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Presentació

El número 6 de la revista, que a partir d'aquest número pren
el nom de BARCELONAECONOMIA, recull bàsicament les dades
corresponents al darrer trimestre del 1989, així com les dades
definitives d'aquest any. Entre les informacions ja habituals que
presenta la revista volem destacar la presència d'algunes
d'aquelles que tractem amb caràcter semestral. Entre elles cal
remarcar la Fira de Barcelona i l'anàlisi qualitativa dels
habitatges amb llicència d'obra. Entre les restants informacions
habituals amb un tractamentnou, cal remarcar l'anàlisi del
conjunt dels anys 1988 i 1989 fet per als sectors industrials,
efectuada a partir de les enquestes de conjuntura que realitza la
Cambra de Comerç.

Com a informació puntual, cal destacar una repassada de
darrera hora a l'oferta d'allotjaments hotelers a Barcelona, en
què es recullen les llicències d'obres atorgades des del 1988 fins
al primer trimestre del 1990 i es fa una relació dels projectes en

tràmit, de cara a obtenir una aproximació al més acurada
possible del que serà l'oferta definitiva d'allotjament en un

termini no gaire lluny.

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

— Mesures de la contribució de l'activitat municipal a
l'economia de la ciutat. Monografia realitzada per Anna
Cardellach, del Gabinet Tècnic de Programació de
l'Ajuntament de Barcelona, que quantifica el pes de l'activitat
municipal en relació amb el PIB de la ciutat a través de tres

indicadors —valor afegit brut, demanda final i pressupost
total—, per al període 1980-1990 i tant pel que fa a

l'Ajuntament estricte com pel que respecta al conjunt de
l'àmbit municipal, amb les seves empreses, instituts i
organismes similars.

— La construcció d'edificis d'oficines a l'Eixample (1988-1989).
Monografia realitzada per Amador Ferrer, Director de Serveis
de Control d'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona,
efectua un acostament a la dinàmica constructiva d'edificis
d'oficines a la ciutat i a l'Eixample durant els darrers anys,
n'especifica les localitzacions i assenyala la pressió que aquest
tipus d'usos terciaris està efectuant sobre la funció residencial.

— Barcelona, Centre Financer Europeu. Monografia realitzada
perMiquel Ángel Lorente, de Lorente & Asociados,
constitueix una síntesi de l'estudi del mateix nom encarregat
per l'Area d'Economia i Empreses de l'Ajuntament. S'efectua
un diagnósitc general de les potencialitats que Barcelona té
com a centre financer en un context europeu i internacional
amb canvis accelerats que ofereix noves oportunitats a totes

aquelles places que sàpiguen aprofitar el sentit d'aquestes
transformacions.

Barcelona, 27 de març de 1990

5



Qu.adre de síntesi

P rí

Darrera
dada

ponibk

Variació (%) Acumulat

darrers

-"toesos

4t.tr.89 1.465 53,9 128,2 7.394
4t.tr.89 753,6 -4,7 3,3 3.023,9

4t.tr.89 4.750 18,8 4,5 18.140
4t.tr.89 1.743 23,5 16,7 6.246
4t.tr.89 3.007 16,2 -1,5 11.894
4t.tr.89 1.745 5,6 9,3 6.971
4t.tr.89 1.013 11,3 11,0 3.902
4t.tr.89 732 -1,3 7,0 3.069
4t.tr.89 571,8 5,2 18,1 2.286,3
4t.tr.89 7.074 12,6 -0,7 32.942

4t.tr.89 509 -76,5 -17,4 3.960*

4t.tr.89 3.764 4,7 13,6 451.72
4t.tr.89 3.732 5,5 21.8 14.626
4t.tr.89 851,5 3,1 5,9
4t.tr.89 581,9 3,3 4,8
4t.tr.89 169,7 2,9 8,1
4t.tr.89 98,3 2,7 9,1

4t.tr.89 2.025 -13,4 14,2 8.146
4t.tr.89 1.302 -6,4 9,7 5.144
4t.tr.89 723 -23,6 23,4 3.002

2n.sem.89 292.802 -31,7 100,0 721.773
2n . sem .89 5.014 -24,1 60,3 11.621
2n.sem.89 624 -48,1 107,3 1.826

Nv.-Gn.89 1.039 -11,0 n.d. 4.409
Nv.-Gn.89 468 93,4 n.d. 1.754
Nv.-Gn.89 265 -50,3 n.d. 1.366
Nv.-Gn.89 115 -14,2 n.d. 606
Nv.-Gn.89 191 -26,2 n.d. 683

Des. 89 9,7
Des. 89 12,0
Des. 89 11,6
Des.89 16,2
Des.89 70.642 -15,8 -27,2
Des. 89 15.360 -27,6 -46,3
Des. 89 28.580 -15,0 -33,1
Des. 89 42.062 -16,4 -22,8
Des. 89 9.239 -30,3 -48,6
4t . tr.89 89.619 21,5 12,9 328.528

4t.tr.89 8.937 39,7 5,0 36.352
4t.tr.89 2.400 42,6 27,0 8.703
4t.tr.89 35.872 33,9 12,1 121.626

4t. tr.89 6.005,0 3,6 20,5 1.021,62
4t.tr.89 263,6 -12,3 2,4 1.314,3
4t.tr.89 349,5 20,9 -8,8 2.141,9
4t.tr.89 159.677 18,6 3,9 604.896
4t.tr.89 56.536 6,1 1,6 236.902
4t.tr.89 71.428 8,7 1,1 279.794
4t.tr.89 1,3' 7,2'
4t.tr.89 0,9' 6,91

1989 .728.240
4t.tr.89 3.344 2,0 -1,6 13.375
4t.tr.89 3.787 2,3 -5,2 15.901
4t.tr.89 3.206 -7,0 12,3 12.900
4t.tr.89 6.694 -7,4 16,2 26.813

111L...111
Activitat productiva
Inversió industrial registrada (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)
Desembarcades (milers tones)

Consum de ciment (prov.) (milers tones)
Projectesd'habitatges visats (prov.)
Habitatges nous previstos a les llicències
d'obresaprovades
Volum de crèdit del sistema bancari al sector
privat (prov.) (milers de milions ptes.)
Conferències telefòniques internacionals (milers)
Línies telefòniques: Total (milers)

Privades (milers)
No privades (milers)
D'enllaç (milers)

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

Fira de Barcelona
- Superfície contractada (m2)
- Expositorsdirectes
- Expositorsdirectes estrangers

Pernoctacions en hotels de 1-5 estrelles ien hostals
de 3 estrelles - Total

(milers) - Comercial-Negocis
- Turisme
- Fires-Congressos
- Altres

Mercat de treball
Taxa gral. d'atur (Barcelona ciutat) (°/0)
Taxa gral. d'atur (Barcelona prov.) (°/0)
Taxa gral. d'atur (Catalunya) (%)
Taxa gral. d'atur (Espanya) (%)
Atur total enregistrat (persones)
Atur juvenil (16-24 anys) (persones)
Atur masculí (persones)
Atur femení (persones)
Aturats sense ocupació anterior
Contractes registrats per l'INEM
Distribució sectorial dels contractes
incentivats: - Indústria

- Construcció
- Serveis

Estalvi, Consum i Preus
Dipòsits del sector privat enel sistema
bancari (prov.) (milers de milions ptes.)
Consumd'electricitat (usos domèstics) (Gwh)
Consumde gas canalitzat (milions de tèrmies)
Escombraries recollides (tones)
Matriculació de vehicles (prov.)
Consum de benzina (97 Oct.) (milers litres)
IPC. Barcelona (%)

Espanya (`)/0)

Població
Població resident estimada (milers de persones)

- Naixements
- Defuncions
- Immigrants
- Emigrants

(A) s/ període anterior

(B) si mateix període any anterior
Inclou la Vila Olímpica
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Dadesp ovisionals
2 Variació absoluta darrers 12 mesos

99,5
8,9

1,0
1,8
0,6
7,8
2,2
15,9
22,1
25,1

75,6

13,6
32,0
5,9
4,8
8,1
9,1

12,6
8,2

21,0

76,5
46,8
113,3

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

-27,2
-46,3
-3,1
-22,8
-48,6
12,9

13,8
36,4
11,7

20,5
4,1
4,6
4,0
9,9
3,4
7,2'
6,9'

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

n.d.
6,7

6,4
-1,6
11,2
8,0
4,7
13,1
30,9
46,9

n.d.

n.d.
13,0
4,1
2,4
5,6
12,6

8,3
9,6
5,8

72,9
-6,1
n.d.

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

-18-,1
-26,5
-27,5
-8,6
-25,9
32,2

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

123,4
-1,1
-1,7
7,3
17,0
6,0
5,2
5,8

Reforçament dels fluxos inversors
Desceleració dels ritmes expansius

Reactivació dels ritmes expansius, sobretot pel
que fa a mercaderies embarcades

Es mantenen els ritmes de creixement, amb un

superior dinamisme de la mercaderia desembarcada

Desceleració dels elevats ritmesde creixement
Frenada en el ritme de creixement

Important increment anual en incorporar
les llicencies de la Vila Olímpica
Alentiment dels ritmes de creixement condicionat

per les restriccions monetàries
Manteniment d'una forta tendència expansiva
Consolidació del ritme de creixement
Notable impuls en la taxa de creixement
Es consolida el notable ritme expansiu
Lleu desacceleració de la tendència alcista

Notable acceleració dels ritmes de creixement pel
que fa a trànsit internacional imenor dinamisme de
l'interior

Espectacular creixement, tant pel que fa a

superficie contractada com a nombre d'expositors
especialment els estrangers

El trimestre de menor activitatde l'any
L'increment dels visitants per motiu
de negocis no compensa la davallada
de la resta de categories

Forta disminució de les taxes d'atur de Barcelona i

província condicionada per la depuració estadística

Accentuació puntual dels ritmesde
disminució de l'atur, amb especial
incidència entre la gent jove iels
aturats sense ocupació anterior

Sensible disminuciódels ritmesexpansius

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

Creixement a una taxamés elevada que a la resta
de l'Estat
Alentimentdel consum per motius climàtics
Consum afectat per la bonança del clima
Manteniment de les taxes de creixement
Notable davallada de les taxes de creixement
Tendènciaa l'estabilització
Tot i la superior taxad'inflació per Barcelona,
la tendència és a disminuir el diferencial amb
el conjunt de l'Estat

-0,9 Es manté el Ileuger degoteig de la població
-2,1 S'estanca el creixement vegetatiu negatiu degut a la
5,4 lleu disminucióen el nombre de defuncions. El saldo
15,1 migratori negatiu segueix creixent, tot i el superior
27,2 dinamisme de la immigració



Indicador
Darrer període
disponible Tendència

Enquestes de conjuntura
Enquestes industrials (província)
Total indústria
Alimentació

Tèxtil

Pell, calçat i confecció

Fusta i mobles de fusta
Arts gràfiques
Farmacèutica

Química domèstica

Productes metàl.lics industrials

Maquinària elèctrica

Aparells elèctrics

Automoció

Enquesta comercial.
Grans superfícies (prov.)

Enquesta d'activitat turística

Desembre-Gener 1990

Alentiment dels ritmes de creixement de producció ivendes, encara que amb unes perspectives optimistes a la majoria de sectors

Sensible desceleració dels ritmes de producció amb vendes ipreus estabilitzats. Excel.lents perspectives per al proper bimestre

Estancament de la producció ivendes, amb estocs lleument excessius. Les expectatives, tot iuna cartera de comandes relativament estable,
no són massa optimistes. Problemes de financiació

Manteniment a l'alça dels ritmes de producció i vendes, especialment cap a l'exterior. Les perspectives són molt positives. Comença
a preocupar la manca de personal especialitzat
Davallada considerable dels ritmesde producció ivendes. Expectatives no gaire optimistes
Evolució més positiva de les vendes que de la producció, amb unes perspectives immillorables
Manteniment de la producció a la baixa. Sensible reducció dels ritmes de creixement de les vendes exteriors.

Cartera de comandes i perspectives menys solides que ara fa un any

Comportament molt semblant al del mateix període d'un any abans, afectat per la forta estacionalitat d'una part de la seva producció.
Les vendes a l'exterior han evolucionat millor que les interiors. Excel.lents perspectives
Producció poc expansiva junt amb unes vendes a l'exteriormés dinámiques que les interiors. Cartera de comandes a unbon nivell

i bones perspectives a curt termini. Preus a la baixa

Notable davallada dels ritmes de producció ivendes. El volum de la cartera de comandes iles expectatives declarades permeten mirar el curt

termini amb optimisme. Es detecten els primers problemes de finançament
Ha tingut una evolució pràcticament idèntica a la d'un any abans, amb un lleuger reforçament de la seva presència en els mercats exteriors.

Bones expectativesa curt termini, en unmarc de creixent competència
Es confirma l'esperada desceleració del ritme de creixement, tant de producció com de vendes, especialment a l'exterior. La situació de

la cartera de comandes i les perspectives prediuen una situació d'estancament

4t.tr.1989

Evolució molt positiva del trimestre, que s'ha reflectit en un augment de l'ocupació, que sembla confirmar les bones expectatives declarades
a un termini curt, amb l'única incògnita de l'evolució dels preus

Novembre-Gener

Disminució estacional del nombre de pernoctacions, amb una important davallada en el nombre de visitants parcialment compensada
per un allargament de l'estadamitjana

La conjuntura econòmica de Barcelona
durant el darrer trimestre de l'any

El quart trimestre del 1989 s'ha distingit per un alentiment
dels intensos ritmes expansius que han caracteritzat el conjunt
de l'any, tot i mantenir un tremp positiu. Així, la gran majoria
d'indicadors de producció i tots els de consum mantenen uns

ritmes de creixement —en relació amb el mateix trimestre de
l'any passat— inferiors als de la mitjana del conjunt de l'any en

relació amb el 1988.

En l'apartat d'indicadors de producció, disposem de les
enquestes d'activitat industrial de dos bimestres, octubre
novembre i desembre-gener. A les enquestes d'octubre-novembre
es confirmen les expectatives positives que s'apuntaven després
del recés estacional d'agost-setembre, amb un comportament
més favorable que en el mateix trimestre de l'any anterior en
producció, ocupació i estocs i similar en termes de vendes,
exteriors i interiors.

En canvi, les respostes corresponents al bimestre desembre
gener denoten un cert estancament generalitzat de la situació
—amb alguna excepció puntual, com ara Pell, calçat i
confecció— després de pràcticament tot un any d'expansió
important. En els productes de béns d'equip, d'altra banda,
sembla que s'acusa amb més intensitat el parèntesi vacacional de
Nadal que en els d béns de consum, sobretot pel que fa a les
vendes. Aquestes evolucionen moderadament a la baixa, una
mica més intensament i tot en els mercats interiors que en els
exteriors. Les diferències entre els sectors vénen més donades
per les expectatives més o menys immediates, que en la majoria

de sectors són positives i que només consideren la ralentització
de desembre i gener com a puntual, i algun altre que esmou

amb unes perspectives més aviat enfosquides. Entre aquest
darrer grup destaca el d'Automoció —que finalment es veu
afectat de forma seriosa tant per la continuïtat de les restriccions
creditícies com pel llarg i intens període expansiu que
acumulava— i el de Fusta i mobles, que ja fa alguns mesos que
arrossega una certa atonia, presumiblement vinculada a la
desceleració delmercat de l'habitatge i afectada, directament i
indirecta, per les restriccions creditícies. Quant a la resta de
sectors, cal destacar que el Tèxtil retorna a la situació depressiva
després de la recuperació puntual experimentada el bimestre
anterior, amb unes perspectives per a febrer-març més aviat
estables.

Pel que fa a altres indicadors industrials, la situació és diversa.
La inversió industrial registrada creix de forma intensa a causa

de diversos projectes importants en els sectors metà1.1ics, del
paper i de la química. En canvi, el consum d'electricitat
comercial i industrial només augmenta moderadament —força
per sota de la taxa mitjana anual— i fins i tot disminueix
respecte al trimestre anterior. Potser cal atribuir aquesta
davallada respecte al trimestre estival per excel.lència per
l'abandó de la utilització, cada cop més generalitzada, de l'aire
condicionat.
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Pel cantó delmercat de treball, l'atur registrat d'origen
industrial disminueix substancialment durant aquest trimestre
—en més de 3.200 persones—, encara que de forma lleument
més moderada que a la resta de sectors. Les contractacions
registrades, per la seva banda, augmenten més moderadament
en tot cas, amb menor intensitat que no pas el conjunt de l'any.
Altres indicadors relacionats amb l'activitat industrial, comel

moviment de mercaderies pel port, experimenten comportaments
força positius —sobretot en comparació amb la tònica dominant
en els darrers mesos—, tant en termes del total de mercaderies
com de càrrega general. El més destacable, tanmateix, és
l'important increment de tota classe de mercaderia embarcada,
que eren el tipus de fluxos que havien tingut una evolució més
vacil•lant al llarg de tot l'any. Pel que fa al tràfic de mercaderies
de l'aeroport, aquest trimestre el creixement és més moderat que
el de la mitjana de l'any, tot i que manté un comportament
àmpliament positiu.

Pel que respecta als indicadors relacionats amb la construcció,
es confirma la desceleració del sector que ja s'apuntava el
trimestre anterior. Aquesta desacceleració comporta fins i tot
valors negatius —en relació amb el mateix trimestre de l'any
passat— pel nombre d'habitatges visats a la província, la qual
cosa contrasta de forma molt marcada amb l'evolució del
conjunt de l'any que denota encara valors molt expansius a

causa del dinamisme dels trimestres anteriors. A Barcelona, el
nombre de Ilicències d'obra disminueix, tant en relació amb el
mateix trimestre de l'any passat com en relació amb el tercer
trimestre. En aquest cas, la disminució és molt més intensa ja
que durant el tercer trimestre es van concedir la majoria de les
llicències de la Vila Olímpica del Poblenou. Tanmateix, els
valors acumulats de l'any reflecteixen un increment molt
important en el nombre de llicències aprovades, increment que
seria moltíssim més moderat si no es tingués en compte
l'esmentada operació olímpica.
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Altres indicadors vinculats a la construcció denoten un

comportament força menys recessiu. Es el cas del consum de
ciment a la província, amb ritmes de creixement només
lleugerament inferiors als del conjunt anual, que continuen sent
molt elevats. Igualment, pel que fa al mercat de treball, el
nombre d'aturats originaris de la construcció disminueix en

aquest trimestre en vora un 20`)/0 i les contractacions registrades
augmenten encara més intensament, tot i que amb una certa

desacceleració en relació amb la mitjana de creixement anual.
En tot cas, sembla evident que la forta embranzida de l'obra
pública permet que aquest tipus d'indicadors mantinguin força
els ritmes expansius malgrat la davallada del subsector de
l'habitatge.

Quant al sector serveis, s'observa una certa desacceleració en

el nombre de conferències internacionals que, tanmateix, encara
experimenta uns incrementsmolt elevats, superiors al 20 %.
Quant a les línies telefòniques instal.lades, experimenten una

acceleració en el seu creixement, especialment les de caràcter
privat, que són les que habitualment creixen més feblement.

Quant al turisme, l'enquesta turística corresponent al trimestre
novembre-gener completa el procés d'enquesta i d'estimació
quantitativa encetat fa un any. Aquest trimestre, juntament amb
el de febrer-abril, apareix com el de menor ocupació hotelera i
afluència de visitants, tot i que l'estacionalitat trimestral resulta
molt poc marcada a causa del caràctermés estable del turisme
urbà i del fet que, a l'estiu, l'increment de visitants vacacionals
compensa amb escreix la disminució dels visitants per motius
comercials i de negocis.

Així, en relació amb el trimestre anterior es constata un gran
augment dels visitants de negocis, el nombre dels quals,
tanmateix, no arriba a les xifres assolides en els trimestres de
maig-juliol o de febrer-abril. Les pernoctacions de visitants
vacacionals—tot i mantenir el segon lloc en importàn,cia— són
les que disminueixen més intensament en relació amb el
trimestre anterior. Per aquest tipus de visitants, el trimestre
novembre-gener assoleix els nivells mínims anuals juntament
amb el de febrer-abril. Quant a les pernoctacions de visitants per
fires i congressos, novembre-gener és també el trimestre de
menys activitat, encara que no gaire per sota de febrer-abril i
agost-octubre.

Per la seva banda, el trànsit de passatgers per l'aeroport
mostra el manteniment de la tendència netament expansiva,
especialment en termes de viatgers de vols internacionals. Així,
els ritmes de creixement d'aquest trimestre en comparació amb
els del mateix trimestre de l'any passat es mantenen per sobre de
la mitjana anual, que és força elevada y superior a la de l'any
anterior. Les dades de lleugera disminució en el nombre de
pernoctacions i d'augment en el de viatgers a l'aeroport no són
necessàriament contradictòries perquè —a més del fet que hi ha
molts visitants que arriben en avió i no pernocten, com en el
pont aeri, i que també es comptabilitzen els catalans que
utilitzen l'avió per viatjar— es produeix altre cop un increment
en el percentatge de visitants que utilitzen l'avió com a mitjà
d'arribada a la ciutat, la qual cosa està directament vinculada
amb l'augment dels negocis com a motiu de visita.



Per la seva banda, l'enquesta de conjuntura comercial a grans
superfícies de la província de Barcelona denota una valoració
molt positiva d'aquest quart trimestre, reflectida en un

increment significatiu de l'ocupació, amb bones perspectives per
als primers mesos de l'any i amb augments generalitzats dels
preus de compra i de venda. A la resta del comerç detallista, el
trimestre també es valora positivament de forma general, tot i
l'excepció de sectors puntuals com el tèxtil —vinculat a
l'anormal bonança climàtica— i, en menor mesura, els de
vehicles i accessoris i d'alimentació. Les tensions inflacionàries
atribuïdes als preus de compra també són generals i les
perspectives per al primer trimestre del 1990 són força menys
optimistes que les de les grans superfícies.

Pel que fa al mercat de treball, i de forma similar al que
ocorre amb la resta de sectors, es produeix una disminució
significativa dels aturats d'origen terciarimentre les
contractacions registrades durant aquest trimestre esmantenen
en els mateixos nivells que els del conjunt de l'any, amb uns

valors absoluts àmpliament predominants en relació amb la resta

de sectors productius.

Si passem a l'activitat de la Fira de Barcelona durant el segon
semestre de l'any, constatem que, igual que ocorria amb el
primer semestre, tots els indicadors més significatius assenyalen
creixements molt importants en l'activitat firenca. Tanmateix, es
produeix un lleuger descens en relació amb el primer semestre
de l'any, ja que és en el segon on s'inclou el període vacacional.

Quant al crèdit concedit pel sistema bancari a les empreses i les
famílies, el seu volum ve directament condicionat per les
restriccions monetàries imposades per les autoritats
econòmiques. Pel conjunt de l'any,el crèdit concedit a la
província de Barcelona creix en un 13,6 %, lleument per sota
del que ocorre al conjunt de l'Estat espanyol —15,6 %—, però
força per damunt del creixement de la Comunitat Autònoma de
Madrid.

Si passem a analitzar el mercat de treball en el seu conjunt,
constatem una davallada molt important tant del nombre
d'aturats com de la taxa d'atur, que se situaria per primer cop
per sota dels dos dígits. Tanmateix, cal assenyalar que les
estimacions efectuades de la població activa i dels ocupats
qüestionen una mica els valors de l'atur enregistrat, de forma
que sembla evident que s'està produint una depuració de les
persones inscrites a les oficines de l'INEM —en base a deixar de
considerar com a aturats les persones que rebutgen un

determinat nombre d'ofertes de treball—, si més no a les de la

província de Barcelona, que és on es produeixen les davallades
més espectaculars al llarg del trimestre. Aquest és un procés que
afecta especialment les xifres d'atur juvenil i dels qui cerquen la

primera feina.

Les dades estimades a partir de l'Enquesta de Població Activa

provincial mostren un petit increment, d'un 0,8 %, en el nombre
de residents a Barcelona ocupats—que, tanmateix, assoleix un

nou màxim històric— i una lleugera davallada en el volum de

població activa, que es manté força estable des del tercer
trimestre del 1987. Cal tenir en compte, tanmateix, que tot i
l'evolució moderadament brillant de l'ocupació estimada durant
el darrer trimestre, en els darrers quatre anys el nombre de
barcelonins ocupats ha augmenta en més de 100.000 persones
—al voltant d'un 20 %—, la qual cosa es reflecteix, lògicament
en la vida econòmica de la ciutat i, molt especialment, en el
consum.

Si entrem en l'apartat del consum, totes les variables creixen a

ritmes inferiors als de la mitjana anual, la qual cosa reforça la
impressió de desceleració de l'activitat econòmica
especialment, de la vinculada al consum. Tot i amb això, tots els
indicadors creixen en relació amb els valors assolits en el mateix
període de l'any passat, amb la sola excepció del consum de gas
canalitzat, molt condicionat per la bonança climatològica
d'aquest mesos en un consum fortament estacional com és

aquest. L'altre consum energètic, el d'energia elèctrica d'ús
domèstic, acusa amb menor intensitat els efectes climatològics i
manté una tònica positiva, si bé de menor intensitat que la de la

mitjana de l'any.

La davallada—no per esperada, menys espectacular
d'aquest trimestre correspon a la matriculació de vehicles, que
tot i amb això assoleix un increment absolut en relació amb el
mateix període de l'any passat, però molt per sota dels ritmes de
creixement imperants en els darrers trimestres. En aquest sentit,
cal assenyalar que la informació disponible per als primers
mesos del 1990 reflecteix un lleuger descens —de l'ordre del
10 %—en el nombre de vehicles matriculats en relació amb un

any abans. D'altra banda, encara que ladisminució és menys
intensa, el consum de benzina també es descelera i assoleix
increments similars al de la matriculació de vehicles.

Pel que fa als dipòsits del sector privat en el sistema bancari,
llur creixement és també moderat, amb una certa desceleració
de la taxa interanual corresponent al trimestre passat. En aquest
sentit, es pot assenyalar que el creixement dels dipòsits a la
província de Barcelona —20,5 %, creixement que, com en totes

les altres variacions calculades incorpora l'efecte monetari— és
lleument més elevat que el de la província de Madrid
—15,9 `1/0— i encara una mica més que el del conjunt de l'Estat
espanyol, un 13,8 %.

Quant als preus, com ha anat repetint-se al llarg de tot l'any i
a diferència de l'anterior,el rebrot inflacionari general afecta
més intensament la ciutat que no pas el conjunt de l'Estat. De
fet, els preus de venda al detall que reflecteixen les enquestes
comercials provincials constaten que el 40 % dels comerços
declaren que incrementen els preus —sobretot a l'alimentació i
al tèxtil— a causa d'un increment dels preus de compra encara

superior.

Finalment, pel que respecta a la població, i pel que fa als
moviments migratoris, es torna a la situació tradicional de major
creixement relatiu de les sortides que de les entrades, mentre
s'atempera lleument el decreixement vegetatiu.
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En síntesi, doncs, es tracta d'un darrer trimestre de l'any on
amb matisacions sectorials, es fa prou evident una desceleració
de la gran majoria d'indicadors d'activitat i de consum, tot i que
en quasi tots els casos es mantenen amb variacions absolutes
positives. En aquesta desceleració, d'una banda, hi concorre una
estabilització dels ritmes trepidants que havien experimentat
moltes variables al llarg dels darrers anys i fins i tot dels primers
trimestres de l'any —cal recordar que el tercer trimestre es

caracteritzà per uns creixements generalitzats, que en part
s'atribuïren a una creixent desestacionalització de l'activitat
econòmica durant els mesos estivals. D'altra banda, hi incideix,
en uns indicadors més que en els altres, la política de
refredament econòmic endegada per les autoritats econòmiques
i monetàries.

Evolució de l'economia de Barcelona
durant el conjunt de l'any 1989

L'evolució de la conjuntura econòmica al llarg del 1989 no ha
estat lineal. L'any va començar amb un primer trimestre que
denotava una certa estabilització en els intensos ritmes de
creixement que algunes variables —sobretot de consum

acumulaven des de feia un bon nombre de mesos. El segon
sobretot, el tercer trimestre van recuperar l'intens tremp
expansiu, en alguns casos equiparable fins i tot al dels mesos

més dinàmics del 1987. De fet, en el tercer trimestre semblava
que, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, es
produïa una notable desestacionalització de l'activitat
econòmica, que acusava menys l'impacte estival.

Al quart trimestre, com ja hem vist, ha començat a fer-se
efectiu el refredament Ilargament anunciat per les autoritats
econòmiques. Un refredament que té components més cíclics
—com a conseqüència dels elevats ritmes de creixement dels
darrers anys i d'altres de conjunturals, provocats per la política
restrictiva del govern central i del Banc d'Espanya. Això es

tradueix en uns increments d'activitat i, sobretot, de consum

força inferiors en aquest trimestre que els de lamitjana anual.
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Totplegat, fa que les magnituds acumulades del conjunt de
l'any facin del 1989 un any globalment positiu i en alguns
aspectes amb ritmes de creixement superiors als de l'any
anterior, que en general ja eren molt intensos. Aquest és el cas
de les trucades telefòniques internacionals, la mercaderia
general desembarcada, el dels passatgers en vols internacionals i
el consum d'energia elèctrica comercial i industrial. Hom dina,
doncs, que els serveis en general han tingut un comportament
encara més expansiu que el del 1988. En tots aquests fluxos,
s'aprecia un major increment dels que relacionen la ciutat amb
l'exterior, la qual cosa reforça la creixent internacionalització de
Barcelona.

Quant a la indústria, exceptuant la davallada d'aquest
desembre-gener, la tònica ha estat també en general força
positiva, però amb uns ritmes de creixement inferiors als de
l'any passat, en bona part perquè ja es partia de nivells de
producció més elevats. La construcció, per la seva banda, ha
viscut uns desceleració llargament anunciada; pel conjunt de
l'any, encaramostra ritmes de creixement molt intensos, però la
caiguda del darrer trimestre en termes d'habitatge ha estat la
més intensa, tot i que parcialment compensada per l'obra
pública.

Quan al mercat de treball, fins al tercer trimestre de l'any
experimentava uns ritmes de millora similars als de l'any
anterior. Tanmateix, les depuracions fetes al llarg del darrer
trimestre fan que la notable acceleració en la caiguda del
nombre d'aturats registrats no sigui prou homogèniament
comparable amb l'evolució de l'any passat.

Pel que fa al consum, sembla que, en termes globals, s'entra
en una fase de creixements més homogenis i moderats, encara
que en el cas de la matriculació de vehicles els ritmes havien
continuat extraordinàriament alts fins al mes de juliol, i en els
darrers mesos han davallat radicalment.

Finalment, pel que respecta a la població, continua disminuint
el nombre de naixements, encara que de forma menys intensa
que en l'any anterior, i hi ha també un menor nombre de
defuncions. Totplegat implica una estabilització del saldo
vegetatiu. Quant a les migracions, tant els fluxos d'entrada com

de sortida creixen menys intensament que l'any passat i, fins i
tot, en termes relatius augmentamés el nombre d'entrades. Tot
i amb això, el saldo negatiu augmenta lleugerament i, en conjunt
la disminució de la població és lleument més intensa que la de
l'any passat.

En resum, doncs, cal caracteritzar el 1989 com un any
globalment força positiu per l'economia de Barcelona,
especialment en el context de la Ilarga etapa de reactivació, però
que en els darrers mesos comença a donar símptomes consistents
de desacceleració. Una desacceleració en què caldrà esperar als
pròxims mesos per veure si hi pesen més els factors conjunturals
derivats de la política de refredament de l'economia o els cíclics,
de recés després d'un ampli i intens període expansiu per poder
copsar-ne l'abast.



I. Indústria





1.1. La inversió industrial registrada
La inversió industrial registrada al 4t. trimestre de 1989

La inversió industrial registrada a Catalunya durant el quart
trimestre de 1989 ha estat sensiblement superior a l'enregistrada
en el mateix període de l'any 1988. Aquest fet ha vingut a
confirmar la tendència expansiva de la inversió industrial
detectada en els darrers trimestres. Els més de 15.500 milions de

pessetes representen un increment de gairebé un 40 `)/0 en
relació amb el mateix període d'un any abans, tot i una
davallada del 25 % en relació amb el trimestre anterior.
Aquesta disminució s'explica per tractar-se del darrer trimestre
de l'any, que no sol ser el millor moment perquè les empreses es

plantegin iniciar procesos inversors d'importància. Així, mentre
més de la meitat de la inversió registrada durant el tercer
trimestre de 1989 corresponia a només cinc empreses, durant el

quart trimestre la suma dels cinc projectes inversors
quantitativament més rellevants només representa el 23 % del
total.

Pel que fa a la distribució entre inversions en noves

instal.lacions i en ampliacions, durant el quart trimestre han
predominat, com era d'esperar i en funció del comportament de
la variable en els darrers anys, les destinades a ampliacions.

En relació amb la distribució territorial de la inversió, poc més
de la meitat s'ha materialitzat a la Regió I, mentre l'adreçada a

Barcelona no supera el 10 %. En termes de noves inversions la

polarització a la Regió I és encara més marcada, de l'ordre del
65 '>/o De fet, aquest comportament segueix la tendència dels
darrers trimestres i s'ajusta a la distribució pel total de l'any.

En termes sectorials, les inversions del conjunt d'Altres
indústries manufactureres guanyen pes a costa de les lligades a

les activitats extractives i de transformació de minerals no

energètics i productes químics.

La inversió industrial registrada el 1989

Dels més de 68 mil milions de pessetes d'inversió industrial
registrada a Catalunya l'any 1989, un 15 % s'ha localitzat al
conjunt dels set municipis del Barcelonèsmentre el restant 85 %
s'ha distribuït per meitats entre les quatre comarques de la resta
de la Regió lila resta de Catalunya. Comparant aquestes dades
amb les de l'any 1988, s'observa un manteniment de la tendència
locacional, si es considera que l'augment de gairebé quatre punts
relatius en el pes de Barcelona com a plaça receptora d'inversió
industrial es deu bàsicament a una forta inversió en ampliacions
d'una companyia de distribució d'aigua.

Més simptomàtic en ocasió de l'anàlisi d'aquestes dades
pel 1988 ja s'apuntava aquesta possibilitat— és la pèrdua de pes
relatiu de la resta de municipis del Barcelonès, quant a la seva

capacitat per atreure nous fluxos inversors. La manca de sòl i de
sostre industrial competitiu, tant en preu com en dotació de
serveis, sembla ser-ne la principal causa.

L'anàlisi de la distribució de la inversió a nivell de grans
sectors industrials de la CNAE reafirma el diferent grau
d'especialització de les comarques catalanes. Mentre el conjunt
Altres indústries manufactureres representa el 50 % del total de
la inversió industrial registrada a Catalunya —un percentatge
idèntic al del 1988— a Barcelona i resta de Catalunya es limita al
voltant del 40 %. Per contra, aquestes inversions han assolit una
incidència superior —entre un 55 i un 60 %— a la resta de la
Regió I i resta del Barcelonès. Les inversions en el conjunt de
les indústries transformadores de metalls ressalten la polarització
d'aquest tipus d'activitats al conjunt de la Regió I, a diferència
del que es produeix en el cas de les inversions en extracció i
transformació de minerals no energètics i la indústria química,
localitzadesmajoritàriament a la resta de Catalunya.

En relació amb l'any 1988 i pel conjunt català, l'evolució de la
inversió a l'agregat Altres indústries manufactureres ha marcat
el comportament del total de la indústria, amb un augment
superior al 29 % en termes monetaris. Amb l'excepció de les
inversions dirigides al sector de l'Energia i aigua, les restants
han experimentat una variació menys expansiva, especialment
les relacionades amb la transformació dels metalls.

La inversió industrial registrada a Barcelona

Pel que fa a la inversió industrial registrada a Barcelona
—considerant la totalitat dels expedients d'inversió registrats
es constata el manteniment dels ritmes inversors dels trimestres
anteriors, amb l'excepció del tercer per motius estacionals obvis.

Sorprèn també comprovar comes manté de forma gairebé
invariable la primacia dels expedients de noves inversions en

relació amb les ampliacions, en una proporció de 3 a 1. Malgrat
tot, els fluxos inversors adreçats a ampliacions són
quantitativament més importants que els destinats a noves

instal•lacions. D'aquestes dades resulta molt immediat deduir

que la inversió mitjana per expedient de nova instal.lació serà
molt inferior a la inversió mitjana en ampliacions. Aquest fet
confirma el que ja s'ha dit en altres ocasions en aquestes
pàgines, que Barcelona no disposa del sól i sostre industrial
necessari per a la instal.lació de grans indústries i que, en una

gran proporció, les inversions en noves indústries es fan en

locals de segona mà i de lloguer, en zones amb un fort
component residencial, la qual cosa en condiciona la dimensió i
la intensitat de capital emprada en el procés productiu.

Del total de noves inversions registrades a Barcelona durant el

quart trimestre de 1989, més de la meitat —el 57 %— dels
recursos corresponen a un projecte d'inversió al subsector de
Construcció d'altres màquines i equip mecànic; com a segona
destinació, hi destaca el subsector de la Impressió gràfica, amb
poc més de ')/0 del total, encara que molt repartit entre vuit
iniciatives diferents. A grans trets es repeteix l'estructura dels
darrers trimestres, amb l'excepció de la notable polarització de
la inversió en un sol projecte.
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1.1.1. Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial* (4t. trimestre
Inversions declarades iguals o superiors a 5 milions en capital fix o als 2 milions en maquinària. Milions

1989)
de pessetes

Resta Resta Resta
Sector •

Total N 611 290 901 3.048 3.949 2.159 6.108
A 854 528 1.382 2.841 4.223 5.222 9.445
T 1.465 818 2.283 5.889 8.172 7.381 15.553

1 - Energia i aigua N 7 10 17 68 85 670 755
A - - -

-
- 1.176 1.176

T 7 10 17 68 85 1.846 1.931
2 - Extracció i transformacióde N 16 5 21 245 266 155 421

minerals no energètics A 212 108 320 240 560 371 931
i productes derivats. Química T 228 113 341 485 826 526 1.352

3 - Indústria transformadora N 417 70 487 833 1.320 490 1.810
dels metalls. Mecànica de precisió A 182 131 313 982 1.295 598 1.893

T 599 201 800 1.815 2.615 1.088 3.703
4 - Altres indústries N 171 205 376 1.902 2.278 844 3.122

manufactureres A 460 289 749 1.619 2.368 3.077 5.445
T 631 494 1.125 3.521 4.646 3.921 8.567

liiill~~
Distribució percen

Sector Barcelona
Resta

Barcelonès Barcelonès
Resta

Regió I Regió I
Resta

Catalunya

,

Catalunya
Total N 10,0 4,8 14,8 49,9 64,7 35,3 100,-

A 9,0 5,6 14,6 30,1 44,7 55,3 100,-
T 9,4 5,3 14,7 37,9 52,6 47,4 100,-

1 - Energia i aigua N 1,0 1,3 2,3 9,0 11,3 88,7 100,-
A -

- -
- - 100,- 100,-

T 0,4 0,5 0,9 3,5 4,4 95,6 100,-
2 - Extracció i transformació de N 3,8 1,2 5,0 58,2 63,2 36,8 100,-

minerals no energètics A 22,8 11,6 34,4 25,8 60,2 39,8 100,-
i productes derivats. Química T 16,9 8,3 25,2 35,9 61,1 38,9 100,-

3 - Indústria transformadora N 23,0 3,9 26,9 46,0 72,9 27,1 100,-
dels metalls. Mecànica de precisió A 9,6 6,9 16,5 51,9 68,4 31,6 100,-

T 16,2 5,4 21,6 49,0 70,6 29,4 100,-
4 - Altres indústries N 5,5 6,6 12,1 60,9 73,0 27,0 100,-

manufactureres A 8,4 5,3 13,7 29,8 43,5 56,5 100,-
T 7,3 5,8 13,1 41,1 -54,2 45,8 100,-

* Dadescorresponents a les inscripcions definitives en el Regist e Industrial d'aquelles inversions en noves instal•lacions o ampliacions que han declarat una inversió total, igual o superior als 5 milions
de pessetes en capital fix o als2 milions enmaquinària.
N: Noves installacions. A: Ampliacions. T: Total
Font: Dades facilitades pelGabinet Tècnic del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat. Elaboració pròpia.

En relació amb la grandària mitjana de les noves inversions,
s'observa una sensible recuperació a l'alça en relació amb el
conjunt d'expedients registrats durant la resta de l'any, tant pel
que fa a volum d'inversió per expedient com si es considera la
relació recursos invertits per lloc de treball generat. En tot cas

no es pot deixar de mencionar que en gran part aquest fet es
imputable a l'existència del projecte d'inversió abans esmentat
del subsector d'Altres màquines i equip mecànic,
quantitativament molt important i que en principi no comporta
la creació de gaires llocs de treball.

14

Pel que fa a la inversió en ampliacions, la distribució sectorial
és més heterogènia. El 80 % dels recursos corresponen a tres

projectes inversors destinats a l'ampliació i modernització de les
instal•lacions ja existents. El més important dels tres correspon
al subsector Altres edicions. De fet, el sector d'Arts gràfiques i
edició -epígrafs 474 i 475 de la CNAE- ha concentrat el 52 %
del total de la inversió destinada a ampliacions i el 12 % en

noves indústries, confirmant amb aquest dinamisme el seu paper
d'activitat manufacturera compatible amb els usos residencials.
De les altres dues inversions destacables, una correspon a un

dels sectors industrials clàssics a la ciutat -activitats lligades al
metall- i l'altre a la Fabricació de productes químics per a la
indústria.



1.1.2. Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial (1989)*
Inversions declarades i: . o su .

. riors a 5milions en ca . ital fix o als 2milions en maquinària (Milions de pessetes)

II Resta
,

Regió I Regió I

39.558

3.826

3.762

9.993

21.977

Resta

Catalunya
28.700

3.744

9.409

3.344

12.204

Catalunya
68.259

7.570

13.171

13.337

34.181

Total

1-Energia i aigua

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

3-Indústria transformadora
dels metalls.

Mecànica de precisió

4-Altres indústries
manufactureres

7.394

2.503

440

1.437

3.014

3.004

10

239

1.093

1.662

10.398

2.513

679

2.530

4.676

29.160

1.313

3.083

7.463

17.301

Total 10,8 4,4 15,2 42,7 57,9 42,1 100,-

1-Energia i aigua 33,1 0,1 33,2 17,3 50,5 49,5 100,-

2-Extracció i
transformació de minerals
no energètics i productes
derivats. Química 3,3 1,9 5,2 23,4 28,6 71,4 100,-

3-Indústria transformadora
dels metalls.

Mecànica de precisió 10,8 8,2 19,0 56,0 75,0 25,0 100,-

4-Altres indústries
manufactureres 8,8 4,9 13,7 50,6 64,3 35,7 100,-

* Dades corresponents a les inscripcions definitives en el Regist e Industrial d'aquelles inversions en noves instal.lacions o ampliacions que han declarat una inversió total, igual o superior
als 5 milions en capital fix o als 2 milions enmaquinària.

Font: Dadesfacilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia.

Variació 1989/1988 (%) Barcelona

Resta

Barcelonès Barcelonès
Resta

Regió I Regió I
Resta

Catalunya Catalunya

Total 99,5 4,2 52,0 24,4 30,7 26,9 29,1

1-Energia i aigua - -
- 71,4 399,5 80,7 166,7

2-Extr. i transf. Química -16,2 -47,5 -30,7 -0,1 -7,5 37,6 20,8

3-Ind. del metall 70,1 -30,0 5,1 3,8 4,1 9,0 5,3

4-Altres ind. manufactureres 29,0 48,5 35,3 39,6 38,7 14,8 29,1
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. . .I 1 3 Inversió industrial registrada a Barcelona
Noves inversions

*

Sector

(4t. trimestre
Ampliacions

de 1989)

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•ajo(Kw)
-

.,._.....

1 7.191 100,- 1 30 1511
2512 1 37.470 100,- 0 207
2535 1 174.850 31,2 2 117
2537 1 620 100,- 2 13

1 16.350 100,- 4 15 2542
2552 2 2.192 100,- 2 11

1 230 100,- 2 4 3141
1 394 100,- 1 18 3162
1 3.854 74,1 2 24 3164

3167 1 4.997 100,- 0 65
3169 1 8.613 81,6 40 81

3 24.145 97,3 13 108 3191 3 27.734 94,8 19 235
3199 1 140.475 100,- 14 290

2 15.262 92,1 28 137 3223
3 369.425 1,3 15 64 3299
1 4.130 46,0 13 0 3512
8 1.945 94,9 18 21 3630
1 5.252 71,4 9 62 3710
1 1.425 89,5 2 6 3922
4 14.586 97,8 16 156 4191 3 10.025 91,7 0 37
1 1.671 100,- 2 30 4192 1 1.215 85,2 0 0
1 352 81,0 1 9 4231
1 1.810 100,- 12 16 4239
1 1.080 100,- 5 0 4360
1 4.411 82,3 13 4 4421
2 7.510 99,3 33 110 4532
1 1.395 87,8 9 13 4534 1 4.840 76,1 30 0
1 250 100,- 1 0 4537
1 684 100,- 3 10 4539
1 1.340 58,2 5 20 4559
1 5.475 91,7 10 18 4560
3 2.777 65,1 9 21 4681
1 720 100,- 5 15 4720
1 2.195 100,- 5 14 4733
8 73.277 97,8 43 199 4741 5 67.814 69,3 20 234
1 3.168 68,4 2 19 4742

4759 1 378.210 100,- 55 445
3 17.062 98,7 16 87 4822 1 3.484 100,- 1 165
7 8.175 79,6 15 21 4911
3 6.110 39,4 4 40 4930
1 7.780 96,1 2 0 4941
2 30.957 9,6 17 36 4959
70 642.388 36,1 336 1.326 Total 23 862.539 83,0 185 1.900

1511 Producciód'energia hidroe èctrica 3299 Construcció d altres màquines iequip mecànic 4537 Fabricació en sèrie de complements per vestir
2512 Fabricació d'altres productes químics orgànics 3512 Fabricació d'aparells iequip de ràdio itelevisió 4539 Altres activitats annexesa la indústria de la confecció
2535 Tractament d'olis igreixos pera usos industrials 3630 Fabricaciód'equip, accessoris i pecesde recanvi 4559 Confecció d'altres articles tèxtils n.c.
2537 Fabricació de coles iproductes auxiliars per a automòbils 4560 Indústries de la pell

per la indústria tèxtil 3710 Construcció naval 4681 Fabricació de mobiliari de fusta per la llar
2542 Fabricació d'especialitats farmacèutiques 3922 Fabricació d'aparells d'ortopèdiai pròtesi 4720 Fabricació de paper icartró
2552 Fabricació de sabons ialtres productes de perfumeria 4191 Indústria del pa 4733 Fabricació d'articles d'oficinade paper icartró
3141 Fusteria metal.lica (portes, finestres, etc.) 4192 Indústria de pastisseria igaletes 4741 Impressiógràfica
3162 Fabricació d'articles de ferreteria 4231 Elaboració de cafè i te 4742 Activitats anexes a la impressió
3164 Fabricació d'articles metal.lics de menatge 4239 Elaboració d'altres productes alimentaris 4759 Altres edicions
3167 Fabricació d'envasos metà1.1ics 4360 Acabats del tèxtil 4822 Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques
3169 Fabricació d'altres articles acabats enmetalls 4421 Fabricació d'articles de marroquineria iviatge 4911 Joieria
3191 Mecànica general 4532 Confecció en sèrie de pecesde vestir exteriors 4930 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics
3199 Altres tallers mecànics femenines 4941 Fabricació de joguines iarticles de mamada
3223 Construcció de màquinesde cosir 4534 Confecció en sèrie de camiseria, llenceria icotilleria 4959 Fabricació d'altres articles n.c.o.p.

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



Inversió industrial registrada. Distribució territorial i sectorial (Any 1989) (%)

2,5

11,6

Resta Catalunya

32,8

13,1

33,9

5,9
19,4

40,8

59,3 25,6

Resta Regió I

Barcelona

0,3
7,9
36,4
5,4

4,5

10,6

Resta Barcelonès

• Energia i aigua.
Extracció i transformació de minerals no energètics i productes derivats. Química.

= Indústria transformadora dels metalls. Mecànica de precisió.
123 Altres indústries manufactureres.

Font: Dades facilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat. Elaboració pròpia.
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1.2. Enquestes de conjuntura industrial

Síntesi de l'evolució de l'activitat industrial l'any 1989
a la província de Barcelona

En aquest número de BARCELONA ECONOMIA s'inclou per
primera vegada una anàlisi del que ha estat l'evolució dels
diferents sectors manufacturers més importants a la província de
Barcelona —dels que es fa un seguiment periòdic en aquestes
mateixes pàgines— a partir de la mateixa informació continguda
a les enquestes de conjuntura de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona i amb un tractament similar
al que efectua anualment la mateixa Cambra per al conjunt de
Catalunya en la seva Memòria Econòmica. La idea és resumir en
una sola xifra les dades de sis bimestres per a cada variable i
sector. Aquesta dada s'obté a partir de lamitjana dels saldos
bimestrals, és a dir, lamitjana de les diferències entre les
respostes Superior-Inferior de les preguntes de les enquestes de
conjuntura. Per interpretar correctament el valor de les
mitjanes, s'han de comparar amb les dades corresponents a

altres anys. Així, en aquest cas, els resultats del 1989 s'han de
llegir en relació amb els del 1988.

Total indústria

Pel que fa al conjunt de la indústria, es pot parlar d'un
comportament lleument alcista de les vendes —sobretot de les
exportacions, encara que molt condicionades pel comportament
altament expansiu d'uns pocs sectors. D'altra banda, no s'ha
d'oblidar que el pes de les vendes en els mercats exteriors és
encara poc rellevant en relació amb el total. El comportament
de la producció i l'ocupació ha estat en consonància amb la
tendència seguida per les vendes. Mentre els ritmes de
creixement de la producció s'hanmantingut al mateix ritme que
durant el 1988, el volum d'ocupació s'ha incrementat
moderadament, fet que porta a pensar que mentre el 1988
l'augment de producció havia estat possible gràcies a la
utilització d'una capacitat infrautilitzada, a l'any següent, en
alguns casos, s'ha hagut d'optar per augmentar la capacitat
productiva o fer-ne una utilitzaciómés intensiva de la ja
existent.
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L'evolució del nivell dels estocs de productes elaborats i de la
cartera de comandes —que en ambdós casos han passat de
valors moderadament negatius a d'altres de força positius
requereix d'algunes matisacions per explicar la seva aparent
contradicció. D'una banda, el ritme de creixement dels estocs de
productes elaborats pot estar lleument esbiaixat per l'evolució
dels darrers mesos de 1989, en què l'augment dels estocs

provocat per la disminució a les vendes ha estat un

comportament generalitzat a la majoria de sectors. També es
pot considerar que davant una cartera de comandes amb una
tendència més enfortida que l'any 1988 i que permet unes bones
previsions a un termini mitjà, l'augment puntual d'estocs no ha
d'incidir d'immediat en un alentiment dels ritmes de creixement
de la producció.

Una dada, que com amínim és preocupant de cara al
manteniment a un termini mitjà dels ritmes de creixement dels
darrers dos anys, és la continuada evolució alcista dels preus de
venda. Sense entrar en les motivacions i la intensitat del procés
inflacionista que a través de les respostes empresarials es

detecta, cal insistir en el risc que implícitament s'assumeix de
perdre quota de mercat a un termini mitjà, si la tònica habitual
davant una demanda creixent és la de pujar preus, com a

alternativa a una reducció del cost total unitari de producció. De
fet, en els darrers mesos del 1989 es detecta ja una notable
desacceleració del creixement dels preus.

En relació amb les previsions de les vendes i de l'evolució de
la cartera de comandes, s'ha de parlar de manteniment dels
ritmes de creixement, especialment a termini curt —vendes
amb unaevolució menys expansiva, sobretot en comparació amb
l'any anterior, de cara a un termini mitjà—cartera de
comandes.

En línia amb l'evolució detectada pel conjunt de la indústria,
ens hem de referir a l'opinió declarada pels empresaris en

relació amb la lleu pèrdua de pes de la debilitat de la demanda
en tant que principal factor que impedeix augments en la
producció. En definitiva, i a nivell del conjunt dels sectors

industrials amb més pes a l'àrea de Barcelona, l'any 1989 ha
estat un bon any, amb ritmes de creixement similars als del
1988.

Vendes

L'evolució positiva de les vendes durant el 1989 es deu al
comportament d'aquesta variable als sectors amb més pes sobre
el conjunt, com ara Alimentació i Automoció. De fet, tots els
sectors experimenten creixements en les vendes als mercats
interiors excepte el Tèxtil, tot i que té un comportament menys
negatiu que no pas l'any anterior. Amb elevats creixements,
però inferiors als de l'any anterior destaquen Maquinària
elèctrica, Indústria farmacèutica i Química domèstica. Cal
destacar que Pell, calçat i confecció, Aparells elèctrics
sobretot, Automoció superen el signe negatiu que havia
caracteritzat l'evolució de Ilurs vendes interiors el 1988. A les
vendes als mercats exteriors, la situació és més problemàtica en

termes sectorials, encara que, per al conjunt de la indústria, el
pes dels pocs sectors que van bé compensi el de lamajoria que
no hi van. Entre els sectors que augmenten llurs vendes a

l'exterior hi ha l'Automoció i els Aparells elèctrics. Amb
comportament positiu però a la baixa en relació amb l'any
anterior, es troba Fusta i mobles. Tota la resta de sectors tenen

comportaments negatius; amb evolucions més a la baixa en

relació amb l'any 1988 destaquen el Tèxtil, la Indústria
farmacèutica i els Productes metàl•lics industrials.



Síntesi de l'evolució de l'activitat industrial durant l'any 1989*

Cartera de

comandes
Preus Previsions

(dades provincials)
Previsions

cartera

Debilitat
demanda

,
,Any

Volum de

producció
Nivell

d'ocupació
Nivell
d'estocs

Vendes

Interiors Exteriors

Alimentació 1988 10,0 -0,12 4,5 12,3 -3,7 -18,3 22,3 21,2 37,5 54,5
1989 26,2 0,55 9,3 32,0 -5,0 6,3 10,0 41,0 17,5 54,8

Tèxtil 1988 -14,3 -0,41 33,3 -26,5 26,8 -19,0 -17,3 -6,5 6,3 66,5
1989 -1,7 -0,40 24,2 -10,5 -12,3 -5,3 7,3 4,7 3,7 52,2

Pell, calçat 1988 -17,0 -0,17 7,8 -12,5 -4,3 -13,8 12,8 -7,7 -10,3 56,3
i confecció 1989 2,2 0,38 15,7 1,3 -6,0 -2,2 12,3 22,5 16,8 53,0

Fusta imobles 1988 18,8 -0,19 -2,7 11,7 20,8 4,0 10,3 22,0 30,5 51,5
de fusta 1989 17,2 -1,21 -9,7 26,8 8,5 11,3 11,2 23,2 24,2 61,7

Arts gràfiques 1988 5,0 0,65 -6,8 4,5 -6,0 -10,2 6,8 19,8 19,2 66,5
1989 5,0 0,18 -6,5 15,8 -1,7 5,8 8,5 27,3 20,5 62,3

Ind. farmacèutica 1988 30,0 0,96 -0,3 33,3 -3,3 -4,0 13,5 33,3 26,8 37,2
1989 12,0 0,08 1,0 24,2 -12,3 -13,8 0,7 20,7 16,8 37,7

Química domèstica 1988 18,2 -0,03 29,5 21,3 -3,0 -3,8 27,7 18,3 -12,2 58,3
1989 6,8 0,05 6,2 14,7 -4,5 -1,0 25,0 25,2 -12,5 55,3

Productes metà1-lics 1988 3,5 -1,24 4,5 6,8 7,8 6,5 22,3 25,2 10,8 57,2
industrials 1989 5,5 0,46 7,3 1,7 -10,5 4,8 3,3 29,2 13,8 61,8

Maquinària elèctrica 1988 24,8 0,55 11,0 37,3 -1,5 3,0 19,0 52,5 18,8 37,2
1989 23,0 0,83 16,0 23,7 -3,0 -1,0 15,3 42,7 40,3 29,0

Aparells elèctrics 1988 -2,3 -0,41 17,0 -3,2 3,8 6,7 1,7 17,3 2,8 42,3
1989 23,2 0,63 7,5 12,7 32,7 25,8 -3,5 46,0 46,3 46,5

Automoció 1988 34,3 0,58 17,0 -2,8 3,8 6,7 1,7 17,3 2,8 42,3
1989 26,8 0,62 -2,0 32,8 31,8 28,0 28,5 10,0 7,3 66,7

Total indústria 1988 11,7 -0,10 -3,6 11,3 2,7 -3,7 10,7 16,2 15,0 54,0
1989 11,3 0,15 8,7 12,2 8,3 8,2 11,8 18,7 11,5 50,2

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

Font: Elaboració pròpia amb dades de la COCINB.

Producció

Concordant amb el que ocorria amb les vendes, els sectors
més expansius en termés de producció són els d'Automoció i
l'Alimentació, a més d'Aparells elèctrics, Maquinària elèctrica,
Fusta i mobles i Pell, calçat i confecció. Cal remarcar que aquest
darrer experimenta una notable recuperació en relació amb l'any
anterior, la qual cosa li permet abandonar els elevats valors
negatius que assolí durant el 1988. El cas dels Aparells elèctrics
és similar, però amb una situació de partida menys desfavorable.
Amb un comportament clarament a la baixa en relació amb els

creixements de l'any anterior però amb comportaments encara

expansius hi ha la Indústria farmacèutica i la Química
domèstica. El cas del Tèxtil és singular, perquè si bé és l'únic
que experimenta un retrocés, lleu, en relació amb l'any anterior,
el seu comportament ésmolt menys depressiu que el 1988.

Ocupació

La situació de manteniment dels nivells de creixement de
l'ocupació posada de relleu pel conjunt de la indústria, té un clar

reflex en l'evolució a nivell de sectors. Dues activitats han
experimentat un reforçament dels seus ritmes de creixement
-Maquinària elèctrica i Automoció- i tresmés han canviat els
signes negatius del 1988 per notables creixements el 1989
-Aparells elèctrics, Alimentació i Pell, calçat i confecció.
L'únic sector que ha empitjorat la seva situació en relació amb
l'any anterior és Fusta i mobles que, juntament amb el Tèxtil,
que esmanté, són els únics amb signe negatiu en termes

d'ocupació.
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La conjuntura industrial als bimestres d'octubre-novembre
i desembre-gener

En aquest número de BARCELONAECONOMIA es presenten les
dades corresponents als bimestres d'octubre-novembre i
desembre-gener de l'enquesta de conjuntura industrial que
elabora la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona. Com ja és conegut i habitual, les dades que aquí es
recullen són les referides a empreses ubicades en l'àmbit de la
província de Barcelona.

Per al conjunt de la indústria de la província de Barcelona, el
bimestre octubre-novembre es va caracteritzar, segons els
empresaris enquestats, pel manteniment, en termes generals, del
nivell d'activitat en relació amb l'existent durant el mateix
període d'un anys abans. Per contra, la tendència clarament
positiva seguida per la indústria manufacturera en el seu conjunt
durant els darrers dos anys, es veu modificada lleument a la
baixa durant el birnestre desembre-gener, especialment pel que
fa a volum de producció i vendes en els mercats exteriors. A
més, les expectatives a un termini curt es mouen en uns nivells
menys eufòrics que fins aleshores. Les restriccions creditícies, la
creixent competència i la necessitat de consolidar nivells assolits
en els darrers anys poden explicar, entre d'altres causes, aquest
alentiment dels ritmes a què s'havia crescut en els darres
bimestres. Alentiment que, tenint en compte les expectatives
declarades i si esmanté la política monetària de caire restrictiu
durant la primerameitat d'enguany, és previsible que continuï
en els propers mesos i arribi a afectar negativament la creació
d'ocupació, si més no el ritme amb que aquesta s'havia
desenvolupat durant els darrers anys.

Tot i aquest caire lleument negatiu de l'evolució industrial en
el seu conjunt, es poden distingir diferents comportaments a

nivell de subsectors. Sintèticament, es podria parlar de dos grans
grups. D'una banda, els que declaren una evolució a la baixa,
que sónmajoria; de l'altra, els que han tingut una evolució que
es pot considerar positiva o, coma mínim, d'estabilització dels
ritmes de creixement de l'activitat. Dins el primer grup i com a

més representatius, es podria citar els sectors de Fusta i mobles,
Farmacèutica i Automoció com activitats amb una evolució a la
baixa en general en els darrers mesos. Amb un comportament
també a la baixa, però matisat per unes bones expectatives, es
poden citar Alimentació, Arts gràfiques, Química domèstica i la
resta de subsectors del metall. El Tèxtilmostra un

comportament poc definit, més aviat estacionari després d'uns
bimestres amb una tendència força irregular en un context

depressiu, mentre l'única indústria que manté la tendència
positiva encetada en els darrers bimestres és Pell, calçat i
confecció.
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Alimentació

Després d'un bimestre octubre-novembre en què l'activitat de
les empreses del sector continuà la tendència alcista dels mesos

anteriors, especialment pel que fa a nivells de producció i vendes
en el mercat interior—en contraposició a les vendes a l'exterior
i a la situació a la cartera de comandes— l'evolució declarada
dels mesos desembre-gener permet entreveure un sensible canvi
de tendència, amb una notable recessió, especialment pel que fa
als ritmes de creixement de la producció i de les vendes.
Tanmateix, aquesta desceleració en el creixement del nivell
d'activitat sembla deure's bàsicament, a efectes estacionals.
Abona aquesta opinió el fet que, —per primera vegada— entre

els factors declarats que impedeixen un augment de la
producció, la debilitat de la demanda pateix una significativa
davallada, mentre guanya partidaris la insuficiència d'equip
productiu. A més, les perspectives declarades són força
optimistes pel que fa a producció i vendes. En definitiva, sembla
que l'evolució d'aquest subsector durant el bimestre desembre
gener s'ha de considerar de transició dins una trajectòria
clarament expansiva.

Tèxtil

Les respostes dels empresaris del tèxtil reflecteixen una

evolució semblant a la de l'Alimentació, en el sentit que durant
els mesos d'octubre-novembre l'evolució de l'activitat fou
relativament més positiva que durant el bimestre següent,
especialment pel que fa a volum de producció i nivell
d'ocupació, a més de les vendes en els mercats exteriors. Els

preus es veuen sotmesos a una forta pressió alcista. Per contra,
el comportament declarat durant els mesos de desembre-gener
no ha estat comparativament tan expansiu, amb una clara
tendència a l'estabilització en tots els casos, llevat d'unes
perspectives a la baixa.

Entre els factors que impedeixen un augment de la producció,
ladebilitat de la demanda, tot i mantenir-se en un primer lloc
destacat, perd pes relatiu a favor de factors com ara l'escassetat
de mà d'obra especialitzada, les dificultats de finançament i la
competència creixent. En síntesi, l'evolució experimentada per
aquest sector durant el bimestre desembre-gener està en la línia
de comportament irregular en un context depressiu que ha
seguit en el darrer any, amb unes perspectives escassament

optimistes de cara a la primera meitat d'enguany.

Pell, calçat i confecció

Aquesta és l'única branca productiva que no experimenta una
davallada en el seu nivell d'activitat general durant els bimestres
d'octubre-novembre i desembre-gener. Mentre el nivell de
producció es manté en la mateixa línia ascendent dels mesos

anteriors —sensiblement superior al nivell assolit ara fa un
any—, el nivell d'ocupació es veu sotmès al lògic procés de
regularització després d'un llarg període expansiu. A més de
l'ocupació, les vendes en el mercat interior denoten una pèrdua
d'embranzida, compensades pel manteniment dels mercats
exteriors. Els preus, durant el bimestre d'octubre-novembre,
s'han mantingut molt alcistes, en la línia de la resta de l'any,
com un símptoma més del ritme de creixement del sector.

De fet, i segons les perspectives declarades per els primers
mesos d'enguany, sembla que aquesta tendència expansiva del
sector es mantindrà a un termini mitjà, a menys que factors que
darrerament comencen a preocupar com ara l'escassetat de mà
d'obra especialitzada i les dificultats de finançament s'agreugin
de forma notable en els propers mesos. Els preus a l'alça.



Fusta i mobles de fusta

Com ja s'ha avançat, aquesta activitat és una de les que ha
tingut una evolució més negativa entre els mesos d'octubre i
gener. No sembla que es pugui parlar de comportament
estacional, o com a mínim que aquest serveixi per
explicar una part substantiva d'aquesta evolució. Després d'una
primera meitat d'any realment expansiva, durant l'estiu es varen

apuntar els primers símptomes de desceleració del creixement,
símptomes que es confirmaren durant els darrers mesos del 1989
i començaments del 1990. Aquest canvi de tendència s'ha traduït
en una espectacular davallada dels ritmes de creixement del
volum de producció i vendes, que ha repercutit lògicament en
una caiguda del nombre de persones ocupades. La cartera de
comandes també ha desaccelerat el seu ritme expansiu. Les
restriccions creditícies i els inicis d'estancament en la construcció
d'habitatges semblen les raons determinants d'aquest canvi de
tendència, després d'un bon nombre de mesos clarament
expansius.

Les expectatives apuntades pels industrials del sector no
deixen lloc a gaire optimisme de cara a recuperar durant els
primers mesos d'enguany els ritmes de creixement d'ara fa un

any. Així, problemàtiques com l'escassetat de mà d'obra
especialitzada i la insuficiència d'equip productiu, que en els
darrers bimestres havien estat sotmeses a la pressió d'una
activitat clarament expansiva, perden pes relatiu entre els factors
que impedeixen un major creixement de l'activitat.

Arts gràfiques

Aquest és un dels sectors on el seu nivell d'activitat es veu
més condicionat per l'estacionalitat. Mentre l'evolució del
bimestre octubre-novembre és clarament positiva, amb
l'excepció de les vendes en el mercat interior, durant els mesos

de desembre-gener la situació és totalment inversa. Els ritmes de
creixement de la producció, expansius fins aleshores, cauen
sensiblement i incideixen lleument sobre el nivell d'ocupació i
sobre el volum d'estocs. Les vendes en el mercat exterior perden
força a favor de les adreçades a l'interior, mentre la cartera de
comandes esmanté estabilitzada i els preus moderen el seu
creixement.

El grau d'optimisme dels empresaris enquestats que es
desprén de les seves respostes en relació amb quina és l'evolució
que esperen en els propers mesos, ens confirma l'efecte ja
apuntat de l'estacionalitat sobre els resultats sensiblement a la
baixa del bimestre desembre-gener. De l'anàlisi d'aquestes
respostes, hom dedueix que els volums de producció i vendes
recuperaran els ritmes expansius de bimestres passats, amb la
possibilitat que les tensions inflacionistes es disparin. Tot aquest
procés s'emmarca en una situació en què la feblesa de la
demanda perd pes relatiu, com a factor que pot impedir que la
producció augmenti, en favor d'una creixent competència.

Indústria farmacèutica

Aquesta activitat és, potser, la que fins aquest moment havia
presentat una trajectòria més regular. Ja sigui pel tipus de
producció o per l'estructura empresarial del subsector,
normalment la seva activitat no es veia afectada per petites
variacions conjunturals. L'evolució a la baixa dels ritmes de
creixement durant el bimestre octubre-novembre i, molt
especialment desembre-gener, semblen apuntar a unes
motivacions que van més enllà de les purament estacionals. La
forta davallada dels ritmes de producció ha arrossegat el volum
d'ocupació, que per primera vegada en els darrers dos anys
presenta un seguit de tres bimestres consecutius amb saldo

negatiu. Aquest comportament ha tingut el seu reflex en una

forta disminució del nivell d'estocs. Les vendes han
experimentat un comportament dispar. El superior dinamisme
de les dirigides al mercat interior ha compensat la pèrdua
d'impuls de les exportacions. A tot això s'ha d'afegir l'atonia de
la cartera de comandes i les perspectives poc esperançadores que
les empreses preveuen de cara al primer trimestre de 1990.

No és gens sorprenent que, en aquesta situació, el factor que,
de manera quasi exclusiva, preocupa més aquesta indústria de
cara a limitar l'expansió de la seva activitat sigui la debilitat de la
demanda, quan no fa gaire temps era motiu de preocupació
també la insuficiència d'equip productiu i la dificultat
d'abastament de primeres matèries.

Química domèstica

L'evolució d'aquesta activitat en els dos bimestres d'octubre
novembre i desembre-gener ha estat força similar, sense que es

manifesti unapossible influència dels efectes estacionals propis
del període desembre-gener.

Amb l'excepció de les vendes en el mercatexterior, clarament
expansives, la resta de variables han tendit al refredament dels
ritmes de creixement, molt especialment les vendes en el mercat
domèstic i la cartera de comandes.

Les perspectives manifestades permeten aventurar que en els
primers mesos d'enguany es reprendrà la tendència alcista pel
que fa a producció—si més no per reposar estocs— i vendes.
L'evolució menys definida i que pot hipotecar el previst
rellançament de la producció és l'escàs dinamisme de la cartera
de comandes.
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Productes metal•lics industrials

Aquesta és una de les activitats on es detecta amb més
claredat que la davallada dels ritmes de creixement dels darrers
mesos de l'any 1989 es deu bàsicament a efectes estacionals i a la
necessitat de consolidar nivells d'activitat assolits en els darrers
mesos. Mentre el creixement del nivell d'activitat es desaccelera
provocant una reducció dels nivells d'ocupació, la cartera de
comandes esmanté força estable, mentre les vendes a l'exterior
es mostren més dinàmiques que les dirigides a l'interior.

Analitzant les perspectives declarades pels industrials
enquestats, s'observa com és clarament majoritària la sensació
que el ritme d'expansió de l'activitat es tornarà a accelerar
durant els primers mesos d'enguany, encara que això
representarà una certa moderació en la tendència alcista dels
preus de venda.

Aquest alentiment dels ritmes de creixement ha estatmotivat,
segons els empresaris enquestats, per unaaccentuació de la
feblesa de la demanda i s'ha traduït en unamenor utilització de
l'equip productiu i una menor incidència de la manca de mà
d'obra especialitzada en relació amb el nivell d'activitat. Segueix
preocupant el tema del finançament, agreujat per la política
monetària restrictiva en vigor en els darrers mesos.

Maquinària elèctrica

El comportament d'aquest sector ha estat molt semblant
durant els dos bimestres que s'analitzen. Les diferències més
marcades vénen pel cantó de la producció, que reacciona amb
retard a una evolució lleument negativa de les vendes. Així,
mentre el nivell de producció continua sent expansiu durant els
mesos d'octubre-novembre, el ritme de creixement de les vendes
en el mercat interior es desaccelera mentre esmanté el de les
exportacions. La suma d'aquests factors propicia un augment
dels estocs de productes elaborats, que junt amb una cartera de
comandes moderadament a la baixa ha provocat durant els
mesos de desembre-gener, una sensible davallada del nivell de
producció, acompanyada d'un reajustament de plantilles. Les
vendes han insistit en la tendència baixista, incidint de nouen un

augment dels estocs, la qual cosa pot refredar les expectatives
d'una recuperació en un termini curt de ritmes de producció
alcistes. La primera conseqüència d'aquesta desacceleració de
les vendes ha estat un sensible fre en el ritme de creixement dels
preus.

Les expectatives de cara al primer trimestre d'enguany són
relativament optimistes pel que fa a vendes i cartera de
comandes, potser com una reacció lògica al comportament
d'aquestes variables durant els darrers mesos de 1989. Els preus
de venda semblen clarament orientats a l'estabilitat.

Entre els factors que poden incidir en un relatiu escanyament
de la capacitat de creixement de la producció, torna a guanyar
força la debilitat de la demanda i les dificultats de finançament
—recordem la caiguda de les vendes i l'augment dels estocs—, a
més de l'increment de la competència.
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Aparells elèctrics

Si hom hagués de caracteritzar el comportament d'aquest
sector en el període octubre-gener amb una sola paraula,
aquesta seria la de manteniment. Manteniment dels ritmes de
creixement de la producció, dels corresponents a vendes en el
mercat interior i del creixement dels preus. El volum d'ocupació
és l'única variable que ha evolucionat sensiblement a la baixa en

els dos bimestres, mentre que a l'alça hi ha les exportacions i la
cartera de comandes. De fet, la sensació de manteniment és
vàlida també pel que fa a les perspectives declarades de cara als
primers mesos del 1990, amb l'excepció de la cartera de
comandes, que manté unes expectatives molt esperançadores.
D'entre els factors que poden incidir negativament sobre la
possibilitat d'expansió de la producció, en destaca la debilitat de
la demanda i, com a novetat les dificultats de finançament,
conseqüència de la política monetària restrictiva aplicada pel
govern central.

Automoció

L'anàlisi de l'evolució d'aquest subsector d'activitat industrial
durant els dos bimestres —manteniment dels ritmes expansius
durant els mesos d'octubre i novembre i notable davallada del
creixement durant els dos mesos posteriors— permet copsar
amb molta claredat l'impacte directe i immediat que ha tingut
sobre el consum de béns duradors el progressiu enduriment de la
política monetària i la seva incidència sobre la restricció del
crèdit. La variació més remarcable és la forta caiguda de les
vendes, especialment les destinades a l'exterior, i la davallada de
la cartera de comandes. De fet, una ullada a l'evolució de les
matriculacions de vehicles a la província de Barcelona durant els
darrers mesos constata una total desacceleració dels ritmes de
creixement i fins i tot una caiguda en termes absoluts. Més
preocupant és l'escàs optimisme que revelen els empresaris de
cara a unamillora de les perspectives a termini curt.
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Alimentació (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 elmercat 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 (1)/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

1989 1990

27 53 67 13Superior 63 42 52

Igual 27 36 29 30 20 31 31

Inferior 46 11 4 7 38 17 56

Augment 0,46 3,42 2,36 3,28 1,30 0,89 1,11
Disminució 3,10 0,15 0,66 0,41 0,67 5,03 2,16
Diferència —2,64 3,27 1,70 2,87 0,63 —4,14 —1,05

Excessius 3 21 3 4 33 6 8

Normals 96 79 96 90 64 92 85

Reduïts 1 1 6 3 2 7

Superiors 33 64 65 62 52 56 28

Iguals 18 21 28 24 19 26 20

Inferiors 49 15 7 14 29 18 52

Superiors 9 9 41 31 29 20 13

Iguals 57 70 42 43 59 32 38

Inferiors 34 21 17 26 12 48 49

Menys d'l mes 71 73 76 78 79 86 68

Entre 1 i 2 mesos 27 25 21 20 19 12 22

Entre 2 13 mesos 0 1 2 1 0 1 1

Més de 3 mesos 2 1 1 1 2 1 9

Superior 11 26 53 57 31 11 23

Igual 9 53 31 14 43 29 42

Inferior 80 21 16 29 26 60 35

Superiors 60 11 15 33 2 6 14

Iguals 39 83 84 67 92 89 83

Inferiors 1 6 1 0 6 5 3

Superior 46 51 53 34 59 42 66

Igual 59 24 37 38 17 33 19

Inferior 4 25 10 28 24 25 15

Superiors 53 74 61 36 65 47 62

Iguals 42 24 29 39 9 30 25

Inferiors 5 2 10 25 26 23 13

Superior 48 59 62 7 30 10 64

Igual 50 38 34 69 20 51 29

Inferior 2 3 4 24 50 39 7

Superiors 31 14 13 9 9 12 50

Iguals 69 86 87 91 91 88 47

Inferiors 0 0 0 0 0 0 3
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Tèxtil

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

(dades provincials)
1988 1989 1990

D-G F-M A-Mg J-JI Ag-S
Superior
Igual

8 19 15 22 11

0-N D-G

65 70 75 64 43

Inferior 27 11 10 14 46

40

50

10

5

64

31

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

Augment
Disminució

Diferència

0,26
1,24

–0,98

0,65
1,33

–0,68

0,45
0,59
–0,14

0,19
0,73
–0,54

0,16

0,70
–0,54

0,76

0,56
0,20

0,39
1.10

–0,71

Excessius

Normals

Reduïts

26 34 33 28 32

65 62 62 68 60

9 4 5 4 8

24

67

9

31

62

7

Superiors
Iguals

13 22 36 27 17

38 46 40 46 28

Inferiors 49 32 24 27 55

39

38

23

12

33

55

Superiors
Iguals

23 16 13 22 18

35 49 60 50 34

Inferiors 42 35 27 28 48

30

50

20

22

41

37

Menys d'l mes 38 38 31 31 29

Entre 1 i 2 mesos

Entre 2 i 3 mesos

Més de 3 mesos

42 42 25 32 39

16 19 33 32 25

4 1 11 5 7

27

32

36

5

37

36

22

5

7) Cartera de comandes Superior 20 20 26 25 20

45 55 49 45

Inferior 35 32 19 26 35

35

41

24

18

42

40

8) Preus de venda Superiors
Iguals

11 20 11 21 15

69 62 78 73 80

Inferiors 20 18 11 6 5

23

70

7

14

73

13

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

Igual
20 22 9 13 46

71 65 79 52 44

Inferior 9 13 12 35 10

12

67

21

24

61

15

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

Superiors
Iguals

40 29 29 19 56

39 47 48 45 32

Inferiors 21 24 23 36 12

12

60

28

33

40

27

Superior
Igual

30 27 24 20 48

53 47 60 46 38

Inferior 17 26 16 34 14

11

61

21

23

51

26

Superiors
Iguals

26 15 27 26 23

62 74 65 70 73

Inferiors 12 11 8 4 4

14

82

4

33

58

9

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 matèries
— Altres causes
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Pell, calçat i confecció

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 especialitza
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresorer
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

(dades provincials)

Superior

1989 delleliel~
O-N

18 32 13 24 26 43 25

Igual 43 57 60 42 39 47 42

Inferior 39 11 27 34 35 10 33

Augment 0,42 2,49 1,95 2,40 0,74 0,64 0,63
Disminució 2,03 0,75 0,74 1,64 0,83 0,64 1 ,94
Diferència –1,61 1,74 1,21 0,76 _0,09 0,00 –1,31

Excessius 28 21 20 18 10 30 29

Normals 65 74 76 81 75 69 63

Reduïts 7 5 1 15 1 8

Superiors 21 33 40 13 28 30 15

Iguals 50 45 43 66 38 46 52

Inferiors 29 22 17 21 34 24 3 3

Superiors 25 16 33 14 7 25 26

Iguals 42 52 36 49 70 60 46

Inferiors 33 23 31 37 23 15 28

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

Entre 1 i 2 mesos 48 29 32 54 27 41 44

Entre 2 i 3 mesos 30 57 39 13 31 24 18

Més de 3 mesos 7 7 21 17 28 20 15

Superior 17 19 27 9 16 21 22

Igual 59 58 49 65 63 68 56

Inferior 24 23 24 26 21 11 22

Superiors 9 23 13 13 13 20 7

Iguals 81 76 85 79 86 80 90

Inferiors 10 1 2 8 1 0 3

Superior 35 23 28 19 61 14 44

Igual 47 55 62 48 35 65 47

Inferior 18 22 10 33 4 21 9

Superiors 28 32 34 25 59 27 54

Iguals 57 50 48 48 39 51 37

Inferiors 15 18 18 27 2 22 9

Superior 4 14 26 30 44 27 53

Igual 73 63 57 53 53 55 32

Inferior 23 23 17 17 3 18 15

Superiors 25 12 5 24 34 35 17

Iguals 65 87 95 76 66 65 80

Inferiors 10 1 0 0 0 0 3
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Fusta i mobles de fusta (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 especialitza
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresore
— Dificultats d'abastament de primere
— Altres causes

