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Presentació

El número 5 de BARCELONAECONÓMICA presenta, a més de
revolució de l'economia de la ciutat durant el tercer trimestre
del 1989, un avenç de l'evolució anual de lapràctica totalitat de
les variables que de forma regular es consideren. Aquest
comportament ha estat estimat a partir de les dades conegudes
dels primers nou mesos i de la tendència seguida en els darrers
anys, sense oblidar altres consideracions conjunturals i de
política econòmica. En conjunt, pensem que els resultats
obtinguts s'acosten molt als reals, que es publicaran en el proper
número. A més de les informacions ja habituals, i seguint en la
líniad'ampliar i millorar la informació disponible, com a

principals novetats d'aquest número cal remarcar les següents:

— Informació trimestral de les baixes de vehicles. Amb aquesta
informació es vol completar la referida a matriculacions de
vehicles, amb la finalitat de fer un seguiment més acurat de
l'evolució real del parc de vehicles, de gran interès per
emmarcar la problemàtica de la congestió de la circulació
viària a la ciutat.

— Tràfic del Port de Barcelona amb els 20 ports amb més
moviment de mercaderia general. En aquest número a la
informació del tràfic de mercaderies pel Port s'hi incorpora
una anàlisi dels ports d'origen i destinació amb els que
l'intercanvi de mercaderia general amb el de Barcelona ha
estat més rellevant durant els deu primers mesos del 1989. El
principal objectiu d'aquestes dades és posar de relleu, per
tipus de producte, la destinació i l'origen dels principals
fluixos de mercaderies.

— VilaOlímpica del Poblenou. De forma puntual, i com un

apartat més delmercat immobiliari amb un tractament de
monografia, es presenta una anàlisi detallada de les
característiques físiques de la Vila Olímpica que s'està
edificant al Poblenou. A més d'una anàlisi de la distribució del
sòl en funció de l'ús previst, l'atenció es centra en els
habitatges segons la grandària i la tipologia i en funció de la
seva distribució en edificis. Tambées tracta amb detall el tema
dels equipaments públics i la superfície prevista per a usos
comercials i de serveis. Com a suport gràfic s'inclouen dos
plànols, un de l'ordenació general de tota laVila i un altre de
perspectiva general de coms'ha d'integrar el conjunt en el
context de la ciutat i de la façana marítima.

— Moviments migratoris a Barcelona. Amb la recuperació
d'aquesta informació —havia estat tractada en els dos primers
números de BARCELONA ECONÓMICA— es pretén completar les
dades que periòdicament es publiquen d'emigrants i
immigrants a la ciutat, amb un coneixement més exhaustiu
dels llocs d'origen i destinació de les persones que canvien de
residència, amb l'objectiu de contrastar la impressió
generalitzada en el sentit que l'expansió més recent de
l'emigració es deu a aquelles persones que abandonen la ciutat
com a lloc de residència habitual per anar a residir a l'entorn
immediat de Barcelona i així seguir mantenint uns estretes
lligams,—de feina, compres o oci— amb la ciutat.

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

— La Borsa i la plaça fmancera de Barcelona. Monografia
realitzada per Jordi Planasdemunt, en qualitat de Secretari
General de la Borsa de Barcelona, amb la doble finalitat de
donar a conèixer amb el màxim detall i de forma entenedora
el procés de transformació que viu elmercat borsari a nivell
de tot l'Estat, amb la introducció de la contractació a través
delmercat continu, i de fer palesa la preocupació
generalitzada pel moment històric que travessem en relació
amb el futur de laciutat de Barcelona com a plaça financera.

— Barcelona: atractivitat i comerç. Aquest treball, realitzat
perMarçal Tarragó, vol ser una síntesi d'una part dels
resultats obtinguts en el seumoment, durant l'elaboració d'un
estudi sobre el comerç no alimentari a la ciutat de Barcelona
durant l'any 1989. Com s'especifica en el títol, l'objectiu
d'aquesta monografia es incidir en els elements comercials
d'atractivitat que pot oferir la ciutat als seus visitants, ja siguin
turistes o visitants de jornada, que resideixen a l'entorn
metropolità.

Barcelona, 21 de desembre del 1989
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Quadre de síntesi

Darrera

dada

Variació (%) Acumulat darrers
12 mesos

1988/
1987

Absoluts

Activitat productiva
Inversió industrial registrada (milions ptes.)
Volum de crèdit del sistema bancari
al sector privat (prov.) (milers de milions ptes.)
Consum d'electricitat usos cials.-indtals. (Gwh)
Consum de ciment (prov.) (milers tones)
Conferències telefòniques internac. (milers)
Línies telefòniques: Total (milers)

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

Projectes d'habitatgesvisats (prov.)
Habitatges nous previstos a les llicències
d'obresaprovades
Tràfic de mercaderies pel Port

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

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

Tràfic de mercaderies per l'Aeroport
- Total (tones)
- Interior (tones)
- Internacional (tones)

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

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

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

Mercat de treball
Taxa gral. d'atur (Barcelona ciutat) (%)
Taxa gral. d'atur (Barcelona prov.) (°/.)
Taxa gral. d'atur (Catalunya) (%)
Taxa gral. d'atur (Espanya) (°/0)
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

Consum i Preus

Dipòsits del sector privat en el sistema bancari

(prov.) (milers de milions ptes.)
Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh)
Consum de gas canalitzat (milions de tèrmies)
Escombraries recollides (tones)
Matriculació de vehicles (prov.)
Consum de benzina (97 Oct.) (milers litres)
IPC. Barcelona (%)

Espanya (%)

Població
Població resident estimada (milers de persones)

- Naixements
- Defuncions
- Immigrants
- Emigrants

3r.tr.89

3r.tr.89
3r.tr.89
3r. tr.89
3r. tr .89'
3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89

3r.tr.89

3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89

3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89

3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89

Ag.-0c.89
Ag.-0c.89
Ag.-0c.89
Ag.-0c.89
Ag.-0c.89

Set. 89
Set. 89
Set. 89
Set. 89
Set. 89
Set. 89
Set. 89
Set. 89
Set. 89
3r.tr.89

3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89

3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89

1988
3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89
3r.tr.89

952

3.597,3
791
543,5

3.537

825,7
563,5
164,9
95,7

6.280

636

3.999
1.411
2.588
1.652
910
742

15.441
8.540
6.900

2.337
1.391
946

1.168
242
533
134
259

11,6
13,8
12,7
16,4

83.935
21.229
33.616
50.319
13.256
73.775

6.396
1.683

23.702

5.796,6
300,5
289,2

134.681
53.276
66.341

3,11
3,01

1.744
3.2871
3.8351
3.449
7.232

(A) s/ període anterior

(B) s/ mateix període any anterior

(C) taxa de variació interanual

(D) variació 1988/1987

6

-4,5

-2,6
5,9

-11,1
-10,7

0,9
0,4
1,7
1,8

-46,6

9,3

-11,0
-8,3
-12,4
-11,7
-9,2
-14,5

-4,8
-6,1
-3,1

7,3
0,5
19,1

1,5
-51,9
70,3

-38,8
123,3

-0,3
0,8
-2,5
1,2

-3,8
-14,8

-43,7
-26,3
-26,4

1,5
-19,6
-52,0
-15,2
-22,2
-12,9

5,82
5,92

-0,21
-5,0'
7,3
0,0

0,7

15,9
16,6
11,5
32,5
4,0
2,4
6,9
8,9
11,8

11,0

1,9
-4,5
5,8
8,1

-1,6
23,1

3,5
4,8
1,9

15,1
10,0
23,3

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

-15,-4
-29,2
-24,0
-8,5
-28,6

5,0

2,5
24,8
6,1

25,8
6,4
5,3
4,4
7,2
7,2

-2,-61
-3,6'
9,7
2,6

6.569

493,7*
1000
2.199
13.957

32.993

2.536

17.940
5.998
11.942
6.824
3.803
3.021

60.353
33.387
26.964

7.894
5.029
2.865

3.3703
1.2863
1.1013
4913
4923

318.270

35.928
8.193

117.755

1.190,3*
1.308
2.176

598.867
236.022
280.646

7,51
6,81

13.2281
16.2511
12.546
25.874

n.d.

n.d.

12,5
24,0

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
44,8

17,1

2,0
-0,8
3,5
4,7

-2,0
14,5

17,0
18,4
15,3

10,9
7,5
17,5

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

15,2

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

18,1
6,8
6,9
4,3
12,4

n.d.

-2,3
-2,0
12,0
6,8

n.d.

n.d.

4,2
30,9
13,0
4,1
2,4
5,6
12,6
46,9

n.d.

6,4
-1,6
11,2
8,0
4,7
13,1

26,2
25,0
27,7

8,3
9,6
5,8

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.

22,7
-4,2
-1,7
7,3
17,0
6,0
5,2
5,8

-0,9
-2,1
5,4
15,1
27,2

* Variació absoluta darrers 12 mesos

Dades provisionals
Variació acumulada Setembre 1989/Desembre 1988. Dades provisionals
Acumulat darrers 9 mesos

Estabilització dels fluxos inversors
Sensible canvien la tendència expansiva
dels darrers trimestres
Accentuació de la tendència alcista
Desceleració dels elevats ritmes de creixement
Manteniment d'elevats ritmes expansius
Estabilització de la taxa de creixement
Es manté l'expansió moderada
Lleu accentuació del ritme de creixement
Desacceleració de la trajectòria expansiva
Notable davallada del ritme de creixement

Manteniment dels ritmes moderats de creixement

Desceleració de les taxes de creixement i superior
dinamisme de les desembarcades

Persisteix el ritme expansiu, gràcies a l'acceleració
del ritme de creixement de les desembarcades.

Significativa caiguda de les embarcades

Manteniment dels nivells assolits i reforçament
del màxim històric pel que fa a tràfic internacional

Reactivació dels forts ritmesexpansius,
especialment del trànsit intemacional

Lleu increment del total de pemoctacions
i substitucióde l'hegemonia del visitant comercial
i de negocis pel turista vacacional

Fre enla disminucióde la taxa d'atur de
Barcelona. Millora pel conjunt d'Espanya provocada
per la influència estacional del turisme

Ralentització dels ritmes de disminució de l'atur

masculí; Ileu flexió a l'alça de l'atur juvenil i
femení, motivatper l'acabament del curs escolar
i els nivells assolits
Manteniment dels ritmesde disminució
Canvi de tendència per factors estacionals

Notable davallada dels ritmes d'expansió,
sobretot a la Indústria, causada per
l'estacionalitat

Persisteix el creixement a unes taxes menors

que a la resta de l'Estat

Recuperació dels nivells de consum
Consolidació dels nivells assolits
Moderació enel ritme de creixement
Alentimentdels elevats ritmes expansius
Evolució en consonància amb les matriculacions
Es revifa la inflació a tot l'Estat, amb
un superior increment a Barcelona

Es manté la tendència a unmoderat
creixementvegetatiu negatiu
Es moderael saldo negatiu gràcies a una
taxamés dinàmica de la immigració



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 metal•fics industrials

Maquinària elèctrica

Aparells elèctrics
Automoció

Enquesta comercial. Grans superfícies (prov.)

Enquesta d'activitat turística

Agost-Setembre

Reducció de l'activitat per motius estacionals. Bones perspectives per la resta de l'any
Es manté el bon comportament de les vendes, especialment les exteriors. Excel«lents perspectives
Persisteix la tònica depressiva dels darrers trimestres, amb una sensible millora de les perspectives
Comportament força positiu de totes les variables, complementat amb unes expectatives inunillorables
Davallada conjuntural de l'ocupació. Bones perspectives basades en unes comandes a l'alça
Activitat molt afectada per raons estacionals. Perspectivesmés favorables que un any abans
Evolució claramentmarcada per l'estacionalitat. Con la restad'activitats, bones perspectives
Producció ivendes afectades per l'estacionalitat peròamb excel•lents perspectives
Alentimentdels ritmes de creixement més enllà dels efectes estacionals. Bones perspectives
Sensible reducció dels ritmes de creixement de producció, vendes icartera de comandes
Manteniment de la tendència alcista dels darrersmesos, especialment a producció i vendes exteriors
Caiguda, per l'estacionalitat, dels ritmesde creixement de producció ivendes. Expectatives alcistes

3r.tr.1989

Evolució positiva del trimestre i bones perspectives per al següent

Agost Octubre

Manteniment dels nivells d'ocupació hotelers, tot i el canvi de composició dels visitants. Increment
de l'estadamitjana.

La conjuntura econòmica de Barcelona
durant el tercer trimestre de l'any
Durant el tercer trimestre del 1989, tot i acusar els lògics

efectes estacionals, l'economia de Barcelona ha mantingut uns
considerables ritmes d'expansió, en part deguts al fet que el
recés estacional propi d'aquest trimestre té tendència a fer-se
menys accentuat.

És en termes d'indicadors de producció que la disminució de
l'impacte vacacional sembla més intensa i, encara que en la
majoria de casos els valors de les variables disminueixen en

relació amb el trimestre anterior, en pràcticament tots
augmenten de forma intensa en relació amb el mateix trimestre
de l'any passat. De fet, el tremp expansiu de la producció
continua sent més intens que el del consum.

Pel que fa als indicadors d'activitat industrial, les enquestes de
conjuntura industrial acusen l'impacte estacional, si bé en la
majoria de casos de forma menys accentuada que en el mateix
trimestre de l'any anterior. Els sectors més vinculats al consum
final—Alimentació, Pell, calçat i confecció, Química
domèstica— són els menys afectats a la baixa per l'estiu, i en
algun cas pot considerar-se que, al contrari, l'estiu i l'afluència
turística els pot empènyer a l'alça. Hi ha d'altres casos—Fusta i
mobles, Productes farmacèutics, Productes metà1.1ics,
Maquinària elèctrica— en què sembla que s'acusa una certa
saturació després d'uns mesos de creixements molt elevats, tot i
que en d'altres—com l'Automoció— els senyals de saturació
són menys intensos del que podria esperar-se. El més rellevant,
però, són les perspectives notablement positives previstes per a
tots els sectors per al bimestre octubre-novembre, amb unes

expectatives en general més favorables que no pas les d'ara fa un

any.

Altres indicadors industrials, com la inversió industrial
registrada o el consum d'electricitat pera usos industrials o

comercials, presenten una situació més diversa. La primera
augmenta lleument en relació amb el mateix trimestre de l'any
passat i disminueix una mica en relació amb el 2n trimestre de
l'any.El segon experimenta increments molt elevats, tant en
relació amb el trimestre anterior com, sobretot, en relació amb
el mateix període d'un any abans. La generalització de l'aire
condicionat durant l'estiu pot incidir en aquests importants
augments de consum d'energia elèctrica, sobretot si tenim en

compte que aquest epígraf també inclou el consum per usos
comercials. Tanmateix, l'increment és prou elevat perquè calgui
pensar amb un increment rellevant de l'activitat productiva, i
més si tenim en compte que la taxa de variació interanual ja se

situa en el 12,5 "Yo.

Pel que fa a l'ocupació industrial, els ritmes de creixement són
mésmoderats, de forma que les contractacions incentivades en
el sector només augmenten d'un 2,5 % en relació amb el mateix
trimestre de l'any passat.

Pel que fa al crèdit concedit pel sistema bancari al conjunt del
sector privat—empreses i famílies— es produeix una infiexió en

el seu creixement, que en comporta una lleu disminució en

relació amb l'estoc existent a final del 2n. trimestre, derivada de
les mesures restrictives dictades per les autoritats monetàries a

començaments del trimestre.
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Altres indicadors relacionats amb l'activitat industrial, com el
moviment de mercaderies del port, experimenten dinàmiques
pròpies condicionades per l'evolució del nostre comerç exterior,
caracteritzades per l'estancament o lleu increment de les
exportacions i l'intens creixement de les importacions. Així,
continua incrementant-se de forma intensa el volum de
mercaderies desembarcades, sigui de càrrega general o del
conjunt de mercaderia, i en disminueix moderadament la
sortida, fins i tot en termes de mercaderia general.

Quant als indicadors relacionats amb el sector de la
construcció, es constata una desacceleració notable en els
elevadíssims ritmes d'increment experimentats en els darrers
trimestres a nivell provincial, especialment en termes de
projectes d'habitatges visats i, en menor mesura, de consum de
ciment. Tanmateix, a la ciutat de Barcelona, creix el nombre de
llicències d'obres per a nous habitatges concedides —tot i que
ens movem en uns nivells molt baixos—, de forma que el
nombre acumulat en els darrers dotze mesos supera el del
conjunt de l'any passat. Igualment, el nombre de contractes

incentivats registrats al sector augmenta en relació amb el
mateix període de l'any 1988, tot i la desceleració estacional
respecte al trimestre passat.

Pel que fa al sector serveis, l'augment espectacular, en relació
amb el mateix trimestre de l'any passat, del nombre de
conferències internacionals torna a fer evident l'intens
creixement de les relacions de la nostra economia amb
l'exterior. Tanmateix, el fet que el nombre de trucades
internacionals disminueixi en relació amb el trimestre anterior
mostra que, malgrat l'evident increment del turisme a la ciutat,
el gros d'aquestes trucades correspon a les vinculades als
negocis. El nombre de línies telefòniques instal.lades, tot i les
limitacions tècniques, continua augmentant de forma intensa,
fins i tot en relació amb el trimestre anterior, especialment les
més vinculades a les activitats productives, les centraletes
d'enllaç.
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Pel que fa al turisme, el nombre de pernoctacions hoteleres
efectuades durant el període agost-octubre denoten que es tracta

dels mesos de més afluència de turisme vacacional i de visitants
en etapa de viatge, de forma que aquests compensen la
disminució dels visitants per negocis i el total de pernoctacions
s'incrementa lleument en relació amb el trimestre anterior.
D'altra banda, el nombre de passatgers de l'aeroport
experimenta una nova estrebada, sobretot en termes de

passatgers de vols internacionals, amb un augment superior al
23 % en relació amb l'any passat i superior al 19 % en

comparació amb el trimestre anterior. Així, el volum acumulat
de passatgers de l'aeroport de Barcelona durant els darrers 12
mesos arriba als 7,9 milions de persones, dels quals el 36 %
correspon a vols internacionals.

Per la seva banda, l'enquesta de conjuntura comercial a grans
superfícies de la província de Barcelona, a causa de la seva

especificitat estructural i locacional, reflecteix un comportament
força expansiu que contrasta amb el més recessiu dels petits
establiments comercials, de caràcter més urbà i més afectats per
la caiguda del consum estival.

Pel que fa al mercat de treball, els serveis continuen generant
la granmajoria —el 75 `)/0— dels contractes incentivats que es
registren a les oficines de l'INEM, percentatge que si bé pot
estar unamica inflat per una major rotació de contractes en

relació amb la indústria —que no amb la construcció—, fa prou
evident el paper determinat dels serveis en el conjunt de
l'estructura productiva de la ciutat.

Pel que respecta a la taxa d'atur, aquesta es manté en

l'11,6 °/0, ja que el decrement del nombre d'aturats en relació
amb el trimestre anterior és molt petit—d'un 0,3 %—, tot i que
la disminució al llarg dels darrers 12 mesos supera el 15 `1/0. Hi
ha un lleu increment del nombre d'aturats juvenils, ja que es

tracta del trimestre en què els joves que finalitzen els estudis

s'incorporen al mercat de treball. L'atur masculí disminueix
moderadament, però en canvi, el femení augmenta lleument. De
fet, cal tenir present que el tercer trimestre de l'any és,
tradicionalment, el que genera més tensions en el mercat de
treball de Barcelona, a diferència de Catalunya o de la resta de
l'Estat, en què el factor estacional —a causa de la major
incidència turística— impulsa a la baixa la taxa d'atur.



Pel que fa al consum, totes les variables experimenten
descensos en relació amb el trimestre anterior a causa de
l'impacte estacional. Totes, també, augmenten significativament
en relació amb el mateix trimestre de l'any passat, tot i que,
excepte les escombraries recollides, ho fan a ritmes lleument
inferiors dels experimentats durant els 12 darrers mesos. La
desceleració més important correspon al nombre de vehicles
matriculats a la província, que tot i aconseguir un nou màxim
absolut, es veu afectada per les restriccions creditícies i no pot
mantenir els elevadíssims ritmes d'expansió experimentats
durant els darrers anys.

Quant als consums domèstics energètics, gas i electricitat, el
seu creixement —així com l'acumulat dels 12 darrers mesos— és
més intens que l'experimentat durant el 1988, en què a causa, en

bona part, dels motius climàtics, disminuí llur volum absolut.

El diferencial que els darrers mesos s'havia mantingut entre
Barcelona i el conjunt de l'Estat en termes de preus al consum
—amb un creixement més intens a la resta de l'Estat— tendeix
no tan sols a desaparèixer, sinó que l'acumulat dels darrers 12
mesos reflecteix una tornada a la situació tradicional: superiors
tensions inflacionàries a Barcelona que a la resta de l'Estat. En
conjunt, el revifament de la inflació es fa extensiu arreu i sembla
lleument més intens a Barcelona.

Pel que fa als preus de la venda al detall, les enquestes
comercials reflecteixen que els majors increments es produeixen
en el petit comerç de productes de consum quotidià
—alimentació i drogueria i neteja— així com a les grans
superfícies. En canvi, pel que fa al tèxtil, les enquestes
reflecteixeri importants increments en les compres que, això no

obstant, es tradueixen més fleblement en els preus de venda,
possiblement a causa de la baixa estacional de vendes pròpia
d'aquests mesos. D'altra banda, cal tenir en compte que les
previsions de les empreses industrials enquestades apunten cap a

una desceleració del nivell de preus industrials—si més no, en
origen— per al bimestre octubre-novembre, que caldrà veure si
es tradueix en l'índex general.

Finalment, pel que fa a la població, persisteix el
comportament ja tradicional de naixements i defuncions —que
dóna lloc a un saldo vegetatiu progressivamentmés negatiu—,
mentre que el nombre d'immigrants, com al trimestre anterior,
torna a créixer a ritmes superiors al d'emigrants, tot i que
aquests encara representen el doble d'aquells. Val a dir, pel que
fa als fluixosmigratoris, que al voltant del 55 % dels emigrants i
del 35 % dels immigrants tenen com a destinació o origen les set

comarques de la regió metropolitana —Regió I més l'Alt
Penedès i el Garraf. Això vol dir que, en bona mesura, es tracta
de migracions suburbanes.i que el saldo de sortides netes a

l'exterior d'aquesta aglomeració metropolitana no assoleix xifres
tan elevades per a la ciutat de Barcelona que si considerem el
total de persones que marxen o s'instal•len del municipi estricte.

En síntesi, doncs, es tracta d'un tercer trimestre que acusa

lògicament, l'impacte estacional, el qual, tanmateix, és cada cop
menys intens, especialment pel que fa a les variables de
producció. Els volums acumulats en els darrers 12 mesos fan
pensar que el conjunt de l'any experimentarà uns ritmes de
creixement tant o més intensos que els de l'any anterior, excepte
en aquelles variables que havien crescut de forma exponencial
en els darrers anys, de forma que els ritmes expansius generals
sembla que tendeixen a harmonitzar-se.

L'estalvi, en termes de dipòsits del sector privat en el sistema
bancari, desaccelera intensament el seu creixement en relació
amb l'estoc existent a final del 2n. trimestre. Tanmateix,
l'increment acumulat des del tercer trimestre de l'any passat
continua sent molt elevat.
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Quadre de síntesi. Avenç any 1989

Activitatproductiva
Consum d'electricitatusos cials.-indtals. (Gwh)
Consum de ciment (prov.) (milers tones)
Coliferències telefòniques intemac. (milers)
Línies telefòniques: Total (milers)

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

Projectesd'habitatges visats (prov.)
Habitatges nous previstos a les llicències
d'obresaprovades
Tràfic de mercaderies pel Port

- Total (milers tones)
Embarcades
Desembarcades

- Càrrega general (milers tones)
Embarcades
Desembarcades

Tràfic de mercaderies per l'Aeroport
- Total (tones)
- Interior (tones)
- Internacional (tones)

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

Pemoctacions enhotels de 1-5 estrelles i en hostals
de 3 estrelles - Total

(milers) - Comercial-Negocis
- Turisme

Fires-Congressos
- Altres

Mercat de treball
Taxa gral. d'atur (Barcelona ciutat) (%)
Taxa gral. d'atur (Barcelona prov.) (%)
Taxa gral. d'atur (Catalunya) (%)
Taxa gral. d'atur (Espanya) (%)
Atur totalenregistrat (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

Consum iPreus
Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh)
Consum de gas canalitzat (milions de tèrmies)
Escombraries recollides (tones)
Matriculació de vehicles (prov.)
Consumde benzina (97Oct.) (milers litres)
IPC. Barcelona (%)

Espanya (%)

Població
Població residentestimada (Desembre 1989)

- Naixements
- Defuncions
- Immigrants
- Emigrants
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3.060
2.300
14.970

834,0
567,0
167,6
97,7

35.465

2.640

18.127
6.019
12.108
6.860
3.769
3.091

60.920
33.540
27.380

8.025
5.140
2.885

4.175
1.638
1.320
644
573

11,3
13,4
11,6
16,3

82.088
20.277
33.246
48.842
12.970

328.903

35.463
7.977

117.612

1.320
2.197

607.510
237.000
285.250

7,3
6,9

1.727.000
13.120
16.310
12.790
26.310

12,3
18,1
19,2
3,2
2,2
4,7
7,5

54,2

n.d.

-2,7
-6,2
-0,5
7,2
4,9
10,9

-2,2
-13,1
15,9

9,6
11,8
5,6

4,2
30,9
13,0
4,1
2,4
5,6
12,6
46,9

n.d.

6,4
-1,6
11,2
8,0
4,7
13,1

26,2
25,0
27,7

8,3
9,6
5,8

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

-5,8
-15,2
-12,0

1,2
n.d.

29,3

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

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

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

8,6 -4,2
5,9 -1,7-
8,4 7,3
33,1 17,0

n.d. 6,0
5,9 5,2
4,6 5,8

-0,7 -0,9
-4,0 -2,1
-5,0 5,4
16,0 9,1
34,3 15,1

12,8
22,8
35,1
3,7
2,1
6,8
8,4
34,7

17,1

0,9
-1,9
2,4
6,0

-1,3
16,7

9,5
9,7
9,3

10,9
8,2
16,2

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

-15,5
-29,1
-21,9
-10,4
-27,8
12,9

11,0
25,0
8,0

7,9
7,3
4,4
9,9
5,4
7,3
6,9

-1,0
-3,2
1,2
13,1
7,0

Es triplica el creixement de l'any anterior
Manteniment dels accelerats ritmesd'expansió
Intensa accentuació de la tendència expansiva
Manteniment delmoderat creixement de les líniesprivades
i del creixement de les més lligades a activitats
nrndurtivpq

Desceleració al 2n. semestre

Inici d'una recuperació alcista a partir d'uns nivells
molt baixos

Reforçament del Port com apunt de destí més que d'origen,
amb comportaments puntuals molt condicionatspel tràfic de

líquids i sòlids a doll
Sensible inflexió en la tendència positiva de la càrrega general
embarcada ireforçament del paper del Port com a punt d'entrada
d'aquesta mateixa càrrega.

Desceleració lògica dels elevadíssims ritmesde creixement

experimentats l'any 1988, tot i el manteniment d'elovades
taxes expansives

Manteniment dels elevats ritmesde creixement iniciats el 1986,
amb un superior dinamismedel tránsit internacional que partia
d'uns nivells molt més baixos

Evolució positiva tot i l'estancament del sector a Catalunya
ia la restade l'Estat. Predomini dels visitants obligats
(negocis, fires icongressos) sobre els no obligats (turisme,
etapa de viatge, etc.)

Continua la caiguda de la taxad'atur a Barcelona -disminució
de 2,4 punts-tot i que amb menys intensitat que l'any anterior
-que ho féu en 3 punts.

Manteniment de la sensible tendència a la baixa pel que fa al

conjunt dels aturats. L'atur juvenil iels aturats sense
ocupació anterior són els col.lectius que més s'han beneficiat

de la represa econòmica. L'atur masculí ha continuat disminuint
a uns ritmesmolt més elevats que el femení. La desceleració dels

contractes registrats podria provenir d'unadisminució en la
rotació
El superior dinamisme dels contractes incentivatsde la
Construcció és un reflex del nivell d'activitat del sector idel
menor pes que té en relació amb la Indústria i els Serveis

Recuperació després de la davallada per motius climàtics de11988
Es recupera la tendència lleument a l'alçadels darrers anys
Desceleració del ritme expansiu consolitat d'ençà 1986
Notable disminució de les taxes expansives dels darrers tres anys
Evolució no tan expansiva com la del parc d'automòbils

Després d'un any 1988en que la taxa d'inflació fou inferior a

Barcelona, aquest any s'ha revelat de nou unes majors tensions

inflacionistes a la ciutat que al conjunt de l'Estat

Es manté la tendència a la pèrduade població resident afavorida

per un creixementvegetatiu cada cop més negatiu iun saldo
migratori que aquest any s'estabilitza, però clarament dominat
per l'emigració



Indicador
Darrerperíode
disponible Tendència

Enquestes de conjuntura
Enquestes industrials (província)
Total indústria

Alimentació

Tèxtil

Pell, calçat iconfecció

Fusta i mobles de fusta

Arts gràfiques

Farmacèutica

Química domèstica

Productes metal.lics industrials

Maquinària elèctrica

Aparells elèctrics

Automoció

Enquesta comercial. Grans superfícies (prov.)

Enquestad'activitat turística

Any 1989

Evolució claramentexpansiva de la producció iles vendes, amb un superior dinamisme per part de les

adreçades al mercat interior. Els preus han mantingut una tendència alcista. Un bon any per la indústria

Volums de producció id'ocupació molt expansius d'ençà principis d'any. Les vendes almercat interior

han estat més dinàmiques que les del mercat exterior. Un bon any amb bones perspectives pel proper
Producció estabilitzada, lleument a l'alça durant el segon trimestre. Nivell d'ocupació en regressió.
Evolució negativa de les vendes, especialment les adreçades a l'exterior. Perspectives relativament millors
Evolució irregular de producció i ocupació amb una lleu tendència positiva. Vendes més dinàmiques a
l'interior que a l'exterior amb preus a l'alça d'ençà principis d'any. Espreveu un bon finald'any
Producció expansiva durant el primer semestre seguida d'un notable retrocés al tercer trimestre. Vendes

moltdinàmiques a tots els mercats que es tradueixen en uns preus alcistes. Previsions a la baixa

Producció i ocupació a l'alça, només alterades per motius estacionals. Idèntic comportament per les vendes
interiors i més estabilitzades les exteriors. Excel.lents perspectives per l'any 1990

Producció i vendes en elmercat interior a l'alça, amb taxes molt elevades. Evolució més negativa de les

exportacions iuna cartera de comandes aturada que es tradueix enunes perspectives futures poc brillants
Un primer semestre molt expansiu tant en producció com en ocupació i en vendes almercat interior i

més irregular pel que fa a les exportacions. Preus a l'alçadurant tot l'any. Un excercici molt brillant

Forta recuperació dels ritmes de producció ivendes durant la primera meitat d'any. Les perspectives de

cara als propers mesos són moltoptimistes.
Notable expansió de la producció i vendes durant el primer semestre, amb un canvi de sentit a partir de
l'estiu. Les previsions de cara a un futur immediat són moltbones
Manteniment d'elevatsritmes de creixement de la producció i ocupació, amb igual tendència al conjunt de
vendes. S'espera acabar l'any amb la mateixa tònica d'expansió
Aquesta activitat presenta els ritmes de creixement més expansius de tota la indústria tant pel que fa a

producció com a vendesi cartera de comandes. Bones perspectives tot i les restriccions creditícies

Any 1989

Obviant els factors estacionals, l'evolucióde la seva activitat ha estat molt positiva durant el

segon itercer trimestre. Això ha inciditsobre unspreus a l'alça i un augment de l'ocupació

Any 1989

Any expansiu, en contraposició amb l'estancament català i espanyol. L'estacionalitat es manifesta més en el

canvi de perfil del visitant que en oscil.lacions numèriques importants

L'evolució econòmica del 1989.
Avenç de resultats.

En aquest número de BARCELONA ECONÒMICA presentem un

avenç de les dades corresponents al conjunt del 1989. Aquestes
dades provisionals han estat estimades a partir de la informació
disponible en tancar la revista, que habitualment correspon als
nou, deu o, fins i tot, onze primers mesos de l'any. Teninten
compte que habitualment també disposem de sèries dos, tres o
més anys enrera, s'han efectuat aquestes estimacions que
considerem força acostades a les xifres definitives.

Durant el 1989, l'economia de Barcelona ha prosseguit
creixent a ritmes elevats i ha continuat en la tònica expansiva
encetada a les darreries del 1985. El creixement, com en l'any
anterior, ha estat més intens en la producció que en el consum,
on després dels increments exponencials del 1987 s'ha produït
unaprogressiva i lògica desceleració. Pel que fa als indicadors de
producció, l'evolució tampoc no ha estat homogènia i n'hi ha
alguns que han tingut una evolució més dinàmica que l'any
anterior i d'altres que no tant, sigui a causa de l'intensíssim
creixement d'exercicis anteriors o de circumstàncies específiques
que afecten aquell indicador.

Pel que fa als indicadors de producció industrial, el més
destacable és l'estrebada que experimenta el consum
d'electricitat per a usos industrials i comercials, amb un augment
de vora el 13 %, que és superior, fins i tot, al del 1987. Així,
aquest tipus d'electricitat constitueix el 70 "1/0 del total d'aquest
consum energètic a la ciutat. D'altra banda, després de la
construcció, la indústria és l'activitat productiva que
experimenta un creixement més elevat de contractes incentivats,
que augmenten d'un 11 % en relació amb l'any anterior, tot i
que només constitueixen el 22 `)/0 del total, és a dir, una
proporció ben reduïda en relació amb el total.

Altres indicadors relacionats amb l'activitat, com és el de les
mercaderies carregades i descarregades pel port, tenen un

comportament desigual, en aquest cas directament condicionat
per l'evolució del nostre comerç exterior. Així, la disminució del
volum de mercaderies totals i de càrrega general embarcada ve
compensat pel de desembarcada, amb un creixement
especialment rellevant, de vora el 17 `)/0, en la mercaderia
general —sobretot en la provinent de l'exterior.
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Per la seva banda, el volum de mercaderies carregades i
descarregades per l'aeroport creix de forma elevada —per
damunt del 9 %—, tot i que no pot mantenir els elevadíssims
increments de l'any anterior, que superaren el 25 %. En aquest
cas, l'augment de les provinents de vols interiors és una mica
superior al de les corresponents a vols internacionals.

Quant a la construcció, el nombre d'habitatges visats a la
província augmenta de vora un 35 %, mentre que el consum de
ciment ho fa d'un 22,8 %. Tanmateix,mentre aquest manté uns
valors similars als de l'any anterior, aquells disminueixen
moderadament després de dos anys d'augments exponencials.
De fet, les restriccions creditícies vigents des de mitjans d'any
semblen incidir de forma més intensa en els habitatges visats
—que experimenten una desceleració a partir del 3r. trimestre
que en el consum de ciment, on l'obra pública no es veu

afectada per aquest tipus de circumstàncies.

Pel que fa als indicadors de construcció a Barcelona, d'una
banda ens trobem que el nombre de llicències d'obres d'habitatge
concedides augmenta notablement en relació amb l'any passat
—tot i excloent-n'hi els dos milers corresponents a la Vila
Olímpica, en tant que oferta que no serà efectiva pel cap baix
fins al 1993. Tanmateix, aquest nombre de llicències tan sols
equival al 80 % de la mitjana d'habitatges acabats en els dos o

tres darrers anys, la qual cosa indica que, si més no a termini
curt, aquest nombre encara disminuirà. D'altra banda, però, la
construcció és el sectormés dinàmic en termes de contractes
incentivats efectuats a la ciutat, els quals representen el 5 `)/0 del
total.

Quant als indicadors de serveis, les conferències telefòniques
internacionals són un dels que experimenten creixements més
elevats, amb un augment superior al 35 %. El nombre de línies
telefòniques instal.lades manté ritmes de creixement notables, si
bé no tan elevats com l'any anterior. Les línies d'enllaç
—centraletes— continuen sent les de creixement més intens,
superior al 8 `)/0.

Quant al turisme, la manca de dades de pernoctacions per als
anys anteriors ens impedeix fer comparacions del tot exactes.
Tanmateix, les dades trimestrals del 1989 semblen indicar un
comportament força positiu, especialment si tenim en compte
l'estancament del sector a la resta de Catalunya i de l'Estat. En
concret, el turisme que veper raó de fires i congressos sembla el
més expansiu, mentre que el turisme per motius vacacionals no
assoleix encara els increments que potencialment podria
aconseguir.

Molt directament relacionat amb el turisme, el nombre de
passatgers de l'aeroport és un dels indicadors més expansius de
l'any. El creixement dels passatgers de vols internacionals és
molt elevat —més del 16 %—, amb un increment que és el
doble del dels passatgers de vols interiors. D'aquesta forma, el
nombre de passatgers de l'aeroport en el darrer any se situa en

els 8,3 milions, la qual cosa és força positiva des del punt de
vista econòmic, però mentre no acaben les obres d'ampliació i
remodelació comporta un nivell de congestió molt elevat.
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Pel que fa al mercat de treball, les contractacions incentivades
en els serveis són àmpliament majoritàries —el 73 % del total
i possiblement per això són les que tenen un creixement més
moderat, del 8 %. En termes de taxa d'atur, aquesta disminueix
de 2,4 punts en relació amb desembre de l'any passat i queda en

un 11,3 ')/0, xifra que comença a ser homologable amb la de la

mitjana comunitària, que està dos punts per sota. Es tracta
d'una disminució important però lògicament inferior a la gran
davallada experimentada el 1988, que fou de 3 punts. Sembla
evident que la ciutat es beneficià abans de la caiguda de l'atur
que no pas el conjunt de la província o de Catalunya. De fet, ha
estat durant el 1989 quan la província de Barcelona i el conjunt
de Catalunya han experimentat davallades més intenses en la
taxa d'atur, de forma que aquesta s'ha homogeneïtzat en relació
amb la situació de final de l'any passat i la taxa de Barcelona
queda només tres dècimes per sota de la del conjunt de
Catalunya. Per segments d'aturats, l'atur juvenil i el masculí són
els que experimenten majors disminucions, de forma que
s'accentua l'envelliment i la feminització del col.lectiu de
desocupats.

Pel que fa al consum, ja hem avançat que el seu
comportament no ha estat tan expansiu com, en general, el de la
producció. Tanmateix, cal remarcar l'important augment del
consum domèstic d'energia, tant de gas com d'electricitat. Aquest
augment no es pot atribuir només a causes climàtiques, ja que
ha estat força regular al llarg de l'any.

Pel que respecta a d'altres indicadors de consum, com les
escombraries recollides, es manté un increment de certa entitat
—4,4 %—, tot i que inferior al dels dos darrers anys. Quant a la
matriculació de vehicles, assistim a una desceleració del
creixement d'aquesta magnitud que, malgrat assolir màxims
històrics al juliol, d'aleshores ençà s'ha estabilitzat a nivells
similars als de l'any passat a causa de les restriccions creditícies i
tot i les polítiques comercials dels fabricants per obviar-les.

Pel que fa als preus, el rebrot inflacionista ha afectat més
intensament Barcelona que el conjunt de l'Estat, de forma que
es torna a la situació tradicional d'increments més intensos a la

ciutat, situació trencada puntualment durant l'any passat.

Finalment, pel que respecta a la població, persisteix la
disminució absoluta amb ritmes una mica més intensos que el
d'anys anteriors i assistim a unaaccentuació de la caiguda de la

natalitat, que l'any 1988 semblava que es descelerava. Quant al
saldo migratori, després d'una intensificació interrompuda del
seu caràcter negatiu durant força anys, sembla que tendeix a

estabilitzat-se gràcies a un creixement percentual més intens de
les immigracions que de les emigracions. En tot cas, és evident
que la mobilitat d'entrada i sortida de residents de la ciutat
s'accentua, especialment pel que fa als intercanvis amb la resta

de la regió metropolitana.

En síntesi, doncs, el 1989 ha estat un any força positiu per a
l'economia de la ciutat, amb una certa anivellació dels ritmes de
creixement entre els diferents sectors i activitats productives i un
manteniment a nivells notables, encara que lògicament no tan

elevats com anys anteriors, de les variables vinculades al
consum.
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1.1. La inversió industrial registrada
La inversió industrial registrada al 3r. trimestre de 1989

La inversió industrial registrada a Catalunya durant el tercer
trimestre d'enguany ha estat moltmés elevada que l'enregistrada
durant el mateix període de l'any passat. Els més de 20.600
milions de pessetes invertits en noves instal.lacions o en

ampliacions d'indústries ja existents reafirmen el notable procés
d'inversió que s'està produint a Catalunya d'ençà principis
d'any. Només cal tenir present que aquest volum de recursos és
clarament superior als volums d'inversió enregistrats en els
trimestres anteriors i comparable al volum d'inversió registrat
durant el segon semestre de l'any anterior. De fet, si pel darrer
trimestre de 1989 esmanté la tendència seguida en els tres
primers, el volum d'inversió industrial registrada a Catalunya
durant tot l'any pot superar àmpliament els 70.000 milions de
pessetes, amb un increment a l'entorn del 30 % en termes reals
en relació amb els volums de 1988. Aquestes dades s'han de
matisar en el sentit que més del 55 `)/0 de la inversió total
registrada durant el tercer trimestre d'enguany s'ha concentrat
en cinc empreses.

Comparant les inversions registrades durant aquest darrer
trimestre amb la dinàmica inversora del primer semestre
d'enguany, hi destaca el predomini de les inversions en noves

instal•lacions industrials, que pràcticament doblen les adreçades
a ampliacions, sensiblementmajoritàries a la primera meitat
d'any.

La inexistència de grans inversions industrials a Barcelona
provoca que, del total de la inversió registrada durant aquest
tercer trimestre, la localitzada a la ciutat no representa ni tan
sols un 5 % del total, un nivell de participació sensiblement
inferior a l'assolida durant el primer semestre d'enguany i també
inferior a la del 1987. El predomini de les ampliacions —72 %
del total— sobre les noves inversions ve a confirmar el que ja
s'ha apuntat en altres ocasions, en el sentit que Barcelona
gairebé no disposa de sòl industrial per ubicar-hi noves activitats
industrials a partir d'una determinada grandària. I l'escassetat de
sòl i de sostre industrial disponible, tant a Barcelona com a la
resta del Barcelonès, es tradueix en uns preus difícilment
assequibles per algunes activitats i per a petites i mitjanes
empreses.

La localització de la resta de la inversió industrial segueix la
pauta dels darrers trimestres: guanya participació les comarques
fora de la Regió I, englobades sota l'epígraf Resta de Catalunya,
a costa dels municipis de la resta del Barcelonès, mentre la
participació de la resta de comarques de la Regió I—els dos
Vallès, el Baix Llobregat i el Maresme— sobre el total esmanté
estabilitzada al voltant del 45 `)/0 Sectorialment, a les comarques
de la Regió I—un cop exclòs el Barcelonès—, hi destaquen les
inversions en noves instal.lacions de la Indústria transformadora
dels metalls i, sobretot, d'Altres manufactures. També són
destacables les inversions en ampliacions d'Altres manufactures
a la Resta de Catalunya—exclosa la Regió I.

La inversió industrial registrada a Barcelona

Pel que fa a la inversió industrial registrada a Barcelona
—Quadre 1.1.2— l'anàlisi sectorial es farà a partir de la totalitat
dels expedients— inclosos els de menor quantia, que per tractar
se del període que inclou l'època vacacional per excel.lència,
assoleix un nombre de sol•licituds força inferior —68 en total
a la mitjana dels darrers trimestres, que sol voltar el centenar.
De fet, aquesta reducció en el nombre d'expedients només es

dóna en les sol.licituds per a noves inversions.

Del total de noves inversions registrades a Barcelona durant el
tercer trimestre d'enguany, més d'una tercera part —el
35,3 %— dels recursos es destinen al sector de la Construcció de
maquinària i equip mecànic, especialment de béns d'equip per la
indústria metal.lúrgica. Com a segona destinació dels fluixos
d'inversió destaca l'adreçada a Laboratoris fotogràfics i
cinematogràfics, amb poc més d'un 19 % de la inversió total en
noves instal.lacions. En conjunt, més del 61 % d'aquests tipus
d'inversió es concentra en quatre indústries noves. Del volum
d'inversió restant, només cal referir-se a la lligada a l'activitat de
les Arts gràfiques, gairebé un 13 % del total.

En relació amb la grandària mitjana de les noves inversions,
s'observa una lleu disminució en relació amb el conjunt
d'expedients registrats durant el primer semestre, tant pel que fa
a volum d'inversió per expedient com si es considera la relació
recursos invertits per lloc de treball generat. Un altre factor que
ajuda a caracteritzar aquest tipus d'inversió és el fet que la
major part de noves indústries instal.lades a Barcelona en els
darrers trimestres no s'instal.len en sostre industrial nou. Aquest
fet pot estar condicionat per una oferta de sòl i de sostre

industrial escassa, cara i possiblement poc adequada a la
demanda, a més del predomini d'unes inversions de grandària
reduïda i en gran part abocades a la inversió en maquinària.

Pel que fa a la inversió en ampliacions, el 54 % correspon a

una sola empresa dedicada a la Fabricació d'eines i articles
acabats de metall, exclòs el material elèctric. La inversió de
quatre empreses d'arts gràfiques polaritza més del 30 % del
total. És a dir, el 85 % de la inversió en ampliacions registrada
durant el tercer trimestre d'enguany l'efectuen cinc empreses.
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1

Resta
Catalunya

36,3 100,-
68,0 100,-
47,2 100,-

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

92,8 100,-
89,2 100,-
91,7 100,-

20,7 100,-
23,9 100,-
21,6 100,-

7,0 100,-
63,0
27,1 100,-

1.1.1. Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial* (3r. trimestre 1989)
Inversions declarades iguals o su eriors a 5 milions en capital fix o als 2 milions enmaquinària. Milions de pessetes

Sector

, Resta
Barcelonès

Resta

diiiiiik Regió
Resta

'

Catalunya

Total N 270 401 671 7.944 8.615 4.899 13.514

A 682 309 991 1.278 2.269 4.826 7.095

T 952 710 1.662 9.222 10.884 9.725 20.609

1 - Energia i aigua N - -
- -

- 41 41

A - - - 350 350

T - -
-

- 391 391

2-Extracció i N 22 22 281 303 3.923 wim4.226
transformació de A 74 31 105 Il 108 213 1.767 "ffiF1.980

minerals no energètics T
i productes derivats.

74 53 127 389 516 5.690 6.206

Química

3 - Indústria N 148 334 482 1.168 1.650 431 2.081

transformadora dels A 372 24 396 178 574 181 755

metalls. Mecànica de T

precisió.
520 358 878 1.346 2.224 612 2.836

4 - Altres indústries N 122 45 167 6.495 6.662 504 7.166

manufactureres A 236 254 490 992 1.482 2.528 4.010

T 358 299 657 7.487 8.144 3.032 11.176

Sector lonadellellik Resta

Barcelonès Barcelonès
esta

Regiól

3,0 5,0 58,8 63,7
4,4 14,0 18,0 32,0
3,5 8,1 44,5 52,8

0,5 0,6 6,6 7,2
1,6 5,3 5,5 10,8
0,9 2,0 6,3 8,3

16,0 23,1 56,1 79,3
3,2 52,5 23,5 76,1
12,6 31,0 47,5 78,4

0,6 2,3 90,6 93,1
6,3 12,2 24,7 37,0
2,7 5,9 67,0 72,9

Total

1 - Energia i aigua

2 - Extracció i
transformacióde
minerals no energètics T
i productes derivats.
Química

3 - Indústria
transformadora dels
metalls. Mecànica de

precisió.

4 - Altres indústries
manufactureres

2,0
9,6
4,6

3,7
1,2

7,1
49,3
18,3

1,7
5,9
3,2

1
Dadescorresponents a les inscripcions definitivesen el Registre Industrial d'aquelles inversions en noves instal.lacions o ampliacions que han declarat una inversió total, igual o superior als 5 milions

de pessetes en capital fix o als 2 milions enmaquinària.
N: Noves instal.lacions. A: Ampliacions. T: Total

Font: Dades facilitadespel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat. Elaboració pròpia.
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1.1.2. Inversió industrial registrada a Barcelona* (3r. trimestre de 1989)
Nwesinversior-0101101011110111111,

Sector

Ampliacions

Nombre

d'expedients

Import de
la inversió

(A) (B)

Llocs de
treball

generats

Potència
instal«lada

(Kw)
Nombre

d'expedients

Import de
la inversió

(A) (B)

Llocs de

treball
generats

Potència

instal«lada
(Kw)

110 100,- O 2479
2510 2 38.030 100,- 9 392
2513 18.349 100,- O 0
2514
2552 1

7.616

9.889
100,-
100,-

O

O
0

40
1 568 38,4 1 14 3120
1 17.675 100,- 20 160 3130
I 3.670 97,3 5 59 3141

3163 1 371.925 95,7 7 843
2 2.257 75,6 8 39 3169
3 24.136 95,1 26 158 3191
1 370 100,- 1 3 3199
2 70.660 87,2 38 264 3223
1 33.100 100,- 12 0 3251

3294 205 100,- 0 45

1 840 100,- 5 8 3420 650 76,9 5 4
8 1.932 75,4 21 18 3630

4191 4 14.116 86,3 2 45
4351 1 5.463 89,4 3 30

1 870 100,- 5 8 4354
1 2.000 100,- 3 20 4360

4421 1 3.197 91,9 1 58
1 1.537 38,2 1 10 4532

4534 2 1.365 78,0 20 31
2 2.679 100,- 8 31 4539
1 130 100,- 1 0 4559
2 5.639 97,6 9 10 4681
1 8.550 94,2 9 25 4732
1 475 100,- 7 5 4733
4 37.205 94,9 12 176 4741 3 180.125 99,8 40 911
1 100 100,- 1 0 4742 1 32.840 100,- 9 40
2
3

3.122
14.280

94,2
95,3

4
12

20
230

4812
4822 1 2.750 100,- 5 19

2 5.605 80,8 7 48 4911
2 56.170 100,- 51 239 4930

4951 1 841 100,- 0 30
1 190 100,- 5 0 4959

46 293.870 94,1 273 1.545 Total 22 687.361 97,3 101 2.488

2479 Fabricació d'altres articles ceràmics n.c.o.p.
2510 Fabricació de productes químics bàsics

(excepte productes farmacèutics de base)
2513 Fabricació de productes químics inorgànics
2514 Fabricació de primeres matèries plàstiques
2552 Fabricació de sabons i altres productes de perfumeria
3120 Forja, estampat, embotició, encunyació, tallat i repussat
3130 Tractament i recobriment de metalls
3141 Fusteria metal.lica (portes, finestres, etc.)
3163 Cargoleria i fabricació d'articles derivats del filferro
3169 Fabricació d'altres articles acabats enmetalls
3191 Mecànica general
3199 Altres tallers mecànics
3223 Construcció de màquines de cosir

3251 Construccióde màquines i equipament per mineria,
construcció iobres públiques

3294 Construccióde maquinària per la manipulació de fluids
3420 Fabricació de material elèctric d'utilització iequipament
3630 Fabricaciód'equip, accessoris i peces de recanvi

pera automòbils
4191 Indústria del pa
4351 Fabricació de gèneresde punt en peça
4354 Fabricació de robes de punt
4360 Acabat de tèxtils
4421 Fabricació d'articles de marroquineria iviatge
4532 Confeccióen sèrie de pecesde vestir exteriors

femenines
4534 Confeccióen sèrie de camiseria, llenceria icotilleria

4539 Altres activitats annexesa la indústria de la confecció
4559 Confecció d'altres articles tèxtils n.c.
4681 Fabricació de mobiliari de fusta per la llar
4732 Fabricació d'altres articles d'envasament
4733 Fabricació d'articles d'oficina de paper icartró
4741 Impressió gràfica
4742 Activitats anexes a la impressió
4812 Reparació de pneumàtics
4822 Fabricació d'articles acabats de matèriesplàstiques
4911 Joieria
4930 Laboratoris fotogràfics icinematogràfics
4951 Fabricació d'articles d'escriptori
4959 Fabricació d'altres articles n.c.o.p.

(*) Dades corresponentsa les inscripcions definitives enel Registre Industrial. (A) Import de la inversió enmilers de pessetes.
Font: Dadesfacilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia. (B) Percentatge de la inversiódestinat a maquinària.
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1.2. Enquestes de conjuntura industrial
La conjuntura industrial al bimestre agost-setembre

En aquest número de BARCELONA ECONÒMICA presentem les
dades corresponents al bimestre agost-setembre 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 agost-setembre s'ha revelat com un període en el que la
producció i les vendes han experimentat un notable fre en els
ritmes expansius mantinguts de començaments d'any ençà.
Atesa però, la forta estacionalitat d'aquests mesos, i tal com
semblen confirmar les expectatives de cara al bimestre següent,
es pot esperar que aquesta reducció en els nivells d'activitat
industrial obeexi només a les especials característiques del
bimestre de referència, que inclou el període vacacional per
excel.lència. De fet, la impressió dels empresaris de cara al
bimestre octubre-novembre difícilment pot ésser més optimista
pel que fa a volums de producció, vendes i cartera de comandes.

Entre els factors que impedeixen un augment de la producció
es pot parlar d'un manteniment de la tendència detectada en els
darrers bimestres, que es caracteritza per la rellevància de la
debilitat de la demanda —malgrat els darrers bimestres
expansius— i la lleu flexió a la baixa del nombre d'empresaris
que es refereixen a la insuficiència d'equip productiu com un

factor negatiu a considerar.

L'evolució de l'activitat industrial durant el bimestre de
referència a la totalitat de branques considerades segueix,
gairebé sense excepció, una mateixa pauta que es pot
caracteritzar per una sensible davallada en relació amb el
bimestre anterior, tant pel que fa a producció, com a vendes i
comandes i unes perspectivesmolt optimistes a termini curt.

Alimentació

Aquest és un dels sectors industrials en què, tot i la inflexió
experimentada durant els mesos d'agost-setembre en relació
amb la trajectòria seguida durant els bimestres anteriors, es pot
parlar d'una situació comparable amb la del mateix període de
l'any anterior. És a dir, que molt possiblement la dessacceleració
d'aquest bimestre és purament conjuntural. Això es veuria
confirmat en part, pel fet que si bé el nivell de producció
disminueix sensiblement, les vendes —bàsicament consum final,
menys condicionat estacionalment i, en tot cas, a l'alça en el
mercat interior— no cauen en la mateixa intensitat, augmentant
lleument les dirigides a l'exterior. En la mateixa línia es pot
incloure el manteniment del període de treball assegurat amb la
cartera de comandes actual i la moderada millora del nivell
d'ocupació.

Les perspectives per al proper bimestre són molt positives,
tant pel que fa a producció com a vendes. Els preus de venda,
tant els declarats pel bimestre de referència com els esperats pels
propers mesos, tendeixen clarament a l'estabilització, potser
com a conseqüència dels importants increments acumulats
durant la primera meitat de l'any i de la creixent competència de
productes importats. Entre els factors que segons els empresaris
enquestats impedeixen un augment de la producció, no es

detecten variacions en relació amb els darrers bimestres. La
debilitat de la demanda i l'epígraf Altres causes polaritzen la

pràctica totalitat de les raons.
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Tèxtil

Persisteix la tònica depressiva del sector, especialment pel que
fa a producció i vendes —sobretot, al mercat interior—, mentre
la cartera de comandes i el període de treball assegurat assoleix
uns nivells lleument superiors als del mateix període de l'any
passat. Pel que fa al nivell d'estocs de productes elaborats, no hi
ha variacions sensibles en relació amb el bimestre anterior,
mentre la situació es compara favorablement amb l'existent un
any abans. Les perspectives de cara als mesos d'octubre i
novembre són, segons els empresaris enquestats, força positives
—fins i tot comparant-les amb les expectatives d'ara fa un any,
especialment en les vendes. Vendes que es preveu estaran

sotmeses a la notable puja de preus iniciada l'hivern passat.

Entre els factors que segons les empreses poden influir
negativament en l'augment de la producció, la debilitat de la
demanda es manté als mateixos nivells dels darrers bimestres i
clarament per sota del nivell assolit un any abans. Per contra, el
conjunt de factors agrupats sota l'epígraf Altres causes, manté la
tendència alcista iniciada als mesos d'abril-maig. Darrera aquest
increment, segons comentaris dels experts de la Cambra, hi ha la
creixent competència dels productes tèxtils importants.
Persisteix, amb una lleu flexió a la baixa, el nombre d'empreses
que tenen dificultats de finançament o tresoreria.

Pell, calçat i confecció

Aquesta és l'única branca productiva que no experimenta una
davallada en el seu nivell d'activitat general durant el bimestre
agost-setembre. Mentre el nivell de producció esmanté en la

mateixa línia del bimestre anterior, i clarament superior al nivell
assolit ara fa un any, la cartera de comandes es revela molt
dinàmica, fins al punt que el període de treball assegurat
assoleix cotes màximes en comparació amb la resta de l'any i
amb el mateix trimestre de l'any anterior. Les vendes,
especialment les adreçades al mercat interior, s'han mantingut
en els nivells alts d'anteriors bimestres, fet que ha afavorit el
manteniment de la tendència alcista dels preus. Pel que fa a les
perspectives a un termini curt, són gairebé immillorables, fet
que concorda amb les declaracions sobre la situació de la cartera

de comandes i la impressió que els estocs són més aviat reduïts.

Aquestes apreciacions es veuen confirmades per l'evolució
lleument a l'alça, o com amínim estabilitzada, a nivells
relativament alts de factors com ara la insuficiència d'equip
productiu, dificultats de finançament i fins i tot dificultats
d'abastament de primeresmatèries, mentre la debilitat de la
demanda evoluciona lleument a la baixa, malgrat ésser encara el
principal factor de preocupació.

Fusta i mobles de fusta

Després d'assolir uns nivells màxims anuals d'activitat durant
el període febrer-maig, durant el bimestre agost-setembre s'ha
accentuat la dessacceleració iniciada en el bimestre anterior. El
volum d'ocupació i les vendes en el mercat interior són les
variables més afectades, mentre la producció i la cartera de
comandes, tot i disminuir, denoten una situació més favorable
que no pas un any abans. Els estocs, per la seva banda, són cada
cop més reduïts. Les perspectives pel bimestre octubre
novembre semblen confirmar el caràcter substancialment
conjuntural de la disminució dels nivells d'activitat declarats pels
mesos d'agost i setembre, juntament amb una notable estabilitat
dels preus.



Del conjunt de factors que segons els empresaris impedeixen
augmentar la producció, la feblesa de la demanda és el més
esmentat, amb una tendència alcista, igual que el conjunt
d'Altres causes. Un dels factors en retrocés és l'escassetat de mà
d'obra especialitzada, mentre que la insuficiència d'equip
productiu torna preocupar un percentatge significatiu
d'empreses.

Artsgràfiques

Aquest és un dels sectors on l'estacionalitat impacta amb més

força. Els nivells de producció cauen radicalment durant el
bimestre de referència en relació amb el bimestre anterior, amb
una evolució comparable a la seguida un any abans. Amb les
vendes ocorre bàsicament el mateix, sobretot en les efectuades
al mercat interior. Els preus de venda, per segon bimestre
consecutiu, tendeixen a l'estabilitat. Pel que fa a les expectatives
per al bimestre octubre-novembre, atès el caràcter conjuntural
de l'evolució del període vacacional, són clarament positives en

relació amb el bimestre anterior, i equiparables a les
expectatives revelades ara fa un any.

Entre els factors que dificulten un augment de la producció, es
reforça en un nivell relativament molt alt la debilitat de la
demanda, mentre que la resta de factors uns es mantenen als
mateixos nivells de mesos anteriors—com és el cas d'Altres
causes— i altres tendeixen a la baixa, com és el nombre
d'empreses preocupades per les dificultats de finançament.

Indústria farmacèutica

Aquest sector, com la pràctica totalitat, evoluciona clarament
a la baixa durant el bimestre agost-setembre. La davallada del
seu volum de producció és, però, molt acusada, baixant més
intensament que no pas durant el mateix període de l'any passat.
És possible que aquest comportament respongui, en part, als
períodes anteriors, molt expansionistes. Aquesta ralentització de
la producció s'ha traduït en un canvi en l'evolució expansiva de
l'ocupació, a més d'una reducció d'estocs. Les vendes han caigut
també de forma notable especialment les adreçades al mercat
exterior. El període de treball assegurat amb l'actual cartera de
comandes es manté reduït, car correspon a una indústria de
productes peribles i de cicle productiu curt.

En conjunt, les expectatives per als mesos d'octubre
novembre són força positives, però lleument inferiors a les
declarades un any abans, especialment pel que fa a la cartera de
comandes. Aquest bimestre la unanimitat a l'hora d'assenyalar
el factormés negatiu a l'hora d'incrementar la producció és

gairebé total, de forma que la feblesa de la demanda destaca
com a única causa rellevant.

Química domèstica

Junt amb el sector de laPell, calçat i confecció, aquest és
l'altre en què, malgrat evolucionar a la baixa durant el bimestre
de referència, la davallada no és tant clara ni afecta per igual
tots els aspectes de la seva activitat. Mentre els ritmes de
producció i vendes han caigut significativamet—l'estacionalitat
també hi juga en aquest cas— la cartera de comandes ha
mantingut un tomolt positiu. Aquestes bones expectatives
—confirmades pels mateixos empresaris en manifestar el seu
convenciment que el bimestre octubre-novembre serà molt
millor, tant en producció com en vendes— han afavorit el
manteniment del nivell d'ocupació.

Productes metà1.1ics industrials

El nivell d'activitat d'aquesta branca productiva durant els
mesos d'agost-setembre ha seguit la tònica recessiva —derivada
de l'estacionalitat— de la granmajoria de subsectors. El volum
de producció ha baixat i ha arrossegat l'ocupació. Les vendes
també han disminuït, amb una intensitat superior a
l'experimentada durant el mateix període de l'any anterior.
L'evolució de la cartera de comandes, si bé es compara
desfavorablement amb l'existent en els períodes anteriors,
permet confiar, en una recuperació dels nivells de producció i de
vendes durant els darrers mesos de l'any.
Entre els factors que segons les empreses enquestades

impedeixen un augment de la producció destaquen la feblesa de
la demanda—entesa potser com una demanda incapaç de
continuar amb els mateixos ritmes d'expansió dels mesos

anteriors— i les dificultats de finançament que esmantenen

estables.

Maquinària elèctrica

L'evolució del nivell d'activitat d'aquest subsector durant el
bimestre agost-setembre ha estat molt semblant a la detectada
pel sector de Productesmetàl•lics industrials. La davallada
especialment intensa del volum de producció i de vendes fa
pensar en unes causes que podrien anar més enllà de les
estacionals. Tant l'evolució de la producció com de les vendes,
especialment les adreçades al mercat interior —amb una
disminució més intensa que la del mateix període de l'any
passat—, i una sensible caiguda de l'ocupació, fan pensar en una

possible inflexió de la tendència fins ara positiva. Tanmateix, les
perspectives per al proper bimestre són força favorables.

Aparells elèctrics

De l'evolució dels diferents indicadors d'aquest subsector
durant el bimestre agost-setembre, i en comparació a l'evolució
de la resta de subsectors del metall, destaca la davallada més
suau dels nivells de producció i de vendes. L'evolució més
positiva és la del període de treball assegurat amb l'actual
cartera de comandes, que afavoreix l'augment del nivell
d'ocupació. Les previsions pel que fa a producció i vendes
superen àmpliament les declarades per al mateix bimestre de
l'any anterior. En consonància amb aquesta evolució,
l'escassetat de mà d'obra especialitzada es revela com un dels
factors més rellevants que poden drenar l'augment de la
producció, després de la intensitat de la demanda.

Automoció

Després de cinc bimestres de creixement sostingut de la
producció i de les vendes, la desacceleració dels ritmes
d'activitat dels mesos d'agost i setembre s'ha d'imputar
bàsicament als efectes estacionals. Confirma aquesta impressió
les perspectives que s'esperen pels mesos d'octubre i novembre,
sensiblement més positives que les existents ara fa un any. Per
contra, hi ha-determinats aspectes, com ara una lleu pèrdua
d'ocupació i la previsió d'uns preus de venda molt estabilitzats,
que apunten cap a una relativa deseeleració dels ritmes de
creixement. Del conjunt de factors que poden impedir un
augment de la producció, es manté la mateixa estructura que en

els darrers trimestres, en la que destaca la debilitat de la
demanda i, en un segon termemolt allunyat i tendint a la baixa,
la insuficiència d'equip productiu.
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Superior 12 53 31 44 47 45 16

Igual 32 34 44 40 45 45 27

Inferior 56 13 25 16 8 10 57

Augment 0,92 0,74 0,45 1,06 2,04 1,36 0,70

Disminució 0,64 1,17 1,22 0,88 0,34 0,51 0,96

Diferència 0,28 —1,43 —0,77 0,18 1,70 0,85 —0,26

Excessius 18 15 13 12 11 14 15

Normals 63 65 68 83 85 82 79

Reduïts 19 20 19 5 4 4 6

Superiors 18 57 20 50 53 44 17

Iguals 27 28 35 36 36 43 25

Inferiors 55 15 45 14 11 13 58

Superiors 18 53 36 37 41 39 21

Iguals 33 35 41 44 44 45 30

Inferiors 49 12 23 19 15 16 49

Menys d'l mes 48 43 45 43 45 47 46

Entre 1 i 2 mesos 27 33 35 34 30 32 32

Entre 2 i 3 mesos 19 16 13 17 18 14 16

Més de 3 mesos 6 8 7 6 7 7 6

Superior 16 25 25 37 41 37 17

Igual 41 44 45 50 46 48 45

Inferior 43 31 30 13 13 15 38

Superiors 11 9 31 17 26 10 10

Iguals 82 85 64 78 69 87 85

Inferiors 7 6 5 5 5 3 5

Superior 55 18 46 48 23 15 64

Igual 33 52 47 45 71 37 30

Inferior 12 30 7 7 6 48 6

Superiors 43 23 51 46 31 19 68

Iguals 43 43 40 47 60 36 25

Inferiors 14 34 9 7 9 45 7

Superior 50 21 42 39 24 13 49

Igual 38 51 49 54 69 46 41

Inferior 12 28 9 7 7 41 10

Superiors 22 18 30 35 14 14 10

Iguals 73 77 66 62 84 83 88

Inferiors 5 5 4 3 2 3 2

Lla

-ia
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2
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52
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4
2

13

51
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14

49
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14

48
4

9

5
2

17

51

3
8
5
3
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Total indústria (sense Construcció) (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

en comparació amb l'anterior (`)/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendesen 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

Font: COCINB

20



9

91

0

30

20

50

65

9

26

59

17

24

2

92

6

31

43

26

79

19

0

2

29

59

12

52

19

29

33

64

3

1,30

0,67
0,63

42

20

38

Alimentació (dadesprovincials)

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

Superior
Igual
Inferior

Augment
Disminució

Diferència

Excessius

Normals

Reduïts

Superiors
Iguals
Inferiors

Superiors
Iguals
Inferiors

Menys d'l mes
Entre 1 i 2mesos

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

L 1988

-5 i 0-N

1989

F-M A-Mg J-J1 Ag-S
45

19

36

1,76
1,00
0,76

10

88

2

51

18

31

18

31

51

74

18

7

1

13

11

76

19

81

0

33

9

58

37

5

58

29

26

45

18

82

O

52
0

2

O
1

25

34 27 53 67 63

16 27 36 29 30

50 46 11 4 7

0,61 0,46 3,42 2,36 3,28
4,13 3,10 0,15 0,66 0,41
–3,52 –2,64 3,27 1,70 2,87

5 3 21 3 4

89 96 79 96 90

6 1 0 1 6

40 33 64 65 62

12 18 21 28 24

48 49 15 7 14

31 9 9 41 31

45 57 70 42 43

24 34 21 17 26

76 71 73 76 78

12 27 25 21 20

10 0 1 2 1

2 2 1 1 1

18 11 26 53 57

22 9 53 31 14

60 80 21 16 29

22 60 11 15 33

77 39 83 84 67

1 1 6 1 0

19

44

37

46

59

4

51

24

25

53

37

10

34

38

28

26

39

35

53 74 61 36

42 24 29 39

5 2 10 25

7 48 59 62 7

93 50 38 34 69

0 2 3 4 24

50 31 14 13 9

49 69 86 87 91

1 0 0 0 0

52
O

O

O
21

60
o

1

O
O
20

60
O

O
O
1

14

54
0

2

O
16

56
0

1
0

0

22

57

O

o
18
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(dades provincials)
1988 1989

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

Superior 3 29 8 19 15 22 11

Igual 44 59 65 70 75 64 43

Inferior 53 12 27 11 10 14 46

Augment 0,17 0,29 0,26 0,65 0,45 0,19 0,16
Di'sminució 0,72 1,28 1,24 1,33 0,59 0,73 0,70
Diferència –0,55 –0,99 –0,98 –0,68 –0,14 –0,54 –0,54

Excessius 49 39 26 34 33 28 32

Normals 44 55 65 62 62 68 60

Reduïts 7 6 9 4 5 4 8

Superiors 12 37 13 22 36 27 17

Iguals 39 42 38 46 40 46 28

Inferiors 49 21 49 32 24 27 55

Superiors 11 25 23 16 13 22 18

Iguals 42 46 35 49 60 50 34

Inferiors 47 29 42 35 27 28 48

Menys d'l mes 57 34 38 38 31 31 29

Entre 1 i 2 mesos 24 40 42 42 25 32 39

Entre 2 i 3mesos 18 17 16 19 33 32 25

Més de 3 mesos 1 9 4 1 11 5 7

Superior 15 29 20 20 26 25 20

Igual 35 49 45 48 55 49 45

Inferior 50 22 35 32 19 26 35

Superiors 5 9 11 20 11 21 15

Iguals 70 69 69 62 78 73 80

Inferiors 25 22 20 18 11 6 5

Superior 31 7 20 22 9 13 46

Igual 49 76 71 65 79 52 44

Inferior 20 17 9 13 12 35 10

Superiors 39 12 40 29 29 19 56

Iguals 20 48 39 47 48 45 32

Inferiors 21 40 21 24 23 36 12

Superior 32 28 30 27 24 20 48

Igual 46 48 53 47 60 46 38

Inferior 22 24 17 26 16 34 14

Superiors 6 11 26 15 27 26 23

Iguals 82 77 62 74 65 70 73

Inferiors 12 12 12 11 8 4 4

la

ia

matèries
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1
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8
5

11

60
1
3

6
5

11
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1
2

6
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lo
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3
10

49

6
3
17

2
17

45
5
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0

19

49
3
1

13
1
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Tèxtil

A) Resultats del bimestre observat

en comparació amb l'anterior (°/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

B) Resultats referits a les perspectives
per al proper bimestre, en
comparació amb l'observat (°/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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2

82

16

34

66

0

36

34

30

44

53

3

33

35

32

59

39

2

38

29

33

61

35

4

6

71

23

13

86

1

9

51

40

16

63

21

25

44

28

3

14

27

31

28

16

50

34

7

70

23

10

39

51

28

38

34

27

54

19

10

75

15

0,57
1,12

–0,55

0,74
0,83
–0,09

9

36

55

26

39

35

Pell, calçat i confecció (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

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 (°/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

1988 1989

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

58
2
0
2
4

6

50 53 53 53 50
2 1 0 1 1

9 9 9 9 9
5 1 7 1 4
7 7 13 13 7

14 15 21 14 20

48
0

11
8

12
14
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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 (1)/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

1988 1989

ILAg-S 0-N D-G F-M A-Mg
18Superior 14 31 30 62 21 27

Igual 37 48 56 29 72 72 55

Inferior 49 21 14 9 7 1 27

Augment 1,05 0,42 1,52 4,29 0,64 0,84 0,15

Disminució 3,97 2,92 1,32 0,27 0,12 1,79 3,94

Diferència –2,92 –2,50 0,20 4,02 0,52 –0,95 –3,79

Excessius 5 6 12 3 1 0 0

Normals 88 86 69 79 95 79 72

Reduïts 7 8 19 18 4 21 28

Superiors 26 51 53 77 54 49 18

Iguals 38 28 18 16 42 48 55

Inferiors 36 21 29 7 4 3 27

Superiors 21 19 43 62 47 26 19

Iguals 33 39 29 19 44 60 42

Inferiors 46 42 28 19 9 14 39

Menys d'l mes 35 26 23 22 27 35 33

Entre 1 i 2 mesos 38 49 54 52 49 49 43

Entre 2 i 3 mesos 24 23 17 18 22 15 22

Més de 3 mesos 3 2 6 8 2 1 2

Superior 25 27 26 32 35 31 17

Igual 44 56 52 64 55 59 75

Inferior 31 17 22 4 10 10 8

Superiors 5 6 34 13 7 11 7

Iguals 95 94 66 87 93 89 93

Inferiors 0 0 0 0 0 0 0

Superior 41 48 27 35 31 17 31

Igual 56 39 67 64 66 70 66

Inferior 3 13 6 1 3 13 3

Superiors 43 53 54 37 40 27 31

Iguals 36 36 39 61 56 58 66

Inferiors 21 11 7 2 4 15 3

Superior 54 42 53 49 47 27 26

Igual 44 44 40 49 49 55 72

Inferior 2 14 7 2 4 18 2

Superiors 7 31 10 21 15 8 6

Iguals 93 69 90 79 84 92 94

Inferiors 0 0 0 0 1 0 0

da
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Arts gràfiques
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

Superior
Igual
Inferior

Augment
Disminució

(dades provincials)
1988 1989

Ag-S 0-N D-G F-M A-Mg J-J1 Ag-S
12

12

76

1,70
0,44

Diferència

Excessius

1,26

12

0,00
0,77

6

Normals

Reduïts

68 92

Superiors
Iguals
Inferiors

20

10

21

2

38

51

Superiors
Iguals
Inferiors

Menys d'l mes
Entre 1 i 2mesos

Entre 2 i 3 mesos

Més de 3 mesos

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

69

20

29

51

33

46

11

29

59

12

25

55

10 4

11

2

16

28

41 60

57 12

0 8

97

3

91

1

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

74 31

16 37

10 32

74

13

13

43

45

12

8

85

7

69

9
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10
0

14

22 49 38 23 33

49 40 51 71 32

29 11 11 6 35

17 35 18 20 30

67 60 79 73 61

16 5 3 7 9

20 29 4 6 0

71 64 89 94 97

9 7 7 0 3
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Indústria farmacèutica (dades provincials)
1988 1989

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

Superior 17 57 28 48 40 48

Igual 27 40 63 40 56 52 12

Inferior 56 3 9 12 4 0 82

Augment 1,22 0,50 2,03 1,11 1,06 1,03 0,32
Disminució 0,26 0,54 0,08 0,02 0,22 0,40 0,55
Diferència 0,96 —0,04 1,95 1,09 0,84 0,63 —0,23

Excessius 5 o o 0 6 7 1

Normals 90 95 99 100 94 93 9.2
Reduïts 5 5 1 0 0 o 7

Superiors 20 61 30 50 53 75 10

Iguals 26 32 50 31 27 12 20

Inferiors 54 7 20 9 20 13 70

Superiors 3 49 59 30 21 10 6

Iguals 42 45 18 40 33 46 14

Inferiors 55 6 23 30 46 44 80

Menys d'l mes 38 34 36 33 64 21 36

Entre 1 i 2 mesos 62 65 59 67 30 77 62

Entre 2 i 3 mesos o 1 5 0 6 o 1

Més de 3 mesos o 0 0 0 0 2 1

Superior 19 24 35 26 3 10 o

Igual 71 65 60 65 69 55 57

Inferior ;,, 10 11 5 9 28 35 43

Superiors 59 14 6 1 1 o 0

Iguals 41 86 94 99 95 100 100

Inferiors o o o 0 4 0 o

Superior 63 33 39 45 50 4 61

Igual 32 66 58 55 43 43 34

Inferior 5 1 3 0 7 53 5

Superiors 63 36 26 36 57 21 65

Iguals 32
°

61 71 64 38 22 22

Inferiors 5 3 3 0 5 57 13

Superior 40 32 42 35 36 1 32

Igual 56 65 58 64 61 94 65

Inferior 4 3 0 1 3 5 3

Superiors 6 12 3 6 25 32 22

Iguals 94 88 97 94 75 68 78

Inferiors o 0 0 0 o o 0
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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 unaugment
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
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(dades provincials)

Superior

1988 1989

_Ag:S
2

0-N D-G F-M A-Mg J-J1 Ag
82 11 74 61 39 10

Igual 51 4 7 17 34 42 4

Inferior 47 14 82 9 5 19 86

Augment 2,30 0,68 0,00 1,15 0,50 2,68 1,33
Disminució 0,31 0,96 2,63 0,12 0,41 0,59 1,07
Diferència 1,99 –0,28 –2,63 1,03 0,09 2,09 0,26

Excessius 0 36 43 0 0 36 4

Normals 91 64 57 91 100 64 96

Reduïts 9 0 0 9 0 0 0

Superiors 11 80 28 83 62 42 15

Iguals 2 4 9 17 28 58 5

Inferiors 87 16 63 0 10 0 80

Superiors 58 10 2 17 8 68 7

Iguals 3 62 40 71 46 32 35

Inferiors 39 28 58 12 46 0 58

Menys d'l mes 88 95 93 94 97 88 93

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

Entre 2 i 3 mesos 12 5 7 6 2 3 7

Més de 3 mesos 0 0 0 0 0 0 0

Superior 6 26 3 13 6 9 32

Igual 65 60 83 80 86 88 52

Inferior 29 14 14 7 8 3 16

Superiors 0 46 64 21 60 20 5

Iguals 100 54 36 79 40 80 74

Inferiors 0 0 0 0 0 0 21

Superior 95 16 78 2 57 22 89

Igual 5 11 22 98 38 7 11

Inferior 0 73 0 0 5 71 0

Superiors 77 13 53 13 61 22 87

Iguals 20 10 21 82 32 4 10

Inferiors 3 77 26 5 7 74 3

Superior 75 8 12 11 7 5 25

Igual 25 30 75 77 78 71 69

Inferior 0 62 13 12 15 24 6

Superiors 9 55 13 0 0 2 2

Iguals 91 45 87 100 100 98 98

Inferiors 0 0 0 0 0 0 0
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Química domèstica

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

Font: COCINB

27



Productes metà1.1ics industrials (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 (`)/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

1988 1989

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

Superior 8 44 29 52 37 51 4

Igual 14 24 32 43 59 40 31

Inferior 78 32 39 5 4 9 65

Augment 0,67 1,26 0,40 1,82 1,38 2,07 0,12
Disminució 1,27 1,70 3,24 0,19 0,22 0,09 0,93
Diferència –0,60 –0,44 –2,84 1,63 1,16 1,98 –0,81

Excessius 20 21 16 13 27 11 18

Normals 78 57 68 69 69 85 73

Reduïts 2 22 16 18 4 4 9

Superiors 31 52 16 52 35 42 8

Iguals 16 16 32 41 48 55 33

Inferiors 53 32 52 7 17 3 59

Superiors 12 33 5 21 15 38 6

Iguals 40 62 69 73 67 53 50

Inferiors 48 5 26 6 18 9 44

Menysd'l mes 17 18 14 9 16 11 19

Entre 1 i 2 mesos 21 23 46 38 17 27 30

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

Més de 3 mesos 34 35 30 29 45 49 19

Superior 30 26 20 27 26 23 24

Igual 35 45 70 60 68 70 40

Inferior 35 29 10 13 6 7 36

Superiors 17 24 38 27 25 0 4

Iguals 80 76 62 73 69 95 88

Inferiors 3 O o 0 6 5 8

Superior 43 24 45 50 33 14 57

Igual 48 53 54 49 66 57 38

Inferior 9 23 1 1 1 29 5

Superiors 49 29 47 38 47 20 59

Iguals 42 46 52 61 49 51 38

Inferiors 9 25 1 1 4 29 3

Superior 26 28 22 25 25 17 22

Igual 51 65 78 66 72 60 73

Inferior 23 7 0 9 3 23 5

Superiors 9 31 40 36 25 7 6

Iguals 90 69 59 62 63 89 92

Inferiors 1 O 1 2 12 4 2
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Maquinària elèctrica (dades provincials)

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

C) Factors que impedeixen unaugment
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

1988 1989

5

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

Superior 21 48 40 64 61 47

Igual 52 39 18 30 38 42 51

Inferior 27 13 42 6 1 11 44

Augment 2,37 2,97 0,25 0,64 1,80 0,67 0,32
Disminució 1,05 0,32 1,04 0,47 0,33 0,54 1,60
Diferència 1,32 2,65 –0,79 0,17 1,47 0,13 –1,28

Excessius 15 9 7 9 17 14 32

Normals 85 91 85 85 74 85 54

Reduïts O 0 8 6 9 1 14

Superiors 41 75 43 43 65 59 5

Iguals 33 23 32 50 29 36 41

Inferiors 26 2 25 7 6 5 54

Superiors 22 42 19 48 36 22 13

Iguals 34 47 58 36 43 69 3

Inferiors 44 11 23 16 21 9 84

Menysd'l mes 7 4 3 8 11 11 10

Entre 1 i 2mesos 39 61 45 25 40 42 53

Entre 2 i 3 mesos 52 34 31 52 26 27 30

Més de 3 mesos 2 1 21 15 23 20 7

Superior 31 36 38 45 34 29 10

Igual 40 57 38 47 30 55 42

Inferior 29 24 8 36 16 48

Superiors 5 0 33 47 1 10

Iguals 95 100 67 49 91 100 90

Inferiors O 4 8 0 0

Superior 70 29 54 82 27 22 71

Igual 30 71 46 18 67 42 29

Inferior O 0 0 0 6 36 0

Superiors 89 36 74 88 34 26 69

Iguals 11 59 26 12 61 38 1 24

Inferiors O 5 0 0 5 36 7

Superior 78 29 41 58 40 46 69

Igual 8 57 45 31 37 23 24

Inferior 14 14 14 11 23 31 7

Superiors 36 57 60 28 29 42 33

Iguals 64 43 26 67 69 58 67

Inferiors 0 0 14 5 2 0 0
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Aparells elèctrics (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

en comparació amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

C) Factors que impedeixen unaugment
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

1988 1989

Ag-S 0-N D-G F-M A-Mg J-J1 Ag-S
Superior 18 33 40 50 44 39 25

Igual 28 49 18 43 56 55 24

Inferior 54 18 42 7 0 6 51

Augment 0,96 1,10 0,47 0,65 3,75 0,53 3,48
Disminució 1,30 0,46 1,02 1,18 0,28 0,85 0,44
Diferència –0,34 0,64 –0,55 –0,53 3,47 –0,32 3,04

Excessius 18 15 21 7 3 25 17

Normals 82 83 63 89 96 75 81

Reduïts 0 2 16 4 1 0 2

Superiors 28 36 26 41 49 32 30

Iguals 37 45 26 50 46 55 19

Inferiors 35 19 48 9 5 13 51

Superiors 0 59 21 47 47 57 41

Iguals 58 40 38 41 49 42 36

Inferiors 42 1 41 12 4 1 23

Menys d'l mes 24 5 3 1 0 3 20

Entre 1 i 2mesos 73 59 86 47 81 85 48

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

Més de 3 mesos 2 34 2 9 12 11 20

Superior 37 33 33 47 54 40 8

Igual 46 38 20 49 34 59 72

Inferior 17 29 47 4 12 1 20

Superiors 0 15 0 24 0 6 O

Iguals 93 85 95 76 100 88 79

Inferiors 7 0 5 0 0 6 21

Superior 39 19 48 62 53 60 62

Igual 49 69 35 32 41 19 38

Inferior 12 12 17 6 6 21 0

Superiors 43 25 49 49 55 60 71

Iguals 44 48 33 45 34 38 29

Inferiors 13 27 18 6 11 2 0

Superior 58 30 34 57 37 58 60

Igual 18 39 36 43 48 41 37

Inferior 24 31 30 0 15 1 3

Superiors 18 1 28 8 1 0 1

Iguals 82 83 59 79 99 94 84

Inferiors O 16 13 13 0 6 15
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Automoció (dades provincials)

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (`)/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

1988 1989

A -S 0-N D-G F-M A-Mg J-Jl Ag
Superior 1 76 73 72 7 77 18

Igual 27 20 24 9 28 22 11

Inferior 72 4 3 19 0 1 71

Augment 0,91 0,89 0,19 0,39 4,50 0,50 0,21
Disminució 0,15 0,45 0,91 2,07 0,06 0,36 0,81
Diferència 0,76 0,44 –0,72 1,68 4,44 0,14 –0,60

Excessius O 0 0 0 0 0 0

Normals 33 34 35 99 95 94 98

Reduïts 67 66 65 1 5 6 2

Superiors 8 77 10 77 78 77 22

Iguals 20 21 21 22 22 20 7

Inferiors 72 2 69 1 0 3 71

Superiors 8 94 72 77 76 74 27

Iguals 22 6 27 20 22 22 2

Inferiors 70 0 1 3 2 4 71

Menys d'l mes 69 67 84 86 83 87 89

Entre 1 i 2 mesos 1 20 2 3 2 1 2

Entre 2 i 3 mesos 22 7 7 9 13 9 7

Més de 3 mesos 8 6 7 3 2 3 2

Superior 4 14 39 72 74 77 22

Igual 27 20 26 28 25 22 11

Inferior 69 66 35 0 1 1 67

Superiors 19 0 64 3 65 1 18

Iguals 81 100 36 97 34 99 82

Inferiors 0 0 0 0 1 0 O

Superior 70 22 72 89 10 2 91

Igual 27 10 27 11 89 27 6

Inferior 3 68 1 0 1 71 3

Superiors 6 22 73 71 10 2 90

Iguals 89 10 26 29 90 28 6

Inferiors 5 68 1 0 0 70 4

Superior 69 22 71 72 3 0 87

Igual 29 11 28 28 97 30 12

Inferior 2 67 1 0 0 70 1

Superiors 64 2 21 85 8 20 1

Iguals 36 98 79 15 92 79 99

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





II. 1 . Sistema financer

II.1 .1 . Nombre d'oficines del sistema creditici (30-IX-1989)
Nombre d'oficines Variació (30-IX-1989/31-XII-1988) (`)/0)

Total Resta Total Resta
Àmbit sistema Caixes sistema sistema Caixes sistema

t
' . . . . . . .

. . ., , 'estal
' . . .

Barcelona 2.112 1.020 1.080 12 3,8 —0,7 8,4 0,0
Prov. Barcelona 4.684 2.123 2.545 16 1,8 —1,6 4,8 0,0
Resta Catalunya 2.062 924 1.054 84 1,2 —1,3 3,9 —3,4
Total Catalunya 6.746 3.047 3.599 100 1,6 —1,5 4,6 —2,9

Madrid 2.221 1.600 607 14 4,5 1,5 14,1 —17,6
Prov. Madrid 3.073 2.174 885 14 3,6 1,4 9,9 —17,6
Total Espanya 34.344 16.657 14.720 2.967 1,4 —0,2 4,9 4,9

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

Segons les dades publicades pel Banc d'Espanya, durant el
tercer trimestre del 1989 ha continuat augmentant el nombre
d'oficines del sistema creditici, tant a Catalunya com a la resta

de l'Estat. Seguint amb la mateixa tònica dels darrers anys,
l'increment en termes relatius és lleument superior a Catalunya.
Cal insistir, però, que s'accentua la polarització d'aquest tipus de
serveis a les capitals. Així, el nombre d'oficines a les ciutats de
Barcelona i Madrid continua creixent a un ritme superior al de
la resta d'àmbits territorials, i molt concretament al del conjunt
de l'Estat.

Per tipus d'entitats, es manté també el diferent ritme
d'evolució dels bancs i de les caixes d'estalvis. Mentre es

produeix una lleu disminució en el nombre d'oficines bancàries
—presumiblement vinculada als processos de fusió i de
concentració en curs—, es manté el procés de forta expansió de
les caixes d'estalvis. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, en nou

mesos s'han obert més de vuitanta noves oficines de caixes
—amb una taxa de creixement superior a % anual—,
mentre que les oficines bancàries han disminuït en un nombre
insignificant. A la resta de Catalunya la tendència es semblant,
encara que amb un superior percentatge d'oficines bancàries
substituïdes per caixes.
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Dipòsits del sector privat en el sistema bancari

Àmbit
territorial

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

Prov. Barcelona 4.606,3 4.983,4 5.541,5 5.708,3 5.796,6 1,5 25,8 1.000,9 1.237,5
Resta Catalunya 1.033,5 1.059,1 1.068,2 1.126,4 1.180,8 4,8 14,3 507,4 572,6
Total Catalunya 5.639,8 6.042,5 6.609,7 6.834,7 6.977,4 2,1 23,7 849,5 1.034,3

Prov. Madrid 5.272,4 5.579,5 5.499,8 5.973,4 6.148,1 2,9 16,6 1.788,5 2.000,7
Total Espanya 28.011,7 29.286,5 29.988,9 31.346,9 32.272,5 3,0 15,2 826,9 939,7

11.1.3. Crèdits del sistema bancari al sector privat

Àmbit
territorial

30-

Milers de milions de pessetes Variació (')/0) (milions ptes.)

30-IX-1989

Prov. Barcelona
Resta Catalunya
Total Catalunya

Prov. Madrid
TotalEspanya

3.103,6
699,5

3.803,1

6.303,7
21.212,6

3.313,0 3.458,2 3.693,0
769,7 841,3 880,1

4.082,7 4.299,5 4.573,1

6.504,0 6.249,5 6.886,0
22.709,0 23.156,4 24.886,0

11.1.4. Crèdits/dipòsits
Àmbit

glikterritorial
30-IX-1988 30-IX-1989

Variació (`)/0)
30-IX-19891
30-IX-1988

Prov. Barcelona 0,674 0,621 -7,9
Resta Catalunya 0,677 0,755 11,5
Total Catalunya 0,674 0,643 -4,6

Prov. Madrid 1,196 1,107 -7,4
TotalEspanya 0,757 0,779 2,9

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

Dipòsits del sector privat

Pel que fa als dipòsits del sector privat en el conjunt del
sistema bancari, durant aquest tercer trimestre del 1989, han
sofert una desceleració generalitzada vinculada al parèntesi
vacacional. En aquest context, han experimentat un increment
més dinàmic els dipositats a la província de Madrid i al conjunt
de l'Estat que a la província de Barcelona. Això significa un

canvi en el comportament dels darrers trimestres. Malgrat tot,
però, cal ressenyar que segons l'evolució dels darrers dotze
mesos pels que es disposa d'informació, el volum de dipòsits del
sector privat en el sistema bancari a la província de Barcelona ha

augmentat a unes taxes al voltant del 25 % anual, noupunts
percentuals més que a la província de Madrid. Aquest fet es

tradueix en un sensible augment de la participació de la
província de Barcelona sobre el conjunt estatal en termes de
dipòsits bancaris, que se situa ja a la ratlla del 18 %. Aquesta
expansió s'ha de lligar a les taxes de creixement de l'activitat
econòmica que ha viscut l'àrea econòmica de Barcelona durant
el 1989.
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3.597,3 -2,6
891,8 1,3

4.489,1 -1,8

6.807,2 -1,1
25.127,8 1,0

15,9
27,5
18,0

8,0
18,5

662,6 768,0
339,2 432,5
563,8 665,4

2.051,3 2.215,2
617,7 731,7

Pel que fa al canvi de signe relatiu -entre la província de
Barcelona i la de Madrid- durant el tercer trimestre, podria ser

degut a causes estacionals que actuarien disminuint tota mena de
moviments bancaris, però que incidirien més intensament en les
zones on el pes de les famílies, en relació amb les empreses, fos
més elevat a l'hora d'efectuar moviments bancaris.

Crèdits del sistema bancari

En relació amb el volum de crèdits del sistema bancari al
sector privat, l'evolució del tercer trimestre del 1989 -tot i estar
molt condicionada per factors estacionals- acusa les restriccions
creditícies imposades per les autoritats monetàries, restriccions
que es tradueixen en disminucions absolutes en el crèdit viu tant

a la província de Barcelona com a la deMadrid, tot i lleus
increments a la resta de Catalunya i al conjunt de l'Estat. Això
provoca una disminució substancial en els ritmes de creixement
interanuals, de 8,5 punts a la província de Barcelona -el
territori que acusa més l'impacte de les restriccions-, de 4 a la
de Madrid i de 3,2 al conjunt de l'Estat.

Tanmateix, i pel que fa a la variació dels darrers dotze mesos,
les taxes de creixement del crèdit a la província de Barcelona
doblen les registrades a Madrid. Aquesta diferència en els ritmes
d'expansió pot confirmar el que ja s'ha comentat en el cas dels
dipòsits en relació amb les diferents taxes de creixement de
l'activitat productiva i de consum de les províncies de Barcelona
i Madrid. En tot cas, i si hom es centra en l'activitat productiva,
aquesta diferència podria venir explicada en part per una
superior necessitat de crèdit de les empreses manufactureres
petites i mitjanes, amb més pes a Catalunya que a la resta de
l'Estat. D'altra banda, no s'ha d'oblidar que algunes operacions
de crèdit quantitativament importantsmaterialitzades a

Catalunya es decideixen i s'instrumenten a les seus centrals de
les entitats financeres a Madrid, la qual cosa n'esbiaixa la
territorialització.



11.2. Mercat de valors

11.2.1. Volum efectiu negociat a les borses de comerç
Números índex«I Milers de milions de ptes.

1980 137,2 24,8 94,3 100,0 100,0 100,0
1981 232,3 41,0 160,0 169,3 165,3 169,7
1982 254,5 39,4 175,3 185,5 158,9 185,9
1983 337,5 71,0 219,2 246,0 286,3 232,4
1984 633,2 143,8 411,7 461,5 579,8 436,6
1985 880,3 117,9 685,1 641,6 475,4 726,5
1986 2.738,6 363,7 2.164,7 1.996,1 1.466,5 2.295,5

1987 5.079,9 791,1 3.863,9 3.702,6 3.190,0 4.097,5
lr. trim. 1.232,1 178,9 962,1
2n. trim. 957,4 130,8 709,8
3r. trim. 1.707,3 294,7 1.327,3
4t. trim. 1.183,1 186,7 864,7

1988 3.536,3 592,5 2.568,6 2.577,5 2.389,1 2.723,9
lr. trim. 887,6 135,3 682,5
2n. trim. 1.083,1 180,8 756,2
3r. trim. 703,1 110,1 545,2
4t. trim. 862,5 166,3 584,7

1989
lr. trim. 1.035,9 149,8 826,9
2n. trim. 1.579,0 127,7 1.340,1
3r. trim. 1.078,2 83,9 938,4

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

Aquesta assimetria en la localització entre dipòsits i crèdits té
un clar reflex en els valors de la ratio crèdits/dipòsits. La seva

evolució en els darrers trimestres, sembla apuntar a un superior
dinamisme de la resta de Catalunya pel que fa a necessitat de
crèdit. Es simptomàtic que tant Barcelona comMadrid
experimentin una sensible davallada en el valor d'aquesta ratio,
deguda en part als forts ritmes de creixement dels dipòsits a

aquestes zones.

Volum efectiu negociat

Com ja s'intuïa a partir de les dades del primer semestre, el
volum de transaccions canalitzat a través de la Borsa de
Barcelona ha seguit disminuint durant el tercer trimestre fins a

un nivell que no supera el 8 % del volum efectiu negociat al
conjunt de les borses espanyoles. Pel total de l'any s'estima que
la contractació haurà estat un 7 % inferior a la de l'any passat,
al voltant dels 550 mil milions de pessetes.

Segons els responsables de la borsa barcelonina, l'any 1989,
especialment la segona meitat, ha estat un any de transició com
a conseqüència de les profundes transformacions introduïdes
tant a l'estructura com a l'operativa diària de les borses
espanyoles amb l'entrada en funcionament de forma progressiva
de la contractació a través del mercat continu. Mentre no s'hagi
finalitzat aquest procés, les entitats i agents que operen a la
Borsa de Barcelona -la majoria del quals també són membres
de la de Madrid- centralitzen lamajor part de les seves
contractacions de valors que operen en elmercat continu a

través de la Borsa de Madrid. A un termini mitjà, i si el mercat

de valors espanyol assoleix, com és d'esperar, uns nivells de
contractació més elevats en comparació als enregistrats durant
els dos darrers anys, aquesta situació de concentració de la
contractació lligada al mercat continu a la Borsa de Madrid pot
disminuir en intensitat. Es molt difícil, però, que mitjançant la
dinàmica estricta del mercat, la Borsa de Barcelona pugui tornar
a assolir nivells de participació entre el 15 i el 20 %, com ha
estat habitual durant els darrers 15 anys.

A més d'aquest fenomen clarament estructural, la política
monetària restrictiva que manté l'autoritat econòmica amb el
seu impacte sobre disponibilitat de crèdit i tipus d'interès, ha
frenat, i frenarà encara durant el primer trimestre d'enguany,
l'entrada de nous capitals a borsa, especialment per part dels
petits inversors, davant l'elevada rendibilitat de la renda fixa.
Aquest fenomen més conjuntural tampoc no ajudarà la
recuperació dels volums de contractació de la Borsa de
Barcelona.
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III. Ocupació





III.1 . Mercat de treball
Taxa

~IIIIIIIIIIEIEIIIIIIII~11Aljnlifll1~rMIIIIIIIIIIIIIIII 988

Barcelona 16,7 13,9 11,6
Província de Barcelona 20,1 16,5 13,8
Catalunya 17,8 15,1 12,7
Espanya 19,9 18,7 16,4

Atur registrat .9 Barçelqua Setetnimffil______~M_S92019ka,
Variació %

.1989/Juny 1989

-ráriació %

kt. 19821Seájapii
Atur total registrat 121.158 99.213 83.935 -0,3 -15,4
Atur juvenil (16-24 anys) 41.319 29.982 21.229 0,8 -29,2
Atur masculí 60.160 44.242 33.616 -2,5 -24,0
Atur femení 60.998 54.971 50.319 1,2 -8,5
Aturats sense ocupació anterior 26.028 18.571 13.256 -3,8 -28,6
Aturats que reben prestacions 44.840 43.924 44.145 2.6 0,5

Ç
• '

arcelona

a, w , a.,-, s■

1987

.k,,,tnimestre„--,

,

1988

„ At-trimestre

.9394,M8,....6

1989

Ji&Niiii~m~áineedidimali~

..17

Variació `)/0
.R

Variacto /0

Altes demandes d'ocupació 63.242 64.746 60.514 -14,1 -6,5
Baixes demandes d'ocupació 60.779 64.628 65.184 -12,5 0,9
Altes llocs de treball oferts 9.642 5.150 4.496 -19,4 -12,7

Contractes de treball registrats 52.704 70.261 73.775 -14,8 5,0
- acollits a mesures de foment 22.199 30.008 31.848 -30,6 6,1
- no acollits a mesures de foment 30.505 40.253 41.927 3,0 4,1

Distribució dels contractes

acollits a mesures de foment:
- Sectorial: Agricultura n.d. 75 67 -8,2 -10,7

Indústria n.d. 6.239 6.396 -43,7 2,5
Construcció n.d. 1.348 1.683 -26,3 24,8
Serveis n.d. 22.346 23.702 -26,4 6,1

- Per sexes: Homes n.d. 17.675 18.184 -33,3 2,9
Dones n.d. 12.333 13.664 -26,7 10,8

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

En comparar l'evolució del nombre d'aturats registrats a finals
delmes de setembre amb l'enregistrat en el mateix període de
l'any anterior, veiem que s'ha produït un descens d'un 15,4 %,
és a dir, de 15.278 aturats menys en termes absoluts. Es
continua mantenint una clara tendència a davallar, encara que
s'aprecia una certa desacceleració en el ritme de caiguda del
nivell de desocupació.

La taxa d'atur se situa en un 11,6 %, 2,3 punts inferior a la
delmes de setembre del període anterior. La taxa d'atur a
Barcelona és també 1,1 punts més baixa que la del conjunt
català i 4,8 punts inferior a la de l'Estat espanyol. Tanmateix,
encara està 2,5 punts per sobre la mitjana comunitària.

En analitzar les dades de què disposem en comparació amb les
del tercer trimestre de l'any passat, es continua palesant el
comportament força positiu del conjunt de les variables. Els
decrements més significatius s'enregistren en el segment d'atur
juvenil amb una davallada d'un 29,2 % -8.753 joves desocupats
menys-, en el col.lectiu sense ocupació anterior amb una
reducció d'un 28,6 % -5.315 persones sense feina menys- i en
la desocupació masculina amb un descens d'un 24,0 % -10.616
homes aturats menys. L'atur femenímanté la seva evolució
decreixent, encara que amb menys intensitat que la resta de
variables, amb una reducció d'un 8,5 %, es a dir 4.652 dones
desocupadesmenys.
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Respecte al mateix període de l'any anterior, el col.lectiu dels
que reben prestacions esmanté gairebé estacionari amb un lleu
increment d'un 0,5 %. En relació amb aquest període, la seva

participació dins de l'atur registrat total creix en 8,3 punts.
Gairebé un 53 % del total de desocupats reben prestacions.

Si analitzem l'evolució de les altes i les baixes de demanda en

comparació amb el mateix període de l'any anterior, constatem
com ja havíem comentat en anteriors números de BARCELONA

ECONÓMICA, que les dades de què disposem denoten una

desceleració en el ritme de rotació, és a dir, una certa
estabilització del mercat de treball. Les baixes de demanda es

mantenen estacionàries i les altes de demanda creixen en un

6,5 0/0.

En relació amb el tercer trimestre de l'any 1988, el volum de
contractacions registrades durant el tercer trimestre d'enguany
augmenta moderadament, en un 5 % —3.514 contractes més.
En considerar el tipus de contracte, els contractes acollits a

mesures de foment registren un creixement d'un 6,1 %, mentre
que els no acollits ho fan en un 4,1 %.

En considerar la distribució sectorial dels contractes acollits a

mesures de foment de l'ocupació, un 74,4 % del total es
concentra en el sector terciari. En comparar amb el mateix
període de l'any anterior, el conjunt de contractes acollits
presenta la mateixa distribució que enguany.
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En fer una anàlisi conjuntural de la desocupació, respecte al
segon trimestre d'enguany, el nombre d'inscrits a les oficines de
l'INEM només s'ha reduït en un 0,3 %, és a dir, en 262
persones. Aquestes dades palesen la desceleració en la caiguda
de la desocupació ja esmentada en aquest text i la tendència a

l'estabilització delmercat laboral. Tanmateix, cal tenir en
compte que el tercer és sempre un trimestre problemàtic per el
mercat de treball de Barcelona. Això és a causa dels joves que
s'incorporen al mercat laboral un cop finalitzats els estudis i del
fet que, amb la perspectiva vacacional pel mig, moltes empreses
tanquen o esperen a després de l'estiu per fer noves
contractacions. En d'altres àmbits territorials amb major
incidència del turisme, el tercer trimestre, en canvi, és un mes

d'elevada activitat i demanda en el mercat de treball.

Els decrements més rellevants es registren en el col.lectiu dels
que no han treballat amb anterioritat i en el segment d'atur
masculí—un 3,8 i un 2,5 % respectivament. Pel que fa als
col.lectius de dones i de joves aturats, aquests experimenten un

increment d'un 1,2 i d'un 0,8 % respectivament. El conjunt
d'aturats que reben prestacions augmenta en un 2,6 %, al
mateix temps que també s'incrementa en 1,5 punts la seva

participació dins del total.

En analitzar les altes i les baixes de demanda, ambdues
variables retrocedeixen: el volum d'altes es redueix en un

14,1 % i el total de les baixes ho fa en un 12,5 %. Aquest
retrocés ja es començà a detectar en el segon trimestre
d'enguany, encara que en aquellmoment aparegué amb molt
poca intensitat. Tanmateix, en aquest cas, cal pensar que els
efectes vacacionals han estat importants.

En comparar amb el segon trimestre d'enguany, es palesa un

fort decrement del volum de contractes registrats—12.821
contractes menys, és a dir un 14,8 %. Es especialment
destacable l'important retrocés en el nombre de contractes

acollits a les mesures de foment, que disminueixen en un

30,6 %. Pel que fa a l'evolució dels contractes incentivats per
sectors d'activitat econòmica, es remarca que, respecte al segon
trimestre d'enguany, es produeix una davallada a tots els
sectors. Destaca, però, la disminució que s'observa en el sector
industrial, més afectat pel període vacacional.

En base a la variable sexe, la distribució d'aquest tipus de
contractes continua sent més favorable al col.lectiu masculí, amb
un 57,1 %, sobretot tenint en compte que els homes desocupats
només representen el 40 % de la desocupació total. Malgrat
aquesta situació, i en relació amb el trimestre anterior, el
col•lectiu femení augmenta la seva participació en 2,3 punts en

el total de contractes incentivats.



IV. Comerç, Consum i Preus





IV.1. Consum de ciment * (província de Barcelona) (Milers de tones)
IIIIIIr 11"11.111

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

Total 1.055,3 1.019,6 1.211,6 1.430,8 1.872,4
* Excloses les importacions.
Font: COCINB. Boletín de Estadística yCoyuntura. Diversos números.

Variació (%)
3r. tr. 1989/3r. tr. 1988 11,5
3r. tr. 1988/3r. tr. 1987 37,6
3r. tr. 198713r. tr. 1986 20,1

1988/1987 30,9

El consum de ciment a laprovíncia de Barcelona durant el 3r.
trimestre del 1989 —amb un increment de l'11,5 % en relació
amb els volums de consum del mateix període de l'any
anterior— ve a confirmar les previsions fetes de desceleració
dels forts ritmes de creixement assolits durant l'any 1988 i
primer semestre del 1989. Desceleració, que si bé a termini curt
no s'ha de traduir en un canvi radical de tendència, si que fa
pensar en una estabilització dels nivells de consum de cara a la
primerameitat del 1990. Nivells de consum que, cal recordar
ho, doblen els del 1986.

De l'anàlisi d'aquestes dades sembla que la política
d'encariment del crèdit que viu l'economia espanyola d'ençà
l'estiu del 1989, no ha alterat en excés els ritmes de creixement
del sector de la construcció, encara que sí que es pot preveure
una incidència més important a un termini mitjà si persisteixen o

s'agreugen les dificultats de finançament, tot i que l'obra pública
i una part de la privada que es fa a Barcelona i a les rodalies en

la perspectiva del 1992 no es veu condicionada per aquests
paràmetres.
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IV.2. Evolució del parc automobilístic

IV.2.1. Matriculació de vehicles (província de Barcelona)

lr. tr. 25.648 26.355 25.085 41.411 53.698 59.396

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 56.636

Total 92.130 114.077 138.468 184.284 215.631 237.002

IV.2.2. Baixes de vehicles (província de Barcelona)

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

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 35.840*

Total n.d. n.d. 46.572 59.119 78.322 92.476*

IV.2.3. Saldo net d'altes i baixes de vehicles (província de Barcelona)

Total n.d. n.d. 91.896 125.239 137.309 144.526*

*Dades provisionals.
Font: Matriculacions COC1NB. Boletín de Estadística yCoyuntura. Diversos números. A partir del lr. tr. del 1988 les dades són les facilitades per la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.

Baixes. Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.

Variació (%) Matriculacions Baixes Saldo

4t. tr. 1989/4t. tr. 1988 1,8 13,0 -13,2
4t. tr. 1988/4t. tr. 1987 11,7 32,5 -2,9
4t. tr. 1987/4t. tr. 1986 15,7 26,9 8,5

1989/1988 9,9 18,1 5,3
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Les dades de matriculacions del darrer trimestre de 1989, tot i
ésser encara molt elevades, permeten constatar una inflexió en

el procés de creixement accelerat que ha experimentat el parc de
vehicles nous. En concret, l'increment de noves matriculacions,
en relació amb mateixperíode de l'any passat, ha estat inferior
al 2 %. El trimestre anterior, el tercer, el creixement encara
superà el 7 %. Una desceleració notable dels ritmes de
creixement que s'ha concretat en un increment lleument inferior
al 10 % pel total de l'any, després de les taxes del 33 % i 17 %
dels dos anys anteriors.

Aquesta ralentització s'hauria d'interpretar com un producte
de dos factors. Per un cantó, la lògica saturació del mercat,
després de mantenir un ritme de creixement excepcional durant
els darrers cinc anys i, en segon lloc, la política monetària
restrictiva aplicada pel govern.



Evolució de lesmatriculacions, baixes i saldo net de vehicles (província de Barcelona)
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EJ Matriculacions
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* Dadesprovisionals.
Font: Elaboració pròpia a partir de lesdades facilitades per la lefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.

Per completar l'anàlisi de l'evolució del parc automobilístic es

disposa a partir d'aquest número de BARCELONA ECONÒMICA de la
informació referida a les baixes de vehicles. La comparació de
les dues sèries revela un comportament paral.lel amb un retard
lògic pel que fa a les baixes, símptoma que l'expansió de les
matriculacions ha estat motivada en primer lloc per la primera
adquisició o nova inversió i que s'ha mantingut en el temps
gràcies a la posterior substitució. Les noves matriculacions que
corresponen a la substitució de vehicles preexistents —fent el
supòsit simplificador, però força acostat a la realitat i operatiu,
que a cada baixa li correspon una alta— suposen al voltant d'una
tercera part del total. Aquest percentatge disminueix lleument el
1987 i augmenta decididament en els dos darrers anys fins a

situar-se en el 39 %.

Aquesta circumstància no és excessivament rellevant en
termes econòmics, però sí que ho és en termes de circulació i de
congestió, ja que l'augment net de vehicles circulant pels nostres
carrers i carreteres es desaccelera encara més intensament que el
de les matriculacions. D'altra banda, cal pensar que si l'augment
de pes de la matriculació per substitució continua augmentant,
això portarà aparellat un menor increment de les matriculacions
brutes i una desceleració en el continu increment de la taxa de
motorització de la població.

La suma de les dues tendències dibuixa un saldo
net lògicament positiu, però clarament orientat a una certa
estabilització que es pot concretar immediatament si es confirma
en els propers mesos la desceleració del ritme de noves

matriculacions.
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IV.3. Venda de benzines per automoció a l'àrea de Barcelona (Milers litres)
Resta Barcelonès

Total Benzina
92 Oct

Benzina

41111110
1987 396.150 30.125 255.291
1988 418.693 93.325 270.508
lr. tr. 64.708*
2n. tr. 73.265*
3r. tr. 61.905*
4t. tr. 70.630*

1989
lr. tr. 105.521 5.099 67.473
2n. tr. 118.176 5.422 76.202
3r. tr. 100.618 4.025 66.341

Gas-oil

auto

Dades estimades apartr dels consums totals
Font: CAMPSA. Delegació de Barcelona

110.734

124.860

32.949
36.552
30.252

n.d.
166.323*

45.610
51.529
47.080

n.d.

9.283*

2.121
2.279

1.834

n.d.
110.110*
26.120*
30.244*
24.771*
28.975*

28.944
33.088
30.629

n.d.
46.930*

14.545
16.162
14.617

Variació (°/0)

Barcelona

Total
Benzina
97 Oct.

Gas-oil
auto

lr. sem. 1989/1r. sem. 1988
3r. tr. 1989/3r. tr. 1988

n.d.

n.d.
4,1
7,2

n.d.
n.d.

1988/1987 5,7 6,0 12,8
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Les dades de venda de benzines i gas-oil per automoció a

Barcelona durant el tercer trimestre d'enguany reflecteixen un

augment en relació amb el mateix trimestre de l'any passat d'un
7,2 %. Es tracta d'un increment causat bàsicament per
l'expansió del parc de vehicles durant el mateix període i és
lleument superior a l'enregistrat durant el primer semestre
d'enguany. Per contra, el consum del tercer trimestre és gairebé
un 15 % menor que el del trimestre anterior.

Diferenciant entre el consum de benzina -en concret la de 97
octans- i el de gas-oil auto, que en conjunt representen més del
95 % del total de combustible per automoció venuts, la caiguda
estacional de consum resultamés intensa per al gas-oil que per a
la benzina. Aquestes diferències semblen motivades per un
menor ús de vehicles industrials i comercials -majoritàriament
de gas-oil- durant el període vacacional d'estiu.



IV.4. Consum d'electricitat a Barcelona
Estructura d'usos (Gwh) Estructura d'usos (%)

1977
1978
1979
1980
1981

1982
1983
1984
1985
1986

1987
lr. tr.

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

1988
lr. tr.

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

1989
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.

107,0
106,0
114,0
115,1
114,2

113,6
115,8
119,5
122,1
124,8

138,7

140,1

3.106,6
3.077,5
3.309,5
3.342,5
3.313,9

3.298,1
3.362,1
3.470,3
3.544,2
3.622,7

4.025,5
1.046,8
1.049,0
949,8
979,9

4.067,7
1.079,2
972,3
993,7

1.022,5

1.143,1
1.154,7
1.126,1

919,6
941,2

1.049,3
1.067,5
1.105,3

1.068,8
1.117,4
1.155,0
1.113,3
1.175,2

1.276,4
367,9
364,2
285,1
259,2

1.223,4
361,3
322,4
282,3
257,4

376,4
373,8
300,5

2.080,5
2.028,3
2.153,6
2.166,3
2.105,1

2.132,4
2.136,9
2.180,3
2.297,7
2.318,3

2.602,8
640,9
648,7
629,0
684,2

2.711,6
683,6
620,2
678,2
729,7

732,7
746,6
791,0

106,5
108,0
106,6
108,7
103,5

96,9
107,8
135,0
133,2
129,2

146,3
38,0
36,1
35,7
36,5

132,7
34,3
29,7
33,2
35,5

34,0
34,3
34,6

29,6
30,6
31,7
32,0
33,3

32,4
33,2
33,3
31,4
32,4

31,7
35,1
34,7
30,0
26,5

30,1
33,5
33,5
28,4
25,2

32,9
32,4
26,7

66,9
65,9
65,1
64,8
63,5

64,7
63,6
62,8
64,8
64,0

64,7
61,3
61,9
66,2
69,8

66,6
63,3
63,5
68,2
71,3

64,1
64,7
70,2

3,5
3,5
3,2
3,2
3,2

2,9
3,2
3,9
3,8
3,6

3,6
3,6
3,4
3,8
3,7

3,3
3,2
3,0
3,4
3,5

3,0
2,9
3,1

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

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

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

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

100,-
100,-
100,-

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

Variació (°/0)
3r. tr. 1989/
3r. tr. 1988

3r. tr. 1988/
3r. tr. 1987 1988/1987

Consum total 13,3 4,6 1,0
Domèstic 6,4 1,0 -4,2
Comercial-Industrial 16,6 7,8 4,2
Tracció 4,2 7,0 -9,3

El consum d'energia elèctrica a Barcelona durant el 3r.
trimestre de 1989 ha augmentat a una taxa superior al 13,3 `)/0 en
relació amb el mateix trimestre de l'any passat, gràcies al
notable increment derivat de les activitats comercials i
industrials, el més dinàmic dels tres tipus de consum. En només
tres anys, 1986-89, el consum comercial-industrial d'energia
elèctrica a Barcelona ha augmentat en més del 70 %, mentre el
domèstic només ho ha fet en un 33 %.

Aquest diferent dinamisme ve provocat, sobretot, per la
creixent terciarització de l'activitat de la ciutat-a costa de
substituir usos residencials. Aquesta terciarització té un
component energètic important, en bona part derivat de la
intensa mecanització de les activitats administratives. D'altra
banda, una de les raons del fort increment del consum d'energia
elèctrica durant el tercer trimestre, i en especial del consum
directament lligat a l'activitat productiva, sembla que és la

generalització de l'aire condicionat a totamena de locals oberts
al públic. En contraposició, la millora de l'equipament domèstic
de les llars no implica increments tan notables en el consum
d'energia elèctrica.
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IV.5. Consum de gasos a Barcelona

Any

Consum

total
Gas

canalitzat

llialiiiii

Butà i propà (milions de tèrmies)

Domèstic

Comercial
i industrial Tracción. índex

1981 100,0 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
lr. tr. 901,2 238,1 197,1 25,0 16,1
2n. tr. 602,0 118,6 80,7 24,8 13,2
3r. tr. 289,2 80,0 48,6 22,8 8,6

Font: Catalana de Gas, S.A. iRepsol-Butano, S.A. Dades recollides pelServei d'Estadística de l'Ajuntamentde Barcelona. Elaboració pròpia.

Butà i propà
Variació (%) Gas canalitzat Total Domèstic

3r. tr. 1989/3r. tr. 1988 5,3 -4,9 -9,2
3r. tr. 1988/3r. tr. 1987 1,8 -0,7 -2,4
3r. tr. 1987/3r. tr. 1986 6,6 -14,7 -4,5

1988/1987 -1,7 -5,5 -7,9
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El consum de gas canalitzat a laciutat de Barcelona durant el
3r. trimestre d'enguany -amb un creixement superior al 5 %,
en relació amb el del mateix trimestre d'un any abans
confirma la moderada tendència a l'alça experimentada per
aquest tipus de consum en els darrers trimestres. Aquesta
expansió sembla més lligada a l'evolució de l'activitat productiva
-mitjançant l'extensió d'aquest consum a empreses industrials i
de serveis petites i mitjanes-, a més de l'increment general
d'activitat, que no pas al consum domèstic, molt condicionat per
les condicions climàtiques i on l'increment d'abonats particulars,
derivat de l'ampliació de la xarxa, no sembla tenir gaires
repercussions en l'evolució del consum.

Pel que fa al butà-propà, el consum durant el 3r. trimestre
d'enguany ha estat lleument inferior al realitzat en el mateix
període de l'any passat. Persisteix la tendència clarament a la
baixa del consum d'aquest tipus d'energia, especialment en els
usos domèstics -substituït pel gas natural, i, probablement
també per l'electricitat- i com a combustible d'automoció
-davant la forta competència de benzines i gas-oil.

Tot i uns volums encara molt reduïts, el consum comercial
industrial es revela com a molt competitiu, i augmenta a uns

ritmes superiors als de la mateixa activitat econòmica en

general.



IV.6. Escombraries domiciliàries recollides
a Barcelona

Escombraries recollides

1983 458.000 100,0
1984 453.600 99,0
1985 462.700 101,0

1986 500.406 109,3
lr. tr. 125.388
2n. tr. 131.606
3r. tr. 108.510
4t. tr. 134.902

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

1988 581.909 127.1
lr. tr. 148.395
2n. tr. 150.911
3r. tr. 128.955
4t. tr. 153.648

1989
lr. tr. 151.633
2n. tr. 158.905
3r. tr. 134.681

Escombrariffl
resident (1(g)

254,4
253,3
259,7

282,2

308,1

333,7

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

Variació (%)
3r. tr. 1989/3r. tr. 1988 4,4
3r. tr. 1988/3r. tr. 1987 8,4
3r. tr. 198713r. tr. 1986 9,7

1988/1987 7,3

Les dades d'escombraries domiciliàries recollides a Barcelona
durant el tercer trimestre del 1989 reflecteixen un moderat
creixement en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior.
Aquest creixement és força inferior a l'experimentat durant els
mateixos trimestres dels anys 1988 i 1987, i també se situa per
sota del creixement mitjà del conjunt de l'any 1988. En tot cas

es tracta d'un comportament en la línia de l'enregistrat durant el
primer semestre d'enguany, que sembla confirmar la
desceleració del ritme d'expansió d'aquesta variable, després de
tres anys d'augments molt importants, amb taxes anuals de
l'ordre del 8 %.

L'evolució d'aquest indicador, si es confirma aquest
comportament en els propers trimestres, vindria a confirmar la
previsible desceleració dels ritmes de creixement de les variables
més lligades al consum després d'un trienni amb taxes de
creixement molt elevades, en què es recupera el temps perdut
després d'un llarg període anterior d'estancament. S'entra en

una fase de consolidació d'aquests nivells, tot i mantenir un cert
creixement, creixement que és més significatiu en la mesura que,
per la seva banda, el nombre de residents a la ciutat disminueix
lentament.
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IV.7. Enquesta de conjuntura comercial

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

B) Evolució de l'activitat en el trimestre observat en relació
amb el mateix trimestre de l'any anterior (%)
2) Volum de vendes

C) Evolució de l'activitat en el trimestre observat en relació
amb el trimestre anterior (°/0)
3) Volum de vendes

4) Preus de venda

5) Nombre de persones ocupades

D) Perspectives per al proper trimestre en relació amb el
trimestre observat (%)
6) Evolució del negoci

E) Factors que dificulten unamillora en el negoci (°/0)
(respostes no ponderades)
— No cap d'important
— Debilitat de la demanda
— Manca de personal qualificat
— Increment dels costos d'explotació
— Dificultats financeres o de tresoreria
— Altres causes

• Grans superfícies (província de Barcelona)
1988 1989

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

Bona 13 31 15 38 45

Regular 71 59 68 62 44

Dolenta 16 10 17 0 11

Superior 20 21 24 40 48

Igual 59 43 52 25 40

Menor 21 36 24 25 12

Superior 25 46 12 46 49

Igual 35 46 37 46 28

Menor 40 8 51 8 23

Superiors 31 51 47 34 45

Iguals 55 46 44 62 55

Menors 14 3 9
.

4 0

Superior 4 8 2 7 26

Igual 87 87 91 93 60

Menor 9 5 7 0 14

Bona 12 12 27 42 16

Regular 78 58 57 54 75

Dolenta 10 30 16 4 9

4
76
2

18
7

13

17
53
3
30
13
26

7
71
5

21
10
14

11
58
11
25
14

28

5

06
7

90

20
14

Font: COCINB. Boletín de EstadísticayCoyuntura. Diversos números.

L'enquesta de conjuntura comercial de la Cambra de Comerç
a les grans superfícies de la província de Barcelona reflecteix
una impressió francament positiva del que ha estat l'activitat del
sector durant el tercer trimestre de 1989. Especialment positiva
pel que fa al volum de vendes en comparació amb el mateix
trimestre de l'any passat. De fet, cal pensar que el caràcter
menys urbà de la majoria de grans superfícies les fa menys
sensibles a la caiguda del consum derivada de l'èxode estival i

que, fins i tot, a moltes de les grans superfícies no urbanes
aquest trimestre pot considerar-se de temporada alta.
Tanmateix, lamolt favorable comparació amb el mateix
trimestre de l'any anterior fa pensar que no es tracta només
d'una millora estacional sinó tendencial, que en bona mesura

també ha de provenir d'un augment de laquota de mercat.
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L'evolució clarament positiva del nombre d'ocupats que es

manifesta per primer cop després d'un seguit de trimestres
notablement expansius, pel que fa a la resta de variables, sembla
confirmar que s'ha produït una consolidació clara dels nivells de

negoci assolits i que les previsions d'aquestes grans superfícies
són francament positives a un termini curt i mitjà. De fet, els
preus segueixen a l'alça com un símptomamés d'una demanda
solvent i entre els factors que els empresaris declaren més
determinants a l'hora d'incrementar el negoci es manté lamanca
de personal qualificat, a més de les respostes més habituals de
feblesa de la demanda i dificultats financeres.



IV.8. Índexgeneral de preus de consum (Barcelona! Espanya)

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

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

Març 94,8 107,5 116,8 129,1 139,1 145,6 153,7

Abril
96,0
96,7

107,6
107,7

117,9
118,6

128,1
129,7

136,1
139,1

142,2
144,6

150,8
154,3

97,3 108,2 119,1 128,4 136,4 141,7 151,3Maig 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 97,9 108,6 118,5 131,2 139,6 145,0 155,9*
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
98,6 111,2 120,0 131,3 137,7 144,1 154,8*

Agost 99,3 110,3 119,7 132,4 140,3 147,1
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
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
juny 89 / juny 88
juny 88 / juny 87
juny 87 / juny 86
juny 86 / juny 85

7,5
3,9
6,4
10,7

7,9
6,5
3,6
8,1

7,2
4,3
4,9
8,9

juny 89 / des. 88 2,8 3,1 2,9

Les darreres dades disponibles palesen el rebrot inflacionista
que es viu a l'Estat espanyol en comparació amb l'evolució dels
preus en els dos anys anteriors. Aquestes dades, igualment,
semblen confirmar les superiors tensions que es manifesten tant
a Barcelona com a Madrid en comparació amb la resta de
l'Estat. De fet aquesta diferència s'arrossega de la segona meitat
de l'any passat, ja que la variació acumulada durant el primer
semestre d'enguany a Barcelona és pràcticament idèntica a

l'acumulada pel conjunt de l'Estat. Sembla, doncs, que es torna
a la situació tradicional d'increments de preus superiors a

Barcelona que a la resta de l'Estat, situació que
circumstancialment s'havia modificat durant el 1988.
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V. Transports, comunicacions i turisme





V.1. Tràfic de mercaderies pel Port de Barcelona -

,

Tota , Càrrega gener Líquids a doll Dolls sòlids

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

núm. Indexs milers de tones illik
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
4ttr. 913 684 111 1.659 469 710

1989
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

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

3r. tr. 1989/3r. tr. 1988

Embarcades Desembarcades

Variació (%) Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

Total -4,5 0,8 -8,7 5,8 -1,8 11,4
Càrrega General -1,6 -4,3 1,6 23,1 1,8 32,6
Líquids a doll 49,2 -13,9 118,5 -2,6 -2,9 -2,3
Dolls sòlids -16,9 24,0 -31,6 10,3 1,8 11,8

1988/1987

Embarcades Desembarcades

Variació (%) Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

Total -1,6 15,5 -10,9 11,2 -4,8 19,7
Càrrega General 4,7 7,5 2,3 13,1 7,9 14,8
Líquids a doll 11,4 -2,3 17,0 6,6 -7,0 21,4
Dolls sòlids -14,1 51,9 -29,2 21,0 17,1 21,3

Evolució general

Les dades relatives a les mercaderies embarcades i
desembarcades al Port de Barcelona durant el tercer trimestre
d'enguany reflecteixen una desceleració generalitzada dels
ritmes de creixement de les mercaderies transportades respecte
al tercer trimestre de l'any passat, de forma que el volum total
de mercaderies només augmenta en un 1,9 %. Desagregant, ens
trobem amb una moderada disminució de les mercaderies
embarcades, -4,5 %-, sobretot a causa dels Líquids a doll
embarcats cap a l'exterior que disminueixen en un 31,6 °/0, i un

moderat augment de la mercaderia desembarcada 5,8 %,
sobretot de la Càrrega general, 23,1 %. Aquesta segueix amb la
tònica positiva que ha caracteritzat la seva evolució durant els
últims anys i que es concreta en uns increments respecte al
mateix període de l'any passat de l'ordre del 32,6 °/.3 per la
Càrrega general desembarcada procedent de l'exterior i de
l'1,8 "Yo per la provinent de la resta de l'Estat.
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En la comparació de les dades d'aquest tercer trimestre
respecte a les del segon, l'impacte estacional provoca
disminucions significatives en el total de mercaderies
transportades —11,0 %—, tant en les embarcades—8,3 %—
com en les desembarcades —12,4 %. Les alteracions en el
dinamisme habitual a causa del període estival afecten, fins i tot,
la Càrrega general —disminueix d'un 11,7 %—, malgrat la
notable tendència a l'alça en la desembarcada procedent de
l'exterior, que es ve enregistrant al llarg dels últims trimestres.
En qualsevol cas, convé cridar l'atenció sobre el fet que la
integració tarifària que s'ha produït al Ilarg d'aquest any pot
haver incidit en el comportament de determinades partides en

relació amb l'any 1988 l'evolució de les quals pot haver quedat
lleugerament esbiaixada per haver estat considerades en epígrafs
diferents.

En termes generals, cal destacar el manteniment del
predomini del total de mercaderia desembarcada sobre el
d'embarcada—en una relació d'1,9 a 1—, malgrat que en

termes de Càrrega general la relació és favorable a la mercaderia
embarcada respecte a la desembarcada—1,2 a 1—, tot i que
aquesta ràtio tendeix cada cop més a equilibrar-se.

Pel que fa a la distribució de la mercaderia total entre els tres
grans grups, observem que és força homogènia en comparació
amb la distribució existent el 1988. L'única excepció és la
Càrrega general desembarcada provinent de l'exterior, el pes de
la qual ha guanyat 5,3 punts en comparació amb l'any passat.
Això reflecteix el particular dinamisme d'aquest grup la
tendència del qual és manifestament expansiva, fet que
constrasta amb l'atonia generalitzada de la resta de grups.

Líquids a doll

Els Líquids a doll experimenten oscil•lacions respecte al
trimestre anterior que es tradueixen en disminucions en els
desembarcats —del 8,3 % en el cabotatge i del 17,1 % en

l'exterior— i en els embarcats cap a l'exterior—21,8 %—
mentre que es produeix un augment dels Líquids a doll
embarcats de cabotatge —23,3 %. Les variacions són encara

menors respecte al mateix trimestre de l'any passat, a excepció
dels Líquids embarcats cap a l'exterior, puix que augmenten
d'un 118,5 `1/0 a causa del comportament dels Productes químics,
dels Olis i greixos i dels productes compresos a d'Altres. Tot i
amb això, s'ha de posar de manifest que aquest important
augment no produeix un gran impacte en el moviment general
de mercaderies, ja que del total de Líquids a doll transportats,
els embarcats cap a l'exterior només representen el 6,3 %. En
qualsevol cas, el grup que engloba els Líquids a doll és ara per
ara el que més moviment genera, car representa el 53,6 % de
tota la mercaderia transportada a causa de la importància de les
partides energètiques de primer ordre, com són el Gas natural
procedent de l'exterior i la Resta dels derivats del petroli
provinents de la resta de l'Estat.

Dolls sòlids

En relació amb els Dolls sòlids, els embarcats es veuen molt
condicionats per les sortides de Ciment i clínker, amb un volum
força equilibrat pel que fa a la seva destinació —cabotatge
53,0 % i exterior 47,0 %—, i de Potassa amb destinació
exterior. Precisament, és el comportament d'aquests dos
epígrafs el que determina la disminució del 30,7 "1/0 que
s'enregistra en aquest grup en relació amb el mateix trimestre de
l'any passat.
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Tanmateix, després de la davallada enregistrada el trimestre
passat en l'exportació de Ciment i clínker sembla que s'ha
estabilitzat el fluix de sortida en nivells més baixos dels que
havien estat habituals durant els últims anys. Aquest fet no és
aliè a l'augment d'activitat experimentat en el sector de la
construcció durant els últims temps. En relació amb els Dolls
sòlids desembarcats, aquests presenten comportaments força
positius respecte al mateix període de l'any passat, amb un

manteniment del volum en el tràfic de cabotatge i un increment
del 13,0 1"/0 en el tràfic exterior. Aquest està molt estretament
vinculat a l'estrebada experimentada per les Llavors i grans
—amb un augment del 33,3 % en relació amb el tercer trimestre
del 1988 i del 30,6 % en relació amb el trimestre anterior. Això
mostra que no es tracta pas d'un augment produït per causes
estacionals; en tot cas, caldrà esperar a pròxims trimestres per
veure si esmanté el volum assolit durant aquest darrer. Aquest
augment pot tenir el seu origen en el comportament irregular de
les importacions de blat de moro procedents dels Estats Units,
que van ésser molt reduïdes durant el primer semestre
d'enguany i que ara s'estan normalitzant al ritme previst a
l'acord internacional. En tot cas, tot i que aquest espígraf
representa el 16,2 % del total de la mercaderia desembarcada
provinent de l'exterior, aquest augment notable queda
compensat per la disminució experimentada als Productes
minerals—30,2 % respecte al trimestre anterior— que, tot i
amb això, esmantenen a nivells molt superiors dels enregistrats
durant el primer trimestre d'enguany.

Càrrega general

Pel que fa referència a la Càrrega general —el grup més
rellevant en termes monetaris i on la preeminència de la
mercaderia embarcada disminueix progressivament—, es pot
observar un comportament força estable en relació amb el
mateix període de l'any passat, amb l'excepció de la
desembarcada procedent de l'exterior, tot i que encara

representa només un 21,3 `1/0 del total de la desembarcada, i que
augmenta d'un 32,6 ci%o. En relació amb el trimestre anterior, la
Càrrega general transportada disminueix en tots els fronts—un

9,2 % en l'embarcada i un 14,7 `)/0 la desembarcada—, a causa
principalment de la disminució de l'activitat pròpia del període
estival, que s'ha deixat sentir a moltes altres variables.

Analitzant la composició de la Càrrega general en funció dels
epígrafs més importants que determinen la tendència de cada
grup, dins de la Càrrega general embarcada les partides més
rellevants en termes d'unitats físiques transportades de
cabotatge són les que recullen els epígrafs corresponents als
productes alimentaris —que, conjuntament, engloblen el 24,8 "Yo
del total de la Càrrega general embarcada—, i als Vehicles usats

—partida que es pot considerar significativa a efectes tarifaris
però poc rellevant a efectes de tràfic de mercaderies, perquè
recull el fluix de vehicles a les Illes durant els mesos vacacionals
per excel.lència. Respecte a les mercaderies exportades, les més
rellevants són les que estan englobades a l'epígraf Envasos i
contenidors—38,0 %—, circumstància indicativa del fet que
una bona part de la mercaderia que s'exporta es fa mitjançant
contenidors d'una manera progressiva i cada vegadamés
generalitzada.



V.1.1. Distribució de les mercaderies
i exterior, al Port de Barcelona

embarcades i desembarcades, de cabotatge
(juliol-setembre 1989)segons els principals agregats

. .
Valors absoluts (tones) (%)

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

Cabotatge Exterior Cabota Exterior Cabotatge Exterior Cabo

Líquids a doll 28.312 65.309 744.487 649.145 4,29 8,65 74,63 40,54

1. Gas natural 92 - - 458.888 0,01 - - 28,66
2. Gas butà propà 11.067 19 1.563 - 1,68 0,00 0,16 -

3. Resta derivats del petroli 2.269 170 694.097 67.649 0,34 0,02 69,58 4,23
4. Productes químics 4.292 13.023 31.373 50.519 0,65 1,73 3,15 3,16
5. Olis i greixos 1.115 17.536 - 12.275 0,17 2,32 - 0,77
6. Altres 9.477 34.561 17.454 59.814 1,44 4,58 1,75 3,74

Dolls sòlids 161.078 249.512 63.749 399.099 24,43 33,06 6,39 24,93

7. Ciment i clínker 139.402 123.566 44.760 - 21,14 16,37 4,49 -

8. Llavors i grans 1.195 101 - 259.217 0,18 0,01 - 16,19
9. Potassa 13.515 122.530 - 53 2,05 16,23 - 0,00

10. Adobs i fosfats 1.860 - - 2.582 0,28 -
- 0,16

11. Productes minerals 145 - 12 126.229 0,02 - 0,00 7,88
12. Ferralla 22 39 11.307 - 0,00 0,01 1,13 -

13. Altres 4.939 3.276 7.670 11.018 0,75 0,43 0,77 0,69

Càrrega general 470.065 439.991 189.287 552.905 71,28 58,29 18,98 34,53

14. Envasos i contenidors 40.898 167.305 44.767 112.147 6,20 22,17 4,49 7,00
15. Productes siderúrgics 12.922 19.191 4.688 77.825 1,96 2,54 0,47 4,86
16. Sabons i detergents 15.229 3.968 106 86 2,31 0,53 0,01 0,01
17. Productes químics envasats 29.977 59.632 245 37.560 4,55 7,90 0,02 2,35
18. Materials construcció 30.219 26.494 218 32.935 4,58 3,51 0,02 2,06
19. Vehicles, maquinària i accessoris 20.555 28.183 1.033 29.485 3,12 3,73 0,10 1,84
20. Vehicles usats 105.932 4.072 105.645 3.238 16,06 0,54 10,59 0,20
21. Begudes 35.786 13.188 135 4.365 . 5,43 1,75 0,01 0,27
22. Fruites 6.975 891 13.123 3.151 1,06 0,12 1,32 0,20
23. Pinsos i farines 14.933 4.177 2.965 1.935 2,26 0,55 0,30 0,12
24. Peix i conserves 3.609 6.942 1.141 11.249 0,55 0,92 0,11 0,70
25. Cafè 172 804 - 19.960 0,03 0,11 - 1,25
26. Altres productes alimentaris 55.112 11.446 5.379 26.745 8,36 1,52 0,54 1,67
27. Tabac 1.138 160 1.328 398 0,17 0,02 0,13 0,02
28. Teixits i filats 2.186 4.507 84 9.444 0,33 0,60 0,01 0,59
29. Cotó i cuirs 221 1.610 346 39.802 0,03 0,21 0,03 2,49
30. Fusta i derivats 3.871 2.413 163 42.219 0,59 0,32 0,02 2,64
31. Paper i cartró 6.897 12.498 957 10.177 1,05 1,66 0,10 0,64
32. Altres mercaderies 83.433 72.510 6.964 90.184 12,65 9,61 0,70 5,63

Total 659.455 754.812 997.523 1.601.149 100,- 100,- 100,- 100,-

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

Pel que fa a la Càrrega general desembarcada, la corresponent
al tràfic de cabotatge es manté en nivells similars a la del mateix
trimestre del 1988, malgrat que acusa l'estacionalitat i
disminueix d'un 11,6 % respecte al segon trimestre del 1989. El
nombre de tones traslladat sota aquest epígraf és, amb
diferència, el que menys volum afecta, car representa tan sols
l'11,5 % del total de la Càrrega general transportada. Toti amb
això, cal remarcar la notable davallada dels Productes químics
envasats, que assoleix un volum de tràfic extraordinàriament
reduït, degut segurament a causes conjunturals, i l'augment dels
Vehicles usats a un ritme semblant als dels embarcats de
cabotatge, degut a les causes que ja hem comentat.

La mercaderia general desembarcada procedent de l'exterior
segueix en la seva tendència alcista i és l'únic gran grup que té
un comportament decididament expansiu, amb totes les
connotacions de diversificació de productes al mercat i de
dependència que això comporta. Així, malgrat que tampoc no es

veu lliure dels efectes distorcedors de l'estacionalitat i pateix un

decrement del 15,8 % respecte al trimestre anterior,
experimenta un alça notable respecte al mateix període del 1988
-32,6%. Els epígrafs que més han contribuït a aquest augment
han estat els Productes siderúrgics -amb un increment del
239,6%- i els Vehicles usats, amb un increment molt notable
en termes absoluts, tot i que el seu pes en el total de la Càrrega
general no ésmasa rellevant.
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V.1.2. Tràfic del Port de Barcelona
de càrrega general

amb els 20 ports amb més moviment
(gener-octubre 1989)

Po

Valorsabsoluts (tones) %
'

1 % sobre el total del tràfic

Embarcades Desembarcades. Embarcades Desembarcades "Ir isr
Palma de Mallorca 861.190 305.282 1.166.473 40,6 28,1 36,4 26,2 11,8 19,9
Maó 223.098 85.157 308.254 10,5 7,8 9,6 6,8 3,3 5,3
Eivissa 185.732 58.919 244.652 8,8 5,4 7,6 5,7 2,3 4,2
Las Palmasde G. Canari. 170.397 48.420 218.816 8,0 4,5 6,8 5,2 1,9 3,7
Fos 61.530 120.573 182.103 2,9 11,1 5,7 1,9 4,7 3,1
Sta. Cruz de Tenerife 138.960 43.135 182.097 6,6 4,0 5,7 4,2 1,7 3,1
Sidney 76.367 26.830 103.195 3,6 2,5 3,2 2,3 1,0 1,8
Lisboa 38.300 51.739 90.039 1,8 4,8 2,8 1,2 2,0 1,5
Hong-Kong 24.287 56.924 81.209 1,1 5,2 2,5 0,7 2,2 1,4
Rotterdam 33.881 43.916 77.797 1,6 4,0 2,4 1,0 1,7 1,3
Alexandria 38.833 37.613 76.449 1,8 3,5 2,4 1,2 1,5 1,3
Singapur 24.480 46.048 70.528 1,2 4,2 2,2 0,7 1,8 1,2
Casablanca 65.450 2.098 67.549 3,1 0,2 2,1 2,0 0,1 1,2
El Pireu 40.803 23.250 64.051 1,9 2,1 2,0 1,2 0,9 1,1
Nàpols 31.822 29.687 61.510 1,5 2,7 1,9 1,0 1,1 1,0
Toquio 25.514 30.944 56.458 1,2 2,8 1,8 0,8 1,2 1,0
Kobe 19.117 29.162 48.270 0,9 2,7 1,5 0,6 1,1 0,8
Londres 24.687 18.558 43.245 1,2 1,7 1,3 0,8 0,7 0,7
València 20.568 16.832 37.430 1,0 1,5 1,2 0,6 0,7 0,6
Fremantle 13.871 11.413 25.284 0,7 1,1 0,8 0,4 0,4 0,4
Total 20 ports 2.118.887 1.086.500 3.205.409 100,- 100,- 100,- 64,5 42,0 54,6

Total absolut 3.283.377 2.584.348 5.867.725 100,- 100,- 100,-
Font: Elaboracio pròpia a partir de les dades facilitades pel Port Autónom de Barcelona

Aprofundint en l'anàlisi del nivell d'intercanvi del Port de
Barcelona amb els diferents ports amb els que manté una relació
més intensa, introduïm a continuació uns quadres que pretenen
oferir de forma desagregada els trets bàsics més rellevants de
l'intercanvi en termes de Càrrega general -tant permercaderies
embarcades com desembarcades- que s'ha produït durant els
primers deu mesos del 1989.

L'elecció de la mercaderia corresponent a la Càrrega general
té la seva fonamentació en el fet que els altres grans grups
considerats -Dolls sòlids i Líquids a doll- tenen unes fonts de
proveïment i de destinació més polaritzades, que poden
concentrar en un sol port d'origen o destinació un nombre de
tones de producte molt elevat. Igualment, cal recordar que la
notable importància de la Càrrega general en el volum total de
tràfic del nostre port és un dels elements diferencials d'aquest i
que el valor i la significació econòmica d'aquest tipus de
mercaderia és la més intensa.
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Dels vint primers ports amb lligams més intensos amb
Barcelona en termes de Càrrega general, nou són mediterranis o

del nord d'Àfrica, incloent-n'hi aquí els tres balears i València.
De la resta de l'Estat, