniciada l'any 1986, que ha fet que la ràtio Escombraries/resident
hagi augmentat en un 35 per cent en només quatre anys. Aquest
increment també és producte de la pèrdua de població resident a
la ciutat que darrerament s'ha manifestat, mentre augmenta
l'afluència de no residents que vénen a la ciutat per efectuar
activitats que també generen deixalles —restaurants, comerços,
etc.

El manteniment d'aquest procés expansiu es deu tant al
persistent dinamisme de l'activitat econòmica com al creixement
del poder adquisitiu dels residents en el seu conjunt, un dels
elements del qual prové de la constant davallada del nombre
d'aturats. Tanmateix, caldrà veure en pròxims trimestres si
aquest increment en la generació d'escombraries esmanté en

termes tan elevats—com els d'ara fa dos o tres anys— o es torna

a la tònica dels darrers trimestres d'increments moderats un cop
superada la fase de creixements que es recuperaven
d'estancaments anteriors.



IV.7. Enquesta comercial de Barcelona
Enquesta comercial de Barcelona (Gener-Abril de 1990)
Volumde vendes. Evolució en relació amb períodes anteriors (°/0)

lr. quadr. 1990/ lr. sem. 1989/
Tipus de comerç lr. quadr. lffle~ lr. sem. 1988 1989/1988

Especialitzat 8,69 Ti. 9,45
Gran comerç 14,83 n.d. 17,86
Conjunt del comerç 8,89 n.d. 9,45

Especialitzat
Esport 4,35 -9,60 -9,07
Confecció 8,20 10,90 11,70
Llibreria 15,56 20,96 19,00
Equipaments llar 11,98 20,83 14,60
Electrònica 6,33 5,00 6,50
Joguines 5,22 17,67 15,50
Calçat 5,43 -5,31 -1,55
Cosmètica 13,07 17,97 17,40
Regals 7,33 17,00 -

Font COCINB. Departament de Comerç Interior. Enquesta sobre l'evolucióde les vendesen el comerç especialitzat a l'eix comercial de Barcelona. lr. quadrimestre de 1990.

Introducció

Iniciem en aquest número de BARCELONA.ECONOMIA la
publicació dels resultats de l'enquesta sobre l'evolució de les
vendes en el comerç especialitzat en productes no quotidians a

l'eix comercial de Barcelona, que realitza quadrimestralment la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i
a qui agraïm la deferència de permetre'ns publicar aquesta
informació. Aquesta enquesta centra el seu interès bàsicament
en l'evolució de les vendes i, de forma complementària, en
l'evolució de determinats comportaments dels clients, com ara la
distribució diària i horària de les vendes, el grau d'utilització de
la targeta de crèdit com a forma de pagament i l'evolució de les
vendes en els períodes de rebaixes. El tractament de tots aquests
aspectes es fa per una determinada tipologia de comerços, que
s'exposarà en el seu moment, i diferenciant entre comerç
especialitzat i gran comerç.

El resum que aquí es presenta pretén aprofitar i aprofundir en
l'anàlisi d'unes dades de conjuntura que creiem molt rellevants,
atesa la importància que té el comerç com activitat capdavantera
a la ciutat i com a indicador de consum de primeramagnitud. En
relació amb l'enquesta comercial referida a grans superfícies que
realitza també la COCINB i que fins ara es publicava a aquestes
pàgines, aquesta té un àmbit territorial més adient amb la resta
de continguts de BARCELONA.ECONOMIA i permet un coneixement
més detallat segons la tipologia dels comerços.

Evolució de les vendes durant el lr. quadrimestre d'enguany

Els resultats disponibles mostren una lleu evolució positiva de
les vendes en termes reals en relació amb el mateix període d'un
any enrera. En concret, i pel conjunt del comerç, es pot parlar
d'un increment nominal de gairebé el nou per cent en relació
amb el primer quadrimestre de l'any 1989. Aquest increment,
tanmateix, en termes reals -un cop descomptada la
no supera l'1,8 per cent, similar o lleument inferior a la taxa real
de creixement del 1989 en relació al 1988. Per aquest camí,
sembla detectar-se un alentiment dels ritmes de creixement en
relació amb els del 1989. L'alentiment dels ritmes de creixement
de la demanda vemotivat, possiblement, pels elevats ritmes
assolits anteriorment i per les mesures de política monetària
restrictiva aplicades pel Govern.

Diferenciant entre comerç especialitzat i gran comerç,
s'observa un ritme de creixement clarament superior en aquest
darrer, xifrat en gairebé un 15 per cent més que durant el
període gener-abril del 1989, sis punts percentuals per damunt
de la taxa de creixement del comerç especialitzat. Tanmateix, en
relació amb el que va ocórrer durant el conjunt de l'any passat,
es redueix el diferencial de creixement de vendes entre les dues
modalitats de comerç, que fou de 8,5 punts.

Evolució de les vendes del comerç especialitzat

L'alentiment dels ritmes de creixement detectat a l'anàlisi del
comerç en el seu conjunt, té la lògica correspondència en

l'evolució per especialitats. Així, amb l'excepció dels comerços
de productes d'Esport i Calçat, on es redreça l'evolució negativa
detectada l'any 1989 en relació amb el 1988, la resta de
comerços especialitzats viuen una desacceleració en els ritmes de
creixement durant el primer quadrimestre d'enguany en relació
amb les taxes anuals de 1989.

La intensitat es força heterogènia. Mentre a comerços com ara

els de venda de Cosmètics, Regals i Joguines es produeix una
notable pèrdua del ritme expansiu, als comerços dedicats a

l'Electrònica, Confecció, Llibreria i Equipament de la llar, la
desacceleració no és tan rellevant. De fet, en termes reals es

constata que el nivell de vendes durant el quadrimestre de
referència a comerços com ara els d'articles d'Esport,
Electrònica, Joguines i Calçat és lleument inferior a l'enregistrat
un any abans malgrat increments nominals positius. Els
comerços dedicats a Llibreria, Cosmètica i Equipament de la llar
són els més afavorits per l'increment de vendes del comerç.
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IV.8. Índex general de preus de consum (Barce k)aa / Espan.Na )

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Gener B 94,4 105,8 115,7 128,4 137,5 145,0 153,5
E 94,9 106,4 116,3 127,1 134,8 140,7 149,6 159,8*

Febrer B 94,3 106,0 116,0 128,8 138,4 145,2 153,1
E 95,4 108,8 117,2 127,7 135,4 141,2 149,9 160,8*

Març B 94,8 107,5 116,8 129,1 139,1 145,6 153,7
E 96,0 107,6 117,9 128,1 136,1 142,2 150,8 161,4*

Abril B 96,7 107,7 118,6 129,7 139,1 144,6 154,3
E 97,3 108,2 119,1 128,4 136,4 141,7 151,3 161,8*

Maig B 97,0 107,8 118,3 130,2 139,4 144,9 155,1
E 97,7 108,7 119,5 128,8 136,3 141,6 151,5 161,8*

Juny B 97,9 108,6 118,5 131,2 139,6 145,0 156,2
E 98,3 109,5 119,3 129,9 136,3 142,2 152,4

Juliol B 98,8 111,0 119,5 132,3 140,8 146,3 158,5
E 98,6 111,2 120,0 131,3 137,7 144,1 154,8

Agost B 99,3 110,3 119,7 132,4 140,3 147,1 158,9
E 100,0 112,0 120,2 131,6 137,6 145,6 155,2

Setembre B 100,4 110,8 121,0 134,3 142,2 149,3 160,5
E 100,8 112,2 121,5 133,0 138,9 146,8 156,9

Octubre B 101,6 112,3 122,0 134,6 143,4 150,1 162,0
E 102,1 112,9 122,1 133,5 139,7 147,0 157,4

Novembre B 102,6 112,7 123,5 135,2 143,4 150,1 163,2
E 103,2 113,4 123,0 133,2 139,4 146,9 157,7

Desembre B 104,5 113,8 124,2 136,2 144,2 151,7 164,0
E 104,8 114,2 123,6 133,8 139,9 148,1 158,3*

*Dades provisionals.
Font: INE.

Evolució (%) Barcelona Madrid Espanya
des. 1989/ des. 1988 8,0 6,8 6,9
des. 1988 / des. 1987 5,3 8,0 5,9
des. 1987 / des. 1986 5,9 4,0 4,6
des. 1986 / des. 1985 9,7 7,7 8,3
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L'evolució dels preus al consum durant el darrer trimestre de
l'any 1989, darreres dades disponibles per Barcelona i Madrid,
confirmen el rebrot inflacionista detectat a Barcelona en el
segon trimestre, després d'unsmesos en els que la situació era la
inversa.

Observant les taxes d'increments interanuals desembre/
desembre pels anys 1986-1989, s'observa que amb l'excepció de
l'any 1988, les tensions alcistes han estat lleument més elevades
a Barcelona que a la resta de l'Estat. El mateix comportament
que el detectat durant el trienni 1983-1986. En conjunt, es pot
dir que en els darrers anys l'IPC a Barcelona ha estat superior al
del conjunt de l'Estat en gairebé un u per cent anual. El
comportament dels primers mesos d'enguany sembla avançar
unadisminució d'aquest diferencial.



V. Transports, comunicacions i turisme





V.1. Tràfic

-

de mercaderies pel Port de Barcelona
Líquids a doll Dolls sòlidsTotal Càrrega general

Embarcades Desembarcades Embarcades_ Desembarcades Embarcades Desembarcades Embarcades
,

Desembarcades

núm.íliellik___nc._1927-.._-1)____Ailliffillikielliefflulersde tones

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 5.641 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
lr. tr. 863 689 118 1.979 353 819

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

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

Embarcades Desembarcades

Variació (°/0) Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

Total -14,1 -10,0 -17,1 4,2 8,7 11,8
Càrrega General -11,7 -10,6 -12,7 -5,2 -5,3 -5,2
Líquids adoll 37,7 50,4 34,9 3,7 10,3 19,4
Dolls sòlids -27,9 -13,6 -36,6 15,5 6,6 16,5

1989/1988

Embarcades Desembarcades

Variació (%) Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

Total 1,8 14,9 -7,4 0,6 13,5 -5,6
Càrrega General 2,2 4,7 -0,2 16,0 6,6 19,1
Líquids adoll 4,3 31,1 -2,8 5,3 16,2 -3,7
Dolls sòlids 0,5 42,2 -19,7 -24,4 1,7 -27,1

Durant el primer trimestre d'enguany l'evolució del tràfic de
mercaderies al Port de Barcelona ha experimentat, en termes de
volum general i en relació amb el volum d'activitat generat, un
comportament força semblant al moviment registrat durant el
mateix període de l'any passat. Així, el volum total de càrrega
moguda ha disminuït un 1,6 per cent. Cal pensar, però, que el

primer trimestre del 1989 fou -amb diferència- el més
expansiu de l'any i molt superior a lamitjana anual. D'aquesta
manera, el volum de tràfic assolit durant aquest primer trimestre
és superior a l'enregistrat durant el trimestre precedent -en un

1,5 per cent. Caldrà, doncs, esperar els propers mesos per
observar si això es tradueix en un comportament més homogeni
i menys afectat per alteracions estacionals que l'enregistrat

durant l'any passat o cal emmarcar-ho dins la tònica de
desacceleració soferta durant els dotze darrers mesos.

La composició del tràfic pel primer trimestre del 1990 ha
experimentat oscil.lacions respecte al període equivalent de
l'any passat, carmentre la mercaderia embarcada -que
representa un 27,7 per cent del total de mercaderia moguda
ha disminuït en 14,2 per cent, la desembarcada -el 72,3 per
cent-, ha augmentat en un 4,2 per cent. Es trenca la tònica del
conjunt de l'any passat i del trimestre anterior, i es produeix una

evolució més positiva entre els tràfics de sortida que entre els
d'entrada.
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Pel que fa a l'origen i la destinació de les mercaderies, el tràfic
amb l'exterior —que representa el 64,1 per cent del total del
tràfic— enregistra una alça del 3,2 per cent en relació amb el
mateix període de l'any anterior, a causa principalment del
comportament de la mercaderia descarregada. Per contra, la
mercaderia amb origen o destinació a la resta de l'Estat —el
35,9 per cent del total de la càrrega moguda—, ha experimentat
una davallada del 9,1 per cent, amb una disminució
generalitzada de gairebé tots els fluxos a excepció dels Líquids a

doll embarcats i dels Dolls sòlids desembarcats.

En termes més concrets, analitzant els fluxos per ambdues
variables —és a dir, la vessant geogràfica i la del tipus de
mercaderia—, les oscil•lacions més rellevants —en termes del
volum que representen— s'han produït en els següents epígrafs:
— la Càrrega General destinada a la resta de l'Estat —que

representa el 69,3 per cent del total de l'embarcada de
cabotatge— disminueix un 10,6 per cent respecte al mateix
trimestre de l'any anterior.

— la Càrrega General embarcada en direcció a l'estranger —el
60,9 per cent del total de càrrega d'aquest grup— sofreix una
disminució de l'ordre del 12 per cent

— els Líquids a doll desembarcats de cabotatge són l'altre gran
grup que experimenta una variació important i disminueix
d'un 10,3 per cent

— els Líquids a doll i els Dolls sòlids desembarcats provinents
de l'exterior, que entre els dos representen el 76,8 per cent
del total, augmenten el 19,4 i el 16,5 per cent respecte al
mateix trimestre de l'any anterior, respectivament.

Aprofundim ara en una anàlisi més exhaustiva del moviment
que s'ha produït al Port de Barcelona per tipus de mercaderies
en funció dels diferents epígrafs en què ho hem agregat. Durant
l'últim quinqueni amb l'excepció molt limitada del 1989—,
s'ha produït unapèrdua constant d'importància relativa de la
mercaderia embarcada enfront de la desembarcada. La
diferència en la composició de la mercaderia enregistrada de
1985 ençà és de prop de 14 punts. Com ja hem assenyalat, en
aquest trimestre torna a créixer més la mercaderia entrada que
la sortida. Totplegat, tenint en compte que el volum de comerç
—i les importacions en particular— ha enregistrat augments
molt importants en aqüests cinc anys, vincula directament la
pèrdua de pes relatiu de lamercaderia embarcada amb l'auge
que experimenta la mercaderia descarregada, sobretot els
Líquids a doll.
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Pel que fa referència a una anàlisi per grans grups de
mercaderies, els Líquids a doll recullen el 43,5 per cent del tràfic
total enregistrat durant aquest primer trimestre d'enguany, i és,
òbviament, el grup més important quant a volum. Aquesta
supremacia els ve donada per la importància que assoleixen els
materials energètics provinents d'altres ports, és a dir,
descarregats. Així, cal pensar que en el tràfic de cabotatge, un
sol epígraf—Resta de derivats del petroli— concentra el 74,8
per cent del total de mercaderia desembarcada de cabotatge,
mentre que en l'exterior, on el moviment està més

homogèniament distribuït, el Gas natural representa el 35,0 per
cent d'aquet grup. Aquests pesos relatius s'estan mantenint
sense gaires oscil.lacions almenys des de l'any 1988, la qual cosa
reflecteix la continuïtat en el proveïment d'aquests tipus de
subministraments. En relació amb els Líquids a doll embarcats,
aquests representen només el 8,8 per cent del total del tràfic
amb destinació a d'altres ports. En el tràfic de cabotatge hi
destaca el Gas butà i propà, partida que recull el 58,6 per cent
del total dels Líquids a doll embarcats de cabotatge. En els
productes que tenen per destinació la resta del món, els Olis i
greixos acaparen la meitat del conjunt dels Líquids embarcats.

Si fem una anàlisi del comportament d'aquest grup en relació
amb el mateix trimestre de l'any passat, s'observa com el conjunt
dels Líquids a doll ha experimentat una lleugera alça de l'ordre
del 5 per cent. Aquest augment es pot desglossar en l'increment
dels Líquids a doll embarcats —del 37,7 per cent, a causa
principalment de l'augment del Gas butà i propà de cabotatge i
dels Olis i greixos embarcats cap a l'exterior— i en l'augment
dels desembarcats —del 3,7 per cent, molt afectat per la
disminució experimentada per la Resta de derivats del petroli
desembarcats de cabotatge.

L'evolució dels Dolls sòlids durant aquest primer trimestre
presenta un manteniment de la seva posició dins del conjunt del
total de la càrrega transportada —entorn al 24 per cent. Els
epígrafs que determinen el comportament global del grup són els
de Ciment i clínker i el de Llavors i grans, car entre els dos
engloben més del 72 per cent del conjunt de Dolls sòlids
transportats —un 23,0 i un 49,2 per cent respectivament. En
concret, hi ha una gran especialització del port en
l'embarcament de Ciment i clínker, sobretot en els darrers
trimestres, cap a d'altres ports de la resta de l'Estat. Així, el pes
d'aquesta partida sobre el total de la mercaderia embarcada
representa aproximadament el 15 per cent, i aquesta relació
s'eleva força si es tracta només dels Dolls sòlids embarcats de
cabotatge —un 22,3 per cent. L'altra gran especialització
referent a aquest grup prové de part de la mercaderia
desembarcada; les Llavors i grans representen més del 16 per
cent del conjunt de la mercaderia descarregada, amb una

concentració quasi en exclusiva en les provinents de l'exterior.
D'aquesta manera, aquesta partida representa el 24,4 per cent
del total de la mercaderia descarregada de la resta del món.



V.1.1. Distribució de les mercaderies
•

embarcades i desembarcades, de cabotatge
(gener-març 1990)i exterior, al Port de Barcelona segons els principals agregats

Valors absoluts (tones) (°/0)
Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior

Líquids a doll 22.965 95.034 906.030 1.073.165 3,83 12,95 80,26 45,52

1. Gas natural 39 0 0 825.959 0,01 - 35,03
2. Gas butà propà 13.460 0 0 16.596 2,24 - 0,70
3. Resta derivats del petroli 48 734 844.666 84.283 0,01 0,10 74,83 3,57
4. Productes químics 2.986 18.938 33.364 73.995 0,50 2,58 2,96 3,14
5. Olis i greixos 942 47.883 1.468 8.451 0,16 6,53 0,13 0,36
6. Altres 5.490 27.479 26.532 63.881 0,92 3,75 2,35 2,71

Dolls sólids 161.040 192.142 79.965 737.868 26,84 26,19 7,08 31,30

7. Ciment i clínker 133.571 66.282 61.478 8.153 22,26 9,03 5,45 0,35
8. Llavors i grans 930 434 15 574.182 0,16 0,06 0,00 24,35
9. Potassa 20.870 119.035 0 0 3,48 16,22 - -

10. Adobs i fosfats 2.561 620 0 3.727 0,43 0,08 - 0,16
11. Productes minerals 1.008 1.674 6 126.648 0,17 0,23 0,00 5,37
12. Ferralla 18 26 12.457 97 0,00 0,00 1,10 0,00
13. Altres 2.082 4.071 6.009 25.061 0,35 0,55 0,53 1,06

Càrrega general 415.989 446.571 142.833 546.541 69,33 60,86 12,65 23,18

14. Envasos i contenidors 38.142 161.223 37.824 135.120 6,36 21,97 3,35 5,73
15. Productes siderúrgics 17.917 17.699 455 66.026 2,99 2,41 0,04 2,80
16. Sabons i detergents 16.297 15.688 56 630 2,72 2,14 0,00 0,03
17. Productes químics envasats 17.787 65.600 229 10.247 2,96 8,94 0,02 0,43
18. Materials construcció 37.183 28.655 328 14.708 6,20 3,91 0,03 0,62
19. Vehicles, maquinària i accessoris 17.797 30.529 1.428 28.565 2,97 4,16 0,13 1,21
20. Vehicles usats 75.863 4.222 63.289 2.635 12,64 0,58 5,61 0,11
21. Begudes 15.794 6.691 196 1.838 2,63 0,91 0,02 0,08
22. Fruites 4.793 1.653 19.918 6.506 0,80 0,23 1,76 0,28
23. Pinsos i farines 14.542 4.206 457 2.188 2,42 0,57 0,04 0,09
24. Peix i conserves 2.761 6.111 1.296 12.451 0,46 0,83 0,11 0,53
25. Cafè 229 1.223 0 23.433 0,04 0,17 0,99
26. Altres productes alimentaris 52.765 16.703 7.034 31.224 8,79 2,28 0,62 1,32
27. Tabac 711 486 977 572 0,12 0,07 0,09 0,02
28. Teixits i filats 3.359 4.394 37 11.138 0,56 0,60 0,00 0,47
29. Cotó i cuirs 125 2.183 341 35.055 0,02 0,30 0,03 1,49
30. Fusta i derivats 5.437 1.245 211 35.986 0,91 0,17 0,02 1,53
31. Paper i cartró 6.968 20.362 2.468 13.952 1,16 2,78 0,22 0,59
32. Altres mercaderies 87.519 57.698 6.289 114.267 14,59 7,86 0,56 4,85

Total 599.994 733.747 1.128.828 2.357.574 100,- 100,- 100,- 100,-

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

Pel que fa al comportament d'aquest grup en relació amb el
període equivalent de l'any 1989, s'observa que s'ha produït una
disminució del 2,2 per cent en el conjunt dels Dolls sòlids
transportats. L'evolució de l'epígraf Ciment i clínker presenta la
particularitat que veu minvar en un 62,0 per cent les seves

sortides -especialment en direcció a l'exterior- i, alhora,
incrementa les entrades en un 59,4 per cent tot i que encara els
volums de sortida són més de tres vegades superiors als
d'entrada. Totplegat, tanmateix, concorda amb l'increment de
consum d'aquest material a Barcelona i la seva àrea d'influència,
a causa de l'auge del sector de la construcció, sobretot en termes

d'obra pública.

D'altra banda, cal cridar l'atenció sobre el comportament de
la partida Llavors i grans, que sembla estar força afectat per les
variacions estacionals, probablement a causa de les restriccions
que s'imposen en relació amb la seva importació. Així, les
Llavors i grans descarregats de la resta delmón -provinents en

la seva major part del Nord d'Amèrica- tornen a assolir aquest
primer trimestre els volums que els van caracteritzar el primer
trimestre del 1989. Caldrà esperar els propers mesos per
comprovar si també esproduirà una davallada molt forta durant
el proper trimestre per recuperar-se en el segon semestre de
l'any, tal comva succeir el 1989.
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Analitzant la composició de la Càrrega general en relació amb
els epígrafs més importants que determinen la seva evolució,
s'ha de destacar en primer lloc la importància relativa tan
diferent que té si es tracta de mercaderia embarcada o

desembarcada. El comportament de la CàrregaGeneral
embarcada és determinant en l'evolució de la mercadera sortida,
car representa gairebé dues terceres parts d'aquesta. Això
succeeix tant en la destinada a la resta de l'Estat —69,3 per cent
del total—, com en la destinada a l'estranger —60,9 per cent.
Entre la primera, hi destaca el conjunt dels Productes
alimentaris —15,4 per cent del total de mercaderia sortida cap a

la resta de l'Estat—, així com els Vehicles usats —12,6 per cent.
Entre la Càrrega general en tràfic exterior, els epígrafs més
voluminosos són els d'Envasos i contenidors —22 per cent—,
Productes químics envasats —8,9 per cent— i el conjunt de
Productes alimentaris —5 per cent. Cal destacar que els dos
darrers agrupen productes que incorporen un elevat valor afegit.
Pel que fa referència a la Càrrega general desembarcada,

només representa un 19,8 per cent del conjunt de la mercaderia
rebuda. La provinent de cabotatge és la que assoleix un valor
més minso —només el 12,7 per cent—, i basa una bona part del
seu volum en el tràfic de Vehicles usats que, com ja hem
comentat altres vegades, té una significació econòmica diferent a
la que comporta el comerç entre Barcelona i altres destinacions,
car una part important d'aquests cotxes formen part del flux de
vehicles amb les Illes. La Càrrega general provinent de l'exterior
és el 23,2 per cent del total de les importacions, i les partides
més importants són les d'Envasos i contenidors —5,7 per cent
i el conjunt de Productes alimentaris —3,3 per cent.
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El volum de Càrrega General en relació amb el comportament
que va enregistrat durant el període equivalent de l'any passat és
inferior en un 8,9 per cent. Les mercaderies embarcades són les
que han sofert una variació més acusada, tant en el tràfic de
cabotatge comen l'exterior. En el primer, els epígrafs que
alteren més l'evolució global del grup a causa del seu
comportament són els de Vehicles usats —que augmenta un 670
per cent respecte al primer trimestre de l'any passat—, el
d'Envasos i contenidors —que disminueix d'un 64,4 per cent—, i
el del conjunt de productes alimentaris —que augmenta un 18,2
per cent. Pel que fa a les exportacions, les variacions més
significatives es produeixen en partides poc importants en el
volum global de la mercaderia exportada; així, mentre els
Sabons i detergents i els Vehicles, maquinària i accessoris veuen

augmentar el seu tràfic, els Productes siderúrgics i el grup
d'Altres mercaderies disminueixen lleugerament.

Quant a la mercaderia desembarcada, els Vehicles usats de
cabotatge augmenten d'un 911 per cent, mentre que els Envasos
i contenidors disminueixen d'un 60,8 per cent. Per últim, la
Càrrega provinent de l'exterior és la que té un comportament
menys negatiu —disminueix d'un 5,2 per cent—, i les variacions
més rellevants es produeixen en partides amb escàs pes relatiu,
com són les disminucions enregistrades als Productes químics
envasats, els Materials de construcció, els Vehicles, maquinària i
accessoris i el Paper i cartró.



V.2. Trànsit de passatgers a l'aeroport de Barcelona i als principals aeroports
de l'Estat espanyol

V.2.1 Trànsit de passatgers i tràfic de mercaderies per l'Aeroport de Barcelona
Avions Passatgers (milers) Mercaderies (Tones)

abilleilligiffillillieililli~inatal Intlieek Internacional affilik Interior •aynternacional
1978 77.652 51.682 25.970 6.093 4.401 1.693 61.957 40.819 21.138

1979 78.743 52.324 26.410 6.263 4.548 1.714 61.175 41.275 19.900
1980 80.037 54.730 25.307 5.826 4.189 1.637 55.119 38.544 16.575

1981 74.115 48.737 25.378 5.540 3.901 1.639 56.093 37.639 18.454
1982 73.420 48.127 25.293 5.489 3.865 1.624 52.559 34.180 18.379

1983 73.421 48.229 25.192 5.461 3.818 1.643 50.926 34.242 18.684
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 14.017 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
lr. tr. 26.537 13.735 12.802 1.920 1.274 646 14.399 7.728 6.671

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

V.2.2. Usuaris del pont aeri (milers)
1988 1989 1990

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

Total 1.444,7 1.660,4

Font: Aeroport de Barcelona.

Del conjunt d'indicadors d'activitat considerats, el trànsit de
passatgers per l'Aeroport de Barcelona durant el primer
trimestre d'enguany és el que presenta una evolució clarament
més expansiva. A diferència de la resta de variables lligades a

l'activitat productiva i al consum, amb taxes de creixement
positives però menys que en trimestres anteriors, la tendència
pel que fa als passatgers que transiten per l'aeroport es revela
encara en una fase molt expansiva. De fet, el primer trimestre
ha estat sempre el més fluix. Potser aquesta evolució només es

limitarà a reduir l'efecte estacional del període i en els propers
trimestres ladinàmica expansiva no serà tan marcada. Val la
pena constatar que un dels factors determinants en aquesta
evolució ha estat l'augment de més del 33 per cent en el nombre
d'usuaris del pont aeri en relació al mateix període d'ara fa un

any. Aquest darrer increment d'un tipus de desplaçaments
directament vinculat al món dels negocis i de la resta de
l'activitat productiva, cal matisar-lo en funció del fet que el
primer trimestre del 1989 inclou la Setmana Santa i el del 1990,

Variació (%)

lr. tr. 1990/1r. tr. 1989 1989/1988

Passatgers Mercaderies Passatgers Mercaderies

Total

Interior
Internacional

19,6
19,4
19,9

8,6
8,9
8,3

12,6
8,3
20,9

10,2
10,2
10,3

Pont aeri 33,7 - 14,9

no. Tanmateix, l'augment continua sent espectacular i molt
superior a l'enregistrat durant el mateix període de l'any
anterior.

Pel que fa a vols internacionals, els increments són igualment
notables -de l'ordre del 20 per cent- amb la diferència que es

tracta del manteniment d'una tendència expansiva encetada ja fa
dos anys. En relació amb el volum de mercaderies, esmanté a

grans trets la taxa de creixement del darrer trimestre, sense que
s'hagi superat encara el volum de mitjans de la dècada dels
setanta, en que s'arribà a uns màxims de 62 mil tones de
mercaderies anuals.
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V.2.3. Trànsitde passatgers als principals aeroports de l'Estat espanyol (1r. trimestre del 1990)

Aeroports

Passatgers (milers)
Interior Internacional Total

Regular No regular Total Regular No regular Total
Valors
absoluts

Números
índex

Variació
1990/1989 (%)

Barcelona 1.220 54 1.274 622 24 646 1.920 54,8 19,6
Bilbao 171 28 199 43 0 43 242 7,0 19,8
Madrid 1.884 81 1.965 1.495 44 1.539 3.504 100,- 14,3
Sevilla 323 35 358 17 8 25 383 10,9 40,3
València 216 16 232 51 2 53 285 8,1 13,5

Alacant 146 13 159 38 290 328 487 13,9 -2,6
Ciutat de Mallorca 451 164 615 87 489 576 1.191 34,0 -10,7
Gran Canària 522 105 627 40 1.024 1.064 1.691 48,3 -5,5
Màlaga 270 43 313 174 401 575 888 25,3 -13,5
TenerifeSud 203 138 341 49 1.048 1.097 1.438 41,0 -5,3

(1989)

Passatgers (milers)

Aeroports
Interior Internacional Total

Valors Números Variació

Regular No regular Total Regular No regular Total absoluts
,

Índex 1989/1988 (%)
Barcelona 4.904 240 5.144 2.661 341 3.002 8.146 57,4 12,6
Bilbao 647 65 712 192 15 207 919 6,5 11,2
Madrid 7.302 376 7.678 6.260 256 6.516 14.194 100,- 7,2
Sevilla 1.154 82 1.236 96 65 161 1.397 9,8 17,2
València 852 68 920 249 33 282 1.202 8,5 12,2

Alacant 667 64 734 191 2.023 2.214 2.945 20,7 -2,9
Ciutat de Mallorca 2.223 878 3.101 525 7.890 8.415 11.516 81,1 -1,7
Gran Canària 2.270 432 2.702 200 3.420 3.620 6.321 44,5 1,9
Màlaga 1.218 154 1.372 942 2.902 3.844 5.216 36,7 -2,6
Tenerife Sud 1.045 566 1.611 106 3.734 3.840 5.451 38,4 2,7

(1r. trimestre del 1989)

Passatgers (milers)

Aeroports
Interior Internacional Total

Valors Números
Regular No regular Total Regular No regular Total absoluts Índex

Barcelona 1.017 50 1.067 499 40 539 1.606 52,4
Bilbao 144 13 157 36 1 45 202 6,7
Madrid 1.605 100 1.705 1.288 73 1.361 3.066 100,-
Sevilla 245 9 254 16 3 19 273 8,9
València 180 11 191 55 5 60 251 8,2

Alacant 125 9 134 28 338 366 500 16,3
Ciutat de Mallorca 460 174 634 84 616 1.459 2.093 68,3
Gran Canària 473 88 561 46 1.182 1.228 1.789 58,3
Màlaga 241 44 285 192 550 742 1.027 33,5
TenerifeSud 225 106 331 20 1.167 1.187 1.518 49,5

Font: Subsecretaría de Aviación Civil. Elaboració pròpia.
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L'Aeroport de Barcelona en el context
dels principals aeroports de la resta de l'Estat

A partir d'aquest número de BARCELONA.ECONOMIA presentem
les dades de trànsit de viatgers als principals aeroports de l'Estat
espanyol per tald'ajudar a contextualitzar les dades que
habitualment presentem sobre l'aeroport de Barcelona.

Per fer aquestes comparacions, hem triat un total de 10
aeroports, els cinc més importants especialitzats en trànsit
turístic —Alacant, Ciutat de Mallorca, Gran Canària, Màlaga i
Tenerife Sud— i els altres cinc més rellevants on el gros del
trànsit és comercial i de negocis —Barcelona, Bilbao, Madrid,
Sevilla i València.

Aquest darrer grup d'aeroports —que a partir d'ara
anomenarem d'«especialització comercial»— són els que es

poden assimilar a Barcelona en termes de factors que
condicionen el volum de passatgers —els de l'economia
general— i de nivell d'estacionalitat —moderat. En canvi, l'altre
grup, d'«especialització turística», assoleix volums absoluts de

viatgers molt elevats, però condicionats per la conjuntura
turística i de difícil comparació amb la resta.

Els aeroports d'especialització comercial durant el 1989

Si analitzem les dades corresponents al conjunt del 1989,
constatem que Barcelona se situa en tercera posició en termes

de volum absolut de passatgers, bastant per darrera de Madrid i
de Ciutat de Mallorca. En termes de vols regulars, Barcelona se

situa en segona posició, tant pel que fa a vols internacionals com

interiors, tot i que en aquest darrer bloc assoleix un volum de
passatgers equivalent al 67 per cent del de Madrid, proporció
que es queda en el 43 per cent en termes de passatgers de vols
regulars internacionals. D'aquesta forma, els passatgers de vols

regulars internacionals representen a Barcelona el 35,2 per cent
del total de vols regulars i a Madrid arriben al 46,2 per cent, la
qual cosa implica un nivell d'internacionalització del trànsit
regular força superior a Madrid que a Barcelona.

Els restants aeroports d'especialització comercial —Bilbao,
Sevilla i València— queden molt lluny d'aquestes xifres de
passatgers en vols regulars, si bé a Sevilla el pes dels vols
internacionals és molt reduït.

A tots els aeroports d'aquest grup, el volum i la importància
relativa dels vols no regulars ésmolt escassa, si bé és a
Barcelona on assoleixen una major presència quan es tracta de
vols internacionals, presumiblement a causa de l'activitat
turística de la zona costanera pròxima.

Els ritmes de creixement del conjunt de passatgers són, en
aquest grup, força elevats. Hi destaca Sevilla —amb un

creixement per damunt del 17 per cent—, mentre el creixement
més moderat correspon a Madrid— 7,2 per cent. Els tres
aeroports restants se situen entre l'onze i el dotze per cent. Tot
plegat s'ha contextualitzat en el notable dinamisme econòmic
que travessa l'economia espanyola i, en especial, la dels grans
nuclis urbans.

Els aeroports d'especialització turística durant el 1989

Entre els cinc aeroports d'especialització turística, hi destaca
el de Ciutat de Mallorca, el segon en termes absoluts de l'Estat.
Ambvolums de passatgers pròxims a lameitat d'aquest, se
situen els dos canaris —Gran Canària i TenerifeSud—, mentre
el d'Alacant hi queda força per sota, però encara molt per
damunt de tots els aeroports d'especialització comercial que no

siguin Madrid i Barcelona.

Com era d'esperar, tots aquests aeroports es caracteritzen per
un trànsit molt polaritzat en els vols internacionals no regulars,
tot i que en els vols interiors predominen els passatgers que
utilitzen les línies regulars.

En contraposició als aeroports d'especialització comercial,
l'any 1989 no ha estat tan positiu per als turístics i els aeroports
han acusat la recessió del sector. Així, només els dos aeroports
canaris creixen lleument, mentre que els tres restants
experimenten moderades disminucions en el volum total de
passatgers.

Evolució del trànsit durant el primer trimestre d'enguany

Les dades corresponents al primer trimestre del 1990, en
comparar-les amb les del mateix període de l'any anterior,
mostren uns comportaments força similars als del conjunt del
1989. Tanmateix, semblen apuntar-se algunes innovacions.

Entre els aeroports d'especialització comercial, durant aquest
trimestre es dispara el trànsit a Sevilla —més d'un 40 per cent—,
bàsicament en vols regulars interiors. Barcelona i Bilbao també
creixen intensament —vora el 20 per cent— i superen
àmpliament les respectives mitjanes de creixement
corresponents al conjunt de l'any passat. València es manté en

ritmes lleument superiors als del 1989 i es veu superada per
Madrid, que dobla la taxa mitjana del 1989 i sobrepassa el 14
per cent de creixement.

Entre els aeroports d'especialització turística la situació és
absolutament la contrària i s'accentuen les disminucions
absolutes, de forma que tots cinc aeroports analitzats tenen
creixements negatius. Màlaga i Ciutat de Mallorca tomen a

sofrir els comportaments més negatius —disminucions de l'onze
al tretze per cent—, Alacant esmanté en els nivells
lleugerament negatius de l'any passat i els dos aeroports canaris
cauen en proporcions similars, al voltant d'un cinc per cent. En
tots els casos, la responsabilitat de la caiguda correspon als vols
internacionals, bàsicament els no regulars.
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V.3. Evolució del trànsit de rodalies per ferrocarril

Viatges enregistrats als Ferrocarrils de la Generalitat
Línies 1989 1990

lr. tr. 2n. tr. 3r. tr. 4t. tr. Total Ahlr. tr.
Total 6.092.663 5.909.994 4.893.186 7.061.593 23.957.436 6.765.292

Catalans 1.947.524 2.170.916 1.686.976 2.098.417 7.903.833 2.171.814
Catalunya 4.145.139 3.739.078 3.206.210 4.963.176 16.053.603 4.593.478

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitadespels Ferrocarrilsde la Generalitat de Catalunya.

Moviment registrat als trens regionals de RENFE*
1989

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

Total 9.971.849 10.848.753 10.451.677 10.633.395 41.905.674

Mataró 1.504.112 1.832.381 2.108.862 1.709.929 7.155.284
Granollers 716.680 694.427 634.577 778.023 2.823.707
Vic 452.481 516.516 433.315 552.843 1.955.155
Manresa 1.018.878 957.558 727.905 1.027.034 3.731.375
Vilafranca 740.493 790.067 675.408 850.236 3.056.204
Vilanova 1.561.300 1.807.062 1.863.795 1.533.095 6.765.252

Aeroport 93.363 96.473 99.706 88.441 377.983
Barcelona 3.884.542 4.154.269 3.908.109 4.093.794 16.040.714

11.675.362

1.809.341
856.419
606.314

1.123.183
944.813

1.688.724
119.005

4.527.563

* Pels conceptesmetodològics, vegeu el text.

Font:Elaboració pròpia apartir de les dades facilitadesper RENFE.

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

FGC 11,0
Catalans 11,5
Catalunya 10,8

RENFE 17,1
Mataró 20,3
Granollers 19,5
Vic 34,0
Manresa 10,2
Vilafranca 27,6
Vilanova 8,2
Aeroport 27,5
Barcelona 16,6
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Introducciómetodològica

Iniciem en aquest número la publicació de les dades referides
a lautilització del ferrocarril regional i de rodalies a Barcelona.
Les dades han estat facilitades per RENFE i pels Ferrocarrils de
la Generalitat (FGC), i fan referència al movimen enregistrat a
les diverses línies existents en funcionament d'ambdues
empreses. Aquestes línies regionals comprenen, en el cas dels
FGC, les corresponents als trajectes de Sabadell/Terrassa
Barcelona i de Manresa/Igualada-Barcelona. En el cas de
RENFE, s'inclouen sota aquest epígraf les línies que enllacen
Barcelona amb Maçanet —per Mataró, d'una banda i per
Granollers, de l'altra—, amb SantVicenç de Calders —per
Vilanova i per Vilafranca—, amb Vic, amb Manresa i amb
l'Aeroport.

Pel que fa als Ferrocarrils de laGeneralitat, presentem dues
línies que cobreixen els trajectes que d'alguna manera permeten
homogeneïtzar els àmbits: d'una banda, hem agregat les línies
dels Catalans anomenades de Rodalies i Regionals —fins a

Manresa i Igualada—, i de l'altra la línia de Catalunya. No
incorporem la línia de Sarrià perquè estàmés estrictament
relacionada amb l'àmbit urbà i, d'altra banda, ja s'incorpora
aquesta informació des de l'inici de la nostra publicació en

l'apartat corresponent a la utilització del transport públic urbà.



Pel que fa al trànsit de RENFE, les dades es presenten
desagregades per les línies de rodalies i per les estacions de
Barcelona ciutat. Les primeres recullen el nombre de moviments
dels viatgers que han fet servir cadascuna de les línies
comptabilitzats tant en accedir com en sortir dels trens. Si el
viatger ha pujat i ha baixat en dues estacions de la línia, es
comptabilitzen dos moviments per cada viatger. Si el viatger
només ha pujat o ha baixat en una estació de la línia, però ha fet
servir una estació de Barcelona o d'una altra línia com a

destinació o origen del trajecte, es comptabilitza un moviment
en la línia corresponent i un altre en l'estació d'origen o
destinació que no pertany a la línia.

Pel que fa a les dades de Barcelona, recullen el nombre de
viatgers que pugen o baixen a les estacions de Barcelona, i
aproximadament equival a la meitat del nombre total de viatgers
que esmou a les estacions de Barcelona, en tant que origen o

destinació de molts trajectes de rodalies. En aquest cas, no
considerem —pel seu escàs valor— els possibles viatgers que
agafin el tren per anar d'una estació de Barcelona a una altra de
la mateixa ciutat. Les xifres que facilitaRENFE i que
publiquem són el resultat de dividir el nombre total de
moviments comptabilitzats entre dos. Per al conjunt de línies i
per al cas de Barcelona, aquestes xifres equivalen al nombre de
viatgers. En canvi, a la resta de línies considerades affladament
no és possible fer aquesta equivalència ja que hi ha passatgers
per als que es comptabilitza només el moviment d'entrada o de

sortida i d'altres per als que es comptabilitzen tots dos.

Tanmateix, per a una anàlisi de conjuntura, podem pensar
que l'estructura dels viatges —bàsicament, els trajectes amb

origen o destinació a Barcelona i els interns de cada línia— es

manté estable i, per tant, que l'evolució de les xifres que facilita
RENFE correspon de forma força aproximada a l'evolució
d'aquesta conjuntura. En conjunt, doncs, la distribució del
trànsit de passatgers regional i de rodalies a la regió de
Barcelona es reparteix entre un 22,2 per cent per als FGC i el
restant 77,8 per cent per a RENFE. La ratio de viatges/Km és de
206.737 en el cas de RENFE i de 172.108 en els dels FGC.
Respecte a aquests darrers tenint en compte que abracen un

àmbit geogràfic inferior— la línia dels Catalans registra una ratio
de 188.187 viatges/km, mentre que la línia de Catalunya és de
165.161.

Evolució del moviment

L'anàlisi de les dades del moviment enregistrat als ferrocarrils
de RENFEmostra unaevolució molt expansiva, en termes
generals, entre el primer trimestre del 1989 i el del 1990, amb un

increment del trànsit d'un 17,1 per cent. Les dues línies amb més
moviment són Mataró i Vilanova. Es tracta de les dues línies
costaneres que es caracteritzen pels importants increments del
seus moviments en el segon i, sobretot, en el tercer trimestre de
l'any, a causa de la gran afluència de viatgers cap a les platges.
Entre les línies interiors, la de Manresa recull també un volum
molt important de tràfici la resta de línies tenen un pes similar
excepte la de l'Aeroport, que és la de menormoviment absolut.
En conjunt, les alteracions produïdes per les variacions
estacionals es deixen sentir a totes les línies, i en alguns casos,
durant el període estival es produeixen increments del moviment
—com a la línia de l'Aeroport, però sobretot a les deMataró i
Vilanova— i, en d'altres, disminucions pròpies de la reducció
del ritme d'activitat, tant escolar i universitari comprofessional.

En relació amb l'evolució enregistrada entre el primer
trimestre d'enguany i el trimestre equivalent de 1989, les
oscil•lacions més rellevants es registren a la línia de Vic, a la
de Vilafranca i a la de l'Aeroport —amb increments del 34,0,
del 27,6 i del 27,5 per cent respectivament. Respecte a aquesta
última, les dades concorden amb les del moviment general de
l'Aeroport, que ha crescut vora un 20 per cent entre aquests dos
períodes.

Pel que fa al moviment de viatgers enregistrat al conjunt de
les estacions de Barcelona, representen un volum molt
important de viatgers —encara que no és comparable amb la

resta de les línies perquè les dades de la resta de línies no
representen viatgers en sentit estricte. L'evolució respecte al
primer trimestre del 1989 és moderadament positiva, amb un
increment de l'1,5 per cent, la qual cosa representa un increment
molt important en el volum de viatgers que circula a Barcelona.

L'estructura de l'ús de les línies dels Ferrocarrils de la
Generalitat es caracteritza per una relació de dos a un entre les
línies de Catalunya —Sabadell i Terrassa— i dels Catalans
—Igualada i Manresa.

L'evolució entre el primer trimestre d'enguany i el mateix
trimestre de l'any passat ésmolt positiva en les dues línies
analitzades, amb un increment de 111,5 per cent en la línia de
Catalans, i del 10,8 per cent en els de la línia de Catalunya. Es
constata també en aquest cas la notable estacionalitat dels
fluxos, quan durant el període estival disminueix el flux de
viatgers per la reducció general d'activitat que li és pròpia,
especialment rellevant en termes d'escolars i universitaris.
Caldrà esperar els propers mesos per constatar si això esmanté

d'igual manera que l'any passat.
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V.4. Utilització del transport públic urbà

Autobusos~

(Milers de viatgers transportats)*
Ferrocarril

Sarrià

1978 258.740 223.493 482.223 n.d.
1979 243.168 219.839 463.007 n.d.
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
1r. 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
lr. tr. 73.093 41.056 114.149 5.714

Notes: * Noms es comptabilitzen elspassatgers que paguen algun tipus de tarifa.
**Amés de la restricció*, només es considera el servei urbà de la Cia. Transports de Barcelona, S.A.

Font: F.C.Metropolità de Barcelona. Transports de Barcelona iFerrocarrils de la Generalitat. Dades recollides pelServei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

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

Variació (%) lr. tr. 1989 lr. tr. 1988 1989/1988

Metro 7,9 -0,8 0,0
Autobús 5,1 -4,9 -5,3
Ferr. Sarrià 14,3 -4,0 5,2
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El nivell d'utilització del transport públic urbà a la ciutat
durant el primer trimestre d'enguany ha assolit unes cotes
inusuals en els darrers trimestres. En comparació amb el nombre
de viatgers transportats durant el mateix període de l'any 1989,
en el metro s'ha produït un augment de gairebé un vuit per cent,
mentre l'increment del servei d'autobusos ha superat el cinc per
cent i ha recuperat els nivells assolits durant el primer trimestre
del 1988. Per la seva banda, el Ferrocarril de Sarrià ha vist
augmentar el nombre dels seus usuaris durant aquest primer
trimestre a una taxa superior al 14 per cent en relació al mateix
període de l'any 1989, que igual que la resta de transport públic
havia experimentat un lleu retrocés en relació al primer
trimestre del 1988. De fet, l'increment efectiu del primer
trimestre, considerant l'evolució dels dos darrers anys, esmou a

l'entorn del cinc per cent, aproximadament com la taxa

d'increment registrada pel conjunt de l'any 1989 en relació amb
el 1988.

Aquest augment generalitzat del nombre d'usuaris del
transport públic urbà s'explica en part per la vaga dels taxis del
mes de gener i per les obres del segon cinturó que des de finals
delmes de març han obligat a tallar diversos carrers de la part
alta de la ciutat, i han dificultat els desplaçaments amb vehicle
privat. S'haurà d'esperar a propers trimestres per comprovar si
aquesta major utilització del transport públic es consolida, si
més no, parcialment.



V.5. Enquestes d'activitat turística
V.5.1. Estimació del nombre de pernoctacions i de visitants a

durant el trimestre febrer/març/abril 1990
Barcelona

(dades provisionals)
Pemoctacions/

visitantCategoria
Nivell d'ocupació (a)

En places (%)
,

habitacions

Nombre de

pernoctacions _

Nombre
de visitants

H5*

H4*
H 3*
H2*

H1*
HS 3*

58
63

75
74

65
54

76

81
89
77

69
73

162.087
305.021
388.018
90.887
69.304
24.414

84.862
148.791
158.375
35.365
29.617
5.511

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

Total 67 81 1.039.731 462.520 2,2

(a) Dadesobtingudes a partir de l'Enquesta realitzada alsdirectors d'hotels.
Font: Enquesta d'ActivitatTurística a Barcelona.

PatronatdeTurismede Barcelonai Àread'EconomiaiEmpreses de l'Ajuntament deBarcelona. Elaboració pròpia.

Important increment de l'afluència de visitants a la ciutat

Amb la cinquena Enquestad'Activitat Turística a Barcelona,
disposem per primera vegada d'informació referida almateix
trimestre —febrer/abril— de dos anys —1989 i 1990. Això ens

permet fer lamajor part de les comparacions entre els mateixos
períodes de cada any, comparacions que en una activitat de tan
marcada estacionalitat com aquesta són les més adequades.

Igualment, a partir d'aquest número de BARCELONA.

ECONOMIA, els resultats de l'Enquesta es publiquen en funció
dels visitants no de les pernoctacions, com fins ara— amb la
qual cosa cal considerar com a definitiva la sèrie que presentem
ara. Tanmateix,per algunes preguntes s'ha considerat rellevant
oferir l'explotació de les dues maneres, en base als visitants i a
les pernoctacions.

Durant el trimestre febrer-abril d'enguany, hom estima que el
nombre de visitants que han pernoctat en hotels d'una a cinc
estrelles i en hostals de tres estrelles és de 462.520 persones, les
quals han generat un volum total de 1.039.731 pemoctacions.
Respecte al mateix trimestre de l'any anterior, es constata un
increment d'un 16,7 per cent en el total de visitants i d'un 11,3
per cent en el de pernoctacions. Quant a la duradamitjana de

l'estada, en aquest trimestre se situa en 2,2 pernoctacions per
visitant que arriba a la ciutat i esprodueix un lleu decrement de
0,2 pernoctacions per persona respecte a la situació d'un any
abans. El nombre de dies d'estada mitjana per visitant és de 2,8.

Hom constata un important creixement del volum de
pernoctacions a totes les categories hoteleres. Destaca
especialment els increments que es registren en els hotels de
quatre, dues i una estrelles. En analitzar les motivacions dels qui
s'allotgen en aquestes categories hoteleres, veiem que, respecte
al trimestre anterior, l'augment de les pernoctacions es produeix
principalment en els casos de visitants per motius de turisme. En
analitzar la ratio entre pernoctacions i visitants per categoria
d'hotel, veiem que no es produeixen canvis rellevants en la
durada mitjana de l'estada, excepte en els hotels de dues
estrelles. En aquesta categoria hotelera es constata una

davallada considerable de la duradamitjana de gairebé un punt,
passant de 3,7 a 2,6.

Quant al motiu de la visita i comparant amb elmateix període
de l'any anterior, destaca el fort creixement del turisme
vacacional en gairebé 6 punts. Aixímateix, és força rellevant
l'augment dels que assisteixen a fires. El volum dels que vénen

per motius congressuals també creix encara que amb menys
intensitat. El negoci continua sent la raó principal de la visita,
malgrat situar-se, en aquest trimestre, 2 punts per sota del nivell
assolit en el trimestre febrer-abril de l'any passat. Finalment, es
remarca una davallada dels que vénen per motius familiars, que
es redueixen a una tercera part, i dels que ho fan com a etapa de
viatge, que registren una pèrdua de pes de gairebé un 50 per
cent. Tornant al trimestre febrer-abril 1990, els motius del viatge
que declaren els enquestats no varien substancialment respecte
al període anterior. Destaca, però, l'increment força rellevant
del turisme vacacional. Cal recordar que aquest trimestre inclou
el període vacacional de Setmana Santa. Per tant, el turisme
vacacional assoleix un nivell molt superior a la resta de
trimestres analitzats, llevat del trimestre estrictament estival
—agost/octubre— , quan aconsegueix la quota màxima. El pes
del turisme vacacional és més rellevant durant el trimestre de
febrer-abril —vacances de Setmana Santa: viatges
majoritàriament per motius estrictament vacacionals— que
durant el de novembre-gener —vacances de Nadal: en gran part
viatges per motius familiars.

És especialment significatiu l'augment relatiu del volum de
visitants que arriben a Barcelona per assistir a una fira o a un

congrés que doblen el seu pes dins del total. Si diferenciem entre

fires i congressos, veiem que les fires creixen en 6,4 punts,
mentre que els congressos ho fan en un 2,8 per cent. Cal matisar
que en aquest trimestre es concentren un nombre important de
salons monogràfics. Això no obstant, segueixen predominant els
visitants per motius de negoci, que no registren cap variació
significativa en relació amb el trimestre passat. Finalment, es
constata una important davallada dels que arriben com a etapa
de viatge i dels que vénen per motius familiars. Les vacances de
Pascua no tenen un caràcter tanmarcadament familiar com les
de Nadal.
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V.5.2. Enquesta d'activitat turística a Barcelona.
Sèrie homogènia de visitants (dades trimestrals)

F-A'89 Mg-J1'89 Ag-0'89 N-G'90 F-A'90

Sexe (%)
Homes 75,5 76,8 68,2 74,8 79,4
Dones 24,5 23,2 31,8 25,2 20,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Edat (%)
14-18 4,3 1,0 4,4 0,5 1,5
19-24 13,2 8,7 14,9 10,7 8,2
25-34 23,8 28,4 34,1 27,2 28,9
35-49 39,9 46,5 31,1 38,6 44,8
50-64 15,4 13,4 14,6 19,9 13,9
+65 3,4 2,0 0,9 3,1 2,7
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Nacionalitat (%)
Espanyola 50,0 49,3 37,1 53,8 49,0
Madrid 14,1 16,1 11,2 13,8 15,2
País Basc 5,6 5,0 3,1 5,0 5,8
Andalusia 5,2 3,1 2,4 6,4 6,2
País Valencià 4,9 7,1 4,5 8,1 6,8
Altres 20,2 18,0 15,9 20,5 15,0

Estrangera 50,0 50,7 62,9 46,2 51,0
Francesa 11,3 14,5 14,8 5,5 6,7
Britànica 12,0 9,9 8,7 7,5 3,8
Italiana 8,9 9,8 15,7 7,4 6,9
Alemanya 3,6 4,6 6,0 4,9 4,3
Nord-americana 1,8 2,1 5,6 4,4 4,9
Japonesa 1,6 0,9 2,2 4,1 6,4
Altres 10,8 8,9 9,9 12,4 18,0

Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Professió de l'enquestat (%)
Professional liberal 20,2 15,2 16,8 15,7 11,7
Alt directiu 16,1 18,8 10,6 22,3 29,2
Quadres intermedis 13,3 19,1 14,8 12,6 15,1
Empleat 13,8 16,0 18,7 16,9 13,8
Tècnic superior 14,0 9,8 7,1 11,7 15,1
Estudiant 8,3 5,7 11,5 7,3 6,9
Mestressa de Casa 7,9 7,4 9,7 5,0 4,0
Altres 6,4 8,0 10,8 8,5 4,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Motiu de la visita (%)
Comercial/Negocis 52,1 50,7 26,2 51,0 50,4
Turisme 16,4 17,6 30,9 18,1 22,0
Fires 9,9 12,0 7,3 7,2 13,6
Congressos 4,7 5,7 5,5 3,6 6,4
Etapa viatge 6,4 6,4 23,1 7,1 3,1
Motius familiars i acompanyants 8,7 6,0 5,6 13,0 2,3
Altres 1,8 1,6 1,4 - 2,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Raons d'elecció de Barcelona* (%)
Coneixement previ 22,4 13,8 13,7 15,6
Per recomanació 14,4 14,0 5,4 8,9
Com acompanyant 17,6 8,8 26,2 3,6
Etapa viatge - 26,0 38,6 23,1 23,2
Informació (fulletó...) - 5,2 5,8 3,3 24,6
Recomanació agència viatges - 4,5 8,7 3,8 1,7
Altres - 9,9 10,3 24,5 22,4
Total 100,- 100,- 100,- 100,-
Repetitivitat de la visita (%)
No cap vegada 13,8 13,8 23,6 17,3 21,2
1 vegada o més 86,2 86,2 76,4 82,7 78,8
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Mitjà de transport utilitzat (%)
Avió 53,3 58,9 42,0 59,1 61,2
Vehicle propi 30,0 25,3 34,7 26,0 24,1
Autocar/Autobús 10,8 4,3 14,7 4,7 3,8
Tren 5,0 11,3 8,2 8,8 9,3
Altres 0,9 0,2 0,4 1,4 1,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
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Durada de l'estada mitjana a la ciutat

Dies 3,2 3,5 3,0 2,9 2,8
Nits 2,4 2,6 2,3 2,3 2,2
Forma de contractació de l'allotjament (%)
Origen/intermediari 54,4 51,4 36,4 40,5
Origen/no intermediari 17,5 18,3 40,6 21,2
Destinació/intermediari 12,8 13,1 5,2 24,1
Destinació/no intermediari 15,3 17,2 17,8 14,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,-
Règim d'allotjament (%)
Habitació i desdejuni 56,8 63,1 53,5 50,3 59,5
Només habitació 25,0 27,8 34,2 43,4 35,5
Pensió completa 10,2 0,6 4,0 2,9 2,8
Mitja pensió 8,0 8,5 8,3 3,4 2,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,0 100,-
Acompanyat per (%)
Sol 41,2 35,1 20,2 29,2 35,9
Amic/companys 34,1 44,8 35,6 40,4 41,6
Amb la família 19,0 18,7 30,1 27,0 18,0
Amb fills 4,5 10,5 18,0 4,9
Sense fills 14,2 19,6 9,0 13,1

Grup organizat 5,7 1,4 14,1 3,4 4,5
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Distribució de la despesa extrahotelera (%)
Menjar/beguda 59,9 78,2 64,6 52,3 57,6
Compres 23,5 9,3 20,5 26,1 14,4
Entreteniment 8,8 9,0 9,9 8,2 10,3
Transport intern 7,4 3,3 4,8 10,5 14,1
Altres 0,4 0,2 0,2 2,9 3,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Principals visites efectuades (%)
La Sagrada Famfiia 5,4 11,6 18,0 15,0 25,7
Parc Güell 1,0 3,9 7,8 5,3 11,6
Gaudí/Modernisme 6,0 3,5 4,8 12,0 6,4
Barri Gòtic/Ciutat Vella 14,0 27,8 26,6 16,8 19,2
La Rambla 13,3 17,0 23,7 13,7 16,4
Port/Colom 7,0 4,5 9,2 7,0 11,0
Museu Picasso 8,2 8,4 7,1 11,0 10,8
Altres museus 3,7 6,0 6,1 5,5 12,1
Poble Espanyol 0,3 2,6 1,4 6,7
Montjuïc 7,7 13,4 15,3 12,8 21,5
Vila Olímpica 7,1
Anella Olímpica 5,1 5,7
N.s./N.c. 56,4 49,7 32,1 41,6 22,1
Valoració dels enquestats sobre els següents punts
(Mitjana, en base a valoració de al 10)
Oferta arquitectònica 8,3 8,6 8,2 8,0 8,1
Oferta cultural 7,5 8,0 8,0 7,7 7,7
Quantitat de l'oferta comercial 7,6
Qualitat de l'oferta comercial 7,6 7,3 7,9 7,7
Entreteniment 7,5 8,0 7,6 7,5 7,4
Qualitat de l'oferta hotelera 7,3 7,5 7,5 7,4 7,6
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,1 7,3 7,2 7,4 7,7
Accessos 6,9 7,3 7,1 6,8 6,9
Clima 6,3
Transport públic 6,6 7,0 7,1 7,2 7,8
Taxi 7,3 6,9 7,2
Nivell d'informació 6,6 6,5 6,6 6,4 6,9
Quantitat de l'oferta hotelera 5,8 5,8 7,1 6,2 5,9
Nivell de preus 5,5 6,2 6,1 5,2 4,7
Netedat de la ciutat 5,4
Seguretat ciutadana 4,9 4,7 5,3 5,3 6,1
Contaminació ambiental** 4,6 4,3 4,4 4,2 5,0
Qualitat i quantitat de l'oferta de restauració 7,3 7,2 7,7 7,7
Grau de satisfacció de l'estada aBarcelona (%)
Força satisfet 63,7 68,5 66,2 55,6 65,2
Molt satisfet 23,2 23,0 26,9 28,7 25,4
Indiferent 11,8 7,6 6,7 14,5 9,2
Poc satisfet 1,0 0,9 0,2 0,8 0,2
Molt insatisfet 0,3 0,4
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
* Hom només ha enquestat elsvisitants permotius de turismei d'etapa de vacances.
** Apartir de la segona Enquesta, hom ha agrupatels conceptesde netedat de la ciutat i de contaminacióambiental.
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V.5.3. Enquesta d'activitat turística a Barcelona.
Comparació en termes de pernoctacions ivisitants (dades trimestrals)

Espanyola
Madrid
País Basc
Andalusia
País Valencià
Altres

Estrangera
Francesa
Britànica
Italiana
Alemanya
Nord-americana

Japonesa
Altres

Total

Motiu de la visita (%)
Comercial/Negocis
Turisme
Fires

Congressos
Etapa viatge
Motius familiars i com acompanyants
Altres

Total

46,3 50,0 42,8 49,3 34,1 37,1 49,2 53,8
11,5 14,1 12,5 16,1 9,5 11,2 11,7 13,8
6,3 5,6 4,2 5,0 3,4 3,1 3,8 5,0
5,2 5,2 3,5 3,1 1,9 2,4 7,1 6,4
4,9 4,9 6,6 7,1 4,0 4,5 7,4 8,1
18,4 20,2 16,0 18,0 15,3 15,9 19,2 20,5

53,7 50,0 57,2 50,7 65,9 62,9 50,8 46,2
12,4 11,3 14,1 14,5 14,5 14,8 5,6 5,5
11,2 12,0 11,7 9,9 10,1 8,7 7,5 7,5
10,9 8,9 10,7 9,8 14,7 15,7 8,9 7,4
4,3 3,6 6,1 4,6 6,5 6,0 4,2 4,9
2,1 1,8 2,6 2,1 5,7 5,6 3,5 4,4
1,6 1,6 1,2 0,9 1,8 2,2 4,2 4,1
11,2 10,8 10,8 8,9 12,6 9,9 16,9 12,4

100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

51,3 52,1 43,7 50,7 20,1 26,2 44,9 51,0
24,5 16,4 27,2 17,6 49,2 30,9 25,5 18,1
8,9 9,9 12,9 12,0 8,1 7,3 7,5 7,2
4,2 4,7 6,1 5,7 3,8 5,5 3,6 3,6

- 6,4 6,4 12,3 23,1 3,2 7,1
11,1 8,7 10,1 6,0 6,5 9,9 15,2 13,0

- 1,8 - 1,6 - 1,0 -

100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
P:Pernoctadons. Visitants.

45,5 49,0
12,5 15,2
5,5 5,8
6,5 6,2
5,5 6,8
15,5 15,0

54,5 51,0
6,5 6,7
4,5 3,8
9,8 6,9
4,3 4,3
4,3 4,9
6,5 6,4
18,6 18,0

100,- 100,-

48,0 50,4
23,5 22,0
15,5 13,6
5,3 6,4
1,5 3,1
3,8 2,3
2,5 2,2

100,- 100,-

Pel que fa a les raons d'elecció de Barcelona dels visitants que
vénen per motius de turisme i d'etapa de viatge sobresurt el fet
de considerar la visita a la ciutat com a part de l'itinerari de
viatge i la informació obtinguda mitjançant fulletons, aquesta
darrera raó molt poc rellevant en els anteriors trimestres
analitzats. Aquest fet potser calgui relacionar-lo amb l'increment
del turisme vacacional degut al període de Setmana Santa.
Malgrat aquest increment en la utilització de fulletons, la
incidència de les agències de viatge continua sent molt feble.
Durant aquest trimestre, el coneixement previ de la ciutat
recupera moderadament part del pes que havia anat perdent en
els trimestres precedents. Un 8,9 per cent vénen per
recomanació, percentatge superior a l'enregistrat en el trimestre
anterior.
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Gairebé un 79 per cent dels nostres visitants han repetit la
seva visita almenys una vegada. Respecte al trimestre anterior,
aquest percentatge decreix significativament i se situa al nivell
assolit en el tercer trimestre de l'any passat. En aquest primer
augmenta el nombre de visitants que vénen per primer cop a la
ciutat, fet vinculat a l'increment de turisme vacacional.

Pel que fa a l'origen dels visitants, a partir d'aquest número de
BARCELONA.ECONOMIA, presentem les dades referides tant a

visitants com a pernoctacions. Una anàlisi del conjunt de cinc
trimestres indica que la presència d'estrangers és sempremés
elevada en termes de pernoctacions que de visitants, ja que -en
contraposició als espanyols- la seva estada és més llarga. Per
comunitats autònomes, sembla dar que la de Madrid té unes

estades inferiors a lamitjana -el seu pes en pernoctacions és
sempre inferior al de visitants- i el País Valencià també. A les
altres Comunitats, el comportament no és tan dar i oscil.la
segons els trimestres. Per nacionalitats italians, japonesos i nord
americans sembla que tenen tendència a fer estades més
llargues. Tant en el cas dels estrangers com dels espanyols,
aquells col.lectius on hi ha unamajor presència de visitants
vacacionals són els que tenen estades més llargues; i a l'inrevés
pel que fa a negocis.

Tornant a aquest trimestre, es reforça lleugerament la
presència de visitants estrangers a Barcelona. Respecte al mateix
trimestre de l'any anterior, s'observa un clar retrocés dels
visitants de nacionalitat britànica, italiana i francesa. Per contra,
es remarca un notable increment dels nord-americans que ens

visiten i sobresurt l'important enfortiment de la presència de
visitants japonesos a la ciutat.



En contrapartida a l'augment del pes dels estrangers, en
davalla el dels visitantsprovinents de la resta de l'Estat.
Respecte al trimestre novembre-gener, aquests es redueixen en

4,8 punts i se situen lleugerament per sota del nivell del primer
trimestre de l'any 1989. En relació amb aquest darrer període,
és força significatiu l'increment relatiu dels que provenen de la
Comunitat Autònoma de Madrid i d'Andalusia.

Quant a les característiques personals de la mostra estudiada,
un 80 per cent dels nostres visitants són homes. L'edat modal de
la mostra se situa en el interval entre els 35 i els 49 anys.
Respecte al mateix trimestre de l'any anterior, es reforça la

presència de visitants entre els 25 i els 49 anys en detriment
d'una reducció dels grups d'edat més joves i dels majors de 50
anys.

En relació amb les professions de la mostra, el col•lectiu més
significatiu continua sent el dels alts directius que creix en

gairebé tretze punts respecte al mateix trimestre de l'any
anterior i assoleix el nivell de participació més elevat en els
darrers cinc trimestres. Respecte al mateix període del 1989, els
quadres intermedis i el dels tècnics superiors augmenten la seva

participació, mentre que els professionals liberals perden força
pes. Finalment, lapresència d'estudiants i de mestresses de casa

continua sent molt poc rellevant i a labaixa.

Pel que faal mitjà de transport emprat, es reforça el clar
predomini de l'avió en relació amb la resta de mitjans de
comunicació. Durant els mesos de febrer a abril d'enguany, sis
de cada deu visitants han arribat en avió. Respecte al primer
trimestre del 1989, la utilització del vehicle propi ha baixat
considerablement, tot i mantenint-se en segon lloc en ordre
d'importància. L'autocar/autobús és poc rellevant i a més perd
pes. En darrer lloc, el tren continua sent un mitjà minoritari, tot
i que en aquest trimestre n'augmenta la utilització. Aquest
resultat reforçaria la hipòtesi que es tracta d'unmitjà de
transport emprat per motius de negoci o per assistència a fires, i
molt possiblement per visitants de la resta de l'Estat.

Un 40 per cent dels visitants contracta l'allotjament en origen i
amb intermediari. Respecte al trimestre novembre-gener, es
produeix un canvi en el comportament dels visitants ja que,
durant el el trimestre anterior, majoritàriament declaraven
contractar en origen, però sense intermediari. Així es retorna al
comportament que s'haviamantingut en els anteriors períodes.
És també rellevant el grup que contracta en destinació i amb
intermediari, que representa quasi un 24 per cent del total. En
aquest cas, es tracta principalment de visitants per motius de
negocis ja que en més de la meitat dels casos, l'intermediari és
una empresa.

El règim d'allotjament més emprat continua sent el d'habitació
i desdejuni. En comparar amb el mateix període de l'any
anterior, creix el volum de visitants que escullen només
habitació i disminueix els que opten per pensió completa. Això
ocorre tot i el manteniment, en nivells molt baixos, del nombre
de visitants que acudeixen en grup organitzat.

Més del 42 per cent dels visitants viatgen amb amics o
companys, amb un augment força important respecte al mateix
trimestre de l'any anterior. A continuació, se situen els que
vénen sols, amb un 36 per cent, que disminueixen en relació
amb aleshores. L'augment de visitants per fires i congresos
segurament ha incidit en aquests dos segments. Malgrat ser un
dels grups rellevants, els que arriben amb la família continuen
reduint la participació dins del total i se situen al nivell assolit en
el segon trimestre de l'any passat. Cal assenyalar que els més
nombrosos són els que ho fan sense fills. Finalment, com ja
avançàvemmés amunt, cal remarcar la poca incidència dels
grups organitzats i la seva progressiva i constant pèrdua de pes.

Quant a la despesa extrahotelera, destaca la forta caiguda de la
despesa dedicada a compres que es redueix gairebé nou punts
respecte al mateix període de l'any anterior i se situa entre els
nivells més baixos assolits durant l'any 1989. Aixímateix, cal
assenyalar els augments força significatius de la despesa
orientada a l'entreteniment i, sobretot, de la destinada a

transport intern que, respecte al trimestre febrer-abril de 1989,
dobla gairebé el seu pes dins del total de la despesa
extrahotelera. Aquest important increment es pot relacionar
amb el creixement de les principals visites efectuades.

Pel que fa als indrets més visitats de la ciutat, entre els punts
de màxim interès turístic continuen destacant el Barri Gòtic/
Ciutat Vella, la Rambla, Gaudí i el modernisme, la Sagrada
Família, Montjuïc i el Museu Picasso. En aquestsmoments, la
Barcelona modernista és sens dubte l'atribut més valuós de la
ciutat. Respecte al trimestre febrer-abril 1989, cal assenyalar
l'increment del volum de visites efectuades als principals indrets
d'interès turístic de la ciutat.

Pel que fa als aspectes més positius de la ciutat, en valoració
sistemàtica de al 10, l'oferta arquitectònica, l'oferta cultural,
el transport públic, la quantitat i qualitat de l'oferta comercial
així com de la restauració són els punts més ben valorats de la
ciutat. Cal remarcar especialment l'elevada valoració que fan els
nostres visitants del transport públic. El nivell de preus continua
sent l'aspecte menys positiu. Cal assenyalar que, en aquest
trimestre i per primera vegada des de l'inici de l'enquesta, la
pol.lució ambiental obté una valoració de 5 punts. Destaca
l'evolució positiva de la valoració de la seguretat ciutadana que
assoleix un valor superior al 6, el més elevat des del
començament de l'enquesta.

El grau de satisfacció manifestat pels enquestats continua sent

força elevat. Respecte al període anterior, hi ha un increment
d'aquells que es declaren força satisfets.
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VI.1.1. Construcció d'Habitatges •

Barcelona Barcelonès* Regió I Barcelona (Prov.) Catalunya

MEEMAcabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Acabats Acabats

1987 3.828 3.146 5.278 3.765 18.936 14.450 23.511 17.201 47.823 35.427
1988 3.480 3.302 4.739 4.185 22.751 14.950 28.113 17.808 60.868 35.737
1989 4.720 3.218 6.025 4.415 25.128 18.679 30.701 22.853 63.650 45.601

1990
lr. tr. 1.319 866 1.489 1.131 5.314 4.292 6.593 5.466 11.313 10.882

* Es consideren adscrits al Barcelonès elsmunicipis de Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besos (Llei 311990 del Parlament de Catalunya).
Font: Explotació dels visats d'obra residencial dels Collegis d'Aparelladors de Catalunya. Direcció General d'Arquitectura iHabitatge. Generalitatde Catalunya. Elaboració pròpia.

A partir de les dades facilitades per la Direcció General
d'Arquitectura i Habitatge presentem aquesta nova sèrie
d'habitatges construïts a Barcelona i a Catalunya, que es basa en

l'explotació dels visats d'obra residencial i en els certificats finals
d'obra dels Col.legis d'Aparelladors de Catalunya. Aquesta font
presenta l'avantatge de gaudir d'un rigor tècnicmés exhaustiu
que el de les diverses administracions a l'hora de comptabilitzar
els habitatges iniciats i, simultàniament, de reflectir la realitat
del moviment constructiu de maneramolt fidel i immediata, car
és l'indicador més estretament vinculat en el temps amb el
començament d'una obra.

Així, les dades mostren que, durant aquest primer trimestre
d'enguany, a la ciutat de Barcelona es manté el ritme de
construcció residencial que es va enregistrar durant l'any passat,
en relació amb la mitjana trimestral de l'any 1989, tant pel que
fa als habitatges iniciats com als acabats. Això és particularment
rellevant en els iniciats perquè significa que es manté el ritme de
creixement que es va experimentar entre el 1988 i el 1989 -de
l'ordre del 35,6 per cent. En tot cas, en un futur proper també
hauria de quedar reflectit en els certificats finals d'obra que
recullen els habitatges acabats.

La disponibilitat de les dades del conjunt de Catalunya ens

permet fer una anàlisi en la perspectiva de l'àmbit territorial que
ubica el pes relatiu de la construcció residencial a Barcelona.
Així, mentre Barcelona representa entorn del 80 per cent del
total d'habitatges construïts al Barcelonès, tant en termes
d'iniciats com d'acabats, aquesta importància relativa perd molt
pes en l'àmbit de la Regió I, de la província i del conjunt de
Catalunya, de manera que sembla que és precisament a la resta

de laRegió I on s'està concentrant el gruix de la construcció
residencial que es fa a hores d'ara.
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VI.1.2. Projectes d'habitatges visats pel Col•legi d'Arquitectes (Província de Barcelona)
Any

Protecció oficial

1982
1983
1984
1985
1986

19.211
16.188
13.644
15.260
11.621

15.985
10.227
8.014
9.104
7.965

3.226
5.961
5.630
6.156
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
lr. tr. 6.104 5.742 362

Font: Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Projectes visats
Protecció

Variació (%) Total Lliures oficial

lr. tr. 1990/1r. tr. 1989 -22,1 -15,4 -65,5
lr. tr. 1989/1r. tr. 1988 31,6 41,0 -7,9

1989/1988 25,1 32,4 -22,5
1988/1987 46,9 81,4 -34,3

Durant el primer trimestre del 1990 s'ha produït un
decreixement del nombre total dels projectes d'habitatges visats
pel Col.legi d'Arquitectes a la província de Barcelona, que es

concreta en una disminució del 22,1 per cent respecte al mateix
període de l'any passat. Aquesta disminució és a causa,

bàsicament, que el nombre de projectes visats de promoció
lliure és sensiblement inferior al del període equivalent de l'any
passat -un 15 per cent. Quant als de promoció pública, llur
progressiva pèrdua d'importància fa que la disminució del 65,5
per cent respecte al mateix trimestre de l'any passat sigui menys
significativa en termes absoluts que l'enregistrada en els
habitatges corresponents a la promoció lliure.
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Juntament amb això, un altre fet remarcable és el reforçament
progressiu de l'hegemonia dels habitatges lliures sobre els de
protecció oficial, de manera que durant l'últim quinquenni els
primers han passat de representar el 60 per cent del total
d'habitatges visats el 1985 a tenir un pes superior al 94 per cent
aquest primer trimestre del 1990. En conjunt, doncs, la fallida
de la protecció oficial ha deixat l'evolució d'aquest indicador
totalment vinculada al mercat lliure.

En aquest sentit, s'ha de comentar que hi ha factors externs

que estan condicionant en major o menor grau l'evolució del
nombre de projectes visats i, en concret, els corresponents als
expedients de promoció lliure. Així, des del punt de vista de la
demanda és evident que les restriccions creditícies aplicades pel
govern central des del segon semestre del 1989 han provocat un
refredament en el consum que afecta directament les
promocions previstes o visades. En el mateix sentit -sense
oblidar que ens referim a l'àmbit provincial-,hi incideixen les
actuals previsions pessimistes respecte a l'evolució del turisme,
la qual cosa es tradueix en una disminució en la construcció
d'hotels i apartaments. Les previsions de desaparició de la

desgravació per segon habitatge també han incidit en aquestes
expectatives poc afalagadores.

Per contra, aquesta situació s'està produint de forma
paral.lela a un auge del sector de la construcció, a causa

principalment de l'actual ritme de construcció d'obra pública i
altres equipaments i subministraments.



VI.2.1. Sostre previst a les llicències d'obres (m2)
lr. trimestre 1989 Variació

fialkkàífiLl

(1r.
lr. trimestre 1990

amb Vila
Olímnicsa tel

trimestre del 1990)
Variacióamb
Vila Olímpicalr. trimestre 1990

(a)
Total 367.130 265.445 38,3 486.505 83,3

Edificis residencials 284.545 181.283 57,0 346.148 90,9
Ús residencial 152.520 79.191 92,6 188.808 138,4
Aparcaments 90.475 70.698 28,0 101.912 44,2
Locals comercials 41.550 31.394 32,4 44.732 42,5
Oficines 10.696

Altres edificis 82.585 84.162 -1,9 140.357 66,8
Aparcaments* 20.771 29.952 -30,7 24.316 -18,8
Indústria 27.050 22.313 21,2 27.050 21,2
Oficines 11.046 20.916 -47,2 20.807 -0,5
Equipaments** 18.070 10.581 70,8 62.536 491,0
Locals comercials 5.648 400 1.312,0 5.648 1.312,0

* El sostre destinat a aparcaments durant el primer tnmestre de l'any 1989 s'ha estimat enfunció del nombre de places.
** S'hi inclouen els hotels.

Font: Elaboració pròpia apartirde les dades facilitades per la Direccióde Serveis de Control de l'Edificació de l'AjuntamentdeBarcelona.

En base a la informació facilitada per la Direcció de Serveis
de Control de l'Edificació presentem les dades corresponents als
expedients de llicències d'obres de nova planta i ampliació
aprovats durant el primer trimestre d'enguany.

El conjunt de sostre total previst es concreta en 486.505 m2 pel
total de la ciutat, dels quals un 24,5 per cent pertany a l'operació
anomenada Vila Olímpica del Poblenou, i de laqual ja hem
ofert informació específica en números anteriors de BARCELONA.
ECONOMIA. Així, centrant-nos en el conjunt de sostre previst als
diferents barris de la ciutat, s'ha previst la construcció de
367.130 m2, dels quals el 77,5 per cent s'ubica en edificis de
caràcter residencial. Aquesta proporció de sostre residencial és
vuit o nou punts més elevada que la que es donà durant els anys
1988 o 1989. Caldrà veure si es tracta d'un fet conjuntural o
d'una tendència estable, potser vinculada a la mateixa escassetat

de sòl vacant o susceptible de reedificació.

La resta d'edificis recull el 22,5 per cent del total de sostre
previst -82.585 m2. D'aquest sostre, una bona part està prevista
per usos industrials -el 32,8 per cent-, d'aparcament -el 25,2
per cent-, i pels equipaments -el 22,0 per cent que, en aquest
cas, inclou els hotels. En canvi les oficines disminueixen a la
meitat el seu pes en relació amb el conjunt de sostre residencial,
i se situen en el 13,4 per cent. Aquest és un altre element
diferencial d'aquestprimer trimestre que caldrà veure si es
confirma en successius períodes.

En aquest primer trimestre del 1990 continuen aprovant-se
expedients corresponents a la Vila Olímpica, que comporten un

volum de sostre adicional del 32,5 per cent. En termes

residencials, el nou sostre olímpic equival al 22 per cent del que
s'ha aprovat sense la Vila. En termes de sostre no residencial, el
pes és superior, del 69 per cent. En aquests dos paquets, les
oficines hi tenen una rellevància molt acusada, de forma que les
oficines de la Vila Olímpica aprovades durant aquest trimestre
gairebé doblen les aprovades a la resta de la ciutat, la disminució
de les quals fa pensar en un possible efecte de desplaçament.

Tornant a les dades trimestrals sense Vila Olímpica, del total
dels 284.545 m2 de sostre residencial previstos, n'hi ha el 53,6
per cent destinat a usos exclusivament residencials, el 31,8 per
cent destinat a aparcaments, i el 14,6 per cent per a usos
comercials. Elmés rellevant, però, d'aquest bloc, és l'increment
que ha experimentat en termes absoluts en relació amb el mateix
període de l'any passat. Així, el sostre dedicat exclusivament a

habitatge ha augmentat d'un 92,6 per cent, sense comptabilitzar
les promocions aprovades per la Vila Olímpica, i d'un 138,4 per
cent si es comptabilitzen aquestes. Es a dir, el ritme de
construcció de sostre residencial ha experimentat una forta
acceleració durant aquest primer trimestre, i caldrà esperar les
dades referides als següents trimestres per contrastar si es tracta
d'un augment de tipus conjuntural o d'una acceleració
generalitzada dels ritmes constructius. D'altra banda, s'ha de fer
constar que malgrat que es tracta d'increments relatius
importants, les xifres de base són relativament reduïdes, i que
l'any passat s'assolí un mínim històric en el nombre d'habitatges
acabats a la ciutat, tot i que el nombre d'habitatges iniciats
augmentà sensiblement.

Quant als altres grans grups que han experimentat increments
significatius, els aparcaments i els locals comercials ubicats en

edificis de caràcter residencial han augmentat en un 28,0 i un
32,4 per cent respectivament. Les variacions experimentades per
la resta dels usos previstos no adquireixen prou entitat com per
alterar significativament l'evolució del sostre global degut que el
seu pes relatiu sobre el total és molt petit.
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VI.2.2. Habitatges previstos a les llicències d'obres d'edificis residencials concedides
(gener-març 1990)

Sostre residencial
construït previst

Increment

de sostre* Habitatges previstos
Increment

habitatges*

Sostre

construït per

habitatge
2

Edificis
orevistas

Habitatges
neg edifici

1 - Ciutat Vella 3.953 2,6 0,11 36 2,6 0,07 109,8 3 12
2- Eixample 14.410 9,4 0,12 138 9,9 0,11 104,4 4 35
3 - Sants-Montjuïc 33.152 21,7 0,62 299 21,4 0,39 110,9 10 29
4- Les Corts 10.280 6,7 0,30 77 5,5 0,21 133,5 6 13
5 - Sarrià-Sant Gervasi 1.608 1,1 0,02 9 0,6 0,01 178,7 7 1
6 - Gràcia 7.818 5,1 0,17 70 5,0 0,12 111,7 15 5
7 - Horta-Guinardó 2.602 1,7 0,05 23 1,6 0,03 113,1 6 4
8- NouBarris 1.586 1,0 0,03 10 0,7 0,01 158,6 2 5
9- Sant Andreu 7.598 5,1 0,19 72 5,1 0,13 105,5 7 10
10 - Sant Martí 69.513 45,6 1,12 666 47,6 0,79 104,4 12 56

Total sense
Vila Olímpica 152.520 100,- 0,271 1.400 100,- 0,201 108,9 72 19,4

Vila Olímpica 36.288 34,3 0,061 270 16,2 0,041 134,4 2 135

Total amb
Vila Olímpica 188.808 100,- 0,331 1.670 100,- 0,241 113,1 74 22,6
* En relació amb l'estoc existent el 1986.
1 Enrelació amb el totalde la ciutat pel 1986.
Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control d'Edificació de l'Ajuntamentde Barcelona iper ICB.

Quant al sostre previst per a usos exclusivament residencials,
les llicències d'obres aprovades durant aquest primer trimestre
d'enguany mostren un espectacular increment, de l'ordre del 93
per cent, respecte al mateix trimestre de l'any passat, la qual
cosa -tenint en compte les consideracions que hem efectuat
anteriorment- posa de relleu l'actual ritme de creixement en la
previsió d'habitatges de nova planta i en les ampliacions que
comportin un increment de sostre per a la ciutat.

Els 152.520 m2 previstos exclusivament per usos residencials
representen un increment respecte al sostre total comptabilitzat
al cadastre del 1986 d'un 0,27 per cent. Aquesta superfície es

distribueix en 1.400 habitatges que suposen una incorporació del
0,20 per cent respecte al parc d'habitatges existent el 1986.
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En relació amb la superfície d'aquests nous habitatges, la ratio
entre el sostre total previst per usos residencials i el nombre
d'habitatges és de 108,9 m2 de superfície construïda per
habitatge, lleugerament inferior a la que es va enregistrar durant
el conjunt de l'any -119,9 m2. En relació amb això, hem
elaborat una anàlisi mostral dels expedients aprovats durant
aquest trimestre per tal de conèixer l'evolució de la superfície
útil dels habitatges previstos. Així, sobre un total de 119
expedients aprovats, n'hem analitzat 51 -el 42,9 per cent-,
que contenen 409 habitatges dels 1.670 que s'han aprovat pel
conjunt de la ciutat. L'explotació d'aquests expedients mostra
que el segment més nombrós dels habitatges previstos té entre

90 i 120 m2 -un 34,7 per cent per aquest primer trimestre del
1990, enfront del 43,1 per cent de la mostra del 1989, (vegeu
BARCELONA.ECONOWA 6). L'altre gran bloc és el que conté
habitatges entre 60 i 90 m2 -un 29,6 per cent -

, amb un pes
pràcticament idèntic al que tenia durant l'any 1989. Per contra,
es redueix la proporció d'habitatges molt petits -inferiors a 60
m2-, que passa del 10,5 per cent de l'any passat al 3,7 per cent
per la mostra d'aquest primer trimestre. Simultàniament, els
habitatges grans prenen major pes, car els que disposen d'una
superfície útil entre 120 i 150 m2 passen de representar 111,9 per
cent el 1989 al 25,4 per cent per aquest trimestre. Per últim, els
habitatges superiors als 150 m2 -el 6,6 per cent- mantenen un

pes relatiu similar al registrat en la mostra del 1989.



Llicències d'obres de construcció de nou
sostre aprovades
(Gener-març de 1990)

Edificis residencials
unifamiliars

• 2-10 habitatges
11-40habitatges

• > 40 habitatges

Altres edificis
• Oficines
• Indústries
• Equipaments
• Hotels

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades
facilitades per la Direcció de Serveis de Control
de l'Edificacióde l'Ajuntamentde Barcelona.
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Pel que fa a la dimensió mitjana dels edificis, en base a la
mateixa explotació mostral descrita abans, hi ha un predomini
dels edificis de dimensions mitjanes. Així, el 50 per cent dels
edificis previstos té com a màxim tres plantes, mentre que els
que no superen les cinc plantes són més del 87 per cent. És a dir,
malgrat que no es pot elaborar una anàlisi comparativa amb
l'estoc d'edificis residencials existents, com ja hem comentat en

altres ocasions, els nous habitatges previstos presenten una
grandària inferior a la que es pot observar a molts barris de la

ciutat. Els edificis de cinc plantes acullen més de la meitat —el
51,3 per cent— dels habitatges previstos, és a dir, els pocs
edificis previstos de grans dimensions acullen una proporció
molt important dels habitatges. D'aquesta manera, només el
24,7 per cent dels habitatges residencials s'ubica en edificis
inferiors a les 5 plantes. Si comparem aquestes dades amb les
que vam obtenir per la mostra del 1989, s'observa que s'han
produïtmodificacions substancials en la classificació dels
habitatges previstos segons el nombre de plantes dels edificis
que els acullen. Així, en aquell cas, el nombre d'habitatges
ubicats en edificis inferiors a les cinc plantes era del 80 per cent,
amb laqual cosa —sempre tenint en compte que les mostres
utilitzades agafen un nombre important d'expedients però que
en termes absoluts es tracta d'unes xifres absolutes força
reduïdes—, es constata que hi ha massa alteracions com per
poder elaborar una hipòtesi dels nous hàbits de construcció
d'edificis d'habitatges en un lapse de temps tan reduït.
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En tot cas, la mitjana d'habitatges per edifici és de 19,4, força
superior a la mitjana que es va enregistrar l'any 1989 pel conjunt
dels expedients aprovats, que va ser de 7,5. S'ha de fer constar
que en bona mesura aquesta ratio ha augmentat tant perquè es

veu condicionada pel pes de les llicències concedides al districte
de SantMartí, on predomina una tipologia d'edificació —de
parcel.les grans en una trama tipus Eixample— relativament
singular en relació amb el conjunt d'edificis previstos a

Barcelona.

Durant aquest primer trimestre s'ha concedit llicència
d'edificació a dues de les unitats de projecte de la Vila Olímpica
que quedaven per aprovar. Com es pot observar en el quadre
adjunt, presenten uns trets força diferencials que justifiquen la
seva presentació aïllada, a banda del fet que ja hem comentat en
números anteriors de BARCELONA.ECONOMIA que es tracta de
promocions que no podran ser ocupades fins després dels Jocs
Olímpics. La incorporació d'aquestes promocions representa
una tercera part del conjunt de sostre residencial total aprovat a
la ciutat durant aquest primer trimestre, i un 16,2 per cent del
total d'habitatges aprovats. Com es pot observar, presenten una
mitjana d'habitatges per edifici molt elevada —de 135—,
absolutament singular en relació amb les llicències aprovades
per al conjunt de la ciutat almenys en els últims dos anys.

Una anàlisi més detallada per districtes mostra com el volum
més important de sostre residencial previst es concentra al
districte de Sant Martí —un 45,6 per cent— i al de Sants
Montjuïc —un 21,7 per cent. Aquestes relacions es corresponen
molt estretament amb les previsions d'habitatges pels mateixos
districtes —de 47,6 i 21,4 per cent respectivament. El fet que
dues terceres parts del total de sostre residencial previst a la
ciutat es concentrin en aquests dos districtespot donar una idea
que es tracta dels que tenen més disponibilitat de sól urbà
vacant. En el cas de Sant Martí, els efectes difusors de l'operació
de la Vila Olímpica semblen evidents. D'igualmanera, són,
juntament amb l'Eixample, els que registren un nombre
d'habitatges per edifici més elevat. Per contra, és a Sarrià-Sant
Gervasi on la ratio de sostre construït per habitatge és més
elevada —de 178,7m2—, malgrat que cal tenir en compte que es

tracta d'un districte amb molt poques promocions.



VI.2.3. Places d'aparcament previstes a les llicències d'obres concedides (Gener-març 1990)
Nombre de places

En edificis residencials En altres

Nombre Places previstes/ Places previstes/
edificis*

Total Places previstes/ Places previstes/
de places existents habitatges nombre Places existents Dèficit de places

Districte places % 1986 (%) previstos places 1986 (%) 1986 (%)
1 - Ciutat Vella 31 0,9 0,20 0,9 255 286 1,89 1,9
2- Eixample 514 15,1 0,51 3,7 108 622 0,62 5,5
3 - Sants-Montjuïc 1.209 35,4 3,60 4,0 81 1.290 3,84 5,1
4 - Les Corts 295 8,7 0,93 3,8 - 295 0,93 7,0
5 - Sarrià-Sant Gervasi 8 0,2 0,01 0,9 39 47 0,08 0,4
6 - Gràcia 87 2,5 0,19 1,2 44 131 0,29 7,0
7 - Horta-Guinardó 104 3,1 0,26 4,5 - 104 0,26 0,5
8 - Nou Barris 29 0,9 0,08 2,9 - 29 0,08 0,1
9 - Sant Andreu 234 6,9 0,68 3,3 103 337 0,98 2,7
10 - Sant Martí 894 26,3 2,44 1,3 - 894 2,44 2,6

Total sense
Vila Olímpica 3.405 100,- 0,79' 2,4 630 4.035 0,931 2,51

Vila Olímpica 371 9,8 0.091 1,4 125 496 0,121 0,31

Total amb
Vila Olímpica 3.776 100,- 0,881 2,3 755 4.531 1,051 2,81

1 En relació amb el totalde la ciutat pel 1986.
* Altres edificis: Indústries, oficines, equipaments, hotels.
Font: Elaboració pròpia a partir de lesdades facilitades per la Direcció de Serveis de Control d'Edificació ipel Servei de la Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

Durant el primer trimestre d'enguany s'ha previst la
construcció de 4.531 places d'aparcament, de les quals el 83,3
pEr cent s'ubica en edificis destinats principalment a usos

residencials. Del total de places, n'hi ha un 10,9 per cent que
pertany als edificis previstos a la Vila Olímpica, tant d'oficines
com de caràcter residencial.

Aquestes places representen un increment en el ritme de
dotació de places respecte al mateix trimestre de l'any passat,
que es distribueix de manera desigual segons el tipus d'utilització
principal dels edificis que es tracti. Així, mentre les places
previstes als edificis residencials -sense comptabilitzar la Vila
Olímpica- experimenten uns increments de l'ordre del 62,5 per
cent, la dotació de places per a la resta d'edificis, és a dir, els
industrials, d'oficines, d'equipaments i d'hotels, disminueix d'un
29,1 per cent. Això queda també reflectit, en termes globals i
pel conjunt de la ciutat, en el quadre comparatiu del sostre total
previst desglossat pel tipus d'utilització que introdueix aquest
apartat de la revista. D'aquesta manera, mentre el conjunt de la
superfície per aparcaments augmenta d'un 10,5 per cent, el
sostre cobert per aparcaments als edificis residencials creix d'un
28,0 per cent senseVila Olímpica i d'un 44,2 considerant-la. Per
contra, els edificis no residencials veuen disminuir la seva

dotació de sostre en un 30,7 per cent, sense, i en un 18,8 per
cent amb Vila Olímpica, respectivament. En tot cas, donat que
més del 80 per cent del total de places previstes se situa en

edificis residencials, la reducció dels sostre per aparcaments en

els edificis d'ús no residencial no condiciona significativament
l'evolució creixent de la dotació de places cobertes a la ciutat.

Aquesta nova oferta de sostre per aparcaments representa un
increment sobre les places existents el 1986 del 0,93 per cent
sense comptabilitzar laVila Olímpica, i un 1,05 per cent si es
comptabilitza aquesta. Aquest increment és força superior al
que es va enregistrar durant el mateixperíode de l'any 1989, que
va ser del 0,69 per cent.

Així, esmanté l'interès dels promotors per continuar dotant
progressivament la ciutat de places d'aparcament, fet que,
juntament amb els primers signes d'alentiment del ritme de
creixement de matriculació de vehicles, pot representar amitjà
termini un alleugeriment del problema del dèficit de places
d'aparcament que es registra a hores d'ara a la ciutat. D'altra
banda, cal considerar que l'evolució d'ambdues variables
-dotació de places d'aparcament i matriculació de vehicles- no
són estrictament comparables des del punt de vista dels efectes
de les variacions d'aquesta sobre la primera, car l'increment de
la matriculació de motocicletes i ciclomotors no repercuteix tan
intensament com el de turismes en el dèficit d'espai
d'aparcament a la ciutat.

La relació entre places previstes i habitatges previstos és de
2,4, xifra sensiblement inferior a laque es va enregistrar durant
el primer trimestre del 1989 -3,0-, i al llarg de l'any -3,4.

En tot cas, l'anàlisi per districtes mostra que són els districtes
de Sants-Montjuïc i Sant Martí els que tenen prevista una major
dotació de places -amb un 31,9 i un 22,2 per cent
respectivament-, la qual cosa està íntimament connectada amb
ladotació de sostre residencial que hem analitzat anteriorment.
El fet que els districtes centrals de Ciutat Vella i l'Eixample
siguin els que més places incorporin en edificis no residencials
-més del 57 per cent-, està sens dubte vinculat amb el fet que
són les activitats terciàries -juntament amb les industrials-, les
que requereixen un major nombre de places, a banda de les
residencials. Cal no oblidar, però, que l'escassetat relativa de
promocions per aquest primer trimestre respecte al conjunt de
dades anuals sobre les que vam basar l'anàlisi del número
anterior de BARCELONA.ECONOMIA, no permet aventurar hipòtesis
sobre una evolució diferencial de la dotació de sostre per
aparcament. Caldrà observar l'evolució d'aquesta variable en els
propers trimestres per veure quins són els districtes que
presenten una major dinàmica en la construcció de places
d'aparcament.
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VI.2.4. Locals comercials previstos a les llicències d'obres concedides (Gener-març 1990)
En edificis d'habitatges En altres

edificis Total
m2 locals comercials construïts previstos/

m2 locals comercials existents 1986

1 - Ciutat Vella
2 - Eixample
3 - Sants-Montjuïc
4 - Les Corts
5 - Sarrià-Sant Gervasi
6 - Gràcia
7 - Horta-Guinardó
8- NouBarris
9 - Sant Andreu

10 - Sant Martí

Total sense
Vila Olímpica

Vila Olímpica
Total amb
Vila Olímpica

5.082
10.565
3.609

3.212
916
748

3.149
14.269

41.550

3.182

44.732

12,2
25,4
8,7

7,7
2,2
1,8
7,7
34,3

2.858
1.310
1.401
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100,— 5.648

7,1

100,— 5.648

2.858
6.392
11.966
3.609

3.212
916
748

3.149
14.348

47.198

3.182

50.380

0,68
0,68
4,41
3,01

1,61
0,58
0,42
1,74
5,24

1.561

1,671

Enrelació amb el total de la ciutat pel 1986.
Font: Elaboració pròpia apartir de lesdades facilitades per la Direcció de Serveis de Control d'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona iCEP,Àrees de nova centralitat.

La superfície total prevista durant el primer trimestre del 1990
destinada a usos comercials és de 50.380 m2. La vinculació entre

la nova oferta comercial i la residencial ésmolt acusada, comho
demostra el fet que el 88,9 per cent del total del sostre comercial
previst s'ubiqui en edificis de caràcter residencial. D'altra banda,
a l'espera que s'aprovi el gruix de sostre comercial previst a la
Vila Olímpica, durant aquest primer trimestre s'ha concedit
llicència a 3.182 m2 comercials en edificis residencials de
l'esmentada operació.

Aquesta nova oferta de sostre comercial, fent una comparació
homogènia amb el primer trimestre del 1989 —és a dir, sense
comptabilitzar la Vila Olímpica—, representa un increment de
sostre del 48,4 per cent. Aquest augment s'ha produït
simultàniament, tant en els edificis residencials com en la resta,
en termes, però, força diferenciats quant al nombre absolut de
m2 previstos i a l'increment total. Així, mentre en els primers
l'increment és del 32,4 per cent, en els segons se situa en el
1.312,0 per cent, a causa de l'escasa superfície prevista durant el
primer trimestre de l'any passat. En tot cas, en termes absoluts,
aquest sostre representa un percentatge molt petit —1,5 per
cent— sobre el total de superfície prevista a la ciutat.
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Pel que fa a la distribució de la nova oferta comercial en els
diferents districtes de la ciutat, hi ha una accentuada
concentració en els districtes de Sant Martí i Sants-Montjuïc, de
manera que entre els dos acullen més del 55,8 per cent del total
previst pel conjunt de la ciutat. Aquesta preeminència relativa
ve marcada pel fet que són els dos districtes que disposen d'una
major oferta de sostre comercial en els edificis residencials. Per
contra, CiutatVella, l'Eixample i Sants-Montjuïc —amb el 50,6,
el 23,2 i el 24,8 per cent— són els districtes que monopolitzen
totalment la nova oferta comercial en edificis no residencials. En
el cas de Ciutat Vella, aquest fet està molt determinat pel
creixement relatiu de galeries comercials de diferents dimensions
que, molt localitzades espacialment, concentren en petits espais
unagran quantitat de comerços.

Quant a la importància quantitativa d'aquest nou sostre en

relació amb la superfície comercial ja existent, i prenent com a

base la superfície comercial estimada per al 1986, el conjunt de
la superfície prevista durant aquest primer trimestre representa
un increment de l'1,56 per cent. Per districtes, en base a la
mateixa relació, són altre cop els de Sant Martí i Sants-Montjuïc
els que experimenten majors creixements relatius —en funció de
llur disponibilitat anterior de sostre comercial. A les Corts i a
Sant Andreu també es preveu una dotació de sostre comercial
superior a la prevista per lamitjana de la ciutat.



VI.2.5. Sostre previst
i equipaments

a les llicències d'obres
concedides

Ús industrial

per usos industrials,

Oficines

d'oficines

Equipaments

(Gener-març 1990)
Hotels

Districte m2 % lil2 % Totalm2 % m2 %

1 - Ciutat Vella 3.419 30,9 6.462 62,8
2- Eixample - 1.644 14,9 - 3.825 37,2
3 - Sants-Montjuïc 14.071 52,0 3.309 29,9 - - - -

4 - Les Corts - - - - - -

5 - Sarrià-Sant Gervasi - 2.338 21,2 - - -

6- Gràcia - 139 1,3 3.634 46,7 -

7 - Horta-Guinardó - 132 1,2 691 8,9
8 - Nou Barris 140 0,5 - 2.868 36,8
9 - Sant Andreu 11.976 44,3 - -

10 - SantMartí 863 3,2 65 0,6 590 7,6 -

Total sense

Vila Olímpica 27.050 100,- 11.046 100,- 7.783 100,- 10.287 100,-

Vila Olímpica 20.457 64,9 - 44.466 81,2

Total amb
Vila Olímpica 27.050 100,- 31.503 100,- 7.783 100,- 54.753 100,-

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control d'Edificació de l'Ajuntamentde Barcelona.

Durant el primer trimestre del 1990 s'ha aprovat la
construcció de 27.050 m2 de sostre per ús industrial i activitats
assimilables a la ciutat. Aquesta dotació de sostre és un 21,2 per
cent superior al que es va aprovar durant el primer trimestre de
l'any passat per les mateixes finalitats. Això posa de manifest
que segueixen proliferant els petits tallers d'activitats
manufactureres -car les grans dotacions per naus industrials i
grans magatzems es troben en un procés de recessió- i que
aquests es troben cada vegada més concentrats en l'espai.

Així, la distribució per districtes del nou sostre industrial
mostra una concentració molt acusada que és difícil de trobar en
altres tipus d'activitats. D'aquesta manera, gairebé la totalitat
del sostre previst durant aquest primer trimestre del 1990 s'ubica
en dos districtes -Sants-Montjuïc i Sant Andreu, amb el 52,0 i
el 44,3 per cent del total-, i més exactament, en el polígon
industrial de la Zona Franca i en l'àrea del Bon Pastor. En

aquests dos sectors, juntament amb el Poblenou, és on durant
l'any 1990 es va aprovar més del 96 per cent del total de
superfície industrial prevista a la ciutat. Cal, però, diferenciar els
tipus d'activitats que caracteritzen les noves activitats que
s'instal.len a cadascuna d'aquestes zones. Així, mentre que a la
Zona Franca s'estan instal•lant en els últims tempsmoltes
empreses d'arts gràfiques i impressió, a més de la construcció de

grans naus de Mercabarna, al Poblenou es dóna encara amb
freqüència la instal.lació de petits tallers d'activitats
manufactureres -aproximadament fins a 400 m2-, i al Bon
Pastor s'hi troba una barreja de tot tipus d'activitats i
dimensions.

El sostre previst per oficines i activitats terciàries d'aquest
tipus durant el primer trimestre d'enguany es concreta en 31.503
m2 pel total de la ciutat, dels quals 20.457 es troben
comptabilitzats en la zona de la Vila Olímpica. Així, fent una
comparació homogènia amb l'any passat -sense incloure la Vila
Olímpica-, durant els tres primers mesos del 1990 les previsions
de construcció de superfície per oficines han disminuït d'un 47,2
per cent. A banda que es tracta només d'un trimestre i que en
termes absoluts no representa més del 3 per cent del total de
sostre previst per aquest període, s'ha de tenir en compte que a

partir d'aquest any, per tal de fer homogènies les estadístiques
d'edificació, només es comptabilitza el nou sostre generat per la
ciutat. Això significa que deixem de comptabilitzar els
expedients que signifiquen canvi d'ús -per exemple, de
residencial a oficines-, perquè no responen a un increment de
superfície edificada en termes absoluts. Tanmateix, cal tenir en
compte que les transformacions d'aquest tipus que requereixen
llicències d'obres majors -que són les que aquí recollim- són
molt poques, i que en no considerar-les el volum d'informació
que es perd és moltminso i no explica ni de bon tros aquesta
davallada en el nou sostre d'oficines. En tot cas, hem de tenir
present que bona part del sostre que entra de nou al mercat

d'oficines prové del canvi d'ús a partir del sostre residencial i
que el seu volum és, a hores d'ara, difícilment avaluable.
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En tot cas, caldrà esperar els següents mesos per observar si
es tracta de l'inici d'un procés recessiu en la dotació d'aquest
sostre o simplement que les llicències de la Vila Olímpica estan

polaritzant les previsions de construcció que, en altres
circumstàncies es destribueixen per d'altres districtes de la
ciutat.

D'aquesta manera, deixant de banda la Vila Olímpica, el
sostre per oficines nou s'ubica preferentment en els districtes de
Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sarrià-SantGervasi, que
concentren més del 80 per cent del total previst. És destacable
que l'atonia general que es venia enregistrant a Ciutat Vella
s'està reduint pel que fa als expedients que contemplen activitats
terciàries, com són els locals comercials, les oficines i els hotels.
Evidentment, en general es tracta d'edificació per substitució
que, donada l'escassetat de sòl i la centralitat i expectatives de
revaluació d'aquest districte, tendeix a la instal.lació d'activitats
que incorporen un major valor afegit per unitat de superfície.
Pel que fa als expedients aprovats per a la Vila Olímpica, es

tracta de tres unitats de projecte que contenen tres edificis dels
anomenats «edificis porta». Aquests tres edificis contenen,
cadascú, entre 2.700 i 3.500 m2 de sostre. D'altra banda, hi ha
una unitat de projecte que consisteix en un edifici de caràcter
residencial que conté 10.696 m2 de sostre per oficines.

Les dades corresponents als tres primers mesos d'enguany per
usos d'equipaments són presentades, per primera vegada,
separades de la superfície prevista per hotels.Així, a partir
d'ara, incorporem una nova columna al nostre quadre on

quedaran reflectits els diversos expedients que comptabilitzen
aquest tipus d'usos.
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Pel que fa al sostre previst destinat a equipaments culturals,
esportius, religiosos, sanitaris i recreatius, durant aquest primer
trimestre s'ha aprovat la construcció de 7.783 m2 de sostre que
es troben molt concentrats en dos districtes, Gràcia i Nou
Barris, amb el 46,7 i el 36,8 per cent del total previst per la
ciutat. Això és degut a l'escassetat relativa d'expedients per
aquest tipus d'activitat, que per pròpia naturalesa acostumen a

ocupar espais de grans dimensions. D'aquestamanera, el total
de la superfície prevista per aquests dos districtes queda
configurada únicament en dos edificis de caràcter cultural, amb
la qual cosa es constata que l'evolució de la dotació d'aquest
tipus de sostre a la ciutat quedamolt determinada per les
escasses promocions que s'aprovin. En tot cas, sembla clar que
aquest és un grup on hi ha una gran barreja de possibilitats i un

ampli marge perquè les iniciatives dels promotors —ja siguin
públics o privats— determinin la progressió d'aquesta variable.

Amb aixà, i tenint en compte que es comptabilitza dins del
mateix apartat una comissaria de policia que una piscina
particular en una residència unifamiliar, és difícil determinar una
evolució homogènia de l'indicador, car hi ha una gran
heterogeneïtat en la seva composició.

Quant als hotels, durant aquest primer trimestre s'ha aprovat
la construcció de 54.753 m2 de sostre destinat a aquest ús. En
conjunt, suposen l'11,3 per cent del total de sostre previst durant
el trimestre —incloent-hi la Vila Olímpica. Aquest sostre es
concreta en tres nous hotels a Barcelona. Tal i com vam

analitzar a BARCELONA.ECONOMIA 6, les llicències d'obres
concedides durant els tres primers mesos d'enguany donen
entitat a la nova oferta hotelera —Avinguda de Sarrià, 9; la
Rambla, 122, i Vila Olímpica—, a més de la rehabilitació d'un
edifici ja existent —Gran Via de les Corts Catalanes, 574—, que
no comptabilitzem en aquest quadre perquè a efectes
d'estadística de l'edificació es tracta d'una reforma. En tot cas,
la superfície hotelera prevista per aquest hotel és de 1.865 m2.



VII. Població





VII.1.

Any

Evolució de la població resident a Barcelona

Immigrants
(d)

Emigrants
(e)

Saldo

migratori
f = (d - e)

Evolució
total

(c + f)

Població absoluta (milers)
Naixements

(a)
Defuncions

(b)

Creixement

vegetatiu
c = (a - b) Estimada*

Rectificacions

padronals
1978 23.917 14.303 9.614 6.961 14.773 -7.812 1.802 1.814 1.903
1979 22.465 14.069 8.396 -8.850 15.769 -6.919 1.477 1.816 1.907
1980 20.311 14.134 6.177 8.919 16.780 -7.861 -1.684 1.814 1.753**

1981 19.123 14.302 4.821 5.218 8.790 -3.572 1.249 1.815 1.761

1982 17.973 14.007 3.966 5.598 15.236 -9.638 -5.672 1.809 1.772

1983 16.440 14.908 1.532 9.269 20.134 -10.865 -9.333 1.800 1.770

1984 15.598 14.812 786 11.198 21.103 -9.905 -9.119 1.791 1.769
1985 15.190 16.057 -867 13.214 21.824 -8.610 -9.477 1.782 1.702**

1986 14.413 16.089 -1.676 8.932 15.919 -6.987 -8.663 1.773 1.704
1987 13.843 15.292 -1.449 10.364 21.373 -11.009 -12.458 1.760 1.714

1988 13.556 16.121 -2.565 11.310 24.593 -13.283 -15.848 1.744 1.712

lr. tr. 3.416 4.393 -977 2.744 5.690 -2.946 -3.923

2n. tr. 3.365 3.756 -391 2.569 6.090 -3.521 -3.912
3r. tr. 3.375 3.979 -604 3.143 7.051 -3.908 -4.512
4t. tr. 3.400 3.993 -593 2.854 5.762 -2.908 -3.501

1989 13.375 15.901 -2.526 12.900 26.813 -13.913 -16.439 1.728 1.707
1r. tr. 3.322 4.367 -1.045 3.032 5.655 -2.623 -3.668
2n. tr. 3.432 4.046 -614 3.213 7.232 -4.019 -4.633

3r. tr. 3.277 3.701 -424 3.449 7.232 -3.783 -4.207
4t. tr. 3.344 3.787 -443 3.206 6.694 -3.488 -3.931

1990
lr. tr. 3.1101 4.4331 -1.3231 3.507 6.663 -3.156 -4.4791

Notes: * Població estimada per l'Àrea d'Economia iEmpreses incorporant a les dades del padró de 1981 les altes per omissió produïdes en el quinqueni següent i refent la sèrie enbase al saldo

vegetatiu i al saldo migratori. Les dues sèries de població fan referènciaa 31 desembrede cada any, amb l'excepció del període 1980-1985 que és referida a 31 març de l'any següent.
**Dades censals.
1 Dades provisionals.

Font: Elaboració pròpia a partir de lesdades facilitadespel Servei d'Estadísticade l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%)
lr. tr. 1990/

lr. tr. 1989

lr. tr. 1989/
lr. tr. 1988 1989/1988

Naixements -6,4 -2,8 -1,3
Defuncions 1,5 -0,6 -1,4
Immigrants 15,7 10,5 14,1
Emigrants 17,8 -0,6 9,0

La dinàmica de la població resident a la ciutat durant el
primer trimestre d'enguany segueix la tònica lleument
descendent dels darrers anys. Pel que faal creixement vegetatiu,
es consolida el saldo negatiu causat tant per unapersistent
davallada dels naixements, comper la persistent pressió alcista
del nombre de defuncions, en aquest cas, tot i la benignitat de
l'hivem. De fet, aquesta és l'evolució lògica d'una base
poblacional en procés accelerat d'envelliment. Cal tenir present
que en només onze anys, 1978-1989, s'ha doblat el nombre de
defuncions per cada naixement.

En relació amb els moviments migratoris, es manté la
intensificació tant d'entrades com de sortides de població, i al
mateix temps, s'accentua el saldo migratori negatiu. En conjunt,
imalgrat laprovisionalitat de les dades de creixement vegetatiu,
l'evolució del trimestre ha estat força negativa en comparació
amb el mateix període de l'any passat, quan semblava albirar-se
un incipient canvi de tendència -estabilització de la natalitat i
major ritme de creixement en la immigració- que de moment,
no està confirmant-se. A més, la taxa d'emigració torna a créixer
per damunt de la d'immigració.
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VII,2. Moviments migratoris a Barcelona

Àrees d'origen-destinació Immigrants a
Resta prov./

Emigrants de
Resta prov./ Emigrants/Resta Prov. Barcelona Resta del món Total

Saldo
Total Immigrants Total Emigrants Immigrants

Període Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants migratori (%) (%) (A)
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 -13.283 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

Resta RMB. Resta del món 111.111111~11111~
Saldo

diel~i~e•ts

-1111.111"ffirsa
Resta RMB./

weimemer
Resta RMB./ Emigrants/

ImmigrantsImmigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants 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 ,

lr. tr. 1.322 3.935 2.185 2.728 3.507 6.663 -3.156 37,7 59, 1 9i5
(A) 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 lescinc comarques de laRegió I-Barcelonès, Baix Llobregat, VallèsOccidental, Vallès Oriental iMaresme-, més l'Alt Penedès iel Garraf).
Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

En relació amb l'origen-destinació d'aquest volum creixent de
població que arriba i quemarxa de la ciutat, no es detecten
canvis substancials, atès que canvis sensibles en aquests aspectes
requereixen períodes relativament llargs de temps. Malgrat això,
potser es podria parlar d'una creixent polarització dels que
abandonen la ciutat com a lloc de residència per instal.lar-se als
municipis de la resta de la regiómetropolitana. Elmoviment a la
inversa, els que fixen la seva residència a la ciutat provinents de
la resta de la regió metropolitana, no demostra tant dinamisme.
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VII.3. Evolució de la població resident a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Població absoluta

Barcelona Resta Àrea Metropolitana
Rectificacions Rectificacions

Any padronals padronals

1986 1.781.545 1.701.812* 1.437.908 1.381.541*

1987 1.772.882 1.703.744 1.431.647 1.384.361
1988 1.760.424 1.714.355 1.426.140 1.398.027
1989 1.744.576 1.712.350 1.424.764 1.408.207
1990 1.728.137 1.707.207 1.421.504 n.d.

Notes: La població estimada de la Resta de Regió Metropolitanas'ha calculat afegint a les dades del padró del 1986 lesaltes peromissió produïdes en el període 1986-1990, utilitzant pel 1990 una
estimació i refent la sèrie en base al saldo vegetatiu i al saldo migratori. Les altes per omissió han estat estimades fent la hipòtesi que el comportament pelconjunt dels municipis de l'Area

Metropolitana és idèntical que es produeix a Barcelona. La població estimada per Barcelona és la queen el seumoment vàrem estimar aplicant la mateixa metodologia quela utilitzada ara per la
Resta de laRegió Metropolitanaperò essent l'any de referència al 1981.
Amb l'excepció de la dada del 1986, totes estan referides a 1 de gener de l'any corresponent.
* Dada padronal a31 de marçdel 1986.

La informació disponible pels 32 municipis de l'Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus
(EMSHTR.) —que engloba la resta d'entitats metropolitanes— i
que aquí anomenarem Area Metropolitana de Barcelona,
correspon inicialment només a les rectificacions padronals que,
com en el cas de Barcelona, no recullen fidelment l'evolució de
la població any a any, ja que incorporen les altes per omissió, és
a dir, les altes de les persones que erròniament no van quedar
inscrites al darrer padró i que, progressivament —en lamesura
que se n'adonen perquè necessiten fer algun tràmit o gestió que
requereix un certificatd'empadronament o similar— van

donant-se d'alta altre cop al llarg del període interpadronal. Per
aquest motiu, igual que fem habitualment amb la població de
Barcelona, hem elaborat una estimació de la de la resta de
l'entorn metropolità i serà a aquesta, i no a les rectificacions
padronals, a lo que ens referirem en el comentari.

Aquestes dades estimades permeten intuir, tot i la
provisionalitat d'alguna de les dades utilitzades, que d'ençà l'any
1986, la població del conjunt de l'AMB s'ha mantingut en una
lleu tendència a la baixa com ja havia passat en el període
1981-1986. Una disminució que en el darrer quadrienni es pot
avaluar en un 0,5 % de taxa anual. En termes absoluts, el saldo
de residents que haurien sortir de l'AMB seria d'uns 70.000,
aproximadament el 2,3 per cent de lapoblació resident a l'inici
del 1986 segons el Padró.

Aquesta evolució total és el producte de dues dinàmiques
sensiblement diferents. Per un cantó la de Barcelona, que amb
el 55 per cent de la població de l'AMB soporta el 75 per cent de
la pèrdua de població, i de l'altre, la de la resta de municipis,
amb una davallada òbviament menor, tant en termes absoluts
com en termes relatius. És a dir,mentre lapoblació de
Barcelona ha davallat a una taxa d'aproximadament el 0,75 per
cent de mitjana durant el quadrienni 1986-1989, la de la resta de
l'AMB ho ha fet a una taxa inferior al 0,3 per cent.

Malgrat la diferència de ritmes, sembla evident que en parlar
de la població de la primera coronametropolitana —AMB

menys Barcelona— s'ha de tenir present que existeix una
tendència orientada a la baixa, encara que demoment esmanté
en ritmesmolt baixos.
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Monografia 1
La Fira de Barcelona
en el context europeu:
Aproximació a un ranking
de fires
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Introducció metodològica

De forma periòdica, BARCELONA.ECONOMIA publica dades
referides a l'activitat de laFira de Barcelona. En concret, en el
número 6 s'han publicat les referides a superfície contractada,
expositors i visitants dels salons celebrats durant el segon
semestre de 1989.

Per tal de situar el conjunt de l'activitat firal que es
desenvolupa a Barcelona en el marc de les principals ciutats del
món, especialment entre les europees amb una tradició firal
important, presentem aquest estudi comparatiu de lamajoria de
salons que es desenvolupen a la ciutat. Donada l'heterogeneïtat
de manifestacions, hem escollit l'anàlisi sectorial com la millor
forma de concretar el pes de l'activitat firal de la ciutat en
relació amb el pes de la mateixa activitat a la resta de ciutats
europees. Aquesta aproximació s'ha realitzat a partir de la
informació disponible facilitada per la Fira de Barcelonal.

En aquest sentit, cal remarcar la dificultat de tractar de forma
conjunta dades que, tot i ser teòricament homogènies, en
realitat, i molt especialment perquè els criteris estadístics
comptables emprats pels diferents organismes no en són prou
d'homogenis, presenten moltes variants i excepcions.

La informació disponible correspon a institucions integrades a

la Unió de Fires Internacionals (UFI). Aquesta informació està

referida, per cadascun dels diferents salons de les diverses fires,
a la superfície contractada, coberta i lliure, al nombre
d'expositors directes, tant nacionals com internacionals, i al
nombre de visitants, diferenciant entre visitants professionals i
resta de públic en general, a més de la periodicitat i les dates de
celebració. D'aquest conjunt de variables n'hem escollit quatre,
que seran les que ens serviran per comparar les ciutats dins cada
sector d'activitat. La superfície coberta contractada i el total
d'expositors directes serveix per fer-nos una idea de l'oferta
quantitativa de cada saló. El nombre d'expositors estrangers és

una variable més qualitativa que serviria per qualificar el
caràcter més o menys internacional de les manifestacions. El
nombre de visitants professionals i acreditats, segurament la
variable que presenta valors menys homogenis de les quatre,
serviria per mesurar l'atractivitat de les fires envers els agents
econòmics, locals i internacionals.

Una de les dificultats o mancances d'aquesta informació és
que el nivell de disponibilitat i desagregació de la informació no

és el mateix per a tots els salons. En alguns casos molt concrets
—com ja s'advertirà en el seu moment— aquestes mancances

han condicionat, poc omolt, el resultat sectorial. Una segona
dificultat ha residit en l'agrupació sectorial dels salons. Dificultat
motivada tant pels criteris excessivament amplis utilitzats per la
UFI, com per la diversitat de productes que ofereixen la majoria
de fires, tot i la creixent especialització. Malgrat aquestes
dificultats i d'altres de menys rellevants, com poden ésser

l'heterogeneïtat de criteris a l'hora de quantificar i classificar el
nombre de visitants en professionals i públic en general, creiem
que els resultats assolits ajuden a fer-se una idea força clara de

quin és en realitat el nivell de Barcelona com a centre firal a
nivell europeu.

La informació de base referida a les diferents manifestacions firals desenvolupades a la resta

del món que ens ha facilitat la Fira de Barcelona, ha estat recollida i tractada per diferents
institucions internacionals, entre les que destaquen: Asociación de Ferias Españolas (AFE),
Unión de Ferias Internacionales (UFI), Society for the voluntary control of fair sud exhibition
statistics of Germany (FKM), Ministero dell'industria Commercio eartigianato. Office de
justification des statistiques.

Més estrictament, el treball s'ha centrat en nou sectors o

agrupacions en els que tenen cabuda la pràctica totalitat dels
salons que es varen celebrar a la ciutat durant els anys 1987 i
1988, darrers exercicis per els que es disposa d'aquesta
informació per a lamajoria de ciutats. Entre aquests sectors,
s'han deixat de banda les firesmultisectorials, ja que llur

heterogeneïtat de continguts i de plantejaments fa que les
comparacions no siguin prou significatives. A cadascun d'aquests
sectors, s'han classificat les diferents ciutats de més a menys
importants en funció d'una avaluació objectiva i conjunta de les
quatre variables escollides —superfície coberta, expositors
directes estrangers i total, i visitants professionals i acreditats.
La unitat de referència ha estat sempre la ciutat i no els salons
com a tals. S'ha operat d'aquesta forma per evitar que el
diferent nivell d'especialització dels diversos salons existents dins
d'un mateix camp temàtic incidís decisivament en les variables
quantitatives a l'hora de fer la classificació. Això implica que
s'han sumat les dades referides a diferentsmanifestacions
desenvolupades a una mateixa ciutat, sempre i quan fossin
classificables dins el mateix sector. En els quadres corresponents
s'especifica per cada ciutat el nombre d'exposicions
considerades i, en el cas de Barcelona, s'anomenen prèviament.

Feta aquesta agregació, s'ordenen totes les ciutats de més a

menys en funció del valor adjudicat per a cada variable i s'obté
una classificació única a partir de la consideració de les posicions
obtingudes a les ordenacions parcials. És un procediment que no

té en compte les diferències de magnituds entre diferents salons
o ciutats —diferències que en tot cas ja es manifesten en els
valors absoluts— i que només pondera el lloc ocupat per cada
ciutat segons cada variable. És a dir, la consideració del resultat
final per cada sector ésmés qualitativa que quantitativa. La raó

d'emprar aquesta metodologia és bàsicament la impossibilitat de
valorar conjuntament i de forma quantitativa magnituds
—expositors, visitants, m2— diferents. És també per això que
hem renunciat a una classificació síntesi pel conjunt dels nou
sectors.
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Una visió general

Una primera anàlisi dels resultats obtinguts mostra l'existència
d'un ventall de poc més de deu ciutats que polaritzen la pràctica
totalitat de l'activitat firal a Europa. Ens referim bàsicament a
un gruix important de ciutats alemanyes —Frankfurt, Hannover,
Berlín, Colònia i Munic— juntament amb París, Milà, Brno,
Amsterdam i Barcelona. Aquestes ciutats acaparen, gairebé
sense excepcions, els primers llocs a les classificacions sectorials,
amb l'excepció que ja es comentarà de les fires multisectorials.

Cal tenir en compte que el fet que hom disposi d'informació
molt completa de les fires alemanyes segurament n'esbiaixa una

mica a l'alça la classificació en aquest ranking europeu. En
contraposició, no es disposa d'informació sobre les fires suïsses,
mancança especialment rellevant en alguns sectors, com ara el
de l'Automòbil. Finalment, cal destacar l'absència de Londres i
de les grans ciutats britàniques dins aquest grup capdavanter de
ciutats europees de fires, a causa de la limitada tradició
sobretot, de la gran especialització dels certàmens existents.
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Del paper de Barcelona a les diferents agrupacions, es pot
avançar que en termes generals ocupa un lloc destacat, brillant
en alguns casos, malgrat la seva localització relativament
allunyada dels grans mercats europeus. En aquest sentit, el
paper desenvolupat per la resta de ciutats de l'Estat espanyol és
força mésmodest, amb l'excepció d'alguns salons molt
especialitzats, com poden ésser el de joguines a València i el de
lamàquina-eina a Bilbao. Madrid és present a quatre dels deu
sectors, normalment amb un pes inferior al de Barcelona, amb
l'excepció del sector d'Indústria, serveis i equipaments. Cal
assenyalar que la ponderació de Madrid en aquest context
europeu queda força penalitzada per l'escassa presència
d'expositors estrangers a les seves fires. En concret, l'anàlisi del
paper de Barcelona en comparació a la resta de ciutats
considerades, aconsella agrupar els nou sectors escollits en dos
grups, en funció del pes que el conjunt de l'activitat firal
desenvolupada a la ciutat pel que fa a cada sector en concret té
sobre el total.

Els sectors en els que Barcelona té una presència de primera
fila a Europa serien els d'Alimentació, restauració i hosteleria,
Tèxtil, confecció, calçat i cuir, Obra pública i construcció i
Transports i circulació. També gaudeix d'una bona presència,
encara que amb un pes específic no tan rellevant, en els sectors

d'Agricultura, silvicultura i viticultura, Mobiliari, Informació i

comunicació, Esport i oci i Indústria, serveis i equipaments. A
banda d'aquests dos grups, el pes de la ciutat com a seu de fires
multisectorials és força menor que el que té en d'altres sectors.

En general, es constata que a Barcelona —sobretot en relació
amb les fires de les ciutats alemanyes— el volum i el pes dels
expositors estrangers és relativament reduït, la qual cosa
perjudica moderadament la situació relativa de la ciutat.



Sector: Alimentació, restauració, hosteleria i equipament
A Barcelona inclou: Alimentària - Tecnoalimentària - Hostelco

Ciutat
Nombre
de salons

Expositors directes

Total

Visitants

professionals
i acreditats

Colònia
París

Barcelona
Frankfurt
Düsseldorf
Munic
Amsterdam

2 161.733 3.772 5.668 246.680
4 172.054 798 3.070 221.035
3 132.269 221 1.961 380.307
2 80.834 390 1.153 101.514
2 60.662 258 1.009 118.757
1 56.066 224 694 n.d.
1 39.635 n.d. 659 93.463

Sector: Tèxtil, confecció, calçat, cuir i complements
A Barcelona inclou: Gaudí Home (bianual) - Gaudí Dona (bianual) - BCNHome (bianual) - Mostra de Teixits (bianual) -

Pielespaña - Barnajoia - Bijuteria (bianual)

Ciutat
Nombre
de salons

Superfície
coberta (m2)

Expositors directes
Visitants

professionals
i acreditatsEstrangers Total

París 6 164.507 2.012 5.935 165.990
Colònia 5 144.777 1.131 3.365 124.519
Munic 2 115.710 813 3.457 105.393
Frankfurt 3 115.541 918 2.719 59.161
Barcelona 12 86.584 640 1.934 135.348
Madrid 6 28.103 10 762 245.512
Offenbach 2 23.424 243 904 14.349

En aquest cas, el nombre de visitants professionals i acreditats coincideix amb el total de visitants.
Font:Elaboració pròpia amb dades facilitades per la Fira de Barcelona.

Alimentació, restauració, hosteleria i equipament

El sector de l'Alimentació junt amb el del Transport, són les
activitats en les que les fires que se celebren a la ciutat tenen una

major rellevància a nivell internacional. En concret, en el
conjunt de fires agrupades sota l'epígraf d'Alimentació,
restauració i hosteleria, a Barcelona en considerem tres, quatre
a París i dues a Colònia, les dues ciutats situades pel davant de
Barcelona. Pel que fa a visitants professionals i acreditats,
Barcelona ocupa el primer lloc, mentre Colònia destaca un cop
més pel nombre d'expositors, especialment forans. Vala dir que
si es disposés de més dades, en aquesta classificació hi figurarien
en llocs força destacats ciutats com ara Londres, Basilea i
Amsterdam.

Tèxtil, confecció, calçat, cuir i complements

En funció del nombre de salons celebrats, és evident
l'especialització de Barcelona en aquest tipus de manifestacions,
la qual cosa es correspon amb la tradició industrial de la ciutat i
de la seva àrea d'influència. En aquest cas, i fent honor a la seva

tradició de capital de la moda, París ocupa un destacat lideratge,
per davant de Colònia, Munic i Frankfurt.

Malgrat l'excel.lent paper de Barcelona, no s'ha de perdre de
vista les magnitudes en què ens movem. En total, considerant
dotze salons a Barcelona per sis a París, el nombre d'expositors
presents a les fires d'aquesta ciutat triplica als presents a
Barcelona, mentre en superfície coberta la relació és de dos a u.
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Sector: Obra pública,
A Barcelona inclou:

construcció
Construmat - Expofryc

i equipament
- Rehabitec

Visitants
Nombre Superfície Expositors directes

professionals
Estrangers TotalCiutat de salons coberta (m2) i acreditats

París 2 118.871 338 2.735 268.916
Munic 3 130.196 646 2.318 176.729
Frankfurt 1 114.716 448 1.592 177.184
Barcelona 3 98.316 199 1.907 189.475
Hannover 1 98.158 335 1.642 186.347
Verona 1 94.794 298 1.193 90.401
Birmingham 1 64.350 n.d. n.d. 143.158

Sector: Trasports, circulació i complements
A Barcelona inclou: Saló Internacional de l'Automòbil - Vehicle d'ocasió - Expomóvil - Cosmo - Rodatur - Caravaning

Ciutat
Nombre
de salons

Superfície
coberta (m2)

Expositors directes
Visitants -

professionals
i acreditatsEstrangers Total

Frankfurt 2 225.960 1.771 3.720 150.036
París 3 151.933 821 2.602 215.826
Barcelona 6 141.914 246 1.831 596.584
Berlín

Colònia
2
1

56.248
45.429

1.844
747

2.541
1.186

101.890
165.006

Essen 2 68.249 88 594 n.d.
Madrid 4 45.244 112 964 51.557

Font. Elaboració pròpia amb dades facilitades per la Fira de Barcelona.

Obra pública, construcció i equipament

Aquest sector està també encapçalat per París, encara que
amb un marcatge molt estret per part de Munic. Barcelona,
representada per Construmat,Rehabitec i Expopfryc, esmanté
en una quarta posició, entre les ciutats alemanyes de Frankfurt i
Hannover. Com és habitual, la diferènciamés notable entre les
fires celebrades a Barcelona i les de les ciutats alemanyes és el
superior pes que en aquestes tenen els expositors estrangers.
Això també és aplicable a París. Utrecht i Birmingham són dues
ciutats amb fires rellevants en aquest sector per les que no es

disposa de prou informació.
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Transports, circulació i complements

El Saló Internacional de l'Automòbil que se celebra a

Barcelona cada dos anys és l'esdeveniment que permet a la
ciutat figurar en un lloc de primer ordre a nivell europeu pel que
fa al sector del Transport en general. El lloc d'honor és reservat
per Frankfurt, amb una especialització total i absoluta en el món
de l'automòbil, mentre París deu la seva segona posició al saló
que celebra sobre el món de l'aeronàutica i l'espai. Si hom es

fixés exclusivament en el nombre d'expositors, Berlín, amb una

forta especialització turística, passaria a disputar la segona plaça
a París. Com en d'altres ocasions, Amsterdam figuraria en un

lloc destacat si hom disposés d'informació suficient; aquest és un
cas similar al de Ginebra, però l'esmentada manca de dades
sobre les fires suïsses fa impossible avaluar-ne exactament la
posició.



Sector: Agricultura,
ABarcelona inclou:

silvicultura,
Expoaviga

viticultura i equipament

Nombre Superfície Expositors directes
Visitants

professionals
Ciutat de salons coberta (m2) Estrangers Total i acreditats

Frankfurt 1 103.985 500 1.692 346.649
París 3 117.980 145 1.975 622.079
Berlín I 31.896 414 842 459.653
Colònia I 40.062 296 740 26.102
Hannover 1 28.278 247 716 55.847
Barcelona 1 29.317 121 621 33.575
Orleans 1 26.059 99 704 24.320

Sector: Mobiliari
ABarcelona inclou:

i equipament per la llar
Expohogar

,

Nombre Superfície Expositors directes
Visitants

professionals
Ciutat de salons coberta (m2) Estrangers Total i acreditats

Colònia 4 359.667 2.792 5.145 218.599
París 5 132.933 776 2.125 108.085
Milà 4 54.522 378 3.107 379.747
Frankfurt 1 116.814 1.172 1.943 59.449

València 3 108.954 98 1.535 84.789
Lió 1 37.578 182 638 25.011

Barcelona 1 30.593 20 850 25.215

Sector: Informació, comunicació i ofimàtica
A Barcelona inclou: Sonimag - Informat

Ciutat

Nombre

de salons
Superfície
coberta (m2)

Expositors directes

Estrangers Total

Visitants

professionals
i acreditats

Hannover

Colònia
París
Munic
Berlín
Barcelona
Madrid

1

1

2

1
1

2
1

203.159

113.797
86.671
56.917
47.002
53.561
27.449

781

385

174
200

147
75

20

2.248

1.683
1.028
964
365
641
443

406.474

166.305
236.361
147.239
411.017
26.876
152.669

Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per la Fira de Barcelona.

Agricultura, silvicultura i viticultura

Com es pot comprovar, aquest sector està dominat de forma
clara per dues ciutats -Frankfurt i París- mentre la resta,
inclosa Barcelona, esmanté en un segon lloc força allunyat. A
aquest segon grup de ciutats, s'hi hauria d'afegir ciutats
italianes, com ara Pàdua i Verona, que no han estat

considerades per no disposar d'informació suficient. L'anàlisi de
les dades evidencia el domini de París i Frankfurt sobre la resta,
a més de remarcar la superior presència d'expositors estrangers
a les fires alemanyes que no a la resta.

Mobiliari i equipament per la llar

Pel que fa a aquesta agrupació sectorial, Colònia amb quatre
salons destaca clarament per sobre del conjunt. Milà també
n'organitza quatre i París cinc. Excepcionalment València
-amb tres salons- figura dins el grup de les set primeres,
mentre Barcelona, amb un sol saló -Expohogar- es veu

relegada, també de forma excepcional, a encapçalar un tercer

bloc format per ciutats com ara Viena, Torí, Amsterdam i

Helsinki.

Informació, comunicació i ofimàtica

Si en el cas de l'agrupació de fires dedicada a Mobiliari i
equipament per la llar, Colònia era la ciutat estrella, en aquest
cas es veu relegada a la segona posició per Hannover. En tot
cas, les cinc primeres posicions corresponen a quatre ciutats
alemanyes i París. De nou es constata l'atractiu que té el mercat
i les fires alemanyes pels expositors estrangers, a diferència del
que succeeix a la resta, amb un caràcter més local.
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Sector: Esport i
ABarcelona inclou:

111.111
oci
Sport - Esport i Càmping

Nombre

de salons

- Nivàlia - Nàutic

Superfície
coberta (m2)

directes
Visitants

professionals
i acreditatsEstrangers TotalTota

Munic

París

Düsseldorf
Colònia
Friedrichshafen
Barcelona
Grenoble

2
3

1

2
1

4
1

123.930
78.630
70.503
59.492
29.252
55.227
19.240

1.433
122
433
527
158
66

201

2.453

1.760
1.260
1.033
558
877
679

72.483

150.449
n.d.
42.610
104.699
32.273
14.906

Sector: Indústria, serveis i equipaments
A Barcelona inclou: Expotrónica

Ciutat
Nombre Superfície

'-erákkiiiiiiiir■iiiiierta (m2)
Expositors directes

Visitants

professionals

Munic
París

Brno

Frankfurt
Tolosa
Madrid
Barcelona

3
3
1

1

1
2

1

130.663
66.642
41.909
36.194
14.372
22.086
11.273

1.507
1.285
1.045
486
137
38

112

3.678
2.977
1.069
823
703
450
346

90.407
126.282
n.d.
51.684
57.220
26.387
8.692

Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per la Fira de Barcelona.

Esport i oci

Malgrat comptar amb una notable diversitat de salons, en
total en considerem quatre, Barcelona es veu de nou superada
clarament per un grup de cinc ciutats centreuropees. París,
gràcies també a la diversitat de salons que acull sobre el tema,
figura coma capçalera d'un grup de tres ciutats que es disputen
el segon lloc, molt lluny, però, deMunic, que encapçala
clarament el sector. Un cop més, la gran diferència de les ciutats
alemanyes en relació amb la resta és el pes dels expositors
estrangers sobre el total. Mentre a París o a Barcelona no
superen el 8 per cent, a Munic i Colònia depassen de llarg el 50
per cent.

Indústria, serveis i equipaments

De la classificació sectorial realitzada a partir de les
recomanacions de la UFI, aquest sector és un dels menys
representats a Barcelona, on només s'inclou Expotrónica.
Malgrat tot, i especialment a causa que no es disposa de dades
d'algunes ciutats importants pel que fa a aquest tipus
d'exposicions -com ara Milà i Viena- Barcelona figura en

setena posició, encara que molt lluny dels primers llocs. De
forma excepcional, Barcelona es veu superada per Madrid on es

consideren dos salons. Els dos primers llocs estan ocupats, com
succeïa en el cas de l'Esport i oci, per Munic i París, en aquest
ordre i amb tres salons cadascuna. El tercer lloc està ocupat per
la ciutat txecoslovaca de Brno, que destaca per tractar-se d'una
manifestació amb una gran presència d'expositors estrangers.
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Síntesi
En defmitiva, si atorguéssim una ponderació equivalent per

cada agrupació sectorial de salons, la informació disponible ens

situa Barcelona en el cinquè o sisè lloc europeu de ciutats de
fires, per darrera de París, Frankfurt, Colònia i Munic, al mateix
nivell que Hannover i immediatament per davant de Berlín. Si la
informació disponible sobre Milà fos més exhaustiva,
possiblement se situaria per davant de Barcelona. Com ja hem
avançat anteriorment, les fires de Barcelona tenen un grau
d'internacionalització -en termes d'expositors estrangers
presumiblement també, de visitants- inferior al dels grans
certàmens i ciutats competidores, amb les que aconsegueix un

bon resultat en les variables més quantitatives -superfície
coberta, visitants totals, etc. Igualment, els certàmens de
Barcelona presenten com a característica força diferencial llur
notable especialització i, en conseqüència, l'elevat nombre de
salons existents per a unamateixa matèria temàtica. Finalment,
cal remarcar l'estreta relació de l'activitat de fires amb l'activitat
industrial en lamesura que les especialitzacions productives més
o menys tradicionals -tèxtil i confecció, automoció,
alimentació, construcció- són les que donen lloc als certàmens
de majors dimensions i de superior projecció.



Monografia 2
L'any turístic a Barcelona.
Perfils dels visitants segons
la motivació de la visita
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Un sector que mou 114milmilions de pessetes anuals

El sector turístic de la ciutat ha generat durant l'any 1989
—febrer 1989/gener 1990— un volum de negoci
d'aproximadament 114milmilions de pessetes, dels quals 33.535
corresponen a la despesa en allotjament i en altres serveis
prestats als hotels i 80.369 a despesa extrahotelera. Aquesta
darrera es distribueix principalment en menjar i beguda —63,6
per cent—, compres —20,3 per cent— i oci i entreteniment
—8,9 per cent.

A Barcelona s'han efectuat un total de 3,9milions de
pernoctacions en hotels d'una a cinc estrelles —a més d'hostals
de tres estrelles—, generades per 1,65 milions de visitants, amb
una estadamitjana de 2,4 pemoctacions per persona. La
categoria d'hotels que capta un major volum de pernoctacions és
la de 3 estrelles —amb 36,8 per cent del total—, seguida de la de
4 estrelles —28,6 per cent— i la de 5 —16,2 per cent. És a dir,
aquestes tres categories polaritzen la granmajoria de
pernoctacions efectuades a la ciutat —el 81,6 per cent—, i els
hotels de categoria superior —4 i 5 estrelles— en generen el 44,8
per cent.

Quant a les pernoctacions per visitant, hi ha una tendència
general perquè llur nombre disminueixi a mesura que augmenta
la categoria de l'establiment. Així, la durada de l'estada resulta
inferior a lamitjana de la ciutat en els hotels de 4 i 5 estrelles, a

més dels d'una.

Pel que faal nivell d'ocupació, en termes d'habitacions,
aquest oscil.la entre el 69 i el 82 per cent. Tanmateix, aquests
percentatges corresponen a les categories més baixes i que
generen un menor nombre de pernoctacions. En canvi, a les
quatre restants categories —entre 2 i 5 estrelles—, els nivells
d'ocupació són molt homogenis i només oscil.len entre el 76 i 78
per cent, de forma que lamitjana total queda també en el 76 per
cent.

En canvi, en termes de nivell d'ocupació de places, les
diferències són més notables, sobretot entre els hotels de 4 i 5
estrelles —56/58 per cent— i els de 2 i 3 estrelles —68/69 per
cent. Això és a causa del diferent nivell d'utilització de les
habitacions i de la pràctica molt més estesa en els hotels de
categories superiors que una sola persona ocupi una habitació
doble. La mitjana del conjunt d'hotels queda establerta en el 62
per cent d'ocupació de les places.

En el conjunt de l'any hi ha un dar predomini
—aproximadament un 50 per cent— dels que ens visiten per
motius comercials i de negoci en general. Un 21 per cent del
total ho fa per motius vacacionals. Aquest tipus de turisme es

concentrabàsicament en el trimestre agost-octubre. Llurs
principals motivacions són el lleure i la cultura. Finalment, el
turisme de fires i congressos representa un 14,4 per cent dels que
han pernoctat durant el 1989 a Barcelona. El volum màxim dels
que ens visiten per aquestmotiu es registra durant els primers sis
mesos de l'any, especialment en el període maig-juliol, període
en el que es celebren salons i fires —com per exemple el de
l'Automòbil.

Entre les raons d'elecció de Barcelona, sobresurt el fet de
venir de pas i el coneixement previ de la ciutat. Cal remarcar
que malgrat la seva rellevància, el coneixement previ de la ciutat
ha anat perdent pes al llarg de l'any 1989. Gairebé un 13 per
cent dels visitants vénen per recomanació. És palesa la poca
incidència de les agències de viatges i de la informació
mitjançant fulletonspublicitaris en el moment de decidir la
destinació del viatge.

Gairebé un 83 per cent dels enquestats han repetit la seva

visita almenys una vegada. Aquest nivell s'ha mantingut durant
tots els trimestres amb l'excepció del pròpiament vacacional
—agost/octubre— on hom comprovà un increment dels que ho
feien per primer cop.

Un 49 per cent dels visitants prové de la resta de l'Estat. A
l'últim trimestre de l'any, es reforça la seva presència. Hi
destaca el pes dels que vénen de la Comunitat Autònoma de
Madrid i del País Valencià, seguits dels procedents del País Basc
i d'Andalusia. Quant al turisme estranger, aquest representa un
51 per cent del total dels que pernocten a la ciutat. Hi destaca la
presència dels francesos i dels italians, seguits dels de
nacionalitat britànica. Cal assenyalar el fort i progressiu
creixement del volum de visitants japonesos al llarg de l'any que
assoleix el seu puntmàxim en el darrer trimestre de l'any.
Tanmateix, llur pes, així com el de nord-americans, encara és
força inferior al de lamajoria de grans ciutats europees.

Pel que fa a les característiques identificadores de lamostra
analitzada, un 73,5 per cent dels enquestats són homes i un 26,5
per cent dones. L'edat modal de lamostra se situa en l'interval
entre els 35 i els 49 anys. Cal remarcar també el pes del
col•lectiu entre els 25 i els 34 anys.

Respecte la professió, el grup més rellevant és el dels
Professionals liberals —un 16,9 per cent. El segueix el dels
Empleats —un 16,6 per cent— i el dels Alts directius —un 16,1
per cent. A continuació, i amb una important participació, es
troben els Càrrecs intermedis —un 15,7 per cent. Hi ha poca
presència de les mestresses de casa i dels estudiants. Ambdós
col.lectius es concentren bàsicament en els períodes vacacionals.

L'avió és el mitjà de transportutilitzat majoritàriament pels
enquestats —un 51,5 per cent. És a dir, hi ha un clar predomini
de l'avió en relació amb la resta de mitjans possibles. La
utilització del vehicle propi és relativament baixa i esmanté
gairebé constant al llarg de l'any. L'autobús/autocar segueix
tenint poca rellevància amb uns nivells d'utilització força baixos i
oscil•lants segons el trimestre que es tracti. Tant el vehicle propi
com l'autocar/autobús assoleixen la seva quotamàxima durant el
període estival. En darrer lloc, el tren, mitjàminoritari,
presenta importants variacions durant l'any que no coincideixen
necessàriament amb períodes estrictament vacacionals. Per tant,
hom apunta la hipòtesi que sigui en bona part un mitjà utilitzat
per motius de negoci, possiblement en desplaçaments provinents
de la resta de l'Estat.
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Mitjana de nits que ha pernoctat o pernoctarà a Barcelona

Total de visitants

Visitants per motius comercials

Visitants dé fires i congressos

Visitants turistes

Visitants de pas

2,19

2,28

2,39

1,12

3,54

Nits 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

La contractació de l'allotjament es fa bàsicament en origen
—un 72 per cent— i, d'aquests, vora un 65 per cent ho fa
mitjançant un intermediari. Aquest darrer grup arriba
principalment a la ciutat per motius congressuals. El règim
d'allotjamentmés freqüent és el d'habitació i desdejuni. Cal
remarcar la poca significació dels visitants que contracten el
règim demitja pensió o pensió completa, degut, en gran part, a
l'escassa presència de persones que ens visiten en grups
organitzats.

La major part dels enquestats vénen sols o amb amics. També
és rellevant el grup dels que ho fan amb la família
concretament, dels que ho fan sense fills. Aixó no obstant,
durant els mesos d'agost a octubre, els que vénen amb fills
arriben a representar fins al 18,5 per cent del total de les
pernoctacions.
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Si analitzem la despesa extrahotelera, veiem que un 63,6 per
cent del total gastat es destina a despeses de restauració.
Aquesta forta concentració en menjar/beguda s'explica per
l'elevat percentatge que només contracta el règim d'habitació i

desdejuni.Un 20,2 per cent es dedica a compres i un 9 per cent
a entreteniment.

Quant als indrets més visitats de la ciutat, destaquen com a

punts de màxim interès turístic Gaudí i elmodernisme, el Barri
Gòtic/Ciutat Vella, la Rambla, Montjuïc i el Museu Picasso. Es
continua palesant lagran capacitat d'atracció que tenen Gaudí i
el conjunt demonuments modernistes en ser el primer punt
d'interès turístic pels visitants que arriben a la ciutat.

Sobre els aspectes més positius de la ciutat, en valoració
sistemàtica de al 10, l'oferta Arquitectònica, l'oferta Cultural,
la quantitat i qualitat de la Restauració així com de l'oferta
Comercial són els atractius més apreciats. La Contaminació
ambiental es valora com l'aspecte menys positiu, seguida dels
problemes de Seguretat ciutadana i del Nivell de preus, tots dos
elements, però, amb una puntuació superior al 5. En darrer lloc,
el grau de satisfacció declarat és força elevat.



Motiu pel que ha escollit Barcelona com a destinació turística* (%)

• Coneixia la ciutat
Recomanat per familiars o amics

EJ Està de pas
EJ Recomanat per agència de viatges
EJ Informació de fulletons
EJ Altres

* Només per als visitants per turisme vacacional o en etapa de viatge.
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Algunes característiques dels visitants a Barcelona en comparació
amb la resta de turisme urbà de l'Estat espanyol

Tot i que l'Enquesta d'Activitat Turística de Barcelona no té de
moment equivalent a cap de les restants ciutats de l'Estat
espanyol, disposem recentment d'un estudi efectuat per una
consultora especialitzada sobre les característiques de les
explotacions hoteleres. Algunes de les preguntes que s'efectuen
als hotels són equivalents a les que es fan a l'Enquesta de
Barcelona i, a més, s'hi diferencien, d'una banda, els
establiments de caràcter urbà i, de l'altra, els de Madrid. Al
quadre que figura en aquestes pàgines es comparen els resultats
d'ambdues enquestes.

Pel que fa a l'origen dels clients, constatem que a Barcelona
els visitants estrangers són majoria, mentre a la resta de ciutats

en menor grau, a Madrid- són majoritaris els pertanyents a

l'Estat espanyol. Al conjunt de l'Estat, en canvi, tornen a ser-hi
majoritaris els estrangers a causa del predomini dels visitants
vacacionals.

Si examinem els països de procedència, resulten molt
il.lustratives les diferències entre Barcelona i la resta, sobretot
amb Madrid. Així, a Barcelona hi ha un ampli predomini dels
visitants procedents dels grans països europeus, especialment de
França, Itàlia i Gran Bretanya. Aquests tres grups,
especialment, tenen una incidència moltmés acusada a

Barcelona que a la resta de ciutats, sobretot que a Madrid.

En contraposició, els visitants nord-americans tenen una

presència molt escassa a Barcelona, especialment en comparació
amb Madrid, on són la nacionalitat majoritària. Els alemanys,
per la seva banda, ocupen un segon graó en importància tant a

Barcelona com a Madrid com al conjunt de ciutats. Llur pes, en
canvi -igual que ocorre amb els visitants britànics-

,
és molt

superior en el conjunt dels hotels de l'Estat a causa del turisme
vacacional.

Pel que fa als japonesos, constitueixen arreu el sisè grup en

importància, però tenen preferència també per les ciutats. A
Barcelona, malgrat el que podria semblar, assoleixen un pes
inferior al que tenen a la resta de ciutats, inclosa Madrid. Resta
un nombrós col.lectiu classificat sota l'epígraf d'Altres, on els
visitants de la resta d'Europa semblen molt més importants
arreu que no pas a Barcelona. Madrid, a més, compta amb
aproximadament un 10 per cent de visitants llatinoamericans.
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Característiques dels clients dels hotels
a Barcelona en comparació ambMadrid,
amb les ciutats i amb el conjunt de
l'Estat espanyol

Hotels de

Barcelona

Hotels

de Madrid
Hotels

de Ciutat

Hotels

d'Espanya

61,7
38,3
100,-

40,8
59,2
100,-

8,3 19,8
10,3 6,4
8,7 20,5
7,3 6,7
13,4 8,9
5,0 2,5
46,1 34,7
100,- 100,-

igen de la

48,6 57,6
51,4 42,4
100,- 100,-

Interior

Estranger
Total

amLstranjers deprocedència^
Alemanya Fed. 8,7 8,0
França 21,6 6,2
Gran Bretanya 18,3 10,0
Itàlia 20,0 4,2
Estats Units 6,6 20,8
Japó 4,4 5,2
Altres 20,4 44,4
Total 100,- 100,-

En síntesi, doncs, els visitants de Barcelona estan molt
polaritzats en els més grans i pròxims països d'Europa, però
apareixen notables mancances per tant, oportunitats de
negoci- en els mercats de la resta d'Europa, Nord-amèrica i, en
menor mesura, Llatinoamèrica.

Quant a la motivació de la visita, hi ha una notable similitud
entre totes les ciutats, en contraposició al que ocorre en el
conjunt de l'Estat, on els visitants per turisme són clarament
dominants en detriment dels de negocis. Si comparem Barcelona
amb Madrid, els visitants per negocis -incloent-hi els
comercials i els de fires- són el grupmajoritari a ambdues
ciutats, però és a Madrid on tenen un predomini més intens. A
Barcelona, en canvi, hi ha una participació lleugerament més
elevada dels visitants vacacionals -en els que també hem inclòs
els de pas- i dels que participen en congressos -inclosos els
acompanyants. Tot i la similitud en temes del pes que els
visitants turístics assoleixen a ambdues ciutats, cal remarcar que
una tercera part d'aquests arriben a Madrid en grups
organitzats, mentre que a Barcelona la gran majoria ho fan
individualment, la qual cosa evidencia un altre segment
potencial per a la ciutat. A la resta de ciutats, el component de
visitants vacacionals és més elevat i hi disminueix la importància
dels que participen en congressos.

Finalment, pel que faal sistema de reserva o contractació de
l'allotjament que s'ha fet en origen, a Barcelona la proporció és
de dos a un entre els qui ho han fet amb intermediari i els qui
no, molt similar al del conjunt de les ciutats espanyoles. En
canvi a Madrid, quasi la meitat de les contractacions que es fan
en origen no empren un intermediari. Al conjunt de l'Estat i a
causadel pes que hi tenen els visitants vacacionals -amb una

utilització moltmés freqüent dels grups organitzats-, la
proporció és de tres a un entre els qui utilitzen un intermediari i
els qui no.



Distribució dels visitants per nacionalitats (°/0)

Espanyola
O Francesa

ri Italiana

Britànica

48,6

10,3

9,4

4,5

3,4
2,2

10,5

fl Alemanya
O Nord-americana

Japonesa
Altres

60,4

7,3

7,2

8,1

4,6

2,2
1,7

8,5

15,2

17,6

58,5

19,9

11,8

17,0

5,2

6,4

7,6
5,3

8,1

1,6 18,6
0,8

6,4

A Total de visitants.
B Visitants per motius comercials.
C Visitants de fires i congressos.
D Visitants per turisme vacacional.
E Visitants de pas.

43,1

11,4

12,2

13,6

7,7

2,8

1,5

7,7
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Característiques dels visitants de Barcelona permotius de negocis
i/o professionals

Durant el 1989 —de febrer del 1989 a gener del 1990—
Barcelona ha rebut 238 mil visitants per motius comercials o de
negocis. Aquest és el grupmés nombrós de tots els tipus de
visitants, amb el 44,1 per cent del total i ha estat majoritari a
tots els trimestres excepte al d'agost a octubre.

El perfil dels visitants que vénen per motius de negocis i/o
professionals és el següent:

El 87,1 per cent són homes. Més de les tres quartes parts
tenen entre 25 i 49 anys. Respecte a la professió, hi destaquen,
amb un 57 per cent professions que impliquen elevats nivells de
formació.

Els visitants de nacionalitat espanyola representen un 60 per
cent i entre els de nacionalitat estrangera cal destacar la
britànica, amb un 8 per cent, seguida de la francesa i la italiana,
ambdós amb un 7 per cent. Del col.lectiu de visitants de la resta
de l'Estat, les Comunitats Autònomes que més sobresurten són

Madrid, amb un 34,4 per cent, seguit del País Valencià i el País
Basc, amb un 12 per cent i un 10 per cent respectivament.
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Respecte a la repetitivitat de la visita a Barcelona, cal destacar
un 38,5 per cent que declara haver-hi estat entre 2 i 10 vegades,
entre que el 15 per cent declara venir entre dues i tres vegades a

l'any.El principal mitjà de transportutilitzat per venir a la ciutat
pel segment negocis és l'avió, amb un 64 per cent, seguit del
cotxe amb un 26 per cent.

L'estadamitjana del col.lectiu negocis és de 2,3 nits i 2,9 dies.
Quasi el 50 per cent contracta la seva estada en origen i per
mitjà d'un intermediari; el 58 per cent contracta l'habitació amb
esmorzar seguits dels que solament contracten l'habitació, amb
un 31,6 per cent. Aquest grup s'allotja sobretot en hotels de 3
i 4 estrelles, tot i que és el col.lectiu amb més propensió a

allotjar-se en establiments de 5 estrelles.

Podem destacar que gairebé la meitat del segment negocis ve
a Barcelona individualment, seguit d'un 40 per cent que ve
acompanyat per amics i/o companys de la feina.

La despesa mitjana extrahotelera del client de negocis és de
16.200 pessetes diàries, essent la partida de menjar i/o beure la
més alta, amb un 67 per cent.

Quant als llocs de la ciutat visitats per aquest segment, cal
tenir en compte que el 64,3 per cent no realitza cap visita. El
Barri Gòtic i Montjuïc són visitats pel 12 per cent i el 9 per cent
de personatges d'aquest segment, respectivament.

En opinió dels enquestats respecte a diferents aspectes de la
ciutat —amb una escala de al 10, els més ben valorats són

l'oferta arquitectònica i l'oferta cultural, i els més mal valorats
són la pol.lució ambiental i la seguretat ciutadana.

El grau de satisfacció de la seva estada a Barcelona és, en la
granmajoria, entre bastant i molt satisfactori.



Característiques dels visitants de Barcelona per motius de turisme

Els visitants per motius estrictament turístics han estat durant

l'any 1989, 347 mil —21,0 per cent dél total— i constitueixen el
segon segment en importància, tot i que el trimestre agost
octubre van ser els més nombrosos.

El perfil del visitant per motiu turístic és el següent:

El 55 per cent són homes i el 45 per cent són dones. Respecte
la professió, hidestaquen els empleats i els estudiants, amb un

22,6 per cent i 19,5 per cent respectivament; hi és bastant
minoritària la presència d'alts directius i tècnics superiors.

Les nacionalitats més representatives són la italiana, la
francesa, l'espanyola i la britànica amb un 20 per cent, 17 per
cent, 15 per cent i 13 per cent respectivament. Dintre la
nacionalitat espanyola, hi destaquen els visitants procedents de
Madrid amb un 25 per cent i els del País Valencià amb un 15 per
cent. És l'únic segment on els visitants de la resta de l'Estat no
són majoritaris.

Gairebé la meitat dels turistes que visitenBarcelona no havien
vingut anteriorment a laCiutat i el 28 per cent han vingut
solament un cop. En aquest cas, el comportament és també molt
diferent als altres segments, on els que ens visiten per primer
cop sempre són força minoritaris.

L'avió és el principal mitjà de transport utilitzat per aquest
col.lectiu amb un 36 per cent, però l'autocar i el tren hi tenen
una presència superior que no pas a les altres categories. El
cotxe, igual que l'autocar, transporta el 25 per cent d'aquest
tipus de visitants.

L'elecció de Barcelona per part d'aquest grup és deguda
principalment perquè ja coneixia la ciutat anteriorment —amb
un 30 per cent seguit per la recomanació de familiars amb un 22

per cent. L'll per cent dels visitants es troben en una etapa del
viatge, és a dir, entra dintre la seva ruta turística o «Tour». Les
recomanacions de les agències de viatge i els fulletons de
promoció només decideixen 1'11 per cent i el 9 per cent de
visitants turístics a la ciutat.

L'estadamitjana del segment turisme, la més elevada, és de 3
a 4 nits. Quant a la contractació de l'allotjament, es fa
bàsicament en origen i amb intermediari amb un 48 per cent,
encara que cal destacar el 24 per cent de turistes que el
contracten a l'arribada i sense intermediari. El règim
d'allotjament majoritàriament és d'habitació i desdejuni seguits
dels que solament contracten l'habitació.

Aquest és el col•lectiu amb una presència més dispersa entre

els establiments de diferents categories, tot i que lamajoritària
és la de 3 estrelles, seguida per la de 4 i la de 2 estrelles.

Cal destacar que l'únic segment dintre la mostra, que ve amb
la família en la seva quasi majoria —40 per cent—, és el de
turisme, seguit dels que vénen amb amics/companys i dels grups
organitzats amb un 28 per cent i un 22 per cent respectivament.

La despesa mitjana extrahotelera del col.lectiu turisme és de
13.300 pessetes; cal remarcar que aquesta és una mica més baixa
que la mitjana general de la mostra. Quant a ladestinació de la
despesa, el 53 per cent es dedica a lapartida de menjar i/o
beure. Tanmateix, el percentatge de la despesa destinat a
compres i entreteniment és força superior al de lamitjana
general de visitants.

Les visites efectuades pels turistes a la ciutat de Barcelona són
moltmés nombroses i diversificades que en els altres segments,
a causa de la mateixa finalitat de la visita. El BarriGòtic, la
Rambla i la Sagrada Família amb un 45 per cent, un 28 per cent
i un 27 per cent respectivament, són els principals punts
d'atracció, seguits, en segon terme, pel Museu Picasso,
Montjuïc, el Port i Colom. Respecte a l'opinió dels diferents
aspectes de la ciutat, valorats amb una escala de al 10, els que
més divergeixen a l'alça de lamitjana general de lamostra són

l'oferta arquitectònica i cultural junt amb laquantitat d'hotels.
Aquest és un dels col.lectiusmés sensibles a la seguretat
ciutadana i a la pol.lució ambiental. Globalment, però
juntament amb els qui vénen d'acompanyants— és el segment
de visitantsmés satisfet de l'estada a Barcelona i que puntua de
forma més elevada els diferents elements sotmesos al seu judici.
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Característiques dels visitants de Barcelona per motius de fires,
congressos i convencions

Durant el 1989, Barcelona ha rebut 238 mil visitants per
motius de fires o de congressos. Aquest és el tercergrup de
visitants en importància amb el 14,4 per cent del total; el
trimestre on es registra una major presència d'aquest tipus de
visitants és el de maig-juliol.
El perfil dels visitants per motiu fires/congressos és el següent:

El 87 per cent dels visitants són homes. La majoria tenen
entre 35 i 49 anys. Més de les tres quartes parts tenen professions
que impliquen elevats nivells de formació, el 28 per cent dels
quals són alts directius.

Gairebé les dues terceres parts del segment provenen de la
resta de l'Estat. Segueixen els francesos amb un 18 per cent i els
britànics i italians amb un 8 per cent respectivament. Quant al
col.lectiu de visitants de l'Estat, hi destaquen els procedents de
Madrid i del País Valencià. També, caldria destacar-hi els que
vénen del País Basc, amb presència bastant més elevada que en

el conjunt general de visitants.

La repetitivitat de la visita a Barcelona és bastant accentuada
en aquest segment, un 43 per cent havien estat a Barcelona
entre 2 i 10 vegades anteriorment i un 25 per cent declara venir a

la Ciutat entre 1 i 3 vegades a l'any.
L'avió com a la resta dels segments, és el principal mitjà de

transport —un 53 per cent— seguit del cotxe —un 34 per cent.
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L'estadamitjana del segment és de 2 a 3 nits, a l'igual que el
segment negocis. Més de la meitat del col.lectiu contracta el seu
allotjament des de l'origen a través d'intermediari; és important
tenir en compte que aquest tipus de visitants habitualment
contracten el seu allotjament a través l'organització congressual
o l'empresa de contacte a la fira. Quasi les tres quarts parts
contracten l'habitació i desdejuni, amb un tant per cent bastant
més alt que a la resta de segments. Aquest col•lectiu és el que té
una presència més concentrada en unes poques categories
d'hotels, 4 i 3 estrelles. En aquests darrers, s'hi allotja vora la
meitat de visitants del segment.

La despesa mitjana diària extrahotelera del client de fires i
congressos és de 20.700, pessetes, xifra bastant alta si la
comparem amb la resta de la mostra. En quant a la destinació de
la despesa extrahotelera, el 70 per cent vadirigit en menjar i/o
beure.

El 60 per cent dels visitants no realitzen o no tenen previst
realitzar cap visita a la Ciutat. Entre els que sí fan visites,
destaquen la visita a la Rambla i a Montjuïc, amb un 19 per cent
i 10 per cent respectivament. Els aspectes valorats més
positivament són l'oferta arquitectònica, l'oferta d'entreteniment
i l'oferta cultural. Els que reben un judici més sever són, un
altre cop, lapol.lució ambiental i la seguretat ciutadana, a més
de la quantitat d'hotels, fet a tenir en compte si observem que, a
la ciutat en èpoques de fires, l'oferta hotelera és nula, en molt
temps d'antelació.

En quant al grau de satisfacció de les instal.lacions dels
visitants de les fires, el 84 per cent està entre molt i bastant
satisfet. Respecte a l'organització, el 50 per cent està entre
bastant i molt satisfet, i pel que fà a les activitats
complementàries, el 37 per cent està bastant satisfet i el 26 per
cent està poc satisfet.

A partir del darrer trimestre, disposem d'algunes informacions
complementàries per aquest sector, encara no prou
representatives estadísticament, però indicatives de la situació
general. Així les tres quarts parts dels visitants a fires afirma que
la seva visita generarà algun tipus de transacció econòmica. Per la
seva banda, més de la meitat dels congressos i/o convencions
han tingut lloc en els hotels. Quant al grau de satisfacció de les
instal.lacións dels visitants per motiu de congressos, el 40 per
cent està bastant satisfet, i el 24 per cent està poc satisfet;
respecte a l'organització, el 83 per cent està entre bastant i molt
satisfet, i pel que fa a les activitats complementàries, el 40 per
cent està poc satisfet.

En conjunt, la granmajoria dels visitants de Fires i/o
Congressos està entre bastant i molt satisfeta de la seva estada a

Barcelona.



Característiques dels visitants de Barcelona per motius d'etapa de
viatge

El nombre de visitants arribats a la ciutat en etapa de viatge és
de 183 mil, l'11,1 per cent del total, tot i que lamenor durada de
la seva estada fa que generin un percentatge de pernoctacions
força inferior. És als mesos estivals quan hi ha més presència
d'aquest tipus de visitants.

El perfil dels visitants que vénen per motius d'etapa de viatge
és el següent:

El 69 per cent són homes i el 31 per cent són dones. Gairebé
la meitat dels visitants tenen entre 25 i 24 anys. Respecte a la
professió, destaquen, en primer lloc, els estudiants, —amb un 21

per cent seguits dels empleats i dels professionals liberals, amb
un 19 per cent i 16 per cent respectivament.

Les principals nacionalitats són, en primer lloc, l'espanyola,
amb un 43 per cent, seguida de la britànica i la italiana amb un

14 per cent i 12 per cent, respectivament. Del col.lectiu de
visitants de la resta de l'Estat, les Comunitats Autònomes que
més sobresurten són Madrid i Múrcia seguida d'Andalusia, les
Canàries i el País Valencià.

Quant a la repetitivitat de la visita a Barcelona, cal destacar el
38 per cent que declara haver-hi estat una vegada, i el 30 per
cent de dues a 5 vegades, circumstància molt més freqüent que a

la mostra general. El cotxe és el principal mitjà de transport
utilitzat per aquest tipus de segment, amb un 47 per cent.

L'estada mitjana del col.lectiu solament és d'una nit. Més de
lameitat dels visitants contracten el seu allotjament a l'arribada
a la ciutat i sense intermediari, seguits del 28 per cent que ho fan
des del lloc d'origen i amb intermediari, dels quals el 56 per cent
contracten l'habitació amb desdejuni i el 42 per cent solament
l'habitació. La categoria d'hotel que acull amb major proporció
aquest tipus de visitants és la de 5 estrelles, seguida de la de 4 i
la d'una, on és el segment amb més propensió a allotjar-s'hi.

El 50 per cent dels visitants ve acompanyat d'amics; a
continuació hi ha els que vénen acompanyats de la família amb
un 28 per cent.

La despesa mitjana extrahotelera d'aquest segment és de
12.500 pessetes, essent més baixa a lamitjana general de la
mostra. Més de les tres quartes parts de la despesa va dedicada a

la partida de menjar i/obeure.

La Rambla i el Barri Gòtic són els principals centres d'interés
amb el 30 per cent i 29 per cent respectivament. Respecte a

l'opinió dels diferents aspectes de la ciutat, valorats amb una

escala de I'l al 10, l'oferta arquitectònica i la cultural són —a

més de la d'entreteniment— els més valorats. La pol•lució
ambiental i la seguretat ciutadana són, d'altra banda, els valorats
més críticament. En relació amb els altres grups, aquest és el
que fauna valoraciómés alta de l'amabilitat dels ciutadans.

Les tres quartes parts dels visitants com a Etapa de viatge,
està bastant satisfet de la seva estada a Barcelona.
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