1988 1989 1990

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

Superior 30 62 21 27 18 22 5

Igual 56 29 72 72 55 65 82

Inferior 14 9 7 1 27 13 13

Augment 1,52 4,29 0,64 0,84 0,15 0,38 0,20

Disminució 1,32 0,27 0,12 1,79 3,94 5,34 2,31

Diferència 0,20 4,02 0,52 –0,95 –3,79 –4,96 –2,11

Excessius 12 3 1 0 0 12 17

Normals 69 79 95 79 72 82 69

Reduïts 19 18 4 21 28 6 14

Superiors 53 77 54 49 18 21 13

Iguals 18 16 42 48 55 67 69

Inferiors 29 7 4 3 27 12 18

Superiors 43 62 47 26 19 29 0

Iguals 29 19 44 60 42 45 75

Inferiors 28 19 9 14 39 26 25

Menys d'l mes 23 22 27 35 33 32 46

Entre 112 mesos 54 52 49 49 43 45 28

Entre 2 i 3 mesos 17 18 22 15 22 21 23

Més de 3 mesos 6 8 2 1 2 2 3

Superior 26 32 35 31 17 17 5

Igual 52 64 55 59 75 64 77

Inferior 22 4 10 10 8 19 18

Superiors 34 13 7 11 7 2 28

Iguals 66 87 93 89 93 97 72

Inferiors 0 0 0 0 0 1 0

Superior 27 35 31 17 31 15 21

Igual 67 64 66 70 66 74 63

Inferior 6 1 3 13 3 11 16

Superiors 54 37 40 27 31 17 26

Iguals 39 61 56 58 66 79 63

Inferiors 7 2 4 15 3 4 11

Superior 53 49 47 27 26 11 26

Igual 40 49 49 55 72 86 62

Inferior 7 2 4 18 2 3 12

Superiors 10 21 15 8 6 20 13

Iguals 90 79 84 92 94 69 77

Inferiors 0 0 1 0 0 11 10
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Arts gràfiques (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

Superior
Igual
Inferior

Augment
Disminució

Diferència

Excessius

Normals

Reduïts

Superiors
Iguals
Inferiors

Superiors
Iguals
Inferiors

Menys d'l mes
Entre 1 i 2 mesos

Entre 2 i 3 mesos

Més de 3 mesos

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

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

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

(dades provincials)
1988 1989 1990

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

Superior 28 48 40 48 6 67 20

Igual 63 40 56 52 12 7 47

Inferior 9 12 4 82 26 33

Augment 2,03 1,11 1,06 1,03 0,32 1,13 0,63
Disminució 0,08 0,02 0,22 0,40 0,55 1,72 2,87
Diferència 1,95 1,09 0,84 0,63 –0,23 –0,59 –2,24

Excessius o O 6 7 1 0 0

Normals 99 100 94 93 92 100 87

1 0 7 O 13

Superiors 30 50 53 75 10 65 51

Iguals 50 31 27 12 20 15 32

Inferiors 20 9 20 13 70 20 17

Superiors 59 30 21 10 6 56 26

Iguals 18 40 33 46 14 30 65

Inferiors 23 30 46 44 80 14 9

Menys d'l mes 36 33 64 21 36 21 56

Entre 1 i 2 mesos 59 67 30 77 62 78 43

5 0 6 1 O 0

o 0 2 1 1 1

Superior 35 26 3 10 0 10 0

Igual 60 65 69 55 57 81 92

5 9 28 35 43 9 8

Superiors 6 1 1 0 0 0

Iguals 94 99 95 100 100 100 100

Inferiors 0 o 4 0 0 0

Superior 39 45 50 4 61 0 30

Igual 58 55 43 43 34 82 65

Inferior 3 0 7 53 5 18 5

Superiors 26 36 57 21 65 14 22

Iguals 71 64 38 22 22 75 73

Inferiors 3 0 5 57 13 11 5

Superior 42 35 36 1 32 1 13

Igual 58 64 61 94 65 95 86

Inferior 0 1 3 5 3 4 1

Superiors 3 6 25 32 22 14 5

Iguals 97 94 75 68 78 86 95

Inferiors 0 0 0 0 O
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Química domèstica (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

Superior
Igual
Inferior

Augment
Disminució

Diferència

Excessius

Normals

Reduïts

Superiors
Iguals
Inferiors

Superiors
Iguals
Inferiors

Menysd'l mes
Entre 1 i 2 mesos

Entre 2 i 3 mesos

Més de 3 mesos

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (°/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 matèries
— Altres causes
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Productes metà•ics 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 (%)
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

1988 1989 1991D-GD-G F-M A-Mg J-Jl Ag-S 0-N

Superior 29 52 37 51 4 29 12

Igual 32 43 59 40 31 44 46

Inferior 39 5 4 9 65 27 42

Augment 0,40 1,82 1,38 2,07 0,12 0,51 0,81
Disminució 3,24 0,19 0,22 0,09 0,93 1,24 1,26
Diferència –2,84 1,63 1,16 1,98 –0,81 –0,73 –0,45

Excessius 16 13 27 11 18 6 11

Normals 68 69 69 85 73 90 86

Reduïts 16 18 4 4 9 4 3

Superiors 16 52 35 42 8 32 9

Iguals 32 41 48 55 33 35 42

Inferiors 52 7 17 3 59 33 49

Superiors 5 21 15 38 6 30 24

Iguals 69 73 67 53 50 43 41

Inferiors 26 6 18 9 44 27 35

Menysd'l mes 14 9 16 11 19 20 20

Entre 1 i 2 mesos 46 38 17 27 30 37 29

Entre 2 i 3 mesos 10 24 22 13 32 28 35

Més de 3 mesos 30 29 45 49 19 15 16

Superior 20 27 26 23 24 32 29

Igual 70 60 68 70 40 30 39

Inferior 10 13 6 7 36 38 32

Superiors 38 27 25 0 4 0 5

Iguals 62 73 69 95 88 87 86

Inferiors 0 0 6 5 8 13 9

Superior 45 50 33 14 57 21 57

Igual 54 49 66 57 38 55 40

Inferior 1 1 1 29 5 24 3

Superiors 47 38 47 20 59 25 59

Iguals 52 61 49 51 38 45 35

Inferiors 1 1 4 29 3 30 6

Superior 22 25 25 17 22 17 38

Igual 78 66 72 60 73 68 56

Inferior 0 9 3 23 5 15 6

Superiors 40 36 25 7 6 9 24

Iguals 59 62 63 89 92 86 69

Inferiors 1 2 12 4 2 5 7
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Maquinària elèctrica

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 (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitza
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresorer
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

(dades provincials)
1988 1989 1990

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

Superior 40 64 61 47 5 50 12

Igual 18 30 38 42 51 49 50

Inferior 42 6 1 11 44 1 38

Augment 0,25 0,64 1,80 0,67 0,32 1,44 0,32
Disminució 1,04 0,47 0,33 0,54 1,60 0,61 1,14
Diferència –0,79 0,17 1,47 0,13 –1,28 0,83 –0,82

Excessius 7 9 17 14 32 18 39

Normals 85 85 74 85 54 82 58

Reduïts 8 6 9 1 14 0 3

Superiors 43 43 65 59 5 68 24

Iguals 32 50 29 36 41 32 26

Inferiors 25 7 6 5 54 0 50

Superiors 19 48 36 22 13 40 4

Iguals 58 36 43 69 3 48 57

Inferiors 23 16 21 9 84 12 39

Menys d'l mes 3 8 11 11 10 10 9

Entre 1 i 2 mesos 45 25 40 42 53 20 36

Entre 2 i 3 mesos 31 52 26 27 30 35 21

Més de 3 mesos 21 15 23 20 7 35 34

Superior 38 45 34 29 10 44 18

Igual 38 47 30 55 42 14 46

Inferior 24 8 36 16 48 42 36

Superiors 33 47 1 0 10 51 2

Iguals 67 49 91 100 90 49 91

Inferiors 0 4 8 0 0 0 7

Superior 54 82 27 22 71 42 57

Igual 46 18 67 42 29 47 43

Inferior 0 0 6 36 0 11 0

Superiors 74 88 34 26 69 31 82

Iguals 26 12 61 38 24 43 18

Inferiors 0 0 5 36 7 26 0

Superior 41 58 40 46 69 54 75

Igual 45 31 37 23 24 18 25

Inferior 14 11 23 31 7 28 0

Superiors 60 28 29 42 33 50 16

Iguals 26 67 69 58 67 50 84

Inferiors 14 5 2 0 0 0 0
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(dades provincials)
1988 1989 1990

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

Superior 40 50 44 39 25 63 34

Igual 18 43 56 55 24 19 32

Inferior 42 7 o 6 51 18 34

Augment 0,47 0,65 3,75 0,53 3,48 1,60 0,01
Disminució 1,02 1,18 0,28 0,85 0,44 1,85 1,66
Diferència –0,55 –0,53 3,47 –0,32 3,04 –0,25 –1,65

Excessius 21 7 3 25 17 11 14

Normals 63 89 96 75 81 77 73

Reduïts 16 4 1 o 2 12 13

Superiors 26 41 49 32 30 50 28

Iguals 26 50 46 55 19 24 22

Inferiors 48 9 5 13 51 26 50

Superiors 21 47 47 57 41 45 21

Iguals 38 41 49 42 36 46 66

Inferiors 41 12 4 1 23 9 13

Menys d'l mes 3 1 0 3 20 6 23

Entre 1 i 2 mesos 86 47 81 85 48 76 75

Entre 2 i 3 mesos 9 43 7 1 12 5 2

Més de 3 mesos 2 9 12 11 20 13 o

Superior 33 47 54 40 8 55 27

Igual 20 49 34 59 72 30 49

Inferior 47 4 12 1 20 15 24

Superiors 0 24 0 6 0 2 o

Iguals 95 76 100 88 79 80 92

Inferiors 5 0 0 6 21 18 8

Superior 48 62 53 60 62 42 48

Igual 35 32 41 19 38 21 29

Inferior 17 6 6 21 0 37 23

Superiors 49 49 55 60 71 59 48

Iguals 33 45 34 38 29 32 14

Inferiors 18 6 11 2 0 9 38

Superior 34 57 37 58 60 52 57

Igual 36 43 48 41 37 46 21

Inferior 30 0 15 1 3 2 22

Superiors 28 8 1 0 1 4 11

Iguals 59 79 99 94 84 83 74

Inferiors 13 13 0 6 15 13 15
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Aparells elèctrics

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 especialitza
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresore
— Dificultats d'abastament de primere
— Altres causes
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Automoció

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 elmercat interior

5) Vendes en elmercat 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 ptoducció (°/0)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitza
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresorer
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

(dades provincials)
1988 1989 1990

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

Superior 73 72 72 77 18 79 2

Igual 24 9 28 22 11 20 31

Inferior 3 19
'

0 1 71 1 67

Augment 0,19 0,39
'

4,50 0,50 0,21 0,06 0,43
Disminució 0,91 2,07 0,06 0,36 0,81 1,67 0,74
Diferència –0,72 1,68 4,44 0,14 –0,60 –1,61 –0,31

Excessius 0 0 0 0 0 0 2

Normals 35 99 95 94 98 100 98

Reduïts 65 1 5 6 2 0 0

Superiors 10 77 78 77 22 80 8

Iguals 21 22 22 20 7 19 23

Inferiors 69 1 0 3 71 1 69

Superiors 72 77 76 74 27 76 9

Iguals 27 20 22 22 2 23 24

Inferiors 1 3 2 4 71 1 67

Menysd'l mes 84 86 83 87 89 87 67

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

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

Més de 3 mesos 7 3 2 3 2 4 1

Superior 39 72 74 77 22 69 4

Igual 26 28 25 22 11 28 18

Inferior 35 0 1 1 67 3 78

Superiors 64 3 65 1 18 0 83

Iguals 36 97 34 99 82 100 17

Inferiors 0 0 1 0 0 0 0

Superior 72 89 10 2 91 24 6

Igual 27 11 89 27 6 7 93

Inferior 1 0 1 71 3 69

Superiors 73 71 10 2 90 24 6

Iguals 26 29 90 28 6 7 94

Inferiors 1 0 0 70 4 69 0

Superior 71 72 3 0 87 21 4

Igual 28 28 97 30 12 8 95

Inferior 1 0 0 70 1 71 1

Superiors 21 85 8 20 1 53 8

Iguals 79 15 92 79 99 47 92

Inferiors 0 0 0 1 0 0 0

la

ia
matèries

68
4

20
4
1
3

65
0

21

1
1

2

68
0
20
1
0
1

65
2
22
2
0

5

67
0
18
1
0

4

67
4

19
1

4

0

68
1

20
0
0
2
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II. Sistema financer i mercat de valors





11.1. Sistema financer

11.1 .1. Nombre d'oficines del sistema creditici (31-XII-1989)

Nombre d'oficines Variació (31-X11-1989/31-X11-1988)(%)
Total Resta Total Resta

Ámbit sistema Caixes sistema sistema Caixes sistema
territorial creditici Banca d'estalvi creditici

,
creditici

.
Banca d'estalvi creditici

Barcelona 2.155 1.039 1.104 12 5,9 1,2 10,8 0,0
Prov. Barcelona 4.737 2.139 2.582 16 2,9 —0,9 6,3 0,0
Resta Catalunya 2.072 922 1.066 84 1,7 —1,5 5,1 —3,4
Total Catalunya 6.809 3.061 3.648 100 2,6 —1,1 6,0 —2,9

Madrid 2.251 1.619 618 14 5,9 2,7 16,2 —17,6
Prov. Madrid 3.120 2.206 900 14 5,2 2,9 11,8 —17,6
Total Espanya 34.621 16.677 14.944 2.967 2,2 —0,1 6,5 —4,7

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

Oficines del sistema creditici

Durant el darrer trimestre de l'any, s'ha reactivat l'obertura
d'oficines del sistema creditici després de la desceleració
estacional del tercer trimestre. A Barcelona, l'increment
d'oficines bancàries és similar al de les oficines de les caixes
d'estalvis. En canvi, les caixes són molt més espansives que els
bancs a la resta de la província i a la resta de Catalunya. Per
tant, sembla que la batalla entre bancs i caixes té lloc bàsicament
a la ciutat de Barcelona, mentre l'hegemonia de les caixes —si
més no, en termes d'oficines— es manté a tota la resta del país.

Pel que fa a Madrid, a la seva província o al conjunt estatal,
són les caixes les que són de bon tros més expansives. En el cas
de Madrid, ciutat i província, això és ben comprensible si tenim
en compte que el nombre d'oficines bancàries és molt més elevat
que el de les caixes d'estalvis.
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11.1.2. Dipòsits del sector privat en el sistema bancari
Dipòsits/Oficina

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

31-XII-1988 31-111-1989 30-VI-1989 30-IX-1989 31-X1I-1989
31-XII-1989/
30-IX-1989

31-XII-19891
31-XII-1988

31-XII-1988 31-XII-1989

Prov. Barcelona 4.983,4 5.541,5 5.708,3 5.796,6 6.005,0 3,6 20,5 1.082,9 1.267,7
Resta Catalunya 1.059,1 1.068,2 1.126,4 1.180,8 1.188,3 0,6 12,2 519,9 573,5
TotalCatalunya 6.042,5 6.609,7 6.834,7 6.977,4 7.193,3 3,1 19,0 910,2 1.066,3

Prov. Madrid 5.579,5 5.499,8 5.973,4 6.148,1 6.467,8 5,2 15,9 1.881,2 2.073,0
TotalEspanya 29.286,5 29.988,9 31.346,9 32.272,5 33.316,0 3,2 13,8 864,5 962,3

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

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

31-X1I-1988 31-111-1989 30-V1-1989 30-IX-1989 31£-1989
31-XII-1989/

-11li
31-XII-1989/
31- 31-XII-1988 31-XII-1989

Prov. Barcelona 3.313,0 3.458,2 3.693,0 3.597,3 3.764,7 4,7 13,6 719,9 794,7
Resta Catalunya 769,7 841,3 880,1 891,8 946,9 6,2 23,0 377,9 457,0
Total Catalunya 4.082,7 4.299,5 4.573,1 4.489,1 4.711,6 5,0 15,4 615,0 692,0

Prov. Madrid 6.504,0 6.249,5 6.886,0 6.807,2 6.957,9 2,2 7,0 2.192,9 2.230,1
Total Espanya 22.709,0 23.156,4 24.886,0 25.127,8 26.240,7 4,4 15,6 670,4 757,9

11.1.4. Crèdits/dipòsits
Àmbit

territorial
31-XII-1988 31-XII-1989

Variació (°/0)
31-XII-1989/

Prov. Barcelona 0,665 0,627 -5,7
Resta Catalunya 0,727 0,797 9,6
Total Catalunya 0,676 0,655 -3,1

Prov. Madrid 1,166 1,076 -7,7
Total Espanya 0 0,788 1,7

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

Dipòsits del sector privat

Durant el conjunt del 1989, els dipòsits del sector privat en el
sistema bancari han crescut nominalment d'un 20,5 per cent, que
en termes reals equival a un 12,7 per cent. Aquest creixement és
força superior al del conjunt de l'Estat i fins i tot al de la
província de Madrid. Durant el darrer trimestre de l'any,
tanmateix, el creixement dels dipòsits a Madrid se situa per
damunt del de Barcelona. D'altra banda, val a dir que el
creixement dels dipòsits privats ha anat descaccelerant4e al llarg
dels dos darrers trimestres de l'any, després d'un primer
semestre amb uns creixements molt elevats i que a final de juny
havien situat el creixement interanual en un 31,2 per cent, més
de 10 punts del que finalment haurà estat el creixement del
conjunt del 1989. En aquest sentit, no sembla aventurat pensar
que les restriccions creditícies haurien comportat que part dels
recursos no aconseguits mitjançant crèdits s'haguessin obtingut
d'una disminució dels recursos propis mantinguts en forma de
dipòsits.
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En relació amb un any abans, els dipòsits per oficina a la
província de Barcelona tendeixen a acostar-se moderadament als
existents a la província de Madrid que, tanmateix, són molt més
elevats. Aquest acostament prové del fet que, malgrat el
superior increment en el nombre d'oficines a la província de
Madrid, a la de Barcelona el creixement dels dipòsits encara hi
és superior.

Crèdits al sector privat

Els crèdits del sistema bancari al sector privat han continuat
llur desacceleració iniciada durant el tercer trimestre de l'any
arran de la política restrictiva endegada per les autoritats
monetàries. Així, a la província de Barcelona s'ha passat d'una
taxa interanual de creixement del crèdit del 24,4 per cent, a juny
del 1989, al 15,9 per cent al setembre, per finalment restar en el
13,6 per cent a final d'any. La província de Madrid també
experimentà una desacceleració més sensible durant el tercer
trimestre que durant el quart. En canvi, a les altres tres

províncies catalanes els efectes restrictius no s'han començat a
notar fins aquest darrer trimestre, mentre que en el conjunt de
l'Estat espanyol l'impacte ha estat similar durant els dos
trimestres.

Així, pel que fa al conjunt del 1989, el creixement dels crèdits
a la província de Barcelona ha estat lleugerament inferior al de
la mitjana estatal, però gairebé el doble que el de la província de
Madrid, la qual cosa permet acostar lleugerament la ratio
crèdits/oficina d'ambdós àmbits territorials, la qual, això no

obstant, continua sent molt superior aMadrid.



11.2. Mercat de valors

11.2.1. Volum

Període

efectiu

Milers

negociat a les borses de comerç

Números índex
Participació sobre
total negociat (%)de milions de ptes.

Total Barcelona Madrid Total BarceSK Madrid
, jimeilimiL 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
lr. trim. 1.232,1 178,9 962,1 14,5 78,1
2n. trim. 957,4 130,8 709,8 13,7 74,1
3r. trim. 1.707,3 294,7 1.327,3 17,3 77,7
4t. trim. 1.183,1 186,7 864,7 15,8 73,1

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
4f. 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

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

Volumefectiu negociat

Les dades del darrer trimestre de 1989 han vingut a confirmar
el comportament esperat de la contractació a les borses de
comerç de l'Estat espanyol i molt especialment de les de
Barcelona i Madrid. Com ja s'havia avançat en el número 5 de
BARCELONA ECONOMIA, la lleugera recuperació dels volums
contractats a la borsa de Barcelona en comparació amb els
assolits a la resta de l'any no han estat suficients per recuperar el
pes que tenia en els darrers anys.

En concret, sorprèn el nivell de contractació assolit per la
borsa de Barcelona durant el darrer trimestre de 1989, que en
conjunt ha significat canalitzar més del 14 per cent del total, junt
amb la tendència a la baixa de la borsa de Madrid, que no

supera el 70 `)/0, clarament per sota del que ha estat el pes
d'aquesta borsa sobre el conjunt en el darrer quinquenni.
L'estretor del mercat barceloní afavoreix canvis relativament
importants en els volums de contractació d'un trimestre a l'altre,
sense que això s'hagi de traduir en una consolidació d'aquests
nivells.

Malgrat tot, de mantenir-se durant els primers mesos

d'enguany aquest comportament, quan el pes de les societats
que cotitzen a traves del mercat continu ja representa -a
efectes d'índex borsari- més de les dues terceres parts, podria
significar una bona aproximació a quin serà el pes real de la
borsa de Barcelona sobre el total, lleument superior al 10 %.

Pel total de l'any,mentre pel conjunt de les quatre borses
espanyoles pràcticament s'ha recuperat el volum contractat el
1987, la de Barcelona no ha assolit ni el 70 % del nivell de
negoci de dos anys abans, mentre la de Madrid l'ha superat
lleument. No cal insistir en el paper que ha jugat en aquest
transvassament de protagonisme la reforma de les borses i els
canvis en el sistema de contractació.
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III. Ocupació





111.1. Mercat de treball
Taxa general d'atur registrat (')/0)
Ámbit Desembre 1987 Desembre 1988 Desembre 1989

Barcelona

Província de Barcelona

Catalunya
Espanya

162.

19.3
18,3
20.9

13,4
16,0
15,2
18,8

9,7
12,0
11,6
16,2

Atur registrat a Barcelona Desembre 1987 Desembre 1988 Desembre 1989
Variació %

•Des. 1989/Set. 1989
Variació %

ilialiemel288
Atur total registrat 118.402 97.007 70.642 -15,8 -27,2

Atur juvenil (16-24 anys) 38.923 28.596 15.360 -27,6 -46,3
Atur masculí 58.754 42.579 28.580 -15,0 -33,1
Atur femení 59.648 54.498 42.062 -16,4 -22,8

Distribució sectorial:
-Agricultura 243 185 139 -12,6 -24,9
-Indústria 37.425 31.982 25.408 -11,3 -20,6
-Construcció 6.648 4.480 2.789 -19,2 -37,7
-Serveis 49.857 42.468 33.067 -13,9 -22,1
-Sense ocupació anterior 24.229 17.962 9.239 -30,3 -48,6

Aturats que reben prestacions 44.596 44.422 46.139 4,5 3,9

Contractacions registrades a Barcelona
1987

4t. trimestre

1988
4t. trimestre

1989

4t. trimestre

Variació %
4t.tr.13r.tr.

Var
4t.tr. 1989/4t.tr. 1988

Altes demandes d'ocupació 62.964 72.929 35.820 -56,3 -50,9
Baixes demandes d'ocupació 66.050 71.160 55.340 -15,0 -22,2
Altes llocs de treball oferts 8.901 4.839 4.512 35.8 -6,7

Contractes de treball registrats 64.638 79.361 89.619 13,2 12,9
- acollits a mesures de foment 34.199 42.458 47.269 12,0 11,9
- no acollits a mesures de foment 30.439 36.903 42.350 14,4 14,1

Distribució dels contractes
acollits a mesures de foment:

- Sectorial: Agricultura n.d. 54 60 -52,6 0,1
Indústria n.d. 8.513 8.937 29,2 5,0
Construcció n.d. 1.890 2.400 3,3 27,0
Serveis n.d. 32.001 35.872 7,2 12,1

- Per sexes: Homes n.d. 23.935 25.320 12,8 5,8
Dones n.d. 18.523 21.949 11,0 18,5

Font: Dadesde l'INEM recollidespel Departament d'Economia Aplicada de la UAB.

La comparació de l'evolució de l'atur enregistrat a finals de l'any
1989 amb l'enregistrat en el mateix període de l'any anterior
indica una forta davallada d'un 27,2 %, és a dir, de 26.365
persones aturades menys en termes absoluts. Es manté la
tendència a la baixa. Cal matisar que, en el darrer trimestre de
l'any passat, s'intensifica el ritme de decreixement del nivell
d'atur mantingut en els darrers mesos. El fet que en aquest
trimestre es dispari el ritme de reducció sorprèn ja que, al llarg
de l'any 1989, el descens de l'atur ha estat progressiu, però amb
ritmes no tan intensos com els de l'any anterior. Malgrat la
reactivació econòmica que ha viscut i continua vivint la ciutat,
resulta difícil d'explicar aquesta brusca davallada de la
desocupació, i, més tenint en compte que fora de la província de
Barcelona, a la resta de Catalunya i de l'Estat, el darrer
trimestre de l'any no ha estat excessivament positiu en termes de
mercat laboral. A més, altres variables, com ara els contractes
registrats, tampoc no reflecteixen increments tan elevats, que
concordin amb aquesta davallada del nombre de desocupats.

D'altre banda, cal tenir en compte que segons les estimacions
efectuades sobre l'evolució de la població activa i de l'ocupada
durant aquest darrer trimestre, la disminució de l'atur
enregistrat provindriamés d'una davallada en el nombre d'actius
que no d'un augment en el d'ocupats. Així sembla constatar-se

que s'està produint una depuració de les persones inscrites a les
oficines de l'INEM -en base a deixar de considerar com a

aturats les persones que rebutgen un determinat nombre
d'ofertes de treball-, si més no a les de la província de
Barcelona, que és on es produeixen les davallades més
espectaculars al llarg del trimestre. Aquest procés afecta
especialment les xifres d'atur juvenil i dels que cerquen la
primera feina. Les dades resultants possiblement s'acosten més a

la realitat de la desocupació que les anteriors a la depuració,
però esbiaixen l'evolució del conjunt de l'any i, sobretot, la del
darrer trimestre.
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D'aquesta forma, la taxa d'atur se situa en un 9,7 %, gairebé
dos punts inferior a la del mesde desembre de 1988. La taxa

d'atur de Barcelona també es quasi dos punts més baixa que la
del conjunt català i 6,5 punts inferior a la de l'Estat espanyol.
Respecte a la CEE, la taxa d'atur barcelonina resta només 0,9
punts per sobre de la mitjana comunitària. Cal assenyalar que,
respecte al trimestre anterior, el diferencial entre aquestes dues
taxes es redueix en 1,6 punts.

En comparar aquestes dades del darrer trimestre del 1989 amb
les del mateix trimestre de l'any anterior, constatem que
s'intensifica la tendència positiva del comportament del conjunt
de les variables analitzades. Les davallades més rellevants es

continuen detectant en el segment dels aturats sense ocupació
anterior amb una reducció d'un 48,6 % -8.723 persones menys
sense feina-, en el segment d'atur juvenil amb un decrement
d'un 46,3 % -13.236 joves desocupats menys- i en la
desocupació masculina amb un descens d'un 33,1 <>/0 -13.999
homes aturatsmenys.

Respecte a finals de l'any 1988, el total de desocupació
femenina davalla fortament, la qual cosa es reflecteix en una

reducció d'un 22,8 %, malgrat ser la variable que evoluciona
més lentament, la qual cosa provoca que aquest col•lectiu
representi el 59,5 % del total d'aturats. Tanmateix, durant el
darrer trimestre del 1989 després de molt temps d'ocórrer tot
el contrari- el nombre de dones aturades decreix més
intensament que el d'homes. Això vol dir que la depuració ha
estat més intensa entre el col.lectiu femení que entre el masculí,
i que entre el primer hi ha o hi havia més casos de persones que
estaven en el límit del que es pot considerar població que busca
feina. Això resulta lògic si considerem que, sobretot, durant el
1987, un elevat nombre de dones entre 30 i 45 anys s'inscrivien
com demandants de treball degut a les expectatives derivades de
la reactivació econòmica i que, en alguns casos, aquesta decisió
podia venir molt condicionada al tipus de feina que se'ls pogués
oferir.

En considerar la distribució sectorial de l'atur, veiem que la
davallada del nivell de desocupació afecta a tots els sectors.

Destaca especialment la disminució d'un 37,7 % registrada en el
de la construcció. Segueix el sector serveis amb una reducció
d'un 22,1 % i l'industrial amb un 20,6 °/0.

Respecte al mateix període de l'any anterior, el col•lectiu dels
que reben prestacions augmenta en un 3,9 %. Cal remarcarque,
en aquest període, el pes d'aquest col.lectiu dins del total d'atur
registrat creix en 19,5 punts. A finals de l'any 1989, més d'un
65,0 % dels desocupats rebien prestacions, és a dir tres de cada
cinc aturats. Això palesa l'ampliació dels supòsits de cobertura
amb subsidi duts a terme pel Govern Central.
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Pel que fa a l'evolució de les altes i baixes de demanda, veiem
que les altes es redueixen en més d'un 50,0 %, mentre que les
baixes ho fan en un 22,2 %. En fer la comparació amb el quart
trimestre de 1987 i 1988 respectivament, hom constata que els
moviments d'ambdues variables s'han reduït de forma molt
significativa, fet que podria indicar una certa estabilització dins
delmercat del treball, amb una menor rotació de contractes.

En relació amb el darrer trimestre de l'any 1988, el volum de
contractacions registrades durant el quart trimestre de 1989,
augmenta en un 13,2 °/0. En considerar el tipus de contractes,
els contractes incentivats amb mesures de foment creixen en un

12,0 %, mentre que els no acollits ho fan en un 14,4 %.

Quant a la distribució sectorial dels contractes acollits a

mesures de foment de l'ocupació, un 75,9 % del total es
concentra en el terciari. Respecte al mateix període de l'any
anterior, la distribució sectorial varia lleugerament, amb un
increment del pes de la construcció i una pèrdua del del sector
industrial.

Si ens basem en una anàlisi més conjuntural de l'evolució de la
desocupació, respecte al tercer trimestre de l'any 1989, el nombre
d'inscrits a les oficines de l'INEM ha registrat una important
davallada que es xifra en un 15,8 %, és a dir, en tres mesos la
xifra d'aturats registrats a l'INEM de la ciutat decreix en 13.293
persones. Les davallades més significatives es donen en el
col•lectiu dels que no han treballat amb anterioritat i en el
segment d'atur juvenil -un 30,3 % i un 27,6 % respectivament.
Els segueixen en importància el segment d'atur femení amb una

reducció d'un 16,4 % i el de la desocupació masculina amb un
descens d'un 15,0 %. Com ja hem avançat més amunt, en
analitzar aquestes dades, veiem que els joves i les dones són els
col.lectiusmés afectats per les mesures de depuració preses per
l'INEM. El conjunt dels que reben prestacions augmenta en un

4,5 % i afecta a un 65,3 % del total d'aturats. Si considerem la
distribució sectorial, veiem que la davallada en el nivell d'atur
afecta tots els sectors, especialment el de la construcció, amb
una caiguda d'un 19,2 %.

Pel que fa a les altes i baixes de demanda, ambdues variables
retrocedeixen: el volum d'altes es redueix a menys de la meitat i
el total de les baixes ho fa en un 15,0 %. Aquest retrocés, que ja
es començava a detectar en el segon trimestre de 1989, es
dispara en aquests darrers tres mesos.

En comparar els dos últims trimestres de l'any 1989, es palesa
un creixement d'un 13,2 `1/0 en el total de contractacions
registrades.Tant els contractes acollits a les mesures de foment
de l'ocupació com els no acollits registren un increment notable.
Destaca però l'increment registrat pels contractes no incentivats,
que és superior en 2,4 punts al que experimenten els contractes
acollits, que tradicionalment eren els més nombrosos, no només
per l'ús que se'n feia, sinó també pel fet que -adiferència dels
no incentivats- aquests requerien el coneixement de l'INEM
per poder acollir-se als beneficis que se'n derivessin.

Pel que fa als contractes incentivats i a la seva distribució per
sectors, el volum de contractació creix a tots els sectors
especialment, en el sector indústria. En base a la variable sexe,
la distribució dels contractes acollits continua sent més favorable
al col.lectiu masculí, amb un 53,3 ')/0 del total.



111.2. Evolució del nombre d'actius i
ocupats estimats a la ciutat de
Barcelona

1986
lr. tr. 680.064 553.691 126.373
2n. tr. 686.119 565.346 120.773
3r. tr. 690.390 567.516 122.874
4t. tr. 698.174 572.480 125.694

1987
lr. tr. 704.175 577.990 126.185
2n. tr. 724.220 604.963 119.257
3r. tr. 738.940 617.782 121.158
4t. tr. 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

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

Aproximació a l'evolució de la població activa i de la població
ocupada de Barcelona

En aquest número de BARCELONA ECONOMIA, presentem les
sèries de població activa i població ocupada que hom ha estimat
per a la ciutat de Barcelona a partir del primer trimestre de
1986. En no facilitar l'Institut Nacional d'Estadística dades
desagregades a nivell de ciutat, hom ha cregut important fer
aquestes estimacions per tal de conèixer com evoluciona
l'ocupació a Barcelona i d'homogeneïtzar i actualitzar les taxes

d'atur corresponents. La metodologia emprada ha consistit en
estimar la població activa de Barcelona a partir del Padró del
1986 tenint en compte les variacions de la població total de la
ciutat i de la taxa d'activitat de la província. Per calcular el
volum d'ocupació, hom ha emprat les dades d'atur registrat
facilitades per les oficines de l'INEMde la ciutat.

Des del 1986 i fins al tercer trimestre de 1987, es registra un

creixement progressiu de lapoblació activa, sobretot durant el
segon i tercer trimestre del 1987. Durant el 1988, el total d'actius
es manté gairebé constant i es registren variacions a la baixa
molt poc rellevants. En el 1989, es produeix una lleugera
recuperació, que s'accentua en el tercer trimestre per retrocedir
a finals d'any, tot i situar-se a un nivell superior a l'assolit en el
segon trimestre. Durant aquests quatre anys, s'han anat

descelerant les entrades en el mercat de treball, bàsicament per
una forta reducció en el ritme d'incorporació de la dona al món
laboral.

Pel que fa a l'evolució de la població ocupada, es manté una
tendència positiva al llarg del període 1986-1989. Cal assenyalar
que el ritme de creixement de l'ocupació ha estat netament

superior al de la població activa. En comparar el quart trimestre
del 1989 amb el primer de 1986, es constata una forta
embranzida del total d'ocupats que es xifra en un increment d'un
19,2 `)/0 -107 mil persones-, mentre que la població activa, en
el mateix període, creix solament en un 7,9 % -51 mil. Els
trimestres més expansius en termes de creació d'ocupació han
estat el segon i el tercerdel 1987 i el primer del 1989. Durant el
segon semestre del 1988 fou quan hi hagué un comportament
menys positiu de tot el període analitzat. En el quart trimestre
de 1989, els ocupats representen un 90,3 % de la població activa
de Barcelona.

Per estimar els llocs de treball de què disposa Barcelona a

finals de l'any 1989, hom ha emprat les dades del Padró de 1986
referents a mobilitat, tenint en compte que l'atur estimat en el
Padró va ser superior a l'enregistrat i que en alguns casos no

s'havien especificat les relacions de desplaçament. En analitzar
els llocs de treball, cal comptar, a més dels residents, els que s'hi
desplacen per motius laborals. Hom ha aplicat la taxa de
creixement de la població al total estimat de viatges atrets per
Barcelona per motius de treball. En el quart trimestre de 1989,
s'estima que el volum de viatges atrets per motius de treball
que, per tant, poden assimilar-se a llocs de treball existents a la
ciutat- és d'uns 795 mil, el que representaria un increment d'un
19,2 % respecte el primer trimestre de 1986. Cal considerar que
en els darrers anys, la majoria de llocs de treball creats han estat
vinculats a activitats terciàries. El sector dels serveis creix molt
intensament, sobretot en termes d'ocupació generada, i es
concentra bàsicament en les zones centrals de les ciutats. Això
reforça la hipòtesi que Barcelona continuï mantenint -si no
incrementant- la forta relació d'atractivitat amb el seu entorn.
En tot cas, aquesta és una qüestió que caldrà contrastar a la
vista dels resultats del padró del 1991.
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IV.1. Consum de ciment * (província de Barcelona) (Milers de tones)
Trimestre 1984 1985 1986 1987 1988 1989

lr. tr. 259,3 238,1 277,7 311 4 424,8 559,7

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)
4t. tr. 1989/4t. tr. 1988 18,1
2n. sem. 1989/2n. sem. 1988 14,8

1989/1988 22,1

Malgrat l'estancament en la construció d'habitatges, el
consum de ciment a la província de Barcelona continua
mantenint uns ritmes de creixement molt notables, que cal
atribuir en gran mesura a l'empenta que l'obra pública ha anat

adquirint progressivament.

Així, després d'una notable desceleració en el ritme de
creixement experimentat durant el tercer trimestre de l'any, en
aquest darrer trimestre es tornen a assolir creixements molt
intensos, si bé una mica inferiors als de lamitjana anual. En
aquest sentit, cal recordar que el creixement experimentat
durant el primer trimestre del 1989 havia estat quasi exponencial
—en la línia dels ritmes expansius assolits durant el 1988, que
s'havien situat en més de vuit punts per damunt del 22,1 per cent
en què finalment ha quedat el creixement del 1989.
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IV.2. Evolució del parc automobilístic

IV.2.1. Matriculació
Període

de vehicles
19

.

1986 1987

(província
1988

de Barcelona)
1990195

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

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

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

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

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)

1988 1989

Total n.d. n.d. 91.896 125.239 137.309 150.283

Font: Matriculacions COCINB. Boletín de Estadística yCoyuntura. Diversos números. Apartir del Ir. tr. del 1988 les dades són les facilitades per la Jefatura Provincial de T áfico de Barcelona.
Baixes. Jefatura Provincial de Tráficode Barcelona.

Variació (%) Matriculacions Baixes Saldo

lr. tr. 1990/1r. tr. 1989 -6,1 -23,4 1,9
lr. tr. 1989/1r. tr. 1988 10,6 42,8 0,1
lr. tr.1988/1r. tr. 1987 29,7 38,1 27,1

1989/1988 9,9 10,6 9,4
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Les dades de matriculacions de vehicles durant el primer
trimestre del 1990 trenquen una tendència fortament expansiva
iniciada a mitjans de l'any 1986. El nombre de noves

matriculacions a la província de Barcelona durant aquests
primers mesos de l'any ha estat sensiblement menor a
l'enregistrat durant el mateix període del 1989, en concret un

6,1 %. Com ja s'avançava en el darrer número de BARCELONA

ECONÒMICA, la saturació del mercat i la persistència de les
restriccions creditícies a que obliga la política monetària del
govern, han abocat a un canvi de tendència en el creixement, tot
i mantenir un nivell de matriculacions encaramolt alt, que
difícilment serà sostenible a un termini mitjà si no hi ha canvis
substancials en el sentit d'abaratir el crèdit al consum.

Les baixes de vehicles han seguit la mateixa tendència que les
matriculacions, amb una accentuació encara més marcada de la
variació a la baixa en relació amb el mateix període d'un any
abans. Això ha provocat que el saldo net d'altes i baixes de
vehicles hagi superat lleument el saldo enregistrat durant el
primer trimestre del 1989 i, per tant, que l'increment del parc
hagi estat una mica superior.

Malgrat la forta estacionalitat de les baixes -molt
concentrades a efectes registrals en els darrers mesos de l'any-,
una anàlisi superficial de la seva evolució durant els primers
trimestres dels darrers anys sembla indicar que les restriccions
creditícies no han incidit encara sobre la demanda dels qui
adquireixen el seu primer vehicle. 0 en tot cas, la incidència ha

estat molt superior en aquells que es plantegen el canvi. Es pot
pensar també, en una revitalització del mercat de segona mà.



IV.3.1. Venda de benzines per automoció a l'àrea de
Barcelona

Barcelona (Milers litres)
Resta Barcelonès

Total Benzina
92 Oct

Benzina
970c1lea

Gas-oil
auto

Totak
Ba.

Benzina

92 Oct
Benzina

,_

97Ocgla
as-oil
to
,

mi a
1987 30.125 255.291 110.734 n.d. n.d. n.d. n.d.396.150
1988 418.693 23.325 270.508 124.860 166.323* 9.283* 110.110* 46.930*
lr. tr. 64.708* 26.120*
2n. tr. 73.265* 30.244*
3r. tr. 61.905* 24.771*
4t. tr. 70.630* 28.975*

1989 429.535 18.641 279.794 131.100 201.620 8.205 128.081 65.334
lr. tr. 104.501 5.029 67.023 32.449 47.424 2.135 29.944 15.345
2n. tr. 117.017 5.362 75.602 36.053 53.243 2.293 33.988 16.962
3r. tr. 99.428 3.935 65.741 29.752 48.294 1.848 30.929 15.517
4t. tr. 108.589 4.315 71.428 32.846 52.659 1.929 33.220 17.510

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

IV. 3.2. Venda de benzines per automoció al conjunt de municipis de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona. 1989

unicipis
Benzina Gas-o.

aut

Barcelona
Resta Barcelonès
Resta AMB**
Total AMB**

429.535
201.620
323.113
954.273

18.641
8.205
11.997
38.843

**Vint-i-set municipis de l'antiga CorporacióMetropolitana de Barcelona.
Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per CAMPSA.

279.794
128.081
182.986
590.866

131.100
65.334
128.130
324.564

Variació (°/0)

Barcelona

Total
Benzina
92 Oct

Benzina
97 Oct

Gas-oil
auto

4t. tr. 1989/4t. tr. 1988
2n. sem. 1989/2n. sem. 1988

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

1,1
3,5

n.d.
n.d.

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

Les dades de venda de benzina a Barcelona durant el darrer
trimestre de 1989 reflecteixen un creixement molt moderat en
relació amb el mateix període l'any passat i força inferior al
creixement del conjunt de l'any i del mateix trimestre anterior.

Per al conjunt de l'any, l'augment de vendes del conjunt de
benzines resulta molt moderat, sobretot tenint en compte
l'intens increment del parc de vehicles existent. Els increments
més rellevants corresponen al gas-oil, mentre que el de la
benzina de 97 octans -la benzina super- ve en bona part
compensat per la davallada de la de 92 octans -normal-, que
experimenta un decreixement estructural continuat.

Donat que com ja hem repetit en diverses ocasions, la venda
de benzines que s'efectua a Barcelona resulta molt inferior al
consum estimable del parc de vehicles de la ciutat -tal comho
demostren les diferents ratios de vendes per volum de vehicles
del parc-, en aquest número de BARCELONA ECONOMIA

incorporem les dades dels municipis de la primera corona

metropolitana -els 20municipis pertanyents a l'antiga CMB
que no pertanyen al continu urbà que constitueix la comarca del
Barcelonès i que era l'única informació que publicàvem fins ara.

Donat que no tenim sèries temporals d'aquestes dades, només
podem referir l'anàlisi a les dades corresponents al 1989. Per
àmbits territorials, ens trobem que a Barcelona només es ven el
45 % de les benzines venudes al conjunt metropolità, quan hi

representa el 57 % de la població. Aquest percentatge baixa al
40 % en termes de vendes de gas-oil. Totplegat és indicatiu del
fet que bona part del consum efectuat pel parc barceloní es
tradueix en la compra del combustible fora de la ciutat.

L'estructura del consum, amb menor importància del consum
de gas-oil a Barcelona -30,5 % del total- que a la resta de
municipis del Barcelonès -32,4 %- i, encara més, que a la
resta de l'àrea metropolitana -39,7%-denoten el major pes
del tràfic pesat a mesura que ens allunyem del nucli de la
metròpoli.
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IV.4. Consum d'electricitat a Barcelona
Total E t t

' (G ) Estructura d'usos (%

tal
'

n. índex Comercial Comercial

1977 107,0 3.106,6 919,6 2.080,5 106,5 29,6 66,9 3,5 100,-
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,-
lr. tr. 1.046,8 367,9 640,9 38,0 35,1 61,3 3,6 100,-
2n. tr. 1.049,0 364,2 648,7 36,1 34,7 61,9 3,4 100,-
3r. tr. 949,8 285,1 629,0 35,7 30,0 66,2 3,8 100,-
4t. tr. 979,9 259,2 684,2 36,5 26,5 69,8 3,7 100,-

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,-

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

Variació (°/0)
4t. tr. 1989/
4t. tr. 1988

2n. sem. 1989/
2n. sem. 1988 1989/1988

Consum total 2,9 8,1 7,2
Domèstic 2,4 4,5 4,1
Comercial-Industrial 3,3 9,7 8,9
Tracció 0,0 2,0 1,8
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El consum d'electricitat s'ha incrementat moderadament
durant el quart trimestre del 1989. Aquest increment és força
inferior al de la mitjana de l'any en relació amb el 1988 i molt
inferior encara a l'important augment en el consum que es

produí durant el tercer trimestre. La desceleració s'aprecia
notablement en el consum domèstic, on cal pensar que la

bonança climatològica dels darrers mesos de la tardor ha impedit
augments superiors. En el consum per usos industrials i
comercials també es produeix una desacceleració, tot i que
l'increment en el consum és superior que per als usos domèstics.

Per al conjunt de l'any, el consum per usos comercials i
industrials creix de forma força elevada -8,9 %-, 2,3 ptints
per damunt i tot de la taxa de creixement de l'any passat. Pel
que fa al consum per a usos domèstics, el moderat increment
assolit -del 4,1 %- contrasta positivament amb la moderada

però efectiva davallada experimentada l'any 1988, xifrada en un

1,1 % negatiu.



IV.5. Consum

Any

de gasos a Barcelona
Butà i propà (milions de tèrmies)Consum

total de gasos
Gas

canalitza

"ons de tèrmies)
Comercial
i industrial Tracción. índex

1981 100,- 1.802,4 913,7 625,2 60,3 228,2
1982 93,4 1.700,9 836,8 582,1 54,6 200,1
1983 96,1 1.821,2 787,9 579,8 29,5 178,6
1984 96,6 1.906,3 716,5 549,5 7,6 159,4
1985 103,9 2.024,4 769,5 581,3 44,4 143,8
1986 99,1 1.967,8 722,6 544,6 39,8 138,2

1987 101,4 2.083,6 670,5 530,1 40,6 99,8
lr. tr. 888,3 281,3 238,2 15,3 27,8
2n. tr. 554,5 113,9 81,7 6,2 26,0
3r. tr. 269,7 84,7 54,8 8,1 21,8
4t. tr. 371,1 190,6 155,4 11,0 24,2

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

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

Font: Catalana de Gas. S.A. iRepsol-Butano. S.A. Dades recollides pel Servei d'Estadísticade l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (°/0) Gas canalitzat

Butà i propà
Total Domèstic

4t. tr. 1989/4t. tr. 1988
2n. sem. 1989/2n. sem. 1988

-8,8
-2,9

-15,8
-12,4

-18,7
-16,2

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

La bonança climàtica del darrer trimestre de l'any ha provocat
que el consum de tots els tipus de gasos hagi disminuït força en

relació amb el mateix trimestre de l'any anterior. Lògicament,
en aquells tipus de gasos en què la tendència històrica ja es

negativa a causa de llur substitució per altre tipus d'energies -el
butà-propà-, el descens encara és superior.

Per al conjunt de l'any, tanmateix, el consum de gas canalitzat
augmenta moderadament, i supera el signe negatiu amb què
s'havia tancat el 1988. Part de l'augment del consum prové sens

dubte de la substitució del butà-propà, bàsicament en els usos

domèstics. El consum de butà-propà per a usos industrials, per
la seva banda, augmenta molt considerablement per segon any
consecutiu, mentre que la disminució de la seva utilització per a
tracció sembla imparable des del 1987.
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IV.6. Escombraries domiciliàries
a Barcelona

recollides

Any

Escombraries recollides Escombraries/

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
lr. tr. 125.388
2n. tr. 131.606
3r. tr. 108.510
4t. tr. 134.902

1987 542.221 118,4 308,1
lr. tr. 137.956
2n. tr. 139.495
3r. tr. 119.002
4t. tr. 145.768

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

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

Variació (%)
4t. tr. 1989/4t. tr. 1988 3,9
4t. tr. 1988/4t. tr. 1987 5,4
4t. tr. 1987/4t. tr. 1986 8,1

1989/1988 4,0
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El creixement de les escombraries recollides a Barcelona
durant el quart trimestre de l'any esmanté en termes similar al
de la mitjana del conjunt del 1989. De fet, aquesta és una
variable amb poques oscil•lacions puntuals i amb una notable
homogeneïtat tendencial. Tanmateix, la tendència d'aquest
darrer any és d'una clara desceleració del creixement absolut,
que comporta que aquest se situï en la meitat de l'experimentat
només fa dos anys, que era extraordinàriament elevat.
Tanmateix, en termes de volum de brossa recollida per habitant,
la !leu però continuada disminució de la població resident
provoca que l'augment de kg recollits per capita sigui molt més
elevat i que per al 1989 assoleixi els 350 kg, quasi 100 kg més
que sis anys enrera.



IV.7. Fira de Barcelona. Evolució de la superfície contractada,
expositors i visitants dels diferents salons (2n. semestre

Expositors representats

de 1989)

Visitants

Saló Periodicitat

Superfície
contractada

m2
Expositors directes

Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total Total

Expomatex Ouadriennal 18.148 177 94 271 39 292 331 21.213

Gaudí Home Bianual 5.141 90 9 99 11.085
BCN Home Bianual 1.425 27 18 45 5.352
Sonimag Anual 34.532 300 24 324 89 654 743 78.901
Gaudí Dona Bianual 3.444 89 18 107 10.000

Expohogar Anual 30.800 830 20 850 353 354 707 25.215

Barnajoia Anual 8.000 239 21 260 15 55 70 14.800
Bijuteria de Barnajoia Bianual 2.250 148 12 160 7 8 15 4.700
Mundifher Biennal 8.164 172 10 182 29 166 195 9.300
Mostra de Teixits Bianual 6.116 201 96 297 81 81 9.032
Hostelco Biennal 34.525 474 70 544 51 510 561 52.290
Tecnoclínic Biennal 3.824 100 32 132 8 130 138 9.323
1nverfira Biennal 3.116 55 1 56 39 3 42 14.269

Exposalut Biennal 2.368 100 5 105 51.610

Expominer Anual 626 70 34 104 17.426
Vehicle d'Ocasió Anual 10.685 59 59 40 40 20.538

Expoaviga Biennal 29.527 500 121 621 39 286 325 33.575
Nivalia Anual 3.246 70 9 79 24 16 40 48.861
Saló Nàutic Intern. Anual 44.280 487 24 511 725 1.110 1.835 142.590
FER Anual 6.743 109 6 115 76 23 99 11.100
Festival de la
Infància i Joventut Anual 35.842 93 93 250.000

Total 2n. semestre 292.802 4.390 624 5.014 1.615 3.607 5.222 841.180

Total lr. semestre 428.971 5.405 1.202 6.607 1.660 4.403 6.063 1.320.037

Total 1989 721.773 9.795 1.826 11.621 3.275 8.010 11.285 2.161.217

Font: Elaboració pròpiaamb dades facilitades pelDepartament d'Estudis de la Fira de Barcelona.

El segon semestre del 1989, de forma similar al que ocorria
durant el primer, s'ha produït un extraordinari creixement de les
activitats de la Fira de Barcelona. Aquest increment -que en

bona part és atribuïble a ladisponibilitat de nous firals
comporta que, en relació amb el mateix període de l'any
anterior, magnituds com la superfície contractada o el nombre
d'expositors directes estrangers doblin les seves xifres. Pel que fa
al conjunt de l'any, les xifres de creixèment són igualment
espectaculars, especialment en termes d'expositors estrangers.

Durant el segon semestre s'han celebrat un total de vint-i-un
salons, nou d'anuals, sis de biennals, cinc de bianuals i un de
quadriennal. Elsmés importants en termes de superfície
contractada són el Saló Nàutic Internacional, Sonimag,
Hostelco, Expohogar i Expoaviga. En termes d'expositors
estrangers directes, els capdavanters són Expoaviga, Mostra de
Teixits i Expomatex. En total, el nombre d'expositors ha estat

de 10.236, dels quals el 49,0 per cent han estat directes. D'entre
aquests, el 12,4 per cent han estat estrangers, collectiu que
arriba al 69,1 per cent entre els expositors representats.

Pel que fa al conjunt de l'any, els salons que generen una
superfície contractada superior són el Saló Internacional de
l'Automóbil, Construmat, el Saló Nàutic i Graphispag, tots amb
més de 40.000 m2 contractats. En termes d'expositors estrangers
directes, els més rellevants són Construmat, Expoaviga, Mostra
de Teixits i Hispack, mentre que en termes d'expositors
representats, lamajor participació estrangera correspon al Saló
Nàutic, seguit de Construmat, Graphispag i Sonimag.
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IV.8. Enquesta de conjuntura comercial

A) Evolució de l'activitat en el trimestre observat (°/0)

1) Evolució del negoci

2) Estocs de mercaderies

B) Evolució de l'activitat en el trimestre observat en relació
amb el mateix trimestre de l'anyanterior (%)
3) Volum de vendes

C) Evolució de l'activitat en el trimestre observat en relació

amb el trimestre anterior (% )
4) Volum de vendes

5) Preus de venda

6) Preus de compra

7) Nombre de persones ocupades

D) Perspectives per al proper trimestre en relació amb el

trimestre observat (1)/0)
8) Evolució del negoci

E) Factors que dificulten unamillora en el negoci (%)
(respostes no ponderades)
— No cap d'important
— Debilitat de la demanda
— Manca de personal
— Manca de personal qualificat
— Increment dels costos d'explotació
— Dificultats financeres o de tresoreria
— Altres causes

• Grans superfícies (província de Barcelona)

31 15 38 45 43Bona

Regular 59 68 62 44 43

Dolenta 10 17 0 11 14

Excesius 12 18 15 13 19

Normals 81 73 81 83 73

Reduïts 7 9 4 4 8

Superior 21 24 40 48 58

Igual 43 52 35 40 19

Menor 36 24 25 12 23

Superior 46 12 46 49 63

Igual 46 37 46 28 21

Menor 8 51 8 23 16

Superiors 51 47 34 45 33

Iguals 46 44 62 55 65

Menors 3 9 4 0 2

Superiors 55 51 39 51 41

Iguals 43 47 61 49 58

Menors 2 2 0 0 1

Superior 8 2 7 26 46

Igual 87 91 93 60 48

Menor 5 7 0 14 6

Bona 12 27 42 16 36

Regular 58 57 54 75 37

Dolenta 30 16 4 9 27

17
53
0

3
30
13
26

7
71

0
5

21

10
14

11
58
3
11
25
14

28

5
66
2
7

20
20
14

7
63
5

14

23
9

21

Font: COCINB. Boletín de Estadística yCoyuntura. Diversos números.
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La conjuntura comercial al 4t. trimestre de 1989

L'anàlisi de les respostes de l'enquesta de conjuntura
comercial que fa la Cambra de Comerç a les grans superfícies de
la província de Barcelona referides al 4t. trimestre de 1989,
confirma l'excel•lent any que ha viscut aquest tipus de
superfícies comercials, cada cop amb més quota de mercat. En

concret, i per segon trimestre consecutiu, més del 40 `1/0 dels
enquestats reconeixen que l'evolució de l'activitat ha estat bona.
El contrast és encara més notable si es compara el volum de
vendes del trimestre amb el d'un any abans.

En relació al trimestre anterior, a part del lògic increment del
volum de vendes, es pot parlar d'una relativa desceleració de
l'increment dels preus, després d'un any caracteritzat per una
tendència clarament a l'alça.

Un dels factors que confirmen de forma indiscutible el
manteniment d'una tendència molt positiva per aquest tipus
d'activitat és el comportament de l'ocupació, fins el punt que
només un 6 % de les empreses declaren disminucions de
plantilla, davant un 46 `)/0 que l'augmenten. De fet aquest
comportament en termes d'ocupació està en sintonia amb les
bones perspectives que s'esperaven pels primers mesos
d'enguany.

Malgrat aquesta excel•lent conjuntura, la debilitat de la
demanda continua sent el factor que segons els empresaris del
sector condiciona la consolidació de les bones perspectives.
També cal remarcar el constant increment dels costos

d'explotació. Per contra, entre els factors que revelen el moment
dolç que viu el sector hi trobem la pèrdua de pes de les
dificultats financeres o de tresoreria i la creixent dificultat per
trobar personal, especialment qualificat.
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IV.9. Index general de preus de consum
-9111•11111~1111■1•..N1

(Barcelona
1989

/ Espanya)
1984

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

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

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

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

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

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

Juliol 98,8 111,0 119,5 132,3 140,8 146,3 158,5
98,6 111,2 120,0 131,3 137,7 1214,1 154,8

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

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

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

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

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

*Dades provisionals.
Font: INE.

Evolució (`)/0) Barcelona Madrid Espanya
set. 1989 / set. 1988 7,5 6,6 6,9
set. 1988 / set. 1987 5,0 7,8 5,7
set. 1987 / set. 1986 5,9 3,3 4,4
set. 1986 / set. 1985 11,0 8,6 9,5
set. 1989 / des. 1988 5,8 5,2 5,9

58

La informació disponible sobre l'evolució dels preus a finals
del tercer trimestre de 1989, darreres dades disponibles pel que
fa a Barcelona i Madrid, modifica els comportaments
experimentats durant el primer semestre. A més del ja conegut
rebrot del corrent inflacionista pel conjunt de l'Estat, les
tensions inflacionàries durant el tercer trimestre han estat

clarament superiors a Barcelona en relació amb Madrid. En tot

cas, es tracta d'oscil-lacions puntuals que a mitjà termini i amb
un petit endarreriment, tendeixen a anivellar-se. A grans trets es

podria dir que les majors tensions inflacionistes que es van

produir a Barcelona durant el bienni 1986-1987 s'han compensat
en part per les que van experimentar Madrid i la resta de l'Estat
durant el 1988 i el primer trimestre del 1989. En aquests darrers
mesos, sembla que Barcelona torna a acusarmajors tensions
inflacionàries que no pas Madrid o el conjunt espanyol. Aquesta
evolució sembla confirmar la previsió feta pel total de l'any
1989, d'un increment lleument superior a Barcelona en relació
amb el conjunt de l'Estat.



V. Transports, comunicacions i turisme





V.1. Tràfic de mercaderies pel Port de Barcelona
Total Càrrega general Líquids a doll Dolls sòlids

Embarcade Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades Embarcades 1 Desembarcades
11111núm. -

ndexs milers de tones

1977 100,0 100,0 3.453 2.217 124 5.223 1.900 2.188
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
lr. tr. 843 567 104 1.564 718 570
2n. tr. 974 538 88 1.471 570 530
3r. tr. 853 565 86 1.389 596 685
4t. tr. 976 673 81 1.526 347 564

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

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

4t. tr. 198914t. tr. 1988

Embarcades Desembarcades

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

Total 17,1 42,8 -0,5 -1,5 15,2 -8,1
Càrrega General 10,8 13,2 8,9 6,9 -3,0 9,6
Líquids a doll 18,8 72,8 3,0 7,5 24,1 -2,6
Dolls sòlids 29,0 108,5 -17,8 -30,9 -21,7 -32,0

1989/1988

Embarcades Desembarcades

Variació (`)/0) 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 a doll 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 1989 el tràfic de mercaderies pel Port de Barcelona
ha conegut unamillora important, malgrat que s'han descelerat
els ritmes de creixement expansius que es venien registrant i que
van caracteritzar l'any 1988, especialment pel que fa a les
mercaderies desembarcades. En general, els ritmes expansius
han estat determinats pels moviments de cabotatge, que han

aconseguit compensar gairebé sempre les davallades en les
mercaderies amb origen o destinació exterior. D'altra banda,
tots els fluxos han experimentat comportaments poc constants al
llarg de l'any. Mentre que el primer i el quart trimestre han estat

especialment bons en relació amb els mateixes períodes de l'any

anterior, el segon i el tercer han experimentat decreixements
significatius en relació amb els respectius trimestres del 1988.

Les mercaderies embarcades han experimentat un increment
de l'1,8 % respecte l'any 1988, degut al comportament del tràfic
de les mercaderies destinades a la resta de l'Estat, que ha
experimentat un augment de l'ordre del 14,9 %. Dins d'aquest
apartat, cal destacar que l'increment ha esdevingut homogeni en
els tres grans grups. Així, mentre la Càrrega General, que
representa gairebé dos terços del total de la mercaderia
embarcada de cabotatge, ha augmentat un 4,7 `)/0 respecte al
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V.1.1. Distribució de les mercaderies
i exterior, al Port de Barcelona

embarcades i desembarcades, de cabotatge .

segons els principals agregats (octubre-desembre 1989)
Valors absoluts (tones) (°/0)

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior

Líquids a doll 43.032 88.054 780.792 1.004.788 4,98 10,01 79,27 49,67

1. Gas natural 40 0 0 695.200 0,00 - 34,37
2. Gas butà propà 14.251 0 0 7.004 1,65 - 0,35
3. Resta derivats del petroli 12.008 910 737.526 129.724 1,39 0,10 74,87 6,41
4. Productes químics 3.611 18.227 32.709 77.616 0,42 2,07 3,32 3,84
5. Olis i greixos 741 23.771 2 15.608 0,09 2,70 0,00 0,77
6. Altres 12.381 45.146 10.555 79.636 1,43 5,13 1,07 3,94

Dolls sòlids 358.950 240.788 61.015 429.252 41,55 27,37 6,19 21,22

7. Ciment i clínker 310.489 123.893 42.566 42 35,94 14,08 4,32 0,00
8. Llavors i grans 1.051 98 0 251.643 0,12 0,01 - 12,44
9. Potassa 40.900 110.970 0 0 4,73 12,61 - -

10. Adobs i fosfats 2.248 859 2 1.500 0,26 0,10 0,00 0,07
11. Productes minerals 694 749 10 156.931 0,08 0,09 0,00 7,76
12. Ferralla 0 44 11.917 56 0,01 1,21 0,00
13. Altres 3.568 4.175 6.520 19.080 0,41 0,47 0,66 0,94

Càrrega general 461.860 550.866 143.232 588.845 53,47 62,62 14,54 29,11

14. Envasos i contenidors 44.122 207.247 36.946 142.713 5,11 23,56 3,75 7,05
15. Productes siderúrgics 14.095 30.814 3.216 62.811 1,63 3,50 0,33 3,11
16. Sabons i detergents 18.696 18.564 65 807 2,16 2,11 0,01 0,04
17. Productes químics envasats 17.106 79.461 207 25.873 1,98 9,03 0,02 1,28
18. Materials construcció 41.667 29.443 145 19.449 4,82 3,35 0,01 0,96
19. Vehicles,maquinària i accessoris 20.898 36.278 1.722 28.971 2,42 4,12 0,17 1,43
20. Vehicles usats 81.756 4.898 69.509 4.253 9,46 0,56 7,06 0,21
21. Begudes 26.673 11.158 222 3.592 3,09 1,27 0,02 0,18
22. Fruites 7.499 2.616 16.489 11.398 0,87 0,30 1,67 0,56
23. Pinsos i farines 19.747 4.157 317 6.372 2,29 0,47 0,03 0,31
24. Peix i conserves 3.505 11.622 917 13.251 0,41 1,32 0,09 0,66
25. Cafè 272 1.206 0 18.033 0,03 0,14 - 0,89
26. Altres productes alimentaris 56.885 21.978 6.886 66.265 6,59 2,50 0,70 3,28
27. Tabac 1.055 154 1.691 297 0,12 0,02 0,17 0,01
28. Teixitsi filats 3.581 6.095 105 10.013 0,41 0,69 0,01 0,49
29. Cotó i cuirs 305 2.440 277 30.862 0,04 0,28 0,03 1,53
30. Fusta i derivats 6.456 929 279 37.654 0,75 0,11 0,03 1,86
31. Paper i cartró 6.478 19.127 975 12.179 0,75 2,17 0,10 0,60
32. Altresmercaderies 91.064 62.679 3.264 94.052 10,54 7,12 0,33 4,65

Total 863.842 879.708 985.039 2.022.885 100,- 100,- 100,- 100,-

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

1988, els comportaments més expansius han estat enregistrats
pels Líquids a doll, amb un creixement del 31,1 `)/0 i pels Dolls
sòlids, amb un 42,2 %. Aquests últims continuen la forta
tendència a l'alça que ja es va iniciar l'any 1988, mantenint-se
uns ritmes de creixement molt elevats en relació amb el
comportament d'altres grups de mercaderies.

Les mercaderies embarcades amb direcció a l'exterior
mantenen els ritmes de creixement negatius que ja es van

enregistrar durant l'any 1988. Així, els tres grans apartats en què
classifiquem el total de la càrrega han sofert disminucions que,
malgrat no ser massa rellevants, determinen una tendència
moderadament recessiva.
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Pel que fa a les mercaderies desembarcades, que representen
aproximadament les dues terceres parts del total del tràfic, han
registrat uns volums força semblants als produïts durant l'any
1988, amb un increment molt lleu de l'ordre del 0,6 "'/o. La
naturalesa d'aquest comportament ve condicionada pels
increments enregistrats en la mercaderia desembarcada de
cabotatge -un 13,5 %- i pels creixements negatius que s'han
produït en el tràficprovinent de l'exterior -d'un 5,6 %.
Malgrat aquest decreixement general, cal remarcar que la
Càrrega General desembarcada de l'exterior ha continuat el
ritme de creixement expansiu que ja va enregistrar l'any 1988,
amb un increment del 19,1 % del 1989 respecte a l'any anterior.
Els Dolls sòlids, per contra, han disminuït un 27,1 % i, en bona
mesura, han provocat aquest estancament en l'evolució de la
mercaderia desembarcada, car els altres dos grups mantenen el
ritme expansiu que els ha caracteritzat en els últims anys.



V.1.2. Distribució de les mercalderies embarcades i desembarcades, de cabotatge
(1989)

(°/0)

i exterior, al Port de Barcelona segons els principals agregats
Valors absoluts

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

Cabotatge Exterior rior Cabotatge

Líquids a doll 109.580 307.307 3.346.793 3.329.141 3,76 9,22 77,54 43,91

1. Gas natural 152 0 0 2.390.575 0,01 -
- 31,54

2. Gas butà propà 40.956 33 8.354 32.152 1,41 0,00 0,19 0,42
3. Resta derivats del petroli 16.999 4.552 3.184.137 357.875 0,58 0,14 73,77 4,72
4. Productes químics 14.287 50.293 104.009 246.638 0,49 1,51 2,41 3,25
5. Olis i greixos 3.360 90.914 2 63.817 0,12 2,73 0,00 0,84
6. Altres 33.826 161.515 50.291 238.184 1,16 4,84 1,17 3,14

Dolls sòlids 891.004 1.036.500 272.138 1.874.910 30,59 31,09 6,30 24,75

7. Ciment i clínker 735.710
r

547.838 177.315 2.404 25,26 16,43 4,11 0,03
8. Llavors i grans 3.956 293 2 1.230.829 0,14 0,01 0,00 16,24
9. Potassa 127.399 469.198 0 106 4,37 14,07 - 0,00
10. Adobs i fosfats 7.432 2.445 5.556 16.316 0,26 0,07 0,13 0,22
11. Productes minerals 1.440 763 716 556.264 0,05 0,02 0,02 7,34
12. Ferralla 41 177 49.483 980 0,00 0,01 1,15 0,01
13. Altres 15.026 15.786 39.066 69.071 0,52 0,47 0,91 0,91

Càrrega general 1.912.261 1.989.955 697.432 2.375.218 65,65 59,69 16,16 31,34

14. Envasos i contenidors 239.534 729.431 226.880 543.933 8,22 21,88 5,26 7,18
15. Productes siderúrgics 62.654 174.882 11.314 263.071 2,15 5,25 0,26 3,47
16. Sabons i detergents 72.931 28.324 272 1.085 2,50 0,85 0,01 0,01
17. Productes químics envasats 85.076 235.563 22.014 128.619 2,92 7,07 0,51 1,70
18. Materials construcció 165.791 106.355 1.010 102.756 5,69 3,19 0,02 1,36
19. Vehicles, maquinària i accessoris 103.438 136.375 5.803 135.646 3,55 4,09 0,13 1,79
20. Vehicles usats 299.557 14.979 274.471 13.022 10,28 0,45 6,36 0,17
21. Begudes 119.072 42.128 578 17.104 4,09 1,26 0,01 0,23
22. Fruites 28.098 6.985 71.218 27.859 0,96 0,21 1,65 0,37
23. Pinsos i farines 69.889 13.057 5.981 17.340 2,40 0,39 0,14 0,23
24. Peix i conserves 16.470 31.612 3.181 51.342 0,57 0,95 0,07 0,68
25. Cafè 908 3.524 0 86.496 0,03 0,11 - 1,14
26. Altres productes alimentaris 218.300 63.973 28.138 156.308 7,49 1,92 0,65 2,06
27. Tabac 4.777 774 5.765 2.499 0,16 0,02 0,13 0,03
28. Teixits i filats 13.486 18.274 366 38.599 0,46 0,55 0,01 0,51
29. Cotó i cuirs 1.141 7.810 1.430 131.465 0,04 0,23 0,03 1,73
30. Fusta i derivats 20.216 6.362 1.451 156.429 0,69 0,19 0,03 2,06
31. Paper i cartró 25.669 55.290 5.411 111.742 0,88 1,66 0,13 1,47
32. Altresmercaderies 365.254 314.306 32.149 389.903 12,54 9,43 0,74 5,14

Total 2.912.845 3.333.762 4.316.363 7.579.269 100,- 100,- 100,- 100,-

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades pel Port Autònom de Barcelona.

A grans trets, cal remarcar el manteniment de la preeminència
de la mercaderia desembarcada sobre l'embarcada, en unes

proporcions que esmantenen força constants en els últims anys i
que es xifren en una tercera part per la mercaderia embarcada i
dues terceres parts per ladesembarcada. Amb això es revela que
el port de Barcelona està bastant especialitzat, en termes de
volum general, en la recepció de mercaderies, mentre que la
seva especialització exportadora es limita a la Càrrega General,
en proporcions semblants tan en el tràfic de cabotatge com en

l'exterior.

Pel que fa a una anàlisi més acurada del tràfic de mercaderies,
fent una desagregació per epígrafs, el quart trimestre del 1989
s'ha revelat força expansiu en relació amb el mateix període de
l'any 1988, car s'ha produït un increment del tràfic del 4,6 `)/0 en
el conjunt de la mercaderia traslladada. En concret, els grups de
mercaderies que han registrat uns fluxos més dinàmics han estat

els del tràfic interior, amb uns increments del 42,8 % en les
mercaderies embarcades i d'un 15,2 % en les desembarcades.

63



El moviment de la Càrrega General mostra una tendència
expansiva que esmanifesta tant en el total de les mercaderies
embarcades —amb un augment de l'ordre del 10,8 `)/0— com en

el de les desembarcades —amb un augment del 6,9 %. Cal
considerar que és precisament el comportament d'aquest tipus
de mercaderies el que determina la tendència en l'evolució del
tràfic de la càrrega total embarcada, car representen `més de la
meitat del total de la mercaderia embarcada de cabotatge i prop
de dues terceres parts de la mercaderia embarcada cap a

l'exterior.

Si reprenem l'anàlisi del conjunt de l'any 1989 de forma més
desagregada a com ho hem fet més amunt, l'estructura de la
composició dels moviments enregistrats s'ha mantingut de
manera similar relació amb la que es vaproduir l'any 1988. Així,
la Càrrega General manté la seva supremacia en les mercaderies
embarcades i assoleix un volum creixent en la mercaderia
destinada a l'exterior —guanya 4,3 punts en relació a l'any
1988—, tot i que minva una mica en el seu pes en el conjunt de
mercaderies destinades a la resta de l'Estat—perd 6,3 punts
en benefici dels Dolls sòlids. Aquests resulten afavorits pels
ritmes de creixement expansius que està assolint el tràfic de
Ciment i clínker. Quant a les mercaderies desembarcades, el
tràfic de cabotatge manté una estructura similar a la de l'any
1988, amb el tret bàsic que són els Líquids a doll—en concret la
Resta de derivats del petroli— els que determinen l'evolució
d'aquest grup, car només aquest epígrafja ocupa el 73,8 % del
total del volum del tràfic desembarcat de cabotatge. On s'ha
produït una alteració rellevant en l'estructura de la composició
dels fluxos ha estat en les mercaderies desembarcades provinents
de l'exterior, on els ritmes expansius de la Càrrega General,
d'una banda, i la pròpia davallada del 27,1 `)/0 en relació amb el
1988, de l'altra, han desplaçat els Dolls sòlids en més de 7 punts
en relació amb el pes que van assolir l'any 1988.
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Quant a l'evolució del tràfic de mercaderies segons la
desagregació per grans grups de mercaderies, els Líquids a doll
experimenten un alça moderada que es concreta en un augment
del 4,3 % en els embarcats i en un del 5,3 % en els
desembarcats. Aquest últim és un augment molt important pel
volum que representa en el conjunt del tràficprovinent d'altres
ports. El tràfic amb l'interior ha crescut en les dues direccions,
tant d'entrada—un 5,3 %— com de sortida—un 31,1 %. En
aquest últim bloc destaca l'augment de la Resta dels derivats del
petroli—és a dir, benzina, gas-oil, fuel, asfalt, lubrificants i
d'altres productes petrolífers—, que es xifra en un 17,5 %
respecte al volum assolit el 1988.

El tràfic amb l'exterior ha conegut una lleugera recessió.
D'una banda, les importacions han sofert una disminució del
3,7 cY0, principalment deguda al descens del volum de la Resta
dels derivats del petroli i dels Olis i greixos,—d'un 18,9 i d'un
41,9 `)/0 respectivament. De l'altra, les exportacions han minvat
d'un 2,8 %, i són de nou els Olis i greixos, amb una disminució
del 31,6 % els que han condicionat aquest creixement negatiu.

Els Dolls solids s'han comportat d'una manera molt menys
regular i han experimentat oscil•lacions importants respecte a

l'any 1988. Mentre els embarcats cap a la resta de l'Estat han
augmentat considerablement —un 42,4 %—, els embarcats cap
a l'exterior han disminuït d'un 19,7 %. En ambdos casos el
comportament de la partida que comprèn el Ciment i clínker ha
esdevingut determinant, car el tràfic embarcat de cabotatge ha
augmentat d'un 46,1 %, mentre que les exportacions han minvat
un 20,3 %. L'auge de la construcció al conjunt de l'Estat i les
dificultats financeres i la substitució per produccions autòctones
dels països importadors del nord d'Africa i de l'Orient Pròxim
—principals clients durant la darrera dècada— expliquen aquest
canvi de tendència que ha provocat que el ciment embarcat cap
a la resta de l'Estat quasi tripliqui el destinat a l'estranger.

En aquest sentit, cal considerar que el Port de Barcelona està

especialitzat en la sortida de ciment, si tenim en compte que
aquest ocupa el 20,5 % del total de mercaderia embarcada.
Així, el dinamisme delmercat interior no només ha compensat
els efectes que la caiguda de les exportacions haurien tingut
sobre el sector cimenter, sinó que ha evitat un important
impacte negatiu en l'activitat portuària.



Pel que fa als Dolls sòlids desembarcats, mentre que els
provinents de la resta de l'Estat s'han mantingut a uns nivells
força semblants als de l'any 1988, els que tenen com a punt
d'origen l'exterior han experimentat una davallada important,
de l'ordre del 27,1 `)/0. Aquesta disminució s'ha produït de
manera simultània pràcticament a tots els epígrafs que
conformen aquest grup, de manera que cal pensar que potser
—a banda de les oscil•lacions del tràfic internacional d'aquest
tipus de productes—, s'estan introduint formes alternatives de
transport per aquest tipus de mercaderies, o, simplement, que
poden estar començant a ser contenidoritzades. A banda d'això,
són les Llavors i grans les que han patit una disminució en el
volum de tràficmés rellevant —d'un 20,3 %— respecte al 1988.
La normalització de les importacions de blat demoro americà,
tot i les restriccions comunitàries en matèria d'importació de
productes alimentaris, sembla que han evitat una disminució
més intensa del tràfic. Els productes minerals també han assolit
un volum inferior respecte al que van tenir l'any 1988, car han
experimentat un decrement del 5,9 %, tot i mantenir-se en uns

nivells molt superiors als enregistrats prèviament al 1988, quan
van crèixer el 52,4 %.

L'evolució de la Càrrega general ha estat positiva i, pel que fa
a la descarregada, particularment expansiva. Donat el pes que
assoleix en el total de la mercaderia embarcada, les
modificacions que es produeixen en la composició dels fluxos
incideixen significativament en l'evolució de la tendència
general. Així, en el tràfic de cabotatge destaca l'augment
experimentat en el tràfic dels Vehicles usats, de l'ordre del
372 °/0, de manera que passa de representar el 2,5 % del total de
la mercaderia embarcada de cabotatge el 1988 al 10,3 % pel
1989. Destaca també el fort descens experimentat pels Envasos i
contenidors —del 42,4 %—, malgrat que la rellevància de les
oscil•lacions d'aquesta partida sigui sempre més important en
termes de tones mogudes que de significació econòmica. La
resta dels epígrafs presenten comportaments força semblants als
del 1988, tant en termes de pes relatiu com absolut.

Quant a la Càrrega General embarcada cap a l'exterior,
l'aparent semblança quant al pes assolit respecte el 1988 amaga
unes alteracions importants en la composició dels fluxos. Així,
els quatre epígrafs més importants d'aquest grup han
experimentat oscil.lacions rellevants. Mentre els Productes
siderúrgics i el grup que engloba els productes alimentaris han
disminuït —un 26,5 i un 20,7 %, respectivament—, els Envasos i
contenidors i els Productes químics envasats han experimentat
uns creixements respectius de l'ordre del 24,9 i del 48,4 %.
Així, sembla que s'estan produint alteracions en la composició
de les exportacions, que tendeixen de manera constant a

especialitzar-se en productes elaborats i, per tant, amb major
valor afegit.

Quant a la Càrrega General desembarcada, la procedent de
cabotatge és la que registra uns fluxos menors, i només
representa un 10,0 % del total de la Càrrega General moguda al
Port durant el 1989 i el 16,2 % del total de la mercaderia
descarregada de cabotatge.

Per contra, la procedent de l'exterior segueix la tendència
expansiva que ja va iniciar el 1988—en concordança amb
l'acceleració en el creixement de les importacions generals
com ja hem comentat anteriorment, guanya 6,5 punts en el total
de la mercaderia desembarcada de l'exterior respecte el 1988.
Els productes que mantenen aquest ritme expansiu de
creixement són principalment els siderúrgics, amb un creixement
del 25,0 % respecte al volum assolit el 1988. Cal fer constar que
aquest creixement s'ha produït de manera simultània al
decreixement que s'ha manifestat en els Productes siderúrgics
embarcats cap a l'exterior, de manera que, pel que fa a aquest
epígraf, s'ha invertit el saldo amb l'exterior, tot i que entre l'any
1988—en què van predominar les exportacions— i el 1989—en

què les importacions han estat superiors— s'ha produït una
disminució del total de tones transportades del 27,2 %. Altres
epígrafs que han experimentat variacions significatives són els
que engloben els productes alimentaris, que augmenten un

20,3 %, així com els Envasos i contenidors, amb un increment
del 8,2 % Per la seva banda, els Productes químics envasats

incrementen d'un 33,8 %, de forma que consoliden un major
pes en els quatre grups en què analitzem el tràfic global i passant
de representar l'1,6 % del total del tràfic el 1988 al 2,5 % el
1989.

Un altre grup prou significatiu econòmicament, el de
Vehicles, maquinària i accessoris, veu disminuir els seus fluxos
més rellevants. Tanmateix, les entrades i sortides des de i a
l'exterior continuen equilibrades i també continuen sent molt
superiors les sortides cap a la resta de l'Estat que no pas les
entrades. Per últim, l'altre grup que experimenta un creixement
rellevant és el de Fusta i derivats, les importacions del qual han
crescut del 60,4 % entre el 1988 i el 1989.
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V.2.

Any

Trànsit de passatgers i tràfic de
Avions

mercaderies per l'Aeroport
Passatgers (milers)

de Barcelona
Mercaderies (Tones)

Tot Interior Internacional ' - Interior Internacio In

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 14.917 8.145 6.772
4t. tr. 23.880 15.136 8.744 1.773 1.187 586 15.441 8.654 6.786

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

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

V.2.1. Usuaris del pont aeri ■mileN

Trimestre 1988 1989

lr. tr. 356,9 379,6 6,3 %
2n. tr. 382,0 456,3 19,5 ''/0
3r. tr. 300,4 352,4 17,3 %
4t. tr. 405,4 472,1 16,4 `1/0

Total 1.444,7 1.660,4 14,9 ''/0

Font: Aeroport de Barcelona.

El trànsit de passatgers a l'aeroport de Barcelona ha continuat
creixent a ritmes molt intensos durant el darrer trimestre del
1989, sobretot en els vols internacionals. Les taxes de
creixement experimentades durant aquest període han estat fins
i tot superiors a les de la mitjana del 1989, la qual cosa sembla
indicar una trajectòria expansiva força consolidada,
especialment en un trimestre en què bona part dels indicadors
de conjuntura mostren senyals d'una notable desceleració o

estabilització.

La creixent internacionalització de la nostra economia i dels
nostres intercanvis es fa evident en el pes cada cop més elevat
que assoleixen els passatgers de vols internacionals en relació
amb el total del trànsit de l'aeroport. Així, entre 1984 -darrer
any del període d'estancament en els fluxos de passatgers- i el
1989, el trànsit efectuat en vols internacionals ha passat de
representar el 32,6 per cent del total al 58,4 per cent, creixent a
una taxa anual acumulativa de l'11,6 per cent. Mentre, el
creixement dels passatgers en vols interiors ha estat, tot i
rellevant, mésmoderat, de l'ordre del 7,6 per cent.
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Variació (%)

4t. tr. 1989/4t. tr. 1988 1989/1988

Passatgers Mercaderies Passatgers Mercaderies

Total
Interior
Internacional

14,2
9,7
23,5

6,3
3,5
9,9

12,6
8,3
20,9

10,2
10,2
10,3

Si analitzem les dades del pont aeri Barcelona-Madrid,
constatem que el seu ritme de creixement, tant durant el conjunt
de l'any -14,9 per cent- com en el darrer trimestre -16,4 per
cent- són superiors a les del conjunt de vols interiors. De fet, el
creixement del trànsit de passatgers en vols interiors només és
del 5,3 per cent si n'excloem els del pont aeri, ja que aquests
representen el 32,3 per cent del total de trànsit interior de
Barcelona. Els fluxos amb Madrid, sumant vols regulars i pont
aeri, assoleixen el 41,2 per cent del total, la qual cosa resulta
prou indicativa del nivell de polarització dels nostres fluxos aeris
amb la capital de l'Estat.

En termes absoluts, el nombre de passatgers de l'aeroport se
situa en els 8,15 milions anuals. L'important increment en

termes de passatgers ha comportat algunes variacions en termes

de nombre de viatgers transportats per aeronau. Entre el 1984 i
el 1989, aquesta ratio ha passat de 79,4 a 84,0 passatgers per
avió en vols interiors, la qual cosa sembla indicar un
aprofitament més intens de l'oferta de passatge efectuada per la
companyia bandera espanyola. En canvi, en vols internacionals,
aquesta mitjana ha passat de 69,5 a 66,9 passatgers per aeronau,
la qual cosa sembla derivada de l'important increment del
nombre de línies, a més de constatar, en termes estructurals, un
aprofitament inferior de la capacitat instal•lada, si més no si fem
abstracció de la grandària dels avions.



V.3. Utilització del transport públic urbà (Miders de viatgers transportats)-

Any Metro Autobusos** TM
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
lr. tr. 68.261 41.077 109.338 5.208
2n. tr. 65.946 41.970 107.916 4.708
3r. tr. 51.316 34.105 85.421 3.191
4t. tr. 67.929 46.116 114.045 5.052

1989 253.442 154.650 408.092 19.101
lr. tr. 67.737 39.059 106.796 5.001
2n. tr. 64.938 38.812 103.750 5.307
3r. tr. 50.438 32.097 82.535 3.324
4t. tr. 70.329 44.682 115.011 5.470

Notes: * Només es comptabilitzen els passatgersque 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 pel Servei d'Estadísticade l'Ajuntament de Barcelona.

4t. tr. 1989/ 4t. tr. 1988/
Variació (%) 4t. tr. 1988 4t. tr. 1987 1989/1988

Metro 3,5 -0,1 0,0
Autobús -3,1 3,0 -5,3
Ferr. Sarrià 8,3 n.d. 5,2

Durant el darrer trimestre del 1989, el nombre de viatgers
transportats pelmetro recupera la tònica expansiva que s'havia
estroncat a partir del primer trimestre de l'any. D'aquesta
forma, el total de viatgers transportats durant l'any resulta
pràcticament idèntic al del 1988.

Per la seva banda, el nombre de viatgers transportats per
l'autobús en el servei urbà de la Companyia de Transports de
Barcelona continua la seva davallada i se situa en els mateixos
nivells que el 1987, després que en el darrer trimestre del 1988
es produís una recuperació puntual dels fluxos. Pel conjunt de
l'any, els viatgers en autobús tornen a disminuir de forma
rellevant, després dels dos anys anteriors en què l'evolució havia
estat més positiva.

Cal assenyalar que, segons Transports de Barcelona, hi ha
diversos fets puntuals que han incidit en el volum de passatge
transportat. Pel que fa al metro, els quatre dies de vaga haurien
fet perdre 3 milions de viatgers. L'existència d'un diamés el
1988 vindria compensada per la vaga general del 14 de desembre
d'aquell any, en efectuar les comparacions 1988-1989. En el
cantó positiu de la balança, se situa l'ampliació de la línia I en
tres estacions a l'Hospitalet, que comportaria un augment de 0,7
milions de passatgers i que explicaria part de l'augment de
passatgers experimentat en aquest darrer trimestre, que fou de
3,4milions -un d'aquests milions provindria de l'esmentada
vaga del 1988. Totplegat, fa considerar a la companyia de

transports que el creixement real del 1989, a igualtat de
condicions que el 1988, hauria estat de 3,2 milions de passatgers.

Pel que fa als autobusos, Transports de Barcelona remarca la
incidència negativa de les obres viàries que han afectat alguna
línia i que haurien comportat una pèrdua de 100.000 passatgers.
Igualment, remarca el fet que la penetració al centre de
Barcelona dels trens procedents delMaresme que fins ara
acabaven a la Barceloneta hauria fet perdre passatge a metro i

autobús.

Per la seva banda, els Ferrocarrils de Sarrià continuen
mantenint el notable ritme expansiu mantingut durant tot l'any,
de forma que el 1989 es revela com el de més creixement-én els
darrers anys i supera els màxims històrics de què tenim
referència corresponents al 1980.

En conjunt, el transport públic urbà manté una dinàmica
escassament expansiva i que no reflecteix fets que haurien de ser

tan transcendents com és l'increment en 100.000 barcelonins que
treballen entre el 1986 i el 1989. Entre aquestes dates, el total de
viatgers transportats s'ha mantingut absolutament estable.
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V.4. Utilització i estructura de la xarxa telefònica
Conferències telefòniques efectuades pels abonats de Barcelona

Any

Interurbanes Internacionals

Internacionals/
(%)Interurbanesmilers

n. índexs

MilÉllediellíti milers
n. índexs

Alilii~lik
1978 124.291 115,4 3.615 127,4 2,9
1979 124.192 115,3 4.098 144,4 3,3
1980 143.364 133,1 4.231 149,1 3,0
1981 148.471 137,9 4.815 169,7 3,2
1982 153.252 142,3 5.225 184,1 3,4

1983 161.641 150,1 5.369 189,2 3,3
1984 168.567 156,5 5.685 200,3 3,4
1985 168.760 156,7 6.355 223,9 3,8
1986 175.979 163,4 8.226 289,9 4,7
1987 192.347 178,6 9.807 345,6 5,1

1988 209.653 194,7 11.080 390,4 5,3
lr. tr. 53.884 2.566 4,8
2n. tr. 52.883 2.781 5,3
3r. tr. 48.375 2.669 5,5
4t. tr. 54.511 3.064 5,6

1989 229.311 212,9 14.626 515,3 6,4
lr. tr. 54.949 3.394 6,2
2n. tr. 61.055 3.962 6,5
3r. tr. 50.900 3.537 6,9
4t. tr. 62.407 3.732 6,0

Estóc"de limes en serva 1 demanda telefònica total a Barcelona

31-XII-1986 31-XII-1987 31-XII-1988 31-XII-1989

Línies
en

servei

Total
LR
LP

LNP
LE

748.398
672.446
530.584
141.862
74.428

772.272
690.766

542.207

148.559
80.024

803.853
712.312
555.413
156.899
90.077

851.483

751.626
581.943
169.683
98.252

LTP 1.524 1.482 1.464 1.605

Demanda Total 12.258 10.819 8.353 4.130
de línies LR 5.809 2.467

LE 2.544 1.663
LTP 0 0

Demanda telefònica Total 760.656 783.091 812.206 855.613

LR = LP+LNP LP = Línies Privades LE = Línies d'Enllaç (centraletes)
LR = Línies Regulars LNP = Línies No Privades LTP = Líniesde Telèfons Públics

Font: Telefónica. Dades recollides pelServei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

4t. tr. 1989/ 2n. sem. 1989/
Variació (%) 4t. tr. 1988 2n. sem. 1988 1989/1988

Conferències interurbanes 14,5 10,1 9,4
Conferències internacionals 21,8 26,8 32,0

La utilització de la xarxa telefònica és un dels indicadors que
en aquests darrers mesos de l'any continua mantenint un
comportament més expansiu, en algun cas, fins i tot, amb més
intensitat que durant el conjunt de l'any. Aquesta és la situació
de les conferències interurbanes. Per la seva banda, les
conferències internacionals continuen creixent a un ritme molt
intens, si bé inferior al de la mitjana anual, que és absolutament
extraordinari, del 32 per cent.
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D'aquesta forma, les conferències internacionals continuen
incrementant el seu pes en la relació amb les interurbanes,
pes que se situa en el 6,4 per cent, pràcticament el doble
del que tenien el 1983, any a partir del qual no ha parat
d'incrementar-se.

Pel que fa a la demanda telefònica, el total de línies en servei
creix de forma més intensa que no pas l'any passat, especialment
a causa de l'augment en nombre de línies privades i no privades,
mentre que les d'enllaç -les corresponents a centraleta-, tot i
que continuen creixent per damunt dels restants tipus de línies,
ho fan més moderadament que no pas el 1988.



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

(sèrie homogènia).
Barcelona

Acumulat any 1989 (febrer 1989 -

gener 1990)

Nombre de sre Pemoctacions/

Categoria En places (%) En habitacions pernoctacions de visitants visitants

H5* 56 78 629.717 303.921 2,10
H4* 58 77 1.114.393 504.899 2,20
H3* 68 76 1.434.076 570.125 2,50
H2* 69 76 345.055 123.161 2,80
H 1* 62 69 266.771 114.377 2,30
HS 3* 58 82 106.731 34.832 3,10

Total 62 76 3.896.743 1.651.315 2,40

(febrer/març/abril de 1989)

Categoria
Nivell d'ocupació (a)

En places (%) En habitacions
Nombre de
pernoctacions

Nombre

de visitants

Pernoctacions/
visitants

H5* 53 80 141.510 67.066 2,10
H 4* 58 79 272.708 130.483 2,10
H3* 69 76 350.098 131.123 2,70
H2* 68 74 83.518 31.877 2,60
H 1* 60 64 63.973 27.456 2,30
HS 3* 50 79 22.607 8.191 2,80

Total 62 77 934.414 396.196 2,40

(maig/juny/juliol de 1989)
Nivell d'ocupació (a) Nombre de Nombre Pernoctacions/

Categoria En places (°/0) En habitacions pernoctacions de visitants visitants

H5 58 86 167.550 80.942 2,10
H4* 61 81 288.625 109.328 2,60
H3* 68 72 356.655 135.610 2,60
H2* 76 81 96.490 32.056 3,00
H 1* 73 81 80.458 32.574 2,50
HS 3* 70 85 32.715 11.560 2,80

Total 65 79 1.022.493 402.070 2,50

(agost/setembre/octubre de 1989)

Categoria
Nivell d'ocupació (a)

En places (')/0) En habitacions
Nombre de

pernoctacions
Nombre

de visitants

Pernoctacions/
visitants

H5* 62 78 179.106 81.412 2,20
H4* 64 77 302.820 144.200 2,10
H3* 67 78 358.313 155.788 2,30
H2* 70 80 88.872 38.640 2,30
H 1* 59 72 65.027 25.401 2,60
HS 3* 56 85 26.172 9.952 2,60

Total 64 77 1.020.310 455.393 2,20

(novembre/desembre de 1989 i gener de 1990)

Categoria
Nivell d'ocupació (a)

En places (1)/0) En habitacions
Nombre de

pernoctacions
Nombre

de visitants
Pernoctacions/

visitants

H5* 49 71 141.551 74.501 1,90
H45 50 71 250.240 120.889 2,10
H3* 69 77 369.009 147.604 2,50
H2* 60 68 76.176 20.588 3,70
H 1* 53 59 57.312 28.946 2,00
HS 3* 54 77 25.238 5.129 4,90

Total 58 72 919.526 397.657 2,30

a) Dades obtingudes a partir de l'Enquesta realitzada als directors d'hotels.
Font: Enquesta d'Activitat Turística a Barcelona.

Patronat de Turisme de Barcelona i Àrea d'Economia iEmpreses de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.
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V.5.2. Enquesta d'activitat turística a Barcelona (dades trimestrals)
F-A'89 Mg-J1'89 Ag-0'89 N-G'90

Sexe (°/0)
Homes 74,0 76,8 66,0 73,7
Dones 26,0 23,2 34,0 26,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,-
Edat (%)
14-18 3,8 1,0 3,6 0,5
19-24 14,8 8,6 13,4 9,8
25-34 23,0 29,1 37,6 30,2
35-49 38,0 46,9 31,2 36,1
50-64 18,0 12,6 12,9 19,7
+65 2,4 1,9 1,3 3,7
Total 100,- 100,- 100,- 100,-
Nacionalitat (°/0)
Espanyola 46,3 42,8 34,1 49,2
Madrid 11,5 12,5 9,5 11,7
País Basc 6,3 4,2 3,4 3,8
Andalusia 5,2 3,5 1,9 7,1
País Valencià 4,9 6,6 4,0 7,4
Altres 18,9 16,0 15,3 15,4
Balears 3,8

Estrangera 53,7 57,2 65,9 50,8
Francesa 12,4 14,1 14,5 5,6
Britànica 11,2 11,7 10,1 7,5
Italiana 10,9 10,7 14,7 8,9
Alemanya 4,3 6,1 6,5 4,2
Nord-americana 2,1 2,6 5,7 3,5
Japonesa 1,6 1,2 1,8 4,2
Altres 11,2 10,8 12,6 16,9

Total 100,- 100,- 100,- 100,-
Professió de l'enquestat (%)
Professional liberal 19,9 14,8 18,0 16,2
Alt directiu 17,8 17,2 8,9 20,0
Quadres intermedis 14,7 20,0 13,7 12,7
Empleat 13,0 17,8 18,6 17,8
Tècnic superior 11,1 7,9 7,0 10,3
Estudiant 10,6 5,8 10,2 6,9
Mestressa de Casa 10,0 5,5
Altres 12,9 16,5 13,6 10,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,-
Motiu de la visita (%)
Comercial/Negocis 51,3 43,7 20,1 44,9
Turisme 24,5 27,2 49,2 25,5
Fires/Congressos 13,1 19,0 11,9 11,1
Etapa viatge 12,3 3,2
Motius familiars i acompanyants 11,1 10,1 6,5 15,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,-
Raons d'elecció de Barcelona (%)
Coneixement previ 31,5 21,3 17,4
Per recomanació 19,9 21,7 6,2
Com acompanyant 14,6 8,7 22,0
Etapa viatge 10,4 18,8 11,8
Informació (fulletó...) 7,1 10,9 3,5
Recomanació agència viatges 6,6 10,9 4,5
Motius familiars 25,6
Altres 10,6 7,7 9,0
Total 100,- 100,- 100,-
Repetitivitat de la visita (%)
No cap vegada 17,3 17,2 33,6 20,5
1 vegada o més 82,7 82,8 66,4 79,5
Total 100,- 100,- 100,- 100,-
Mitjà de transport utilitzat (°/0)
Avió 51,9 56,5 40,2 56,6
Vehicle propi 29,3 24,2 33,0 25,0
Autocar/Autobús 12,8 5,4 18,4 6,2
Tren 5,4 13,5 7,8 10,6
Altres 0,6 0,4 0,6 1,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,-
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Durada de l'estada mitjana a la ciutat

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

Dies 4.3 4,4 4,5 5,4
Nits 3,4 3,5 3,7 4,9

Forma de contractació de l'allotjament (')/0)
Origen/intermediari - 52,9 51,5 34,7
Origen/no intermediari 14,1 15,9 41,8
Destinació/intermediari 15,7 16,6 5,9
Destinació/no intermediari - 15,0 16,0 17,6
Total - 100,- 100,- 100,-

Règim d'allotjament (%)
Habitació i desdejuni 58,2 63,3 53,6 48,6
Només habitació 22,6 28,1 34,0 44,1
Pensió completa 10,1 0,2 3,9 2,4
Mitja pensió 9,1 8,4 8,5 4,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,0

Acompanyat per (°/0)
Sol 38,5 31,0 16,2 29,3
Amic/companys 33,0 42,4 30,2 38,0
Amb la família 18,9 24,5 37,2 28,7
Amb fills - 6,2 25,7 10,2
Sense fills - 18,3 11,5 18,5

Grup organizat 9,6 2,1 16,4 4,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,-

Distribució de la despesa extrahotelera (%)
Menjar/beguda 58,7 75,0 59,2 51,4
Compres 22,4 10,8 21,3 26,4
Entreteniment 10,9 10,5 13,4 8,9
Transport intern 7,6 3,4 5,7 10,1
Altres 0,4 0,3 0,4 3,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,-

Principals visites efectuades (%)
Barri Gòtic/Ciutat Vella 19,0 32,6 37,9 19,6
Gaudí/Modernisme 15,8 22,4 43,0 30,5
La Rambla 14,6 18,6 26,1 15,9
Montjuïc 11,6 17,2 18,3 13,4
Museu Picasso 10,6 11,4 13,6 12,4
Port/Colom/Barceloneta 8,4 5,8 11,3 7,7
Museus 5,3 7,0 8,4 7,5
ParcGüell - 8,4 4,9

Valoració dels enquestats sobre els següents punts
(Mitjana, en base a valoració de l'1 al 10)
Oferta arquitectònica 8,4 8,7 8,4 8,1
Oferta cultural 7,7 8,1 8,0 7,8
Quantitat de l'oferta comercial 7,5 -

-

Qualitat de l'oferta comercial 7,3 - 7,3 7,8
Entreteniment 7,5 8,0 7,8 7,3
Qualitat de l'oferta hotelera 7,2 7,5 7,5 -

Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,1 7,3 7,2 7,5
Accessos 6,9 7,3 7,3 7,0
Clima 6,8 -

Transport públic 6,6 7,0 7,2 7,4
Taxi - - 7,3 6,9
Nivell d'informació 6,6 6,5 6,5 6,4
Quantitat de l'oferta hotelera 5,6 5,8 7,1 6,6
Nivell de preus 5,5 6,3 6,1 5,1
Netedat de la ciutat 5,4 - - -

Seguretat ciutadana 4,9 4,6 5,1 5,5
Contaminació ambiental* 4,7 4,3 4,3 4,2
Qualitat i quantitat de l'oferta de restauració 7,7 7,5 7,6

Grau de satisfacció de l'estada a Barcelona (%)
Força satisfet 60,4 60,4 61,3 53,6
Molt satisfet 26,4 27,4 34,5 29,6
Indiferent 11,3 5,3 3,9 14,6
Poc satisfet 1,7 1,1 0,3 1,6
Molt insatisfet 0,2 -

- 0,6
Total 100,- 100,- 100,- 100,-

A partir de la segonaEnquesta, hom ha agrupat els conceptes de netedat de la ciutat i de contaminació ambiental.
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Un turisme poc estacional

Amb les dades corresponents al trimestre novembre-gener,
completem el primer any sencer d'Enquesta d'Activitat Turística
als visitants que pernocten a la ciutat en establiments hotelers.
Això implica que ja disposem de dades per feruna valoració
global del conjunt de l'any 1989 —de febrer del 1989 a gener del
1990, en sentit estricte— i, en aquest sentit, aprofitem per
publicar una sèrie homogènia—que substitueix les dades
provisionals publicades fins ara— de cadascun dels quatre
trimestres.

D'aquestes dades, resulta que s'han efectuat un total de 3,9
milions de pernoctacions a la ciutat en hotels d'una a cinc
estrelles —a més d'hostals de tres estrelles—, generades per 1,65
milions de visitants, amb una estada mitjana de 2,4
pernoctacions per persona. La categoria d'hotels que capta un

major volum de pernoctacions és la de 3 estrelles—amb el 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 la mitjana de la ciutat en els hotels de 4 i 5 estrelles, a

més dels d'una.

Pel que fa al 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 el
78 per cent, de forma que la mitjana total queda també en el 76
per cent.
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En canvi, en termes de nivell d'ocupació de places, les
diferències sónmés 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. Aixe, 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.

La quarta Enquesta d'Activitat Turística a Barcelona,
corresponent al trimestre novembre-desembre-gener, ens
permet estimar el nombre de visitants que ha pernoctat a la
ciutat en hotels d'una a cinc estrelles i en hostals de tres estrelles
en 397.657 persones, les quals han generat un volum total de
919.526 pernoctacions. Respecte al trimestre anterior, es
constata un decrement d'un 12,7 % en el total de visitants i d'un
9,9 `)/0 en el de pernoctacions. Pel que fa a la durada mitjana de
l'estada, durant aquest període se situa en 2,3 pernoctacions per
cada persona que ens visita. Respecte al període anterior, es
detecta un increment de 0,1 pernoctacions/persona. El nombre
de dies d'estada mitjana per persona és de 2,9. Tot plegat
conforma una afluència de visitants i, encaramés, un nombre de
pernoctacions força estable al llarg de l'any i amb una

estacionalitat molt menys acusada que la del conjunt del sector
turístic català o espanyol. L'afluència de visitants segons els
diferents motius de vinguda oscil.la al llarg de l'any, però el seu
nombre es compensa força d'un trimestre a l'altre.

Pel que fa a les pernoctacions, a totes les categories d'hotels
es produeix una forta davallada, a excepció dels de 3 estrelles on

el total de pernoctacions creix en un 3,0 %. En aquesta
categoria d'hotels és on s'allotgen, en un percentatge força
elevat, els qui vénen a Barcelona per motius comercials. Com
després veurem, aquest és el tipus de visitants que experimenta
un creixement més elevat en relació amb el trimestre anterior,
que estava molt condicionat pel període vacacional.

En analitzar la ratio entre pernoctacions i visitants per
categoria d'hotel, veiem que la durada mitjana creix
considerablement en els hotels de dues estrelles i els hostals de
tres estrelles. A la resta de categories d'hotel, aquesta esmanté
o disminueix molt lleugerament. Durant aquest trimestre,
destaca significativament com a principals raons de l'estada a la
ciutat els motius familiars, possiblement vinculats a les festes
nadalenques. Un 50 % dels que s'allotgen en hostals de tres

estrelles i un 28 % dels que ho fan en hotels de dues estrelles
vénen per motius familiars.



Després del període vacacional, altre cop sónmajoria
els visitants de negocis

Pel que fa al motiu de la visita, es produeixen importants
modificacions en relació amb el trimestre anterior
—caracteritzat pel període vacacional—, però hi ha una
similitud força notable amb els altres dos trimestres,
especialment amb el de febrer-abril. És especialment rellevant el
fort increment dels que ens visiten per motius familiars o com
acompanyants. Respecte al trimestre anterior, destaca la
important davallada —gairebé d'un 50 cro— del turisme
vacacional. El caràcter marcadament estacional d'aquest tipus
de turisme faque aquesta reducció sigui absolutament normal ja
que el trimestre agost-setembre-octubre es caracteritzà per ser el
més estrictament vacacional i el que registrà una major afluència
de visitants per aquest motiu. Tanmateix, el grup més important
amb gairebé un 50 % dels nostres visitants és el que ve per
motius de negoci. Respecte al trimestre anterior, es produeix un

dar increment d'aquest grup com a conseqüència de la
recuperació del ritme d'activitat econòmica normal de la ciutat
en acabar-se les vacances i se situa a un nivell lleugerament
superior a l'enregistrat en el trimestre maig-juliol. Pel que fa al
nombre de visitants que assisteixen a fires o congressos, aquest
se situa a un nivell similar al registrat en el període anterior.

Quant al conjunt de l'any, hi ha un clar predomini
—aproximadament un 50 %— dels que ens visiten per motius
comercials i de negoci en general. El turisme vacacional es
concentra en el trimestre agost-octubre. Finalment, el volum
màxim dels que ens visiten per assistir a fires o congressos es
registra durant els primers sis mesos, especialment en el període
maig-juliol, període en el que es celebren salons i fires—com

per exemple el de l'Automòbil— amb capacitat per atreure un

elevat volum de visitants.

Tornant al trimestre que ens ocupa, novembre-gener, entre
les raons d'elecció de Barcelona, sobresurt el fet de visitar
Barcelona com a acompanyant i per motius familiars, aquest
darrer motiu gairebé inexistent en els anteriors trimestres
enquestats. Cal remarcar que, durant el trimestre analitzat, el
coneixement previ de la ciutat continua perdent pes, tendència
que ja es venia observant en anteriors períodes. Només un

6,2 % de les pernoctacions s'efectuen per visitants que vénen
per recomanació. Aquest retrocés és força rellevant ja que, en el
trimestre agost-setembre-octubre, aquest motiu representava
gairebé un 22 % de les pernoctacions efectuades. Ara, el fet de
venir per motius familiars fa que no sigui necessària cap
recomanació per visitar-nos. Així mateix, es redueix la
incidència de les agències de viatges en elmoment de decidir la
destinació del viatge. En acabar-se el període estival, disminueix
el nombre de turistes que visiten Barcelona per formar part del
seu itinerari de viatge.

Gairebé un 80 `)/0 de les pernoctacions provenen d'enquestats
que han repetit la seva visita almenys una vegada. Respecte al
trimestre agost-octubre, aquest percentatge creix
significativament i se situa a un nivell pròxim a l'enregistrat en
els trimestres no estivals, encara que lleument inferior a aquests.

En aquest trimestre es reforça el nombre de pernoctacions de
visitants provinents de la resta de l'Estat. Respecte al trimestre
agost-octubre, aquestes registren un creixement relatiu de 15,1
punts i assoleixen un pes netament superior a l'enregistrat a la
resta de l'any. Hi destaca l'augment relatiu de les pernoctacions
dels qui provenen d'Andalusia i del País Valencià, seguit de les
dels qui vénen de Madrid.

Durant el trimestre novembre-gener, davalla el turisme
estranger. Respecte al trimestre anterior, i amb l'excepció del
turisme japonès, aquest retrocés afecta tota la resta de
nacionalitats que ens visiten, essent especialment remarcable
l'enregistrat entre els visitants majoritaris, francesos, italians i
també britànics. Per contra, cal assenyalar el fort creixement del
volum de pernoctacions efectuades pels visitants japonesos, que
assoleix el seu punt màxim en aquest darrer trimestre de l'any, i
del col.lectiu d'altres nacionalitats.

Pel que fa a les característiques personals de la mostra

analitzada, els homes continuen generant la granmajoria de
pernoctacions. L'edat modal de lamostra se situa en l'interval
entre el 35 i els 49 anys. Respecte al trimestre anterior, decreix
la presència dels grups d'edat més joves—visitants entre els 18 i
els 34 anys—, mentre que augmenta la participació dels majors
de 35 anys, en concret en l'interval entre els 50 i els 64 anys.

Quant a les professions de lamostra, el grup més rellevant es
el de les pernoctacions efectuades per alts directius que registra
un creixement significatiu respecte del trimestre anterior i que
assoleix, en aquests darrers mesos, el nivell de participació més
elevat de l'any. El segueix el dels empleats, que manté la seva

presència sense massa oscil.lacions al llarg dels trimestres
analitzats. A continuació, i amb una important participació, es
troben els professionals liberals. Es manté la presència dels
quadres intermedis i augmenta la de tècnics superiors.
Finalment, respecte al trimestre estival, es remarca una forta
caiguda del volum d'estudiants i, sobretot, del de mestresses de
casa —reducció de gairebé un 50 "1/0.
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Més de lameitat de visitants vénen en avió

En analitzar el mitjà de transport emprat, es palesa el
predomini de l'avió en relació amb la resta de mitjans possibles.
La utilització del vehicle propi es manté relativament constant al
llarg de l'any. L'autobús/autocar continua tenint poca
significació i presenta uns nivells d'utilització força baixos i
oscil•lants segons el trimestre de què es tracti. Tantel vehicle
propi com l'autocar/autobús assoleixen la seva quota màxima
durant el període d'estiu. Finalment, el tren segueix sent un
mitjà minoritari, tot i importants variacions en el decurs de
l'any. Hom constata que els augments significatius no

coincideixen necessàriament amb períodes estrictament
vacacionals. Per tant, hom apunta la hipòtesi de que sigui un
mitjà utilitzat per motius de negoci, possiblement en
desplaçaments provinents de la resta de l'Estat.

Un 42 % de les pernoctacions efectuades pels enquestats de la
mostra contracta l'allotjament en origen i sense intermediari.
Això representa un cert canvi en el comportament dels visitants
durant aquest trimestre. A la resta de trimestres analitzats, la
contractació també es feia en origen però mitjançant els serveis
d'una agència de viatges. Els qui tenen aquest comportament
ens visiten bàsicament per motius familiars. Tanmateix, continua
sent important el volum dels qui contracten en origen a través
d'un intermediari i que, majoritàriament, arriben a la ciutat per
motius congressuals.
El règim d'allotjament més habitual continua sent el

d'habitació i desdejuni. En comparar amb el trimestre anterior,
creix el pes relatiu dels qui només utilitzen habitació
—increment de quasi 10 punts en la seva participació—, la qual
cosa es relaciona amb l'augment del turisme per motius
familiars. Finalment, cal assenyalar la disminució dels visitants
que utilitzen el règim de mitja pensió o pensió completa, en part
a conseqüència de la disminució del volum de visitants
estrangers i de la quasi desaparició dels grups organitzats.

Lamajor part de les pernoctacions són de visitants que vénen
sols o amb amics o companys. Malgrat que experimenten una

reducció en la seva participació respecte al trimestre anterior,
cal assenyalar la rellevància de pernoctacions dels que ens

visiten amb la família i, concretament, dels qui ho fan amb fills,
que generen un 18,5 % del total de pernoctacions. Finalment,
cal destacar la forta pèrdua de pes dels grups organitzats.
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Augment de la despesa comercial

Pel que fa a la despesa extrahotelera, destaca el creixement de
la despesa destinada a compres que representa un 26,4 % de la
despesa total, percentatge encara relativament baix peròmolt
superior a l'enregistrat en la resta de períodes analitzats. La
despesa destinada a menjar i beure es redueix en 7,8 punts.
Aquesta reducció no es correspon amb un augment del nombre
de visitants que s'intal.len en allotjaments hotelers en règim de
mitja pensió o pensió completa ja que, respecte al trimestre
anterior, aquest tipus de règim d'estada també davalla.
Possiblement una part important dels visitants durant aquest
període fan part dels àpats en domicilis particulars, ja sigui de
familiars o d'amics. Sobresurt la despesa dedicada a transport
intern, que absorbeix un 10,1 % del total, xifra molt superior a
l'enregistrat en la resta de períodes, mentre que davalla la
dedicada a entreteniments.

Quant als indrets més visitats de la ciutat, continuen destacant
com a punts de màxim interès turístic el Barric Gòtic/Ciutat
Vella, la Rambla, Gaudí i el modernisme, la Sagrada Família,
Montjuïc i el Museu Picasso. Es continua palesant la gran
capacitat d'atracció que tenen Gaudí i el conjunt de monuments
modernistes en ser el primer punt d'interès turístic pels visitants
que arriben a la ciutat.

Pel que fa als aspectes més positius de la ciutat, en valoració
sistemàtica de al 10, l'oferta arquitectònica, l'oferta cultural,
la quantitat i qualitat de l'oferta comercial així com de la
restauració continuen sent els atractius més apreciats. La
contaminació ambiental segueix sent l'aspecte menys positiu. A
continuació se situen els problemes de seguretat ciutadana i el
nivell de preus, però ja amb una puntuació superior al 5.

En darrer lloc, el grau de satisfacció declarat és força elevat,
encara que lleugerament inferior al manifestat en el trimestre
anterior.



VI. Mercat immobiliari





VI.1.1. Construcció d'habitatges (Barcelona ciutat)

Any

Promocio privada Promoció pública Total

Lliures Protecció oficial

Iniciats* Acabats Iniciats* Acabats Iniciats* Acabats Iniciats* Acabats

1984 n.d. 1.026 2.076 2.228 n.d. 438 n.d. 3.692

1985 n.d. 761 3.312 2.695 n.d. 155 n.d. 3.611

1986 n.d. 618 2.954 2.467 n.d. 110 n.d. 3.195

1987 n.d. 661 1.045 2.110 n.d. 599 n.d. 3.370

1988 3.480 1.826 156 808 214 610 3.850 3.244

1989 4.398 2.095 256 221 66 46 4.720 2.362

Es consideren habitatges iniciats els projectes que han obtingut e visat del Col.legi d'aparelladors.
Font: Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona, 1988 i dades facilitades per la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Conselleria de Política

Territorial i Obres Públiques.

Variació 1988-1989 (°/0) Iniciats Acabats

Promoció privada 28,0 –12,1
Lliures 26,4 14,7
Protecció oficial 64,1 –72,6

Promoció pública –69,2 –92,5

Total 22,6 –27,2

Construcció d'habitatges i projectes visats

El nombre d'habitatges iniciats a Barcelona durant el 1989
mostra un creixement, respecte al 1988, del 22,6 %, degut
principalment a l'augment experimentat per les promocions
lliures —d'un 26,4 %. Val a dir que les promocions lliures
representen el 93,2 % del total d'habitatges iniciats a Barcelona
de forma creixent, són aquestes les que determinen l'evolució

de l'oferta d'habitatges a la ciutat. D'altra banda, els habitatges
iniciats de protecció oficial han experimentat un cert creixement

després de l'absolut esfondrament d'aquest tipus de promocions
durant l'any passat, creixement que, tanmateix, no es deixa
sentir gaire a causa del poc pes que assoleixen les promocions
d'aquest tipus en el total.

Els habitatges iniciats de promoció pública experimenten una
davallada substancial que es produeix simultàniament a la dels

habitatges acabats, de forma que el seu pes esdevé irrellevant en
el conjunt de l'oferta total.

Els habitatges acabats durant el 1989 han experimentat una
davallada substancial —d'un 27,2 %—, fonamentalment causada
per la disminució de les promocions de promoció oficial i les de
promoció pública. En qualsevol cas, això dóna pas a un

protagonisme creixent dels habitatges de promoció lliure, car el
88,7 % dels habitatges acabats a la ciutat durant el darrer any
corresponen a promocions lliures, mentre que pel 1988
representaven només el 56,2 % dels acabats. En termes

absoluts, els habitatges de promoció privada lliure han tingut un
increment respecte l'any anterior d'un 14,7 %.
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VI.1.2. Projectes d'habitatges visats pel Col.legi
Any

d'Arquitectes
Unitats

(Província de Barcelona)

Lliures Protecció oficial

1982 19.211 15.985 3.226
1983 16.188 10.227 5.961
1984 13.644 8.014 5.630
1985 15.260 9.104 6.156
1986 11.621 7.965 3.656

1987 17.919 12.577 5.342
lr. tr. 4.792 3.277 1.515
2n. tr. 5.863 3.610 2.253
3r. tr. 3.677 2.742 935
4t. tr. 3.587 2.948 639

1988 26.330 22.819 3.511
lr. tr. 5.952 4.813 1.139
2n. tr. 7.635 6.324 1.311
3r. tr. 5.618 5.205 413
4t. tr. 7.125 6.477 648

1989 32.942 30.222 2.720
lr. tr. 7.835 6.786 1.049
2n. tr. 11.753 11.235 518
3r. tr. 6.280 6.033 247
4t. tr. 7.074 6.168 906

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

Projectes visats
Protecció

Variació (°/0) Total Lliures oficial

4t. tr. 1989/4t. tr. 1988 -0,7 -4,8 39,8
4t. tr. 1988/4t. tr. 1987 98,6 119,7 1,4

1989/1988 25,1 32,4 -22,5
1988/1987 46,9 81,4 -34,3
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Disposem, també, d'informació provincial dels projectes
d'habitatges visats pel Col.legi d'Arquitectes. Aquest és un dels
primers tràmits que s'han de fer per bastir un edifici, la qual
cosa fa que sigui l'indicador que reacciona de forma més
immediata a la conjuntura. Durant el quart trimestre del 1989,
el nombre de projectes visats ha estat lleument inferior al del
mateix trimestre de l'any passat, tot i l'alça dels projectes
corresponents als habitatges de protecció oficial -d'un 39,8 °A).
Tanmateix, el resultat de l'any és clarament expansiu degut a
l'espectacular augment de les promocions d'habitatges lliures
que es vaproduir durant el segon trimestre de l'any, malgrat que
durant aquest darrer trimestre s'ha frenat el ritme espectacular
que es mantenia des del 1987.

Sembla evident que, a nivell provincial, a més de l'impacte
general de les restriccions creditícies, la situació depressiva del
turisme de platja i una certa sobreoferta d'allotjaments turístics i
segones residències a causadel boom dels dos o tres darrers anys
han contribuït a aquesta frenada en sec del darrer trimestre del
1989. Amés, l'anunci de la definitiva eliminació de la
desgravació fiscal per l'adquisició de segones residències, hi
incidirà en el mateix sentit.



VI.2.1. Sostre previst a les llicències d'obres m2) (1989).
Comparació amb el 1988.

1989 amb
Vila Olímpica

Variació amb

Vila Olímpica
_98211988(%

1.291.972 89,5

966.007 106,6
480.800 74,6
325.291 136,7
159.916 194,0

325.965 52,1
78.233 7,3
94.756 97,6
79.260 41,2
59.436 82,6
14.280 200,8

1988

Total 991.899 681.864

Edificis residencials 665.934 467.562
Ús residencial 291.351 275.752

Aparcaments 237.814 137.416
Locals comercials 136.769 54.394

Altres edificis 325.965 214.302

Aparcaments 78.233 72.911

Indústria 94.756 47.953
Oficines 79.260 56.149

Equipaments 59.436 32.542
Locals comercials 14.280 4.747

i989I (`)/0) ---

45,5

42,4
5,7

73,1
151,4

52,1
7,3
97,6
41,2
82,6

200,8

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

Habitatges previstos

Els quadres que presentem a continuació han estat elaborats a

partir de les dades relatives a les llicències d'obres aprovades
durant l'any 1989 per la Direcció de Serveis de Control de
l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona. Els expedientes que
han servit de base per l'elaboració de les dades han estat els de
nova planta i els d'ampliació, que són els que comporten un

increment de sostre edificat a la ciutat.

Tal com vàrem avançar en el darrer número de BARCELONA

ECONÒMICA, durant el tercer trimestre de l'any 1989 es va produir
l'aprovació de la major part dels expedients corresponents a la
VilaOlímpica del Poblenou. Degut a l'excepcionalitat d'aquesta
operació, tant pel volum de sostre previst comper les
característiques específiques d'alteració d'una part de la
morfologia urbana preexistent i per la seva tardana incorporació
al mercat immobiliari -fins al 1993-, hem fet un tractament
diferencial d'aquestes promocions. Així, les dades corresponents
a les 17 unitats de projecte aprovades durant el 1989
s'incorporen als quadres habituals però especificant-les de forma
diferenciada, a fi i efecte de no esbiaixar el conjunt de sostre

previst per la resta de la ciutat i de poder mantenir les
proporcions per districtes i les relacions respecte al sostre previst
durant el 1988.

L'any 1989 s'ha previst la construcció de 991.899 m2 de sostre
total (sense incloure la Vila Olímpica), que en un 67,1 ')/0 s'ubica
en edificis de tipus residencial, mentre que el 32,9 % restant es

distribueix en edificis d'usos diversos. Aquests últims engloben
destinacions per aparcaments -el 24,0 % del total previst en
aquest tipus d'edificis-, indústries -29,1 %-, oficines -el
24,3 %-, equipaments -18,2 %- i locals comercials, amb un

4,4 %. En total, i sempre sense comptabilitzar la Vila Olímpica,
s'ha produït un increment del sostre total previst respecte a l'any
1988 del 45,5 ')/0, la qual cosa posa de relleu l'elevat ritme de
creixement de la intensitat edificatória que s'està enregistrant a
la ciutat.

Els 665.934 m2 de sostre previst en edificis residencials es
poden desglossar en els següents apartats: 291.351 m2 de sostre

destinat exclusivament a ús residencial, i que representa el
43,8 ')/0 del total previst en aquest tipus d'edificis; 237.814 m2
-el 35,7 `1/0- de sostre destinat a places d'aparcament, i
136.769 m2 -el 20,5 "1/0- de sostre per locals comercials i
magatzems annexos. En total sempre sense comptabilitzar la
Vila Olímpica- s'ha previst la construcció d'un 42,4 % més de
sostre residencial que el que es va aprovar durant tot l'any 1988.

Això representa que s'han produït variacions respecte a les
proporcions que es van enregistrar el 1988. En aquest sentit, cal
destacar l'increment experimentat en la dotació de m2 per places
d'aparcament i per locals comercials, de manera tal que
l'incrementdel 42,4 % entre 1988 i 1989 observat en el total del
sostre residencial ve provocat principalment per la variació
experimentada en aquest dos epígrafs, amb la qual cosa sembla
que els ritmes expansius experimentats en la previsió
d'habitatges estan experimentant un alentiment en el seu
creixement.
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Increment
habitatges*

Sostre
construït per
habitatge

m2
Edificis
previstos

Habitatges
per edifici

0,05 124,7 4 7

0,42 119,6 30 18

0,30 116,2 25 9

0,36 148,8 20 6
0,31 162,8 61 3
0,36 122,9 53 4

0,52 121,2 63 6
0,32 99,4 18 12
0,34 102,6 31 6

0,36 105,1 19 16

0,351 119,9 324 7,5

0,221 123,7 17 90,1

0,571 121,4 341 11,6

VI.2.2. Habitatges previstos a les llicències d'obres d'edificis residencials concedides (1989)

Districte

Sostre residencial
construït previst

Increment

de sostre* Habitatges previstos
0/0

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

Total sense
Vila Olímpica

Vila Olímpica
Total amb

Vila Olímpica

3.241
64.727
26.620
19.199
32.405
25.572
45.679
22.261
19.696
31.951

291.351

189.449

480.800

1,1 0,09
22,2 0,56
9,1 0,50
6,6 0,55
11,1 0,42
8,8 0,57
15,7 0,89
7,6 0,49
6,8 0,49
11,0 0,53

100,- 0,52'

39,4 0,341

100,- 0,861

26
541
229
129
199
208
377
224
192
304

2.429

1.531

3.960

1,1
22,3
9,4
5,3
8,2
8,6
15,5
9,2
7,9
12,5

100,-

38,7

100,-
• En relació amb l'estoc existent el 1986.
' En relació amb el total de la ciutat pel 1986.
Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control d'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona i per ICB.

Si ens endinsem en l'anàlisi del sostre previst per usos
residencials pròpiament dits, constatem que els 291.351 m2
previstos representen un increment de l'ordre del 0,52 % en

relació amb el sostre total existent a la ciutat el 1986. Això
mostra un augment realment molt petit en relació amb l'estoc de
sostre residencial existent a la ciutat, i que té el seu equivalent
en el 0,35 `)/0 d'augment que s'enregistra en relació amb el
nombre d'habitatges existents segons el cadastre. En tot cas,
aquesta diferència en el paral•lelisme respecte als increments en

els estocs de sostre i d'habitatges existents posen de relleu que
les dimensions dels habitatges que s'estan construint a hores
d'ara són superiors a les predominants fins l'actualitat. A les
promocions corresponents a la Vila Olímpica, es produeix una
situació similar.

En relació amb les dades corresponents a les dimensions dels
edificis previstos, tal com queda reflectit en el quadre annex hi
ha un predomini dels edificis de dimensions i alçades reduïdes,
car dues terceres parts tenen com a màxim planta baixa i tres
plantes, mentre que les grans promocions són escases: només un

10,3 `)/0 dels edificis té més de 5 plantes. De forma paral•lela,
més de la meitat dels habitatges previstos es concentra en

edificis que tenen de 2 a 10 habitatges; en concret, el 33,0 `)/0 té
entre 5 i 10 habitatges i el 24,4 % té entre 2 i 4 habitatges. Cal
destacar, tanmateix, que el 23,1 `)/0 dels edificis previstos
correspon a habitatges unifamiliars, mentre que no arriba al 6 %
el pes dels edificis que tenen més de 20 habitatges. En tot cas, si
comparem amb les dades de l'any 1988, i tenint en compte que
només disposem de la mitjana d'habitatges per edifici, és
significatiu el fet que en un any aquesta relació hagi passat
d'11,1 habitatges per edifici per al 1988 a 7,5 habitatges com a

mitjana pel 1989, la qual cosa confirma que la dimensió mitjana
dels edificis tendeix a decrèixer i que, en tot cas, són les
comptades promocions de grans dimensions les que frenen el
ritme de decreixement dels valors mitjans.
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Una anàlisi més detallada per districtesmostra comsón els
districtes de l'Eixample i Horta-Guinardó els que manifesten
una intensitat edificatória més elevada, amb un 22,2 % i un
15,7 `1/0 del total de sostre previst a la ciutat durant tot l'any. Als
districtes de Sarrià-Sant Gervasi i SantMartí també es registra
unaactivitat força superior a la mitjana de la ciutat, de manera

que aquests quatre districtes acullen el 60 % del total del sostre
residencial previst a la ciutat. La distribució dels habitatges
previstos per districtes presenta un comportament paral.lel, tant
en el signe com en el pes, amb la conseqüència natural que són
els mateixos districtes els que acullen la major part de la nova

oferta d'habitatges. El districte de Ciutat Vella es presenta com

a antítesi, car només acull l'1,1 % del sostre i dels habitatges
previstos, demanera que la seva aportació resulta força exígua,
tant per al conjunt de la ciutat com per la seva entitat com a

districte. En tot cas, aquest és un districte amb unes

característiques urbanístiques, socials i d'activitat productiva
prou diferenciades com per poder-hi aplicar els mateixos
paràmetres d'anàlisi immobiliària que a la resta de la ciutat.

En relació amb l'activitat que es va enregistrar l'any 1988,
s'observen diferències importants respecte a la distribució per
districtes del sostre previst. Així, mentre que Sants-Montjuïc i
Sant Andreu han perdut pes específic en la seva contribució
relativa a la nova oferta residencial, l'Eixample i Horta
Guinardó han experimentat augments importants, tant en els m2
comen els habitatges previstos.

D'altra banda, és el districte d'Horta-Guinardó el que
experimenta uns increments més rellevants en relació amb
l'estoc de sostre residencial i d'habitatges existent segons el
cadastre del 1986. Així, es pot afirmar que -juntament amb
Gràcia, l'Eixample, les Corts i Sant Martí, que també superen la
mitjana de la ciutat- són aquestes les zones que estarien
renovant la seva morfologia de manera més intensa en relació a

d'altres zones de la urbs, si més no, pel que fa als projectes
d'edificació residencial endegats durant el 1989.



Llicències d'obres de construcció de nou
sostre aprovades
(Gener-setembre de 1989)

Edificis residencials
unifamiliars
• 2-10 habitatges
• 11-40habitatges
• > 40 habitatges
• Oficines
• Indústries
• Equipaments

Font: Direcció de Serveis de Control
de l'Edificació de l'Ajuntamentde Barcelona.
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VI.2.3. Distribució
i la grandària

dels habitatges i dels edificis previstos segons la tipologia
dels edificis (1989)

Nombre d'habitatges per edificiEdificis segons
1 ir11 5-10 11-20 21-40 ela ,nombre de plantes* +40

1 56 157 —
— 213

2 19 142 544 — 705

3 — 25 79 504 — 608
4 — 32 181 206 — 419
5 — 48 — 31 156 235

més de 5 — — 45 53 151 249

Total 75 324 703 730 290 307 2.429

Edificis segons nombre

d'habitatges per edifici 75 79 107 44 12 7 324

* Nos'hi inclou la planta baixa.
Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa a les dimensions mitjanes dels habitatges, la
mitjana pel conjunt de la ciutat és de 119,9m2 de superfície
construïda per habitatge, dada força superior a la dimensió
mitjana del conjunt d'habitatges existent. En tot cas, és fruit de
la combinació de dades dispars que vénen condicionades per les
zones on s'ubiquen els nous habitatges. Així, s'observen valors
extrems que identifiquen conjunts de categories diferenciades
que responen a una oferta residencial força heterogènia. Els
districtes de Sarrià-Sant Gervasi i de les Corts—amb unes

dimensions mitjanes de 162,8 m2 i 148,8 m2 construïts per
habitatge— presenten els trets diferenciadors dels habitatges
més grans i, donada la zona que es tracta, no és excloent que
potser també són els que responen a uns criteris quialitatius més
exigents. Val a dir que aquestes dimensions mitjanes fan
referència a la superfície construïda dels habitatges. En tot cas,
en base a l'explotació de les dades obtingudes a partir dels
expedients de llicències d'obres aprovats durant els mesos de
gener, juny, octubre i desembre del 1989, la relació entre la
superfície útil i superfície construïda dels habitatges previstos
quedava xifrada en un 69,8 %, considerant com a construïda el
conjunt de la superfície de l'edifici destinada a ús residencial.

Els districtes que acullen unes dimensions mitjanes menors, i
força inferiors al conjunt de la ciutat, són Nou Barris i Sant
Andreu, amb 99,4 m` i 102,6 m2 per habitatge. Això, però, no
obvia el fet que les mitjanes per districtes, tot i presentar
informació més acurada que les mitjanes de la ciutat, engloben
dades corresponents a promocions de característiques molt
diverses, de manera que, malgrat que en termes absoluts
s'observa unaproliferació creixent d'habitatges de dimensions
molt reduïdes, el seu pes en relació amb el total és tanpetit que
no es deixa sentir l'impacte de la incorporació d'aquestes
irrupcions en la nova oferta immobiliària.
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Quant als habitatges previstos per edifici són els districtes de
Sarrià-Sant Gervasi i de Gràcia els que presenten unes

dimensions menors, amb 3 i 4 habitatges per edifici. Aixe, és
conseqüència de la abundància relativa de promocions
d'habitatges individuals respecte a la resta de la ciutat, car es
tracta —en el cas de Sarrià-Sant Gervasi— d'un barri que es pot
definir com essencialment residencial i d'alt estànding, mentre
que, en el cas de Gràcia, aquesta proliferació d'edificis
unifamiliars ve condicionada per la pròpia i tradicional trama
urbana que el configura, de carrers estrets i parcel-les petites.

Per últim, es poden assenyalar breument algunes de les
característiques més significatives dels habitatges previstos a la

Vila Olímpica. Com s'observa al quadre adjunt, la incorporació
de sostre total que representa pel conjunt de la ciutat és
realment important, principalment si es té en compte que es

tracta d'una operació molt concentrada en l'espai. Així, i sense
deixar de banda que encara no estava concedida la llicència a la
totalitat de les promocions, els 189.449 m2 i els 1.531 habitatges
previstos equivalen a dues terceres parts del total de sostre i
d'habitatges no olímpics que han obtingut llicència durant el
1989.

Quant a d'altres tipus de consideracions, lamitjana de sostre

construït per habitatge és de 123,7 m2, dada força semblant a la
representativa pel conjunt de la ciutat. On es revela el seu
caràcter diferencial és essencialment en la dimensió dels edificis,
car les disset unitats de projecte aprovades acullen una mitjana
de 90,1 habitatges per edifici, de manera tal quemarca una

contraposició enèrgica respecte al conjunt de la ciutat. Aquí
caldria esmentar que aquesta homogeneïtat en la definició dels
edificis segurament ve condicionada per la construcció dels
edificis en solars buits i propers, condicions realment insòlites
actualment a Barcelona.



VI.2.4. Distribució dels habitatges previstos segons grandària.
Distribució de la seva superfície útil segons usos (distribució percentual).
Dades corresponents als mesos de gener, juny, octubre i desembre del 1989

Superfície

menys de 60 m2
entre 60 i 90 m2
entre 90 1120 m2
entre 120 i 150 m2
més de 150 m2

Total

Nombre d'habitatges
de la mostra

Ús particular Ús
comú

Espais
complementaris

Espais
exteriors TotalDormitoris Banys Total

59 34,6 9,5 44,1 38,6 9,5 7,8 100,-
166 35,8 9,9 45,7 37,9 8,3 8,1 100,-
243 39,1 8,1 47,2 33,2 10,3 9,2 100,-
67 32,9 11,6 44,5 34,2 12,3 9,0 100,-
29 34,3 12,9 47,2 36,4 8,6 7,8 100.-

564 36,7 9,5 46,3 35,1 9,9 8,7 100,-
Ús particular: dormitoris i banys. Espais complementaris: passadissos i rebedor.
Ús comú: menjador, sala d'estar i cuina. Espais exteriors: safarejos ibalcons.
Font: Elaboració própiaa partir de lesdades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Característiques constructives i qualitatives dels habitatges
previstos

La informació que presentem a continuació es centra en les
característiques qualitatives dels habitatges que entren a formar
part de la nova oferta residencial prevista durant l'any 1989. Tal
com vàrem especificar al BARCELONA ECONOMIA 4, on ja vam

analitzar aquestes variables, les dades han estat elaborades a

partir d'una anàlisi exhaustiva d'una part dels expedients de
nova planta que han estat aprovats durant el 1989. En aquest
número hem elaborat la informació a partir de una mostra
composta per tots els expedients aprovats durant els mesos de
gener, juny, octubre i desembre del 1989. Malgrat que la mostra
només representa el 23,2 % del total d'habitatges previstos
durant l'any, considerem que és plenament representativa, car
les variables analitzades ofereixen trets força similars al llarg de
l'any i es revelen independents de l'estacionalitat que afecta
altres tipus d'indicadors.

Les dades amb les que hem treballat s'estructuren en tres

grans grups diferenciats, que pretenen abastar les
característiques qualitatives més importants dels habitatges
previstos. Així, d'una banda, es fa una distribució per intervals
dels habitatges en funció de la superfície útil i de la desagregació
per espais d'aquesta. Per un altre costat, es fa un examen acurat

de la composició dels espais privats i s'entra a analitzar la
distribució dels habitatges de la mostra en funció del nombre i
de la grandària dels dormitoris, així com en relació amb el
nombre i tipus de banys. Per últim, es fa un breu esbós de la
disponibilitat d'espais verds privats, d'ús particular o col.lectiu
pels habitatges de la mostra.

Pel que fa a la distribució dels habitatges en funció de la
superficie neta útil que ocupen i de l'estructura dels diversos
espais interiors en què es pot dividir, els 564 habitatges previstos
durant els quatre mesos analitzats es poden distribuir en 5
categories segons la seva grandària, tal com es reflecteix en el

quadre adjunt. El tret rellevant és que l'interval que acull un
major nombre d'habitatges correspon al segment central de
90-120 m2 de superfície útil, amb un 43,1 % dels habitatges. El
nombre d'habitatges que supera els 90 m2 de superfície neta útil
és superior al 60 %, demanera tal que sembla que les
dimensions de la nova oferta residencial superen les del parc
existent fins l'actualitat. En tot cas, és significatiu que un 10,5 %
dels habitatges previstos no superi els 60 m2, percentatge prou
rellevant si es té en compte que en molts casos es tracta

d'apartaments que s'enclaven en promocions que per la seva

ubicació responen a unes exigències que superen de bon tros els
mínims habitacionals. Aquestes dades posen de relleu que,
considerant una certa adequació entre l'oferta i la demanda
d'habitatges, els canvis en els hàbits de vida han condicionat una
progressiva necessitat de més espai, amb el conseqüent corolari
d'una menor densitat si es té en compte la progressiva
disminució de les dimensions de les famílies en relació amb uns

anys enrera. En tot cas, les promocions adreçades a la demanda
solvent -com ho són pràcticament totes aquestes, ja que es

tracta quasi exclusivament d'habitatges de promoció privada
lliure- així ho consideren.

Passant pròpiament a l'anàlisi de la estructura interna dels
nous habitatges previstos, s'observa que la mitjana pel conjunt
de categories ja ofereix una visió de síntesi ben apropiada, car
no es registren desviacions significatives entre la mitjana i el
conjunt de categories elaborat. Així, el tipus d'habitatge mitjà
dedica pràcticament la meitat de la seva superfície útil a espais
privats, és a dir, dormitoris i banys. Els habitatges que registren
una menor superfície destinada a usos privats són els de menors

dimensions, amb un 44,1 % del total de la seva superfície útil, i
els que més espai hi dediquen -un 47,2 %- són els que es
troben en els intervals 90-120 i més de 150 m2. La composició
d'aquests usos es concreta en, aproximadament, un 80 % per les
habitacions i un 20 % pels banys i lavabos, de manera tal que el
36,7 % de la superfície útil dels habitatges -com amitjana- és
destinada als dormitoris, i el 9,5 % als banys.

L'altre gran epígraf que caracteritza els habitatges són els
anomenats espais comuns de l'habitatge, que engloben la sala
d'estar, el menjador i la cuina, a més a més de la biblioteca, les
sales de joc, i d'altres estances per ús genèric del conjunt dels
habitants de la llar. Exceptuant el cas dels habitatges més petits,
on la superfície destinada sobrepassa lleugerament la mitjana de
35,1 % enregistrada pel conjunt dels habitatges, la resta

d'intervals es comporta d'una manera força homogènia a

l'entorn aquesta mitjana.
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VI.2.5. Distribució dels habitatges previstos segons el nombre de dormitoris.
Distribuçió dels dormitoris segons la grandària (distribució percentual).
Dades corresponents als mesos de gener, juny, octubre i desembre del 1989

Nombre

Nombre d'habitatges
de la mostra

Nombre/superficie dormitoris

menys entre entre més

ds Total de 6 m2 6 i 9 m2 9 i 12 m2 de 12 m2 Total

1 12 0,0 0,0 75,0 25,0 100,-
2 34 2,9 17,6 66,2 13,2 100,-
3 142 6,8 33,8 45,8 13,6 100,-
4 354 0,6 41,6 46,0 11,8 100,-

més de 4 22 1,4 15,1 52,1 31,5 100,-

VI.2.6. Distribució dels habitatges previstos per nombre de dormitoris
i nombre i tipus de bany (distribució percentual).
Dades corresponents als mesos de gener, juny, octubre i desembre del 1989

Nombre
dormitoris

Nombre d'habitatges Nombre i tipus de banys

Total bany
bany i
lavabo 2 banys

més de
2 banys Total

1 12 100,0 0,0 0,0 0,0 100,-
2 34 79,4 11,8 5,9 2,9 100,-
3 142 8,5 63,4 18,3 9,9 100,-
4 354 0,0 54,0 35,3 10,7 100,-

més de 4 22 0,0 0,0 0,0 100,0 100,-

Total 564 9,0 50,5 27,1 13,3 100,-

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edif cació de l'Ajuntamentde Barcelona.
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Pel que fa a la resta dels espais, el 9,9 ')/0 de la superfície útil
de l'habitatge mitjà es destina a espais complementaris, és a dir,
passadissos i rebedors; en aquest cas, els habitatges compressos
en el segment entre 120 i 150 m2 destaquen lleugerament per
sobre de la mitjana. En el cas dels espais exteriors, el que es

comptabilitza és la superfície ocupada pels safarejos, els balcons
i les terrasses —no s'hi inclouen les dels àtics, que han estat
tractades en els espais de verd particular o col•lectiu. En aquest
cas, no hi ha tampoc una gran disparitat entre els habitatges per
la desagregació de segments establerta, i tots, més o menys,
s'ajusten a la estructura del definit com habitatge mitjà, que
disposa del 8,7 (1/0 de la seva superfície per espais exteriors, ja
que no s'observen desviacions importants.

Així, en conjunt es pot dir que existeix una tipologiamolt
homogènia en la distribució dels espais interiors dels habitatges
car la majoria dels habitatges es troba al voltant de la mitjana de
la ciutat en els segments de superfície especificats. Amb això es

dedueix que es mantéuna certa proporcionalitat i equilibri en la
distribució interior dels habitatges, que és manifestament
independent de llur grandària, de tal manera que tots els espais
en què es pot dividir la superfície útil d'un habitatge creixen de
manera directament proporcional al de la superfície útil de
l'habitatge.

Pel que fa a una anàlisi més acurada del que es coneix com a

usos privats dels habitatges, presentem dos quadres que fan
referència als dormitoris i als banys. Quant als primers, hem
elaborat una distribució dels habitatges en funció del nombre de
dormitoris que disposen i de la superfície d'aquests. Així, el
62,8 % dels habitatges disposen de quatre dormitoris, de
manera que condicionen decisivament els valorsmitjans de la
variable, definint habitatges amb una certaproliferació d'espais
compartimentats. Alhora, l'altre grup important—amb un

25,2 `1/0— és el de tres habitacions, mentre que els habitatges
amb un, dos i més de quatre dormitoris tenen un pes
insignificant, car no sumen més del 12 %. En relació amb la
superfície dels dormitoris, fent una distribució percentual
d'aquests en relació amb el total existent a tots els habitatges de
la mostra, es dedueixen un seguit de trets característics que
relacionen els habitatges amb menys dormitoris amb els
dormitoris més grans—en el cas dels habitatges amb un

dormitori, el 100 °A, té una superfície superior als 9 m2—, cosa
que també succeeix amb els habitatges que disposen demés de
quatre habitacions —el 83,6 % de les habitacions són superiors
als 9 m2. Els habitatges que tenen 2, 3 i 4 dormitoris combinen
d'una manera multiforme el nombre i la grandària d'aquests, i hi
predominen les dimensions mitjanes. En tot cas, així com a totes
les tipologies es donen casos d'habitacions grans—superiors als
12 m`—, és molt menys freqüent trobar exemples en l'extrem
oposat, és a dir, no es construeixen pràcticament dormitoris
inferiors als 6 m2.

En relació amb la distribució dels habitatges en funció del
nombre i tipus de bany, s'observa una distribució en diagonal
molt acusada, que relaciona directament els habitatges amb un

dormitori i amb un bany i, en l'extrem oposat, els que tenen més
de 4 habitacions amb els que tenen més de dos banys. En tot

cas, la distribució corresponent a l'habitatge mitjà disposa d'un
bany i in lavabo, tal com correspon al 50,5 ')/0 dels habitatges
previstos durant el període considerat. En general, la relació
entre nombre de banys i nombre d'habitacions és directament
proporcional, i és destacable que el 77,6 c1/0 dels habitatges
disposen de bany i lavabo o de dos banys. En tot cas, el fet que
predominin els habitatges amb més de dos banys sobre els de
només un bany fa pensar que l'oferta de nous habitatges
s'estructura segons uns criteris qualitatius i d'estànding força
elevats.

Pel que fa als espais exteriors, sembla que la disponibilitat
d'aquest ja s'ha convertit en un element bàsic en la
caracterització de la nova oferta residencial, i segurament ha
estat en resposta a unaadaptació a una demanda cada vegada
més exigent, de manera que una bona part dels nous habitatges
disposa d'algun espai exterior, ja sigui un balcó, una terrassa o,
en molt pocs casos, jardí, ja sigui d'ús particular o col.lectiu. En
concret, un 88 % dels habitatges previstos disposa d'algun espai
exterior—sense comptabilitzar-hi els safarejos—, i el tipus de
terrassa o balcó més abundant és el comprès en l'interval 4-8 m2,
car el 45,7 % dels habitatges previstos disposen de terrasses

d'aquestes dimensions. La disponibilitat de jardí és molt menys
nombrosa i només hi ha un 13,7 % dels habitatges que disposen
de verd privat, dels quals la major part correspon a edificis
unifamiliars, ja siguin aïllats o en filera.
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VI.2.7. Places d'aparcament previstes a les llicències d'obres concedides (1989) ,

Nombre de places

Total

nombre

Places previstes/
Places existents

Places previstes/
Dèficit de places

En edificis residencials En altres
edificis*

Nombre
de

Places previstes/
placesexistents

Places previstes/
habitatge

Districte places % (1986) % previst 11111 places (1986) % (1986) %

Ciutat Vella 51 0,6 0,33 1,9 52 103 0,68 0,7
Eixample 1.246 15,2 1,25 2,3 1.080 2.326 2,33 20,6
Sants-Montjuïc 851 10,4 2,53 3,7 87 938 2,79 3,7
Les Corts 268 3,3 0,84 2,1 366 634 1,99 15,0
Sarrià-St. Gervasi 1.163 14,1 1,93 5,8 391 1.554 2,58 12,1
Gràcia 1.022 12,4 2,27 4,9 11 1.033 2,29 55,1
Horta-Guinardó 1.152 14,0 2,85 3,1 - 1.152 2,85 5,1
Nou Barris 693 8,4 1,99 3,1 100 793 2,27 3,4
Sant Andreu 798 9,7 2,33 4,2 44 842 2,45 6,7
SantMartí 977 11,9 2,67 3,2 569 1.546 4,22 4,5

Total 8.221 100,- 1,901 3,4 2.700 10.921 2,53 6,7

Vila Olímpica 3.024 26,9 0,691 2,0 - 3.024 0,69 1,9

Total amb
Vila Olímpica 11.245 100,- 2,711 2,8 2.700 13.945 3,23 8,5

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

Durant l'any 1989 s'ha produït una forta expansió en la
provisió de places d'aparcament en edificis, expansió que s'ha
manifestat en totes les tipologies edificatóries. Les 13.945 places
que s'han previst en total al conjunt de la ciutat suposen una
forta embranzida en relació amb les provisions dels darrers anys.
Aquest enèrgic impuls es deu principalment a l'augment
experimentat en les places ubicades en els edificis residencials i a

les corresponents a l'operació de la Vila Olímpica -només hi
comptabilitzem les que corresponen als edificis residencials, car
els equipaments i la resta d'edificis incorporaran també una

quantitat significativa de places quan siguin aprovades les
llicències corresponents.

Les 8.221 places previstes als edificis residencials -exclòs els
de la Vila Olímpica- s'ubiquen en 237.814 m2 de superfície
construïda. A més a més, hi ha previstes 3.024 places als edificis
d'habitatges de la Vila Olímpica. Pel que fa a la resta

d'edificacions, acullen 2.700 places -el 24,7 % del total, exclosa
la VilaOlímpica-, i corresponen principalment a construccions
de tipus industrial.

Si fem una comparació homogènia -és a dir, deixant de
banda la Vila Olímpica- amb les places previstes durant l'any
1988, es registra un increment del 59,1 (1/0 per les places previstes
en els edificis residencials i d'un 38,1 % pel conjunt total de
places previstes arreu de la ciutat. Això posa de relleu una

acceleració en els ritmes de creixement en les dotacions de
places d'aparcament en el conjunt de la ciutat.

L'impacte de la incorporació d'aquestes noves places
d'aparcament sobre l'estoc existent es materialitza en un

increment de l'1,9 % si només tenim en compte les places en els
edificis residencials i del 2,5 % si també comptabilitzem les
places d'altre tipus d'edificis, mentre que per l'any 1988 aquesta
ratio va ser d'1,2 % i 1,8 % respectivament. Una altra relació
quemarca d'igual manera el tret expansiu d'aquest tipus de
construccions és la referent a les places previstes per cada
habitatge previst. Aquesta relació, que connecta les intensitats
edificatóries d'ambdues variables, marca els ritmes -cada
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vegada menys paral.lels- d'una manera directa. Així, mentre
que el 1989 aquesta ratio va ser de 3,4, l'any 1988 el nombre de

places previstes per habitatge previst va ser de 2,3.

La proporció entre les places previstes i el dèficit de places
enregistrat el 1986 és de 6,7 %, xifra molt superior a
l'enregistrada l'any anterior, que va ser de 4,9 %. Tot això posa
de relleu que s'estan fent esforços des del costat de la oferta per
alleugerir el problema del dèficit de places d'aparcament, però
s'ha de tenir en compte que malgrat que s'està produint un
alentiment en els ritmes de creixement, les matriculacions de
nous vehicles segueixen un ritme de creixement molt més elevat.

Pel que fa a la distribució per districtes de les noves places
d'aparcament, és a l'Eixample, Sarrià-SantGervasi i Horta
Guinardó on el nombre de places previstes és superior en els
edificis de caire residencial, amb el 15,2 %, el 14,1 % i el
14,0 % respectivament. Respecte al nombre total de places
incorporades, el pes del districte de l'Eixample és encara
superior -un 21,3 %-, segurament degut a la inclusió de les
places previstes als edificis d'activitat terciària que, tal com
regula el Pla General Metropolità, vincula la construcció de
nous edificis per aquestes activitats a la dotació obligatòria d'un
nombre proporcional de places d'aparcament. De la mateixa
manera, es deixa sentir la incorporació de les places
corresponents a edificis industrials al districte de Sant Martí
-que, juntament amb Sarrià-Sant Gervasi assoleix el 14,2 %
del total de places previstes al conjunt de la ciutat.

En relació amb la situació de partida i a la millora relativa que
suposa la incorporació d'aquestes noves places, la relació més
elevada entre places previstes i dèficit de places enregistrat pel
1986 és, amb molta diferència, la de Gràcia -55,1 % Alhora,
l'Eixample també enregistra un índex de cobertura molt superior
a la mitjana de la ciutat -de 20,6 %-, mentre que en el pol
oposat, Ciutat Vella -amb un índex del 0,7 `)/0- és el districte
on la dotació de noves places en edificis de nova construcció és
més exígua.



VI.2.8. Locals comercials previstos a les llicències d'obres concedides (1989)

Ciutat Vella
Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-St. Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí

Total

Vila Olímpica
Total amb
Vila Olímpica

En edificis d'habitatges

2.563
29.643
24.758
9.044
11.283
15.296
13.563
7.516
10.702
12.401

136.769

23.147

159.916

%

1,9
21,7
18,1
6,6
8,2
11,1
9,9
5,5
7,9
9,1

100,-

En altres

edificis
m2 construïts

1.063

7.637
406

3.683

711

780

14.280

14,5

100,- 14.280

l
Total

del~a
3.626
37.280
25.164
9.044
14.966
15.296
13.563
8.227
11.482
12.401

151.049

23.147

174.196

m2 locals comercials construïts previstos/
locals comercials existents 1986

~elffilb
0,87
3,95
9,27
7,71
5,43
7,67
8,54
4,58
6,34
5,53

5,00

0,77

5,77
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis iControl d'Edificació de l'Ajuntamentde Barcelona iCEP Àrees de nova centralitat.

La superfície prevista durant l'any 1989 per locals comercials i
magatzems annexos és de 151.049 m2, que es distribueixen en un

90,5 % en edificis de caràcter marcadament residencial i, la
resta, en altre tipus d'edificis, principalment oficines. A banda
d'aquesta oferta, als edificis residencials de la Vila Olímpica s'ha
previst la construcció de 23.147 m2 als que s'afegiran uns 17.000
més amb la concesió de les llicències corresponents als edificis
no residencials, de manera que amb aquesta gran operació
urbanística la dotació de sostre comercial a la ciutat augmentarà
demanera significativa.
La nova oferta comercial representa un increment previst d'un

5,0 `1/0 sobre el sostre existent el 1986 destinat a aquest tipus
d'activitats. Si es compara amb l'any anterior, es 'constata que el
ritme de creixement en la previsió de sostre comercial és gairebé
explosiu, car es registren augments de l'ordre del 151,4 `)/0
respecte a la superfície comercial prevista l'any anterior als
edificis de caràcter residencial. Per que fa als locals previstos als
edificis no residencials, l'augment és encara més considerable
-de l'ordre del 200,8 %-, la qual cosa està relacionada amb
els inferiors ritmes de creixement en la construcció de sostre
residencial respecte al sostre destinat a altres tipus d'activitats
-majoritàriament terciàries. Així, malgrat que aquest augment
afecta una superfície de partida molt més petita, pot fer que, en
cas de continuar aquesta acceleració en el ritme de creixement,
cada vegada sigui més freqüent la localització de espais
comercials en edificis no residencials. En el mateix sentit, es
podria comentar que la caracterització pròpia com a activitat
terciària requereix amb preferència una ubicació central i
concentrada amb d'altres activitats de serveis.

Confirmant aquesta hipòtesi, les dades pel conjunt dels
districtes mostren una certa concentració de la nova oferta
comercial prevista en els districtes de l'Eixample, on s'ha de
construir el 24,7 `1/0 del sostre total, i Sants-Montjuïc, amb un

16,7 (1/0 del total previst, on precisament es dóna la relació més
elevada entre la superfície prevista i l'existent.
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VI.2.9. Sostre previst a les llicències d'obres per usos industrials,
d'oficines i equipaments concedides (1989)

istricte

Ús industrial 1 Oficines 1 Equipaments*
2

1 - Ciutat Vella 10.336 13,0 7.560 12,7
2 - Eixample 412 0,4 31.714 40,0 14.267 24,0
3 - Sants-Montjuïc 46,767 49,4 4.554 5,8 12.478 21,0
4 - Les Corts 12.900 16,3 920 1,5
5 - Sarrià-Sant Gervasi 254 0,3 10.046 12,7 13.521 22,7
6 - Gràcia 536 0,6 1.255 1,6 3.182 5,4
7 - Horta-Guinardó 1.567 1,7 673 0,8 867 1,5
8- Nou Barris 445 0,4 514 0,7 443 0,7
9 - Sant Andreu 16.208 17,1 421 0,5 6.198 10,5

10 - Sant Martí 28.567 30,1 6.847 8,6

Total 94.756 100,- 79.260 100,- 59.436 100,-
* Shi inclouen els hotels.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitadesper la Direcció de Serveis de Control d'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Les llicències d'obres aprovades durant el 1989 preveuen la
construcció de 94.756 m2 de sostre destinat a edificis industrials i

d'altres activitats assimilables, com poden ser els destinats a

magatzems annexos. Aquests m2 representen gairebé el doble
dels que es van projectar l'any 1988, la qual cosa posa de relleu
els forts ritmes expansius que s'estan enregistrant en aquest tipus
d'edificacions. Com ja hem comentat en altres edicions de
BARCELONA ECONÒMICA, aquest és un tipus de construcció que es

troba molt concentrat en zones molt determinades de la ciutat i

que no té gairebé espai en certs barris de la ciutat, on
predominen altres tipus d'activitats, ja siguin productives o bé

simplement de caracterització d'un barri residencial.

Així, gairebé la totalitat de laoferta residencial es concentra
en tres districtes: Sants-Montjuïc, amb un 49,4 % del total de la

nova oferta industrial, Sant Martí, amb el 30,1 %, i Sant
Andreu, amb el 17,1 %. En termes estrictes, fin i tot podríem
ubicar la major part d'aquest sostre en els tres últims reductes
d'activitat secundària que sobreviuen a la ciutat: la Zona Franca,
el Poblenou i el BonPastor.
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En relació amb el sostre previst per oficines, s'ha previst una
superfície total de 79.260 dada força superior a
l'enregistrada el 1988, i que comporta un augment de l'ordre del
41,1 %. En aquest cas, l'oferta delmercat d'oficines es troba
també força concentrada en les zones centrals -l'Eixample i
Ciutat Vella-, i en altres que pertanyen als sectors d'expansió
de Central de Negocis -les Corts i Sarrià-Sant Gervasi.
Així, el primer bloc agrupa el 53 % del sostre previst, i el segon
el 29 °/«. Val a dir que aquest segon bloc s'està consolidant com
a gran zona alternativa de l'activitat terciària i que cada vegada
està acollint nivells més elevats d'activitat d'aquest tipus.

Pel que fa al sostre previst per equipaments culturals,
esportius, artístics, religiosos, recreatius i sanitaris, a més a més
dels hotels, que gaudeixen d'una entitat pròpia per la
importància que tenen com a factor d'actractivitat turística i

professional, durant l'any 1989 s'han comptabilitzat 59.436 m2
de sostre nou i ampliat. Aquesta superfície es troba força
distribuïda arreu de la ciutat i les promocions d'aquest tipus no
responen tant a la conjuntura delmercat immobiliari com al fet
que hi hagi una determinada política de dotació d'algun tipus
d'equipament en alguns barris de la ciutat que, en algun cas,

patien unamancança estructural. És per això que és molt més
difícil establir una tendència homogènia de creixement. Malgrat
això, es produeix un comportament expansiu respecte a l'any
1988, car s'observa un increment de l'ordre del 82,6 %.

Un altre tipus d'anàlisi ens pot apropar al paper del terciari en
la nova superfície construïda total. Així, si agreguem la nova
oferta que es pot considerar especialitzada en el
desenvolupament d'activitats de serveis -com és la nova

superfície destinada a locals comercials, oficines i equipaments-,
resulta que per l'any 1989 s'ha previst la construcció de 289.745
m2, que representa el 29,2 % del total previst al llarg de l'any. Si
es compara amb les dades de l'any anterior, el pes ha augmentat
significativament -el 1988 va ser de 21,7 `)/0 del total-, de
manera que l'increment experimentat per la dotació de
«superfície pel terciari» entre el 1988 i el 1989 va ser del 96,0 %.



VI.3. El lloguer de locals d'oficina
i similars a Barcelona

El lloguer de locals d'oficina durant el segon semestre del 1989

En els dos darrers números de BARCELONA ECONÒMICA es varen

presentar els primers resultats d'un treball de seguiment del
mercat de locals d'oficina i similars a la ciutat a partir dels
contractes de lloguer registrats a la Cambra Oficial de la
Propietat Urbana. En aquest número estem en disposició de
facilitar els resultats obtinguts pel segon semestre del 1989 i, en
conseqüència, pel conjunt de l'any. Malgrat que l'anàlisi dels
contractes referits als dotze mesos de l'any 1989 s'ha fet de
forma segmentada, s'ha utilitzat sempre la mateixa metodologia.
Aixòpermetrà, a més d'una anàlisi pel conjunt de l'any, la
possibilitat de comparar els resultats obtinguts pels dos
semestres.

A grans trets, i per no repetir el que ja es va descriure
detalladament en el número 4 de BARCELONA ECONÒMICA,
recordarem que s'ha treballat sobre una mostra del total dels
contractes registrats a la Cambra mes a mes, excloent-ne en tot

cas els referits a plantes baixes.

El nombre total de contractes—que es determinen en basse
als que es registren al llarg de dotze dies consecutius de cada
mes— durant el segon semestre del 1989 ha estat sensiblement
inferior al del primer semestre —de l'ordre d'un 20 %
aproximadament— com a conseqüència bàsicament d'incloure el
període vacacional per la major part de la població. A més,
sembla confirmar-se l'estacionalitat apuntada en ocasió de
l'anàlisi dels resultats referits al primer semestre, estacionalitat
que fa que en els primers mesos de l'any es concretin més
contractes que en finalitzar-lo. Així doncs, la mostra pel total de
l'any supera els 950 contractes de lloguer.

Una primera anàlisi dels contractes registrats durant el segon
semestre confirmaque els locals llogats per oficines i similars a

la ciutat són, majoritàriament, de superfície relativament
reduïda. Així, pràcticament el 65 % dels contractes de lloguer
registrats durant el segon semestre del 1989 ho són de locals amb
superfícies entre 31 i 120 m2, especialment dels que no superen
els 90 m2. A un segon nivell, amb el 25 % dels contractes, hi
trobem els locals amb superfícies compreses entre 121 i 250 m2,
relativament grans. La resta de contractes, poc més del 10 `1/0, es
reparteixen per igual entre els de menys de 30 m2 i els de més de
250 m2. Una mirada als resultats pel conjunt de l'any palesa que
no hi ha canvis remarcables entre els dos semestres —com era

d'esperar. Per contra, això referma la validesa de l'amplitud de
lamostra escollida.

Pel que fa als preus declarats en els contractes, durant el
segon semestre s'observa una lleugera diferència en l'estructura
d'aquests preus en retàció amb el primer. Així, mentre pels dos
semestres per separat i lògicament pel total de l'any,
pràcticament el 90 % dels contractes fixen uns preus del loguer
inferiors a les 1.500 pts/m2, en els contractes del primer semestre
eren majoritaris els preus inferiors a les 750 pts/m2—el 52,2 ')/0
del total— en comparació al 37,9 ')/0 que fixaven preus entre les
751 i les 1.500 pts/m2. De l'añalisi dels contractes del segon
semestre en resulta que amb lloguers inferiors a les 750 pts/m2 hi
ha el 42,1 % del totalmentre un 47,4 % declaren lloguers entre

les 751 pts/m2 i les 1.500 pts/m2. Aquesta lleu tendència a l'alça
dels preus de lloguer es fa extensiva a l'interval comprès entre
les 1.500 pts/m2 i les 2.500 pts/m2. El nombre de contractes de
lloguer registrats amb preus superiors a les 2.500 pts/m2 segueix
essent molt reduït, per sota del 2 1"/0 per tot l'any.

A grans trets i salvant la forta dispersió que existeix tant en
superfícies com en preus, es manté com a local d'oficina tipus
llogat a Barcelona durant el segon semestre de 1989, aquell amb
una superfície d'entre 100 i 110m2 —igual que durant la primera
meitat d'any— i un preu de lloguer a l'entorn de les 900-920
pts/m2, sensiblement superior al del que resultava de les dades
del primer semestre.
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VI.3.1 Distribució percentual dels locals i oficines llogats a Barcelona segons grandària
i preu (Juliol-desembre del 1989)

(pts/m2)
% acumulat

3,2 3,2
17,0 20,2
21,9 42,1
23,8 65,9
14,1 80,0
9,5 89,5
3,4 92,9
2,7 95,6
3,2 98,8
0,7 99,5
0,5 100,-

100,-

intervals

preu

fins a 30
31-60
61-90
91-120
121-150
151-200
201-250
251-300
301-400

més de 400

Total

5,1
24,6
,25,1
14,8
7,8
10,5
6,8
2,4
1,9
1,0

100,-

5,1
29,7
54,8
69,6
77,4
87,9
94,7
97,1
99,0
100,-

100-250
251-500
501-750
751-1000
1001-1250
1251-1500
1501-1750
1751-2000
2001-2500
2501-3000
més de 3000

Total

W
.V9,111ffli•

(Any 1989)

superfIcie (m2) preu (pts/nri2)
Ilkinterv % % acumulat intervals % % acumulat

fins a 30 4,9 4,9 100-250 5,2 5,2
31-60 23,9 28,8 251-500 21,2 26,4
61-90 24,4 53,2 501-750 20,9 47,3
91-120 17,4 70,6 751-1000 19,4 66,7
121-150 8,4 79,0 1001-1250 13,5 80,2
151-200 10,1 89,1 1251-1500 9,5 89,7
201-250 6,0 95,1 1501-1750 3,3 93,0
251-300 2,2 97,3 1751-2000 3,0 96,0
301-400 1,8 99,1 2001-2500 2,2 98,2

més de 400 0,9 100,- 2501-3000 1,1 99,3
més de 3000 0,7 100,-

Total 100,- Total 100,-

Font: Elaboració pròpiaen base adades facilitades per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana i Informació Cartogràfica i de Base, S.A.

Distribució territorial

Pel que fa a la distribució per barris dels contractes de lloguer
registrats es confirmen alguns dels aspectes més significatius
posats de relleu a partir de la informació del primer semestre,
mentre d'altres es veuen matisats. Per un cantó, esmanifesta la
forta concentració d'aquest tipus de locals a l'Eixample i a Sant
Gervasi, i sobressurt la Dreta de l'Eixample, com en el primer
semestre. A un segon nivell hi ha barris com ara les Corts,
Sarrià i Sants, els dos primers al voltant de l'eix d'expansió de la
Diagonal cap al sud-oest i els del Poble Sec i Gòtic al nucli antic
de la ciutat que augmenten el seu pes relatiu a costa de la resta
de barris de Ciutat Vella i de l'Eixample, a més de Sant Andreu.
A la resta no hi ha variacions absolutes rellevants.
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El resultat pel conjunt de l'any seria la consolidació dels barris
que formen el CBD com el nucli central que concentra la
majoria d'aquest tipus de contractes de lloguer, envoltat aquest
nucli per una anella de barris, especialment els de la Ciutat
Vella i els de Sants, les Corts i Sarrià, on aquesta tipologia de
locals és sensiblement més important que a la resta de la ciutat,
amb l'excepció del Poblenou, on els locals en lloguer tenen unes

característiques i una destinació marcadament diferents als dels
barris del CBD i zones d'expansió.

Si a més s'intenta caracteritzar els barris -especialment
aquells on la presència de contractes de lloguer d'aquest tipus de
locals és més important- en funció de l'estructura de preus de
lloguer, es constata que durant el segon semestre, com ja succeïa

a la primera meitat d'any, els més cars en termes relatius són els
barris amb una major concentració de locals d'oficina de lloguer,
a més de les seves prolongacions seguint laDiagonal, les Corts i
l'Estació del Nord. En aquestes prolongacions, però, el nombre
de contractes de lloguer ha estat sensiblement inferior al del
primer, semestre. La resta, i molt especialment els districtes de
Ciutat Vella i Sant Martí, tenen una estructura de preus més
barata que la mitjana, tot i que s'hi comença a detectar
contractes amb preus superiors a les 1.500 pts/m2.



3.3.

Contractes de lloguers d'oficines i locals
similars. Distribució per barris.
Any 1989

Distribució percentual dels contractes
I=1 ..•_. 1,5 %
CI 1,6-4%
O 4,1-10 %
CI 10,1-20 %
• > 20 %

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades

per la Cambra Oficial de laPropietat Urbana
de Barcelona i ICB.

8.3.

9.4.

9.5.
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Principals activitats a desenvolupar als locals i oficines llogats a Barcelona (juliol-desembre 1989) (°/0)

Oficines i

despatxos

Altres serveis
al consumidor

4,6 %

3,2 % Serveis
a les empreses

Indústries
i tallers

Distribució sectorial

De la informació complementària que s'adjunta en els
contractes de lloguer, es pot conèixer per les dues terceres parts
dels locals llogats l'ús a què es pensen destinar. En concret, un
68 % seran oficines i despatxos en sentit genèric, sense que la
granmajoria especifiquin a quin tipus d'activitat es dedicaran.
El restant 32 % es divideix en dues parts assimètriques entre
activitats comercials i manufactureres —el 18 ')/0— i activitats
lligades als serveis personals —el 14 % restant.

92

Els comerços, especialment de roba i bijuteria, magatzems i
petits tallers —de confecció, arts gràfiques i estudis fotogràfics i
audiovisuals— són les activitats productives que amb més

freqüència s'instal.len en aquests locals. Entre els serveis de
caire personal destaquen les consultes mèdiques, especialment
dentistes i els centres_d'ensenyament. En definitiva, els usos

declarats i el seu pes relatiu es gairebé idèntic als declarats
durant el primer semestre.



VI.4. La nova oferta hotelera

En el context de la tasca de seguiment continuat d'aquelles
dades i informacions relacionades amb l'activitat econòmica que
BARCELONA ECONOMIA efectua, reprenem ara el tema de l'oferta
d'allotjaments hotelers, en la mesura que és un dels temes en

contínua actualitat a Barcelona i, com a tal, presentem les
darreres informacions disponibles al respecte. Aquestes
informacions corresponen, en primer lloc, als establiments
inaugurats durant el 1989 i el primer trimestre del 1990. En
segon lloc, es comptabilitzen aquelles llicències d'obres
concedides durant el 1988, 1989 i el primer trimestre del 1990,
establiments que en la gran majoria encara no estan inaugurats.
Per últim, es fa un recull dels projectes en marxa dels que, amb
un nivell més o menys elevat de maduració, es té notícia.

Durant els 15 mesos compresos entre el 1989 i el primer
trimestre del 1990 s'han inaugurat a Barcelona un total de set

nous establiments hotelers. Aquests nous establiments
representen una nova oferta de 754 habitacions, de les quals 290
corresponen a la categoria de cinc estrelles, 296 a la de quatre i
les restants 168 a la de tres.

El segon bloc és el de les Ilicències d'obres concedides en els
darrers 27 mesos —entre el començament del 1988 i el primer
trimestre del 1990—, que corresponen a un total de tretze
establiments hotelers, dels quals només un ha obert les portes i
s'ha comptabilitzat dins el primer grup. Així, aquesta oferta que
encara no és en funcionament, però que és previsible que hi
sigui ben aviat, totalitza 1.393 habitacions, que es reparteixen
entre 770 habitacions en 4 establiments de cinc estrelles, 186
habitacions en 2 establiments de quatre estrelles, 330 habitacions
en 4 establiments de tres estrelles i 107 habitacions en 2
establiments de dues estrelles.

De fet, en aquest grup hi ha un cas en què l'ús hoteler
inicialment concedit s'ha substituït pel d'oficines al llarg del
procés de construcció i, com a tal, ja no figura en el llistat.
Aquest canvi d'ús, tanmateix, s'ha condicionat al fet que el
mateix grup promotor s'hagi compromès a bastir un nou hotel
en un altre indret de la ciutat. Aquest cas de substitució ve
àmpliament compensat per la llicència que es concedí a un

edifici que, inicialment destinat a oficines, es convertirà en un

important hotel de les màximes categories i que, com a tal, està
inclòs en aquest segon grup.

Finalment, en el context de la tasca de seguiment del tema
que efectua el Patronat de Turime de Barcelona, aquest té
coneixement d'un total d'onze nous projectes en diferents fases
de maduració, que van des de l'entrada a tràmit per obtenir la
llicència d'obres fins a la identificació d'un promotor o d'un
indret on es pretén que es construeixi un nou establiment. El
gros d'aquest grup el constitueixen els vuit projectes impulsats
des de l'Ajuntament a través de l'anomenat Pla d'Hotels. De les
3.041 habitacions previstes en aquest tercer grup d'hotels, n'hi ha
1.011 en quatre establiments de 5 estrelles, 1.325 en cinc
establiments de 4 estrelles y 705 en dos establiments de 3
estrelles.

Hotels inaugurats a Barcelona durant
el 1989 i el primer trimestre del 1990

Localització Categoria Habitacions

1989 Rambla, 128 4* 87

Ample, 31 3* 68
Via Laietana, 42 4* 76

1990 Diagonal, 589 5* 290

Diputació, 262 4* 92
Muntaner, 212 4* 41

Mallorca, 216 3* 100

Total 7 establiments 754

Font: Patronat de Turisme de Barcelona.

Oferta hotelera prevista a les llicències
d'obres concedides els anys 1988, 1989
i primer trimestre de 1990 en hotels
encara no inaugurats
Any Localització Categoria Habitacions Places

1988 Pau Claris, 150 5 * 140 287

Balmes, 142-146 5 * 80 160

Rosselló, 249-251 4 * 120 230

Llançà, 30-Diputació, 6 3 * 80 150
Poeta Cabanyes, 571 2 * 80 123

1989 Gran Via Corts
Catalanes, 647 5 * 150 272

Gravina, 5-7 3 * 46* 86

Avinguda de Roma, 23 2 * 27* 42

1990 Vila Olímpica 5 * 400 908
Av. Sarrià, 9-París, 103-107 4 * 66* 140

GranVia Corts

Catalanes, 574 3 * 38* 71

La Rambla, 122 3 * 166* 311

Total 4 i 5 estrelles 6establiments 956 1.997

TotalAbsolut 12 establiments 1.393 2.780

'

Subjecta a modificació de projecte iapossibles canvis en dimensions i/o categoria.
* Dades estimades.

Font: Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Elaboració pròpia.
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Oferta hotelera en projecte
Localització Categoria Habitacions Pla

PalauAbadal-Capità
Arenes, 7 5 * 30 64*
Diagonal-Numància 5 * 260 450
Residència militar 5 * 300 570
Torre Melina* 5 * 421 795

Total 1.011 1.879

Estació Rodalies 4 * 375 712

Lleida, 34* 4 * 226 429
Pelai-Plaça Catalunya 4 * 104 204
Plaça Espanya 4 * 320 608
Vall d'Hebron 4 * 300 570

Total 1.325 2.523

Estació Sants 3 * 375 712
TeatreApolo 3 * 330 627

Total 705 1.339

TotalAbsolut 11 establiments 3.041 5.741

* Tancada l'edició de la revista, amb data 27 d'abril de 1990, s'ha concedit llicencia d'obres
als hotels ubicats a TorreMelina i al carrer Lleida, 34,els quals han estat comptabilitzats
a l'article com aoferta hotelera en projecte.

Font: Patronat de Turisme de Barcelona.

Cal pensar que segurament hi ha d'altres projectes en marxa

amb menor nivell d'elaboració o amb menor envergadura i que
per això encará no han estat detectats. Igualment, no és
absolutament segur que tots els projectes llistats arribin a dur-se
a terme o ho facin exactament amb les característiques aquí
descrites, ja que —fins i tot després d'obtenir la llicència
d'obres— hi ha un marge per a possibles canvis i modificacions.
En tot cas, globalment considerades, les dades que aquí
presentem es poden considerar plenament vàlides i fiables.

D'aquesta forma, entre el 1989 i, previsiblement, el 1992 o

començaments del 1993 —per a aquells projectes amb menor

nivell de maduració— podem dir que la nova oferta hotelera a la
ciutat és previsible que sigui d'unes 5.188 noves habitacions
distribuïdes en 30 nous establiments. D'aquestes, el 39,9 per
cent —2.071 habitacions— corresponen a establiments de cinc
estrelles, el 34,8 per cent—1.807— a hotels de quatre estrelles,
el 23,2 per cent—1.203— a hotels de tres i el 2,1 per cent
restant—107 habitacions— a hotels de dues estrelles. És
evident, doncs, que el segment de l'oferta que creix amb més
intensitat és el més elevat i els creixements són menys intensos a

mesura que la categoria és menor.
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Si comparem el total de la nova oferta existent i previsible per
al període 1989-1993 amb l'oferta disponible a 31 de desembre
del 1988, ens trobem que les habitacions en hotels de cinc
estrelles augmentaran en un 123,9 per cent, les habitacions en

hotels de quatre estrelles en un 67,2 per cent i si prenem aquestes
dues categories conjuntament l'augment serà de l'ordre del 89
per cent. En les categories mitjanes, de dues i tres estrelles,
l'augment previsible serà del 42,9 i del 13,2 per cent,
respectivament, i l'augment conjunt se situarà prop del 36 per
cent. Per tant, el creixement en aquestes categories, tant en
termes absoluts com relatius, es preveu més moderat però, tot i
amb això, notable.

Quant a la grandària i la ubicació dels hotels, són remarcables
les diferències entre els dos primers grups —hotels oberts del
1989 ençà o amb llicència d'obres del 1988 cap aquí— i la dels
projectes en marxa, les característiques dels quals vénen
condicionades bàsicament pel pes que hi tenen els establiments
que corresponen al Pla d'Hotels. Pel que fa a la grandària, el
primer bloc d'establiments que acabem d'assenyalar es
caracteritza perquè en general és de dimensions unitàries
reduïdes. El més gran és el de la Vila Olímpica—unaoperació
d'origen públic— i només n'hi ha un altre vora les 300 places
que són el llindar que el Patronat de Turisme considera idoni
per permetre l'allotjament de grans col.lectius vinculats a

congressos o esdeveniments similars. De la resta d'establiments
d'aquest bloc, n'hi ha cinc que igualen o superen les 100
habitacions, i els 12 restants hi estan per sota. En canvi, del
segon bloc d'establiments, els que estan en projecte, n'hi ha set

amb 300 o més habitacions, dos més que superen les 200 i només
dos amb xifres inferiors.

Pel que fa a la ubicació, i tal com es pot comprovar al mapa,
els hotels oberts en els darrers mesos s'han situat pràcticament
sobre l'eix tradicional de la ciutat, des de la Rambla-Via
Laietana a Rambla de Catalunya-Passeig de Gràcia i la
prolongació per la Diagonal. Els hotels amb llicència d'obres
recent amplien el seu àmbit territorial i s'estenen per
l'Eixample, sobretot a l'Esquerra, mantenen presència a Ciutat
Vella, en el sector més pròxim a la plaça de Catalunya i compten
amb la implantació puntual de la Vila Olímpica. Finalment, els
hotels en projecte es desconcentren molt més i s'ubiquen en la
part alta de la Diagonal i en les zones contigües a l'esquerra de
l'Eixample, des de Sants fins al Poble Sec, vinculades a l'estació
de ferrocarril i a la Fira. Hi ha també implantacions puntuals a

la Barceloneta —també el ferrocarril—, la Vall d'Hebron i a la
plaça de Catalunya.
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Hotels amb llicència d'obres concedida
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VII. Població





VII.1.

Any
AáiIáib-

Evolució

Naixements
(a)

de la població
Defuncions

(b

resident
Creixement
vegetatiu

illeáeÍ

a Barcelona

Immigrants
(d)

Saldo

migratori
f)

Evolució
total

(c + f)

Població absoluta (milers)
Emigrants

(e)
.

,

1 Rectificacions
padronals

1977 25.297 14.107 11.190 10.621 13.840 -3.219 7.971 1.806 1.887
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 1.810 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 1.7025*
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
lr. tr. 3.432 4.311 -879 2.217 4.269 -2.052 -2.931
2n. tr. 3.542 3.556 -14 2.643 5.709 -3.066 -3.080
3r. tr. 3.492 3.626 -134 2.757 6.003 -3.246 -3.380
4t. tr. 3.377 3.799 -422 2.748 5.393 -2.645 -3.067

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
lr. 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

Notes: * Pob ació estimada per l'Area d'Economia i Empreses incorporant a les dades del padró de 1981 les altes per omissió produïdes en el quinqueni següent i refent la sèrie en base al saldo
vegetatiu i al saldo migratori. Les dues sèriesde població fan referènciaa 31 desembre de cada any, amb l'excepció del període 1980-1985 que és referida a31 març de l'any següent.
** Dades censals.

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (°/0)
4t. tr. 1989/
4t. tr. 1988

2n. sem. 1989/
2n. sem. 1988 1989/1988

Naixements -1,6 -2,3 -1,3
Defuncions -5,2 -6,1 -1,4
Immigrants 12,3 11,0 14,1
Emigrants 16,2 8,7 9,0

Durant el darrer trimestre del 1989, els moviments
poblacionals han mantigut una tònica similar a la desenvolupada
durant el conjunt de l'any.D'una banda, es constata un
creixement vegetatiu lleugerament negatiu, amb una disminució
relativa de les defuncions més intensa que la dels naixements.
De l'altra, hi ha una intensificació de les entrades i sortides de
població, si bé en aquest trimestre el creixement relatiu del
nombre d'emigrants torna a ser més intens que el dels
immigrants, amb la qual cosa retornem a la tònica tradicional
que s'havia invertit durant els darrers trimestres.

Per al conjunt del 1989, la població estimada davalla en 16 mil
persones, pràcticament la mateixa xifra que l'any anterior. El
nombre de naixements sembla que frena notablement la seva

davallada, la qual cosa unida a una lleugera disminució en el
nombre de defuncions provoca la pràctica estabilització del saldo
vegetatiu al voltant de les 2.500 persones.
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VII.2. Moviments migratoris a Barcelona

Període

Àrees d'origen-destinació
Total

Saldo

migratori

Immigrants
Resta prov./

Total Immigrants

Emigrants
Resta prov./

Total Emigrants
Emigrants/
Immigrants

Resta Prov. Barcelona Resta del món

Immigrants Emigrants Immi rants Emi rants Immi rants Emigrants
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

Immi Emigraillir
Resta RMB./ Resta RMB./ Emigrants/

igrants T

1989
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

4.674
1.145
1.249
1.201
1.079

14.825
3.253
4.108
3.950
3.514

8.226
1.887
1.964
2.248
2.127

11.988
2.402
3.124
3.282
3.180

12.900
3.032
3.213
3.449
3.206

26.813
5.648
7.232
7.232
6.694

-13.913
-2.623
-4.019
-3.783
-3.488

36,2
37,8
38,9
34,8
33,7

55,3
57,6
56,8
54,6
52,5

2,1
1,9
2,3
2,1
2,1

A) Amb l'excepció de la corresponent al 1989, la resta s'han calculat a partir d'una mitjana mòbil de tres anys.
RMB: Regio Metropolitanade Barcelona (comprèn lescinc comarques de la Regió I-Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental iMaresme, mésl'Alt Penedès iel Garraf).
Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Per la seva banda, el saldo migratori augmenta, però ho fa
molt més moderadament que en els dos anys anteriors. Aquest
saldo, tanmateix, prové d'un increment notable en el moviment
de població que entra i surt de la ciutat. D'altra banda, tot i
l'evolució del darrer trimestre, es produeix el fet notable que el
creixement relatiu del nombre d'immigrants supera el dels
emigrants. Aquest darrer fenomen, de mantenir-se, podria
portar cap a una igualació del volum d'ambdós col.lectius que,
tot i amb això, a hores d'ara està plenament decantat a favor
dels emigrants en una proporció de 2 a 1.
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Si observem l'origen i la destinació d'emigrants i immigrants,
constatem que -en relació amb l'any passat- l'increment en el
nombre d'immigrants prové bàsicament dels qui procedeixen de
fora de la província de Barcelona. En canvi, l'augment en el
nombre d'emigrants esdistribueix de forma similar entre els que
s'adrecen a la resta de la província -la gran majoria dels quals
ho fan a les 7 comarques de la regió metropolitana i, com a tals,
poden considerar-se emigrants suburbans- i els que ho fan a la
resta del món.



Monografia 1
Mesures de la contribució
de l'activitat municipal
a l'economia de la ciutat
Anna Cardellach i Giménez
Gabinet Tècnic de Programació





Introducció

Sovint s'ha plantejat com es podria mesurar la incidència de
l'activitat de l'Ajuntament en l'economia de Barcelona; és a dir,
quins indicadors podrien ser els més apropiats per a conèixer el
pes de l'Ajuntament en l'activitat econòmica de la ciutat.

Els problemes per a elaborar aquests indicadors són diversos.
En primer lloc, estimar l'activitat econòmica de la ciutat és
complex, donat que l'espai econòmic municipal és obert. Això fa
que sigui difícil, o gairebé impossible, registrar alguns fluxos
com les importacions i exportacions de béns i serveis, o el
consum intermedi, que són essencials per a calcular directament
agregats de producció, com ara és el PIB.

El segon problema que es planteja és com mesurar la pròpia
activitat de l'Ajuntament. Aquest serà l'objectiu d'aquesta nota
així com aportar indicadors que mesurin la participació de
l'Ajuntament en l'activitat produïda pels residents de la ciutat de
Barcelona, estimar-los i construir una sèrie per conèixer la seva

evolució al llarg de la dècada dels vuitanta.

Per a cada un dels indicadors s'ha elaborat una sèrie tenint en
compte únicament l'Ajuntament i un altre consolidant l'anterior
amb els seus organismes autònoms i amb les empreses
municipals'. Aquesta última sèrie ens donarà una idea més
precisa de la incidència de tot l'àmbit municipal a l'economia de
la ciutat.

Inclou les Empreses que la participació de l'Ajuntament és majoritària.

El motiu d'aquesta distinció és que l'Ajuntament de
Barcelona presenta, d'una banda, els pressupostos inicials de
l'Ajuntament, dels organismes autònoms i de les empreses
municipals per separat, i d'una altra, el pressupost consolidat de
tot l'àmbit municipal. Per a construir sèries homogènies amb les
elaborades amb lametodologia del Sistema Europeu de
Comptes Integrades (SEC)2, s'hauria de presentar una sèrie
consolidant Ajuntament amb els seus organismes autònoms
administratius, donat que la seva principal funció és produir
béns i serveis no destinats a la venda i efectuar operacions de
redistribució (per tant la metodologia SEC els integraria dins el
sector «administracions públiques»); i una altra sèrie consolidant
els organismes autònoms comercials i les empreses municipals,
ja que la seva principal funció és produir béns i serveis i els seus

recursos provenen de la venda d'aquests productes en el mercat
(i per tant formarien part del sector «societats o quasi-societats
no financeres»).

La font estadística utilitzada per elaborar els indicadors ha
estat els pressupostos municipals inicials dels corresponents
anys, així com l'estimació del PIB de Barcelona realitzada per

de Finances del mateix Ajuntament. Malgrat les
dificultats existents per a realitzar unaestimació del PIB,
s'utilitzarà aquesta en l'elaboració dels indicadors, ja que
presenta l'avantatge de mantenir la mateixa metodologia en tota
la sèrie i de proporcionar dades actualitzades.

2 Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas S.E.C. (2." Edición). 1NE.
EUROSTAT.Madrid. 1983.
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M.1.1. Evolució del PIB de la ciutat de Barcelona (en milions de ptes.)
1980 981 1982 198 1987 1988 1989 199_0:11

PIB 997.000 1.114.000 1.278.000 1.465.000 1.668.000 1.853.000 2.114.000 2.331.000 2.544.000 2.728.000 3.022.624

M.1._. Evolució del PIB de la ciutat de Barcelona en termes reals (base 1980 = 100) (milions ptes.)

110~-14-0.081
--„--

1982 1983 1984 1985

PIB 997.000 973.900 979.709 1.000.897 1.045.786 1.073.421 1.131.259 1.192.992 1.229.915 1.233.734 1.293.294

(') Estimació pròpia del PIB de Barcelona de l'any 1990, considerant que la taxa de creixement serà la mateixa que l'estimada per la del PIB espanyol.

FONT: Estimació del PIB realitzada per l'Àrea de Finances de l'Ajuntament de Barcelona, ielaboració pròpiadefiactant el PIB segons l'IPCde cada any.

M.1.3. Evolució de les despeses d'inversió pressupostades (en milions de ptes.)

Inversió de l'Ajuntament
Inversió de l'àmbitmunicipal

5.532 4.291 4.752 4.912 12.048 12.820 14.438 10.292 18.270 14.550 14.207
21.952 26.998 57.221 80.191 83.503*

Per raons d'homogenitat amb els anys anteriors s'ha agregat 30.000 milions de HOLSA 115.140 que són executats perdelegació del MOPU.

S'incloutambé la inversióde l'IMAS id'Iniciatives, S.A.

Font: Pressupostos inicials municipals dels respectius anys.

M.1.4. Evolució de la pressió fiscal* (en percentatge)
1986 411111.1.111988 19891~1~11111111111111"

Ingressos tributaris/PIB 2,44 2,33 2,47 2,38

1990**

2,36

(') Els ingressos fiscals propis són la suma dels capítols I, II i III del pressupost d'ingressos. Notot és tributació, sino que inclou multes, colònies d'estiu, etc.

**) Estimació pròpiadel PIB de Barcelona de l'any 1990, considerant que la taxade creixementserà la mateixa que l'estimada per la del PIB espanyol.

Font: Àrea de Financesde l'Ajuntamentde Barcelona iperels dos últims anys elaboració pròpia apartir dels pressupostos municipals i de l'estimació del PIB de Barcelona de l'Àrea de Finances.
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Els indicadors

Un primer indicador per a conèixer la participació de
l'Ajuntament en l'activitat productiva de Barcelona seria
mesurar la part que aporta aquesta administració al PIB de la
ciutat.

La metodologia SEC nacional, abans esmentada, assenyala
que el Producte Interior Brut a preus de mercat representa «el
resultat final de l'activitat de producció de les unitats
productives residents», i és igual a la suma de valors afegits bruts
a preus de mercat de les diferents branques i dels impostos nets

lligats a la importació. Ara bé, per convenció del sistema de
comptes, els impostos lligats a la importació es registren com a

recursos del compte de renda del sector administracions
públiques. Aleshores l'aportació d'aquestes al PIB coincideix
amb el seu valor afegit brut, que es correspon amb la suma de la
remuneració dels assalariats i el consum de capital fix. No
obstant això, cal tenir present que la remuneració d'assalariats
és aproximadament el 95 % del valor afegit de les
administracions públiques i per tant podem supdsar que
l'aportació d'aquestes al PIB coincideix amb la seva remuneració
d'assalariats.

Si traslladem aquesta mateixa metodologia a nivell municipal
podem suposar que l'aportació d'un Ajuntament en el PIB local
coincideix amb la seva remuneració d'assalariats (que en termes

de comptabilitat pressupostària seria igual al capítol I de
despeses).

Així un primer indicador seria:

VALORAFEGIT BRUTAiunt /PIBBarna

Un segon indicador per a saber la incidència de l'activitat de
l'Ajuntament en el PIB de la ciutat de Barcelona, seria mesurar
la participació de la demanda d'aquesta administració en el PIB
local3.

La demanda final d'una administració, segons el Banc
d'Espanya i en termes de comptabilitat nacional, es definiria
com la suma del consum públic i la formació bruta de capital fix.

Per a calcular aquests indicadors, amb les fonts estadístiques
disponibles, haurem de fer alguns supòsits simplificadors. Així,
seguirem sense tenir en compte el consum de capital fix i
considerarem que el valor de la producció destinada a la venda
que realitza l'Ajuntament és assimilable al capítol III
d'ingressos. L'error en què s'incorre fent aquesta simplificació
no ésmassa important. Així, per exemple, a l'any 1988 i 1989 la
subvaloració que representa aquest supòsit a l'indicador és de
0.14 punts.

Formalment, la demanda final o demanda pública d'una

administració seria:

Consum Públic + Formació bruta de capital fix

o bé:

Remuneració d'assalariats + Consum intermedi — Producció
destinada a la venda + Consum de capital fix + Formació bruta

de capital fix.

Aquestes igualtats, tenint en compte les simplificacions abans
esmentades, en termes de comptabilitat pressupostària serien:

Remuneracions de Personal (Cap. I) + Compra de béns
i Serveis (Cap. II) — Taxes i altres ingressos
(Cap. III) + Inversions Reals (Cap. VI)

Així doncs, el segon indicador proposat seria:

Demanda FinalAi„„,./PIBBarna

El tercer indicador per mesurar la incidència de l'activitat
municipal en l'economia local, recull el pes del pressupost total
en el PIB de Barcelona. Així, es pretén, en la mesura del
possible, calcular quina part de la renda local està en mans del
sector municipa14.

Aquest indicador ens mostrarà el comportament de
l'Ajuntament en aquests anys, és a dir, si ha augmentat o
disminuït la seva participació a l'economia (en altres paraules, si
l'evolució del seu pressupost ha estat expansiva o recessiva).

Per a elaborar aquest indicador, és indiferent considerar el
total pressupost d'ingressos o de despeses, donat que el
pressupost inicial, per definició, està equilibrat.

Així doncs, el tercer indicador proposat seria:

TotalpressupostAjunt.5"Bama

Faremel supòsit simplificador que l'Ajuntament dirigeix la seva demanda. únicament, a la Aquest indicador, malgratque inclou la part financera del pressupost, és el que s'utilitza

ciutat de Barcelona. normalment per a mesurar l'impacte de l'Administració central a l'economia.
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M.1.5. Indicadors de la contribució de l'activitat de l'Ajuntament i de l'àmbit municipal
a l'economia local

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990*

VAB Ajuntament/PIB Barcelona 1,71 % 1,97 % 1,99 `)/0 1,90 % 1,67 % 1,74 % 1,64 `)/0 1,60 % 1,47 % 1,44 % 1,41 %
VAB MunicipallPIB Barcelona 2,90 % 2,79 % 2,62 % 2,63 % 2,59 %**

Demanda final Ajuntament/PIB Barcelona 2,18 % 2,34 % 2,37 % 2,36 % 2,56 % 2,58 % 2,52 % 2,33 ')/0 2,59 ')/0 2,40 % 2,51 %
Demanda final Municipal/PIB Barcelona 3,20 % 3,40 % 4,61 % 5,20 % 4,75 %**

Total pressupost Ajuntament/PIB Barcelona 4,18 % 4,60 % 4,61 % 4,42 % 4,75 % 4,69 ')/0 4,45 % 4,38 % 4,91 `)/0 4,81 % 5,04 %
Total pressupostMunicipal/PIB Barcelona 6,64 % 6,80 % 8,22 % 9,33 % 8,44 %**

* Estimació pròpia del PIB de Barcelona, suposant que la taxa de creixement coincidirà amb la prevista pel PIB espanyol.
** Per l'any 1990 i per l'àmbit municipal s'ha consideratHOLSA, l'IMAS i Iniciatives, S.A. Dades provisionals.
Font: Elaboració pròpia a partir dels pressupostos municipals dels respectius anys iestimació del PIB de Barcelona elaborada per l'Àrea de Financesde l'Ajuntament de Barcelona.

Evolució dels indicadors

En aquest apartat s'intentarà avaluar el valor dels indicadors
anteriorment descrits i analitzar la seva evolució a la dècada dels
vuitanta.

Cal advertir que la quantificació d'aquests indicadors és
únicament orientativa. En primer lloc, i com ja s'ha esmentat a

l'apartat anterior, per a calcular-los amb les dades disponibles,
s'han hagut de fer algunes simplificacions5.
En segon lloc, la xifra del PIB de Barcelona utilitzada és una

estimació, i les dades de l'Ajuntament s'han extret dels
pressupostos inicials i no dels pressupostos liquidats. Això farà
que les xifres amb les que es treballa no es corresponguin
exactament amb les resultants de les operacions econòmiques
que realment s'hagin produït a l'exercici pressupostari.

Així doncs, els resultats presentats dels indicadors que
mesuren la incidència de l'activitat municipal a l'economia de la
ciutat de Barcelona són, tal i com s'esmentava al principi de
l'apartat, orientatius.

Les sèries dels indicadors que comprenen tot l'àmbit
municipal (a recordar: Ajuntament, Organismes Autònoms i
Empreses Municipals) només s'han pogut elaborar des de l'any
1986, ja que és .a partir d'aquest any que l'Ajuntament presenta
el pressupost consolidat.

Cal esmentar que fins a l'any 1985 el pressupost municipal es
componia de dos pressupostos diferenciats: l'ordinari i el
d'inversions. Per aquest motiu, per a calcular el total pressupost
dels anys anteriors (entre 1980 i 1985) s'han agregat els totals
d'ambdós pressupostos.

Es recorda que elssupòsits simplificadors que s'han fet són: no tenir en compte el valor del
consum de capital fix i considerarque el capítol de taxes ialtres ingressos coincideix amb el valor
de la producció destinada a la venda. És adir, s'està considerant els altres ingressos, com ara

multes, com a taxes.
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El quadre i els gràfics que es presenten a continuació mostren

l'evolució dels diferents indicadors que mesuren la participació
de l'Ajuntament i de tot l'àmbit municipal a l'activitat
econòmica de Barcelona en el període considerat. Cal tenir
present que, en aquest període l'economia espanyola en general,
i la de Barcelona en particular, ha experimentat un canvi
important: s'ha passat d'un període de crisi econòmica (1980-85)
a una reactivació (1986-89). Aquest canvi queda reflectit en la
taxa de creixement anual acumulativa del PIB de Barcelona.
Així, l'evolució dels indicadors no vindrà únicament afectada pel
comportament de l'activitat de l'Ajuntament, sinó que estarà
condicionada també per l'altra component que defineixen les
ratios, l'evolució del PIB de Barcelona.

El primer dels indicadors mesura la participació del valor
afegit brut de l'Ajuntament i del sector municipal en el PIB de
Barcelona. La tendència d'aquest indicador, des de l'any 1982,
ha estat decreixent; és a dir, el pes de la remuneració del
personal ha adquirit, progressivament, una menor significació
dins la producció local. Així doncs, la taxa de creixement del
PIB de Barcelona supera la del valor afegit brut del sector
municipal i, per tant, l'aportació del sector privat a l'economia
de Barcelona és creixent.

El segon indicador mostra el pes de la demanda final de
l'Ajuntament i de tot l'àmbit municipal en el PIB de Barcelona.
El comportament d'aquest indicador ha estat diferent en el cas
de l'Ajuntament que en el del sector municipal en el seu
conjunt. En el primer cas l'evolució de l'indicador en el període
1980-85 ha estat expansiva passant de representar el 2,18 % del
PIB en el primer any al 2,58 % al 1985. En els quatre darrers
anys el comportament ha estat lleugerament recessiu, encara
que s'ha de destacar el creixement experimentat per aquest
indicador l'any 1988 i l'esperat pel 1990. En el cas del sector
municipal el creixement de la demanda final en relació amb
l'economia de Barcelona ha estat molt fort en el període 1986-89
(anys pels que disposem de xifres consolidades).

Aquesta diferència en els ritmes de creixement de la demanda
final segons sigui l'Ajuntament o tot l'àmbit municipal és
deguda, fonamentalment, al diferent ritme de creixement de la
inversió. Així, una bona part de la formació bruta de capital fix
que s'està duent a terme darrerament amb motiu de la
celebració dels Jocs Olímpics s'està realitzant des dels
Organismes Autònoms i des de les Empreses Municipals.



Participació de l'activitat de l'Ajuntament al PIB de Barcelona

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

• VAB Ajuntament / PIB Barcelona.
EJ Demanda Final Ajuntament / PIB Barcelona.
= Total Pressupost Ajuntament / PIB Barcelona.

Participació de l'activitat del Sector Municipal al PIB de Barcelona
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1986 1987 1988 1989 1990

• VABMunicipal / PIB Barcelona.
= Demanda Final Municipal / PIB Barcelona.

= Total PressupostMunicipal / PIB Barcelona.
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Pel que fa a les dades de l'any 1990, per tal de mantenir
l'homogeneïtat de la sèrie amb els anys anteriors, s'han
mantingut com a integrants del pressupost consolidat municipal
les entitats olímpiques (VOSA, AOMSA i IMPUSA) tot i que,
en sentit estricte, la creació del holding olímpic i la signatura del
Consorci d'Hospitals de Barcelona ha comportat que la
participació de l'Ajuntament en aquestes empreses no hi sigui
majoritària i, per tant, no es puguin considerar estrictament
empreses municipals. Si no consideréssim aquest grup
d'empreses, el pes del pressupost consolidat municipal
disminuiria, respecte al 1989, al voltant d'1,4 punts en termes de
demanda final i de 2,0 en termes de l'aportació del pressupost
total.
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El darrer indicador mesura el creixement global del sector
públic local en relació a l'activitat econòmica de la ciutat.
L'evolució d'aquest indicador per a l'Ajuntament, en termes

generals, ha estat creixent en tot el període considerat, encara
que ha sofert oscil.lacions. Així, el ritme de creixement de
l'economia de Barcelona ha estat inferior al de l'activitat de
l'Ajuntament. L'evolució de l'indicador per tot l'àmbit
municipal, per als anys de què disposem d'informació, és
ascendent, amb un salt molt important al 1988 i més moderat,
però encara rellevant, al 1989.

Davant d'aquests resultats, es pot concloure d'una banda que
el control del cost del factor treball ha comportat una disminució
del pes de la massa salarial dels empleats municipals a

l'economia local. D'altra banda l'esforç inversor realitzat des del
sector local s'ha traduït en aquests darrers anys en un increment
de la participació de la demanda final en el PIB de Barcelona,
augment que es reflecteix en els pressupostos consolidats del
sector municipal i que s'ha comptabilitzat amb una disminució
de la pressió fiscal de l'Ajuntament. Aquest esforç inversor s'ha
realitzat preferentment des de les empreses municipals i des dels
organismes autònoms i es produeix tot i l'acceleració en el
creixement del PIB que experimenta la ciutat.



Monografia 2
La construcció d'edificis
d'oficines a l'Eixample
(1988-1989)
Amador Ferrer i Aixalà
Director de Serveis de Control de l'Edificació
Ajuntament de Barcelona





La idea que estem assistint a una accelerada concentració
d'activitats terciàries al centre de la ciutat, en detriment de la
residència i els usos que hi són associats, ha anat afermant-se en

la consciència col.lectiva dels barcelonesos, encara que les dades
objectives en què podria fonamentar-se tal afirmació són més
aviat escasses. És cert, segurament, que per un efecte
d'acumulació progressiva d'aquelles activitats s'ha produït una
transformació qualitativa en certs sectors de l'Eixample. Aquests
sectors haurien travessat una frontera, potser irreversible, i
haurien entrat en una situació en què la residència difícilment
pot competir amb altres usos.

Per analitzar aquesta situació, primer pas per a proposar i
valorar possibles mesures correctores, cal endinsar-se en

l'examen delmercat d'oficines a Barcelona. Però, ara per ara,
això només és possible a partir d'informacions fragmentades i
disperses, a manca de l'estudi consistent necessari per a una
visió de conjunt.

Les fonts més utilitzades per a obtenir dades al respecte són,
per un costat, l'Impost de Radicació de l'Ajuntament i, per un
altre, el cens de llicències atorgades per a construcció d'edificis
que, des de 1971, porta a terme el Col.legi d'Aparelladors i
Arquitectes Tècnics. El treballpublicat per la Corporació
Metropolitana de Barcelona (Lleonart et al., 1985), en analitzar
els edificis d'oficines construïts a la ciutat, opera a partir de les
dades del Col.legi d'Aparelladors. Per la seva part, l'estudi del
Centre d'Estudis de Planificació (CEP, 1987) combina les dues
fonts, juntament amb alguna altra més. Per un altre costat, i des
de gener de 1988, es compta també amb les dades elaborades
per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de
l'Ajuntament de Barcelona, a partir de les quals es confeccionen
les taules i mapes de la secció Mercat immobiliari de BARCELONA
ECONOMIA. Són xifres corresponents a llicències d'edificació
atorgades per l'Ajuntament i permeten seguir de prop l'evolució
del sector. A elles ens referirem per analitzar aquests dos
darrers anys, tractant de posar-los en relació amb el període
immediatament anterior.

Per al conjunt de la ciutat, la superfície total de sostre destinat
a oficines (terciari, empreses industrials i administracions
públiques) era, a l'any 1986, de l'ordre de 2.941.020 m2, amb un

total de 17.677 oficines, segons estimació del Centre d'Estudis
de Planificació. Atenent al mateix estudi, la concentració
d'aquest sostre en el districte de l'Eixample és notable (vegeu
M.2.1.).

M.2.1. Estimació del sostre total edificat
destinat a oficines a Barcelona i al districte
de l'Eixample, classificat segons els tipus
d'activitats (1986)

Tipus d'activitats
Total
ciutat F.17tample

Eixample/
Total

Barcelona (°/0)
Activitats terciàries
(exclosa l'Administració) 2.032.263 879.970 43,3
Oficines d'empreses
industrials 439.458 294.437* 67,0
Administracions públiques 469.299 177.676 37,9

Total 2.941.020 1.352.083 46,0

«Zonacentral», que inclou els districtes de Ciutat Vella, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi,
a més de l'Example.

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades de l'estudi del Centre d'Estudis de Planificació

(CEF, 1987).

Tot i la imprecisió derivada de la relativa indefinició de la
xifra que correspon a l'Eixample en el capítol d'oficines
d'empreses industrials, el sostre total d'oficines ubicat en aquest
districte estaria, en qualsevol cas, per sobre del 40 `)/0 del total
de Barcelona. Les xifres corresponen a l'any 1986. Cal destacar
l'alt percentatge de concentració a l'Eixample de les oficines
atiomenades «del terciari» (calaix de sastre que inclou totes

aquelles que no corresponen a empreses industrials ni a
administracions públiques: professionals liberals, bancs,
assegurances, agències de viatges, publicitat, etc.), que
representa un 43,3 % del total de la ciutat. Aquest percentatge
és molt superior al del següent districte, Sarrià-Sant Gervasi,
que concentra únicament un 17 % del sostre total. El conjunt
dels districtes que integren el CBD (SectorCentral de Negocis),
compost per CiutatVella, Eixample, les Corts i Sarrià-Sant
Gervasi, sumen un 80,8 % del sostre total d'oficines del terciari.

Seguint el mateix estudi, basat en l'Impost de Radicació 1986,
a l'Eixample existien 832,60 m2 de sostre d'oficines del terciari
per hectàrea i 15,5 oficines per 1.000 habitants. Per al conjunt
d'oficines, tindríem 1.810 m2/ha i 4,68 m2 per habitant, xifres
molt superiors a les corresponents a qualsevol altre districte.
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M.2.2. Estimacions del sostre edificat
en cada període destinat a oficines,
a Barcelona i a l'Eixample

Sostre
construït a

Barcelona Mitjana

Sostre
construït a

l'Eixample
Eixample/
Barcelona

1961-1970
1971-1975
1976-1982*
1982-1986
1988
1989

727.000
285.000

1.024.000
281.270
56.149
79.260

72.700
57.000
146.286
56.254
56.149
79.260

653.880**

92.819
12.116
31.714

49,5
33,0
21,6
40,0

(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
(4)

*
Només fins aoctubre de 1982.

** Sector aproximadament coincident amb el districtede l'Eixample.
Fonts: (I) Banca Mas Sardà (1975). Edificis singulars d'oficines. (2) Lleonart et al. (1985).

Edificis singulars d'oficines. (3) Serveis de Control de l'Edificació, Ajuntament de
Barcelona. Llicències concedides (nova planta, ampliació i rehabilitacions amb canvi
d'ús a oficines).
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Si ens fixem ara en l'evolució del sostre construït destinat a
oficines, prenent també les dades disponibles a partir de diverses
fonts, podrem aproximar-nos als ritmes anuals corresponents a

cada període.

El quadre M.2.2. expressa aquests totals per Barcelona, amb
detall de la xifra corresponent al districte de l'Eixample. Hi
destaca clarament el període posterior a l'aprovació del Pla
General Metropolità—que es perllonga fins a 1982— amb una

mitjana anual de 146.286 m2 de sostre, en el qual la meitat del
sostre construït per a oficines es concentra a l'Eixample. En el
període posterior, i fins a 1988, el ritme retorna al nivell que era

usual en els primers anys setantes, al voltant dels 57.000 m2
sostre/any, amb un 40 % de concentració a l'Eixample. Cal tenir
en compte que les xifres dels anys 1988 i 1989 no inclouen les
rehabilitacions d'edificis sense canvi d'ús. Tampoc no s'hi
inclouen els canvis d'ús destinats a oficines que no comporten
obres majors i que, per tant, no queden enregistrats en

l'estadística de llicències concedides pels Serveis de Control de
l'Edificació de l'Ajuntament.

Prestem ara atenció a la construcció d'edificis singulars
d'oficines (edificis destinats a l'ús d'oficines, que normalment
comporten també unes superfícies destinades a aparcaments,
comerç i altres usos diversos; s'hi comptabilitza únicament el
sostre destinat estrictament a oficines). L'estudi de la
Corporació Metropolitana de Barcelona (Lleonart et al., 1985)
donava un total de 653.880 m2 de sostre situat a l'Eixample
entre 1971 i 1982, corresponent a un total de 111 edificis (dels
que s'oferia la relació precisa, amb les dades del destinatari,
adreça, sostre i preus de venda o lloguer). En aquest període, la
concentració a l'Eixample és molt important, no únicament en
sostre construït (49,5 %), sinó també en nombre d'edificis
(59,4 %).

Podem ara complementar aquell llistat amb el corresponent
als anys 1988 i 1989, a partir de les dades relatives a la concessió
de llicències d'obres majors. El quadre M.2.3. presenta aquesta
informació. Resulta un total de 53.643 m2 de sostre, superior als
43.830 m2 de la taula 2, ja que s'han incorporat, a més de les
obres de nova planta (NP), totes les corresponents a operacions
de rehabilitació d'edificis per a ús d'oficines, es tracti d'edificis
singulars d'oficines—amb augment de volum (RF1) o sense

(RF2)—, d'edificis d'ús mixt, normalment destinats a habitatges
i oficines (RF3) o, fins i tot, de reformes parcials, limitades a

una o diverses plantes de l'edifici (RF4). Això no obstant, cal
tenir en compte que una gran part dels canvis d'ús amb
destinació a oficines es realitza sense obres o a través de
Ilicències d'obres menors, de les que no es disposen dades. El
quadre ofereix les sumes parcials del sostre concedit per cada
categoria. El pressupost oficial de les obres projectades en cada
edifici en permet valorar la importància relativa.



M.2.3.. Llicències concedides per l'Ajuntament de Barcelona (1988-1989)
per a obres amb ús d'oficines. Districte de l'Eixample.

rCÇa Entitat

stre Pressupost
ira (M)

Data

llicència
Tipus
obra

Passeig de Gràcia, 9 Prima Inmobiliaria S.A. 4.986 265,36 14.06.88 NP

Pg. de Lluís Companys, 23 Núñez Sarrià, S.A. 2.055 106,00 31.08.88 NP

Diputació, 219 Inmuebles Català, S.A. 800 56,89 06.10.88 NP

Rosselló, 1-13 Donca, S.A. 9.046 664,95 12.01.89 NP

Ribes, 71 Josgri, S.A. 2.508 99,90 19.01.89 NP

Pça. d'Urquinaona, 12-13 Com. Prop. Urquinaona-12 845 16,00 06.03.89 NP

Enric Granados, 86-88 Inmobiliaria Samboal 2.793 227,37 24.05.89 NP

Pg. de Sant Joan, 43 Corporación Agbar, S.A. 2.106 187,07 03.08.89 NP

Rbla. Catalunya, 4 Voleno, S.A. 3.321 288,44 03.08.89 NP

Londres, 29 Caixa de Pensions 1.561 98,29 26.10.89 NP

Diagonal, 371 Higg & Hill Ibérica,S.A. 1.107 104,62 14.12.89 NP

Josep Tarradellas, 27 Edificios Barcelona, S.A. 1.518 49,15 28.12.89 NP

32.646 2.164,04 NP

Passeig de Gràcia, 94 Prima Inmobiliaria, S.A. 695 15,75 17.03.89 RF1

Diagonal, 444 Natwest March Leasing, S.A. 2.127 95,66 20.04.89 RF1

Ronda de Sant Pere, 16 Filo, S.A. 350 40,17 13.04.89 RF1

Bailén, 4-6 Lusalga, S.A. 5.661 300,72 06.07.89 RF1

Casanova, 150 Conductores Eléctricos Roqué 886 55,12 21.12.89 RF1

Gran Via, 630 Mutua de Aparejadores 1.419 66,07 28.12.89 RF1

11.138 573,49 RF1

Bruc, 21 Ricardo Espinosa 2.096 78,22 31.08.88 RF2

Ptge. Concepció, 12 Pierre Cardin 369 12,00 20.10.88 RF2

Calàbria, 169 Activ. Inmobiliarias, S.A. 940 96,82 23.02.89 RF2

3.405 187,04 RF2

Ronda de Sant Pere, 37 Alícia Corcoll 669 22,05 22.03.88 RF3

Ronda de la Universitat, 17 S.A. Inmobiliaria Torner 640 93,42 08.04.88 RF3

Bergara, 3 Linde, S.A. 1.148 26,26 06.03.89 RF3

Bailén, 7 Hijo de TeodoroPrat S.A. 693 14,77 08.06.89 RF3

3.150 156,50 RF3

Casp, 12 Caixa de Pensions 302 3,35 27.07.88 RF4

Roger de Llúria, 16 Banco de Canarias, S.A. 330 23,30 12.07.88 RF4

Rosselló, 229 Torras Domènech, S.A. 451 7,92 20.10.88 RF4

Còrsega, 300 Diputació de Barcelona 354 18,90 22.12.88 RF4

Passeig de Gràcia, 48 Amador Vicente 203 12,38 06.03.89 RF4

Passeig de Gràcia, 43 CIA Ibérica de Seguros 1.210 133,21 17.03.89 RF4

Provença, 216 Cables de Comunicaciones S.A. 250 2,91 27.04.89 RF4

Gran Via, 619 Agrup. Mútua Comerç i Indústria 84 1,18 01.06.89 RF4

Pça. de Letamendi, 3 Merlin Gerin Garay,S.A. 120 1,86 15.02.89 RF4

3.304 205,01 RF4

TOTAL 53.643 3.286,08

NP =- Obres de nova planta (edificis singulars d'oficines).
RF1 = Obres de rehabilitació de l'edifici amb destinació singular d'oficines (amb augment de volum).
RF2 = Obres de rehabilitació de l'edifici amb destinació singular d'oficines (sense agumentde volum).
RF3 = Obres de rehabilitació de l'edifici amb destinació mixta (oficines ialtres usos).
RF4 = Obres de reformaparcial de l'edifici.

Nota: En tots elscasos el sostre comptabilitzat és l'estrictament destinat a oficines. El pressupostés el totalde l'edifici o obra concedida.

Font: Serveis de Control de l'Edificació. Ajuntament de Barcelona.
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Plànol 3 EdificiS d'habitatges. Llicències
concedides per l'Ajuntament de
Barcelona (1988-1989) al Districte
de l'Eixample.
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Els edificis d'oficines de nova planta i els edificis rehabilitats
amb la mateixa destinació, inclosos en les categories RF1, RF2 i

RF3, apareixen situats en el plànol 1. Per tractar-se únicament
d'un període de dos anys (1988-1989), la tendència de
localització no és, possiblement, massa significativa. Però és fàcil
advertir una certa concentració en el centre de la ciutat, a

l'entorn de la plaça Catalunya. Aquesta tendència de localització
en el centre és més clara si també hi situemels edificis del Ilistat
a què s'ha fet referència abans, que inclou tots els edificis
construïts entre 1971 i 1982 (plànol 2): el sector comprès entre
els carrers del Bruc i d'Aribau, i entre les Rondes i la Diagonal,
concentra de forma aclaparadora els nous edificis d'oficines.
Complementàriament, resulta significativa la localització dels
edificis d'habitatges concedits a l'Eixample durant el bienni
1988-1989 (plànol 3). El buit central resultant coincideix quasi
exactament amb el sector que hem delimitat amb més presència
d'oficines.

L'avenç en el procés de terciarització, especialment en el
sector central de l'Eixample, no sembla haver acusat encara la
incidència de les àrees de nova centralitat que han de
representar una alternativa de localització per als edificis
singulars d'oficines; això és degut segurament al retard que n'ha
sofert la urbanització efectiva i la posta en marxa. D'altra
banda, la normativa actual permet indistintament els usos

residencials, comercials i d'oficines en tota l'àrea central, sense
cap limitació derivada de factors posicionals, tipològics, de
suport urbà o d'altres. La necessitat de preveure un determinat
nombre de places d'aparcament—d'acord amb la normativa
vigent—, així com l'aplicació rigorosa de l'Ordenança de
l'Eixample aprovada en 1986—pel que fa a la substitució
d'edificis en l'àrea central protegida— són, ara per ara, els únics

•
•

•

•

EJ Ampliació.
• Reforma.

Nova planta.

Edificis d'habitatges.
Llicències concedides.
Gener 1988-desembre 1989.

•
•

•

•

• AAA
• •

•
•

•

factors que mediatitzen l'avenç dels usos terciaris i el consegüent
retrocés dels residencials i comercials lligats a la residència.

Per concloure aquest petit article monogràfic, fóra bo cridar
l'atenció sobre la dispersió i parcialitat de la informació
disponible, tant la referida a la construcció de nous edificis
d'oficines com a la transformació dels usos en el parc edificat de
la ciutat de Barcelona. És urgent l'elaboració d'un estudi
sistemàtic de la situació actual, que examini detingudament
l'evolució dels darrers anys i proposi una reflexió sobre les
perspectives futures. L'elaboració d'aquest estudi no seria
incompatible amb l'adopció d'unes mesures transitòries mínimes
per al control de la actual dinàmica en el centre urbà.
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Monografia 3
Barcelona, Centre Financer Europeu:
una alternativa
Miquel Àngel Lorente
Lorente & Asociados
Estrategia del Sector Financiero





1. Objectius i contingut

L'Ajuntament de Barcelona va encarregar a la consultora
bancària «Lorente & Asociados», el maig de 1988, la confecció
de l'estudi Barcelona, Centre Financer Europeu: una alternativa.
Aquest document, presentat recentment, té com a objectiu
contribuir a l'increment de les quotes i els volums de les
activitats financeres de la ciutat mitjançant alternatives que, per
una banda, siguin capaces de preveure el futur dels diferents
mercats i, per l'altra, contribueixin a crear un clima general
d'opinió que porti a actuacions pràctiques dels agents i de les
institucions.

L'infor.me, del qual aquest article constitueix un breu resum,
es divideix en tres parts:
— La primera se centra en els mercats amb més experiència:

d'intermediació bancària, de desintermediació i borsari. El
diagnòstic de la problemàtica actual d'aquests apartats es
realitza per mitjà d'una enquesta omplerta pels propis operadors
barcelonins. Aquesta consulta constitueix la mostra d'opinió més
àmplia de les efectuades sobre aquest tema a la nostra ciutat;
recull les avaluacions i perspectives de més del vuitanta per cent
de la totalitat del sector. Aquesta part de l'informe es completa
amb una apreciació per part dels consultors sobre qüestions que
no podien plantejar-se a l'enquesta pel seu caràcter global o per
la dificultat de reduir-les a un qüestionari.
—A la segona part es comenta el mercat de futurs de

Barcelona, poc després d'haver-se produït la seva arrencada.
L'apreciació que se'n fa es basa en les experiències europees per
intentar determinar quins seran els elements que el faran
progressar o, per contra, estancar.

— A la tercera, «Lorente & Asociados» traça les línies
temptatives del que podria ser, un cop fet el disseny i preses les
decisions oportunes, un nou mercat de pimes d'àmbit europeu i
amb la tecnologia més avançada. L'aproximació a les qüestions
clau d'aquesta possible iniciativa es realitza, aixímateix, des de
la dissecció dels obstacles i les aportacions dels principals
mercats paral.lels exteriors, així com mitjançant l'anàlisi de les
seves bases econòmiques i potencials.

2. Mercats d'intermediació bancària i desintermediació

2.1. Algunes conclusions de l'enquesta

lr. L'oferta és menys sofisticada i posseeix uns condicionants
de preu i qualitat poc satisfactoris en relació amb el nivell de
demanda. Sembla, doncs, que existeix un marge d'atracció per a
entitats financeres que aprofitin aquestes exigències com a

estratègia d'implantació i desenvolupament a la ciutat. Per
aquesta via resulta possible, així mateix, millorar la situació dels
elements de retard respecte de Madrid.

2n. Els bancs estrangers amb xarxa i les entitats catalanes són
valorats amb els majors potencials de creixement. Si més no en

el segon cas, això facilitaria la consolidació del nostre centre

financer.

3r. Les entitats estrangeres gaudiran d'avantatges competitius
amb la implantació del MercatÚnic, com a conseqüència de la
importància dels elements que, en opinió dels enquestats,
apareixen aquí notablement per sota dels europeus: qualitat de
servei, rendibilitat de les col.locacions i preu del crèdit.

4t. L'èxit de les entitats actives en la plaça dependrà també de
l'aplicació que facin de fórmules organitzatives basades, d'un
costat, en nivells més alts d'especialització i personalització del
servei (assessors personals, oficines especialitzades, etc.) i, de
l'altre, en l'increment de les atribucions, especialment de les
oficines.

5è. El potencial de la demanda i la qualificació d'aquesta en

el mercat de desintermediació es valoren també per damunt del
desenvolupament de l'oferta, considerada menys organitzada
encara. Així mateix, les condicions de preu i comissions
apareixen més dures que en elmercat madrileny i semblants a

les mitjanes europees. Aquí, per tant, també pot pensar-se en

una presència, basada en oportunitats objectives, d'entitats que
puguin aprofitar aquestes circumstàncies.

6è. Els pagarés d'empresa es constitueixen en l'actiu amb més
futur en aquest camp, segons les opinions més significatives.

7è. La consolidació de l'oferta en el nostre mercat passa per
la implantació de societats i agències nacionals delmercat de
valors (sota la forma de sucursals regionals dedicades a la
desintermediació), merchants i bancs estrangers, fons i societats
borsàries estrangeres.

Es considerat pels enquestats que els agents de major
creixement relatiu seran els especialistes en desintermediació.

8è. La conclusió anterior es veu reforçada, a més, per les
previsions que hom fa arran de la integració europea quant a
l'augment de l'activitat total de desintermediació, per una
banda, i a l'incremet de la quota dels merchants estrangers, per
l'altra.

9è. No sembla factible recuperar ubicacions de les meses
financeres de divises, deute i tresoreria o diner. En aquest
terreny, les possibilitats semblen passar únicament per
l'organització de meses que contractin obligacions i pagarés
d'empresa.
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2.2. Conclusions addicionals

Fins ara, justificadament o no, era corrent considerar que
Barcelona havia perdut el tren de la banca. Això, juntament
amb la idea—vàlida per a temps passats però no pas per a un
futur cada cop més proper— que els mercats de capitals jugaven
un paper marginal, conduïa a un aparent carreró sense sortida.

Avui, la transformació del negoci bancari pot fer variar
l'orientació, sempre que es donin tres requisits previs
absolutament necessaris:

— La voluntat i la coordinació institucionals per aprofitar
aquests canvis per a la captació, quantitativament i qualitativa,
d'operadors en els mercats que comentem.

— L'encert en el disseny de les polítiques de promoció i en els
elements d'atracció.

— La conservació, almenys, dels actuals centres de decisió
financers radicats a Barcelona.

Per un costat, l'enquesta analitzada ha mostrat, juntament
amb dificultats objectives, camins a seguir; per l'altre, existeixen
uns factors que, si s'aprofiten, poden ampliar les possibilitats de
la nostra ciutat com a mercat d'intermediació bancària i
desintermediació:

lr. La disminució progressiva dels anteriors límits del sector
bancari, oberts ara a la concurrència de múltiples agents (caixes,
financeres especialitzades, xarxes de comercialització, etc.).

2n. La pèrdua de quota de la intermediació tradicional en el
compte de resultats dels agents, així com l'apropament entre els
mercats de capitals i els de diner. Estem en un moment de presa
de decisions per part de tots els bancs i operadors (en quins
negocis participar, on establir-se, etc.).

3r. La tendència a una major especialització dels operadors
segons tipus de productes i de clients.

4t. L'afluència de nous agents bancaris i parabancaris
estrangers al mercat espanyol, així comel replantejament de les
estratègies, en virtut d'això darrer, d'alguns dels ja presents.

5è. La presència a Barcelona de la segona caixa d'Europa,
amb tot el que això significa: efecte aparador en els rànkings
europeus, expansió a la resta de l'Estat i d'Europa i extensió a

nous negocis.

6è. La possibilitat d'una reconsideració del paper dels bancs
catalans en grups estatals, amb motiu del possible
desenvolupament d'una àrea diferenciada d'aquests mercats en

el sud d'Europa, un cop instaurat el Mercat Unic.

7è. El manteniment dels avantatges estructurals basats en:

a) La base d'estalvi. La província de Barcelona representa al
voltant del 17 % al 20 `)/0 dels dipòsits del sector privat al
conjunt de l'Estat.

b) Els estàndards de bancarització, en què Barcelona compta
amb els primers nivells de l'Estat.

120

3. Mercat borsari

3.1. Algunes conclusions de l'enquesta

lr. El conjunt dels agents ofereix una opinió que tendeix al
pessimisme sobre les perspectives d'aquestmercat a la nostra

ciutat. No obstant això, el noumarc del mercat de valors és tan
recent que no sembla haver rodat prou per formar respostes
menys disperses que no pas les que s'han obtingut.

2n. Els motors de creixement de la Borsa de Barcelona
apareixen al voltant de l'afluència de valors empresarials
procedents del radi geogràfic d'influència de la ciutat. En primer
lloc, hi ha la incorporació d'empreses catalanes al primer
mercat, però també es concedeix importància al
desenvolupament dels pagarés de pimes i fins i tot la cotització
de nous títols europeus propers geogràficament.

3r. La disjuntiva entre estímuls d'oferta (valors) i demanda
(entitats presents) es decanta cap als primers. Si el mercat no es

basa en elements propis i diferenciadors, la qual cosa només
sembla possible si s'aprofita la base empresarial de l'entorn, no
és probable que hi acudeixin els operadors necessaris. Encara
que és clar que, perquè això darrer ocorri, calen suport i
promoció institucionals.

4t. La centralització a Madrid de la liquidació i la
compensació hauria deixat poc marge per a la supervivència de
la Borsa de Barcelona. Però el que passi finalment amb
l'establiment dels inversors institucionals i de les agències
internacionals de valors pot arribar a suposar uns efectes similars
a més llarg termini. La concreció d'aquests obstacles potencials
dependrà dels estímuls citats en el punt anterior.

5è. L'impuls d'entitats de valors per les principals caixes
catalanes podria contrarestar una part de les perspectives
negatives, sempre que s'emmarqués en una política de
consolidació de la plaça. En tot cas, atès que les societats de
valors dominades pels bancs apareixen en primer lloc de les
previsions de creixement, ladecisió final d'aquestes resultarà
determinant.

6è. A més a més de l'atracció d'entitats comentada, la política
de diferenciació i promoció passaria pels següents punts bàsics:

— Associació amb organismes o borses estrangeres.
— Instrumentació d'un mercat d'obligacions de pimes.
— Especialització en un mercat específic de renda variable

d'empreses de la plaça o del seu entorn.



3.2. Perspectives addicionals

lr. Canalització d'ordres. En cas de comptar amb aquest
element, el mercat informatitzat continu, o fins i tot un altre
d'integrat a més alt nivell, passa a ser un element positiu que
permet: la connexió i l'arbitratge amb altres centres i una major
liquidesa per fer operacions. Però si no existeix canalització de
demanda des de la plaça, la interconnexió es converteix en un

factor d'erosió de la quota.

2n. Base tecnològica. Resulta indispensable comptar amb una

informàtica capaç i experimentada, amb socis o proveïdors
tecnològics de primera línia. Tornaremsobre aquest punt en
comentar els nous mercats.

3r. Interconnexió amb altres places. La Societat
d'Interconnexió Borsària, en la qual participa la nostra Borsa,
relaciona aquesta suficientment amb la resta de les de l'Estat.

Però el plantejament de connexió amb altres borses exteriors
pot col.locar la nostra ciutat en avantatge respecte a altres places
en el moment de donar-se les condicions de Mercat Únic
europeu. El fet que actualment hi hagi dificultats tècniques,
legals i fiscals no hauria d'implicar ajornaments en l'estudi
d'aquestes possibilitats.

4t. Promoció institucional. En aquest punt, les possibilitats
passen, entre d'altres, per:

a) L'impuls de societats d'estudis que continuïn la tradició
que en aquest sentit té la Borsa de Barcelona.

b) La presentació de la ciutat com a centre financer en altres
places o davant d'inversors institucionals de pes.

c) La concessió d'avantatges (tecnològics, fiscals,
d'emplaçament, etc.) per a l'establiment d'operadors.

d) El suport als llançaments permitjà de societats de capital
risc.

e) La promoció de nous mercats que puguin tenir un efecte
positiu sobre el tradicional.

f) La utilització dels instruments de finançament de les
institucions públiques en l'ampliació dels instruments i volums
de la plaça.

4. Mercat de futurs

lr. El mercat espanyol de futurs financers, situat a Barcelona,
materialitza una legítima aspiració històrica de la nostra ciutat,
el dinamisme i l'activitat financera de la qual són factors bàsics
per garantir-ne l'èxit.

2n. El suport institucional perquè compleixi la funció anotada
de mercat derivat del de Deute de l'Estat, millorarà l'eficiència
del mercat subjacent, aportarà una ajuda en política monetària i
contribuirà a unamillora de l'estalvi i de la inversió.

3r. Resulta fonamental per a la plaça financera de Barcelona
que una part substancial del valor afegit de distribució
s'incorpori a la ciutat, perquè constitueixi un veritable centre de
decisió en millora de serveis, qualitat, personal i cultura
financera.

Això implica que, tot mantenint i fins i tot ampliant una
vinculació necessària amb els grans bancs i caixes estatals, hi
hagi un protagonisme més gran de les entitats financeres i de les
empreses de l'entorn de Barcelona. Si aquestes empreses no fan
servir aquest instrument, mitjançant el MEFF, per a la seva

gestió financera, difícilment podrà considerar-se la seva extensió
a d'altres àmbits.

4t. La proposició anterior no ha de comportar localisme.
Sense operadors estrangers (investment banks, fons, companyies
d'assegurances, societats borsàries, etc.) no serà possible assolir
la categoria de mercat internacional. Per a això, s'haurà
d'afavorir institucionalment tant el màrketing exterior del
mercat com la interconnexió d'aquest amb d'altres d'europeus.

5è. Per a la internacionalització, és del tot necessària per al
futur l'ampliació dels actius subjacents a d'altres instruments
financers, ja siguin públics o privats, especialment a partir de
1993.

Aixímateix, es podria estudiar la introducció de futurs
diferents de les modalitats sobre tipus d'interès (mercaderies,
borsa, etc.).

6è. La contractació i liquidació per via informàtica resulta
econòmica, permet una major transparència i una informació a

temps real totalment satisfactòria. El sistema adoptat per
MEFFSA és en la línia de modernitat implantada durant els
últims anys a Europa, cosa que li permet adequar-se als criteris
d'interconnexió informàtica que preconitza la CEE juntament
amb ECOFEX, per a la consolidació del MercatUnic europeu.
Mantenir i aprofitar aquest avantatge és un altre repte.

7è. La presència d'especuladors, en el sentit d'agents operant
en la incertesa, és molt necessària per mantenir l'eficiència del
mercat. Els bancs i entitats financeres tenen en aquesta funció
un paper important.

De la mateixa manera, la figura del creador de mercat o
marketmaker incrementa la liquiditat. El MEFFSA va arrencar

amb vuit creadors de mercat, la qual cosa constitueix un excel.
lent punt de partida.
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5. Nou mercat de pimes

Aquesta secció de l'estudi raona l'endegament d'un mercat de
petites i mitjanes empreses caracteritzat per:

a) Una tecnologia electrònica del tipus de la comentada en

descriure el mercat NASDAQ.

b) Un àmbit tan europeu com sigui possible, és a dir,
d'interconnexió suprastatal.

c) Una sèrie de serveis innovadors, adequats a la
problemàtica de l'adaptació d'aquest segment empresarial al
MercatÚnic; com, per exemple, la mesa de participacions, que
tractarem al final d'aquest informe, o les societats de qualificació
—rating.

Aquests trets impliquen la superació del concepte de mercat
paral.lel tal i com s'ha concebut fins ara a Europa.

Hi ha dues il.lusions que convé rebutjar de bon principi:
— Que la nostra ciutat sigui l'únic centre europeu d'un mercat

d'aquestes característiques, atesa la dinàmica autònoma d'altres
places i el propi impuls de la globalització.
— Que les empreses més petites del nostre nou mercat de

pimes cotitzin continentalment (encara que les que són
relativament grans puguin fer-ho), atesos els mínims de
grandària i notorietat necessaris perquè això sigui possible.

L'estudi intenta encaixar aquest mercat, per al qual existeixen
bases econòmiques objectives, i fins i tot òbvies, en l'escenari de
futur probable. Tal com veurem, la panoràmica prevista tendirà
a l'agrupament en tres tipus de contractacions específiques
basades en la dimensió empresarial i sempre recolzant en la
interconnexió continental:

— Un primer listing compost per les companyies més grans
d'Europa.
— Un segon listing integrat per les empreses que són presents

en els mercats borsaris nacionals i que no càpiguen al primer
nivell, així com per noves incorporacions d'empresesmitjanes.
— Una sèrie de mercats regionals d'empreses encaramés

petites (espanyoles i de la regió mediterrània més propera, en el
nostre cas) connectats també entre si.
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Barcelona, amb més o menys quota, serà una de les peces del
mercat espanyol des de la qual es podran enviar ordres al primer
mercat europeu. Però, per descomptat, no sembla possible que
constitueixi un dels centres principals.

En canvi, té possibilitats, en el cas que s'ho proposin de debò
els seus agents i les institucions, de ser un dels nusosprincipals
d'aquesta xarxa del segon listing i de mercats regionals.

Pel que fa a aquest previst segon mercat europeu, els
avantatges amb què compta la nostra ciutat són:

lr. Tindrà una gran projecció internacional en el moment en
què aniran cristal.litzant aquestes tendències.

2n. Està en condicions d'anticipar-se i posar-se al capdavant,
juntament amb algunes altres ciutats (Lió?, Torí?, etc.),
d'aquest moviment tot just incipient.

3r. Posseeix prou base empresarial al seu entorn, tant pel que
fa a Espanya com a la regió europea. També compta amb
entitats financeres de primera línia.

4t. Les empreses de segona línia dins el marc continental
estaran interessades a crear un mercat específic per a la seva

dimensió. Altrament, difícilment trobaran liquiditat, notorietat,
instruments adequats a les seves necessitats financeres i
especialistes en llançament, rating, màrketing de títols, etc., a la
«cua» d'un mercat continental de milers d'empreses encapçalat
per les més grans. Aquesta diferenciació implica, probablement,
noves capitalitats financeres.

5è. Els centres avui més importants estaran ocupats aquests
propers anys en la construcció d'aquest primer listing europeu i
difícilment podran plantejar-se simultàniament (tret de Londres,
Paris i alguna altra ciutat més) aquest segon mercat, tot i que és
clar que totes les ciutats importants estaran interconnectades.

Resulta evident que si s'aprofités l'hipotètic muntatge del
segon listing hi hauria un estalvi de costos perquè compartiria,
entre d'altres coses, la tecnologia. Però ¿vol dir això que sense

que Barcelona es compti entre els centres del segon mercat

continental no resulta possible el nou mercat de pimes? De cap
manera; només que les economies d'escala no serien, en
principi, les mateixes, encara que podrien, en tot cas,
compensar-se amb una col•laboració entre mercats regionals.

Fins i tot pot passar que la perspectiva actual, compartida per
gairebé tots els especialistes, d'aquests dos nivells de listing no

s'arribi a concretar. I, en canvi, la base empresarial de les pimes
de la zona d'influència de la nostra ciutat, així com els
avantatges que pot oferir-los el nou mercat quant el seu
finançament, resulta indiscutible. Per tant, és un mercat que
sembla factible en alt grau en qualsevol supòsit de configuració
futura dels mercats europeus, sempre que la voluntat de la
nostra comunitat financera es manifesti, es convenci els partners
que calguin (altres ciutats en una situació similar i especialistes) i
s'encerti la tecnologia.



5.1. Resum de les característiques de nou mercat

lr. Segment empresarial.

a) Pimes en un entorn definit de dimensió —no gaire petita
amb requeriments específics per a cada tipus d'emissió, per

exemple: volum de capital més reserves, proporció de capital
ofertat i volum d'emissió de pagarés.

b) Possible vincle amb un futur «segon listing» europeu, si es
concreta i Barcelona n'és un centre principal.

2n. Extensió potencial (sense incloure-hi aquest possible
segment del «segon listing» europeu).

a) Empreses actuals del mercat borsari de pimes de
Barcelona.

b) Empreses de tot l'Estat, amb una localització qualsevol,
que no cotitzin en altres mercats principals.

c) Empreses europees, amb preferència aquelles de les àrees

més properes geogràficament, que no cotitzin en altres mercats

paral.lels.

d) Empreses europees amb una localització qualsevol que ja
cotitzin en els mercats paral.lels.
3r. Instruments de contractació.

a) Mercat d'accions.

b) Mercat de paper comercial.

c) Mesa de participacions.

4t. Tecnologia.

a) Contractació continuada.

b) Accés en temps real a la informació del mercat a inversors,
brokers i market makers.

c) Integració de compensació i liquidació en el sistema, per a
tot tipus de productes.

d) Terminals a tot Europa.

5è. Regulació.

a) Paper preeminent de la Borsa de Barcelona.

b) Marcada per la CNMV i la Generalitat.

c) Capacitat del sistema per controlar els operadors.
6è. Operadors.

a) Dos tipus: market makers i brokers.

b) Operadors internacionals amb possibilitat d'operar des de
places diferents sobre Barcelona (mitjançant terminal, almenys
per al tram superior d'empreses, si arriba a concretar-se una

xarxa interconnectada).

7è. Serveis relacionats.

a) Empreses de valoració, anàlisis, rating...

b) Auditories.

c) Bufets jurídics.

d) Especialistes en diferents aspectes del llançament borsari.

e) Etc.
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5.2. Relacions del nou mercat amb altres listings europeus 5.3. Resum dels factors de factibilitat

lr. Primer listing. lr. Base de pimes catalanes.

— Empreses: ¿Les 800-1.000 primeres d'Europa, juntament a) Volum suficient per constituir un factor diferenciador i una
amb los 80-100 d'americanes?; només les més grans dels primers base de partida del nou mercat.
mercats actuals; totes contractaran en tots els centres

simultàniament. b) Finançament actual car i inadequat.
— Tecnologia: Mercat continu; preu únic, interconnexió on c) Internacionalitat de les seves vendes i compres.

line.
2n. Necesitat de reestructuració de les pimes europees.

— Centres bàsics: De quatre a set (on s'establiran els
operadors i els serveis principals).
— Altres centres de contractació: On hi hagi prou volum per

suportar els costos, amb mercats a tot l'Estat connectats a un

centre bàsic.

— Paper de Barcelona: «Nus» de la xarxa estatal, el centre de
la qual serà Madrid (si aquesta ciutat l'encerta amb els sistemes
que està implementant).

2n. Segon listing.
— Empreses: Les 1.000-1.500 empreses següents?; les menors

dels primers mercats actuals i altres a incorporar; no totes

cotitzaran en tots els centres d'aquest listing (algunes només en

un o en uns quants).
— Tecnologia: Similar; més terminals per a operadors

desplaçats.
— Centres bàsics: De vuit a deu (alguns coincidint amb els del

primer listing).
— Paper de Barcelona: Centre bàsic; canalització de la sortida

al mercat de mitjanes empreses de l'Estat i part del sud
d'Europa.

3r. Mercats regionals.

— Empreses: En el marc regional (en el sentit europeu de
l'àmbit), que no arribin a estar entre les primeres 2.500?;
algunes cotitzaran en diversos mercats simultàniament (tram de
dimensió relativa més gran entre les pimes); requeriments baixos
de proporció de capital cotitzat i de volums d'emissió.

— Tecnologia: Aprofitaran la del segon listing (si aquest no
arribés a constituir-se, tipus NASDAQ).
— Centres bàsics: De vuit a deu (coincidint, en general, amb

el segon listing).
— Paper de Barcelona: Canalització de pimes de l'Estat i de

part del sud europeu.
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a) Adaptació de producció, funcionament i distribució al
Mercat Únic.

b) Replantejament de la dimensió: fusions i adquisicions.

c) Increment de les inversions que no ofereixen garanties
reals als prestataris tradicionals.

3r. Fracàs relatiu dels mercats paral.lels europeus.

a) Endarreriment tecnològic.

b) Gradualisme cap al primer mercat.

c) Localisme dels operadors.

d) Desconfiança de l'oferta.

e) Manca de contrapartida (liquiditat).

f) Replantejament futur dels diferents listings europeus
segons la dimensió de les empreses.



5.4. Punts crítics per al desenvolupament
lr. Participació dels agents en el disseny.

a) Comissions de projecte i implementació conjuntes amb

operadors.

b) Coordinació en el finançament de les inversions
necessàries.

c) Soci tecnològic de primera línia en tot el procés.

d) Facilitació institucional de serveis connectats amb el
mercat.

2n. Màrketing i plantejament europeus.

a) Per part institucional, coordinació i planificació de:

— Difusió de característiques i avantatges entre les pimes.
— Márketing entre pimes de la resta de l'Estat i del sud

d'Europa.
— Atracció d'operadors internacionals i serveis al mercat.

b) Per les entitats financeres presents a Barcelona:

— Extensió entre empreses clients.
— Participació con a market makers.

c) Esforç per constituir un centre principal d'un possible
«segon listing» europeu que doni suport al nou mercat de pimes.

3r. Tecnologia.

a) Xarxa continental (operadors europeus actuant sobre
Barcelona).

b) Contractació continuada.

c) Accés en temps real a la informació per agents i inversors.

d) Capacitat de vigilància dels operadors.
4t. Adequació dels productes.

a) Accions: facilitació de la mobilització del capital.

b) Paper comercial: facilitació de garantia-rating; emissions
conjuntes (multiempreses).

c) Mesa de participacions: de base de dades per facilitar
encontres entre l'oferta i la demanda.

5è. Fiscalitat de les plus-vàlues.

a) Facilitació de la integració de patrimonials i participades.

Adequació dels capitals a la facturació real, com a base de

qualificació en rating i ofertes públiques d'accions.

5.5. Mesa de participacions

A més de la necessitat de serveis com el rating, assessorament,
etc., l'informe planteja la creació d'una Mesa de Participacions.

Aquest instrument constituirà un servei institucional, compost
essencialment per una base de dades, en què es registrarien:
— una sèrie d'informacions facilitades per les empreses sobre

la seva activitat.

— ofertes i demandes d'adquisició, venda, establiment de
filials, acords (de distribució, fabricació, ús de tecnologia o

marca, representació, utilització temporals, etc.).

Facilitaria l'encontre entre l'oferta i la demanda entre

empreses que es plantegen, per una causa o altra, operacions de

capital o d'associació. Així mateix, seria una font d'informació

(amb accés tarificat) per als intermediaris (brokers, merchants,
societats de capital risc, etc.) a qui aquestes empreses
n'encarreguin la gestió.

La Mesa té viabilitat pròpia, tant si es construeix el mercat de
pimes com si no, encara que seria un estímul essencial per al
desenvolupament d'aquest. El seu paper no arribaria a les
negociacions, sinó que se centraria a obtenir i classificar les
dades, per transmetre-les als operadors especialitzats i a les
empreses.
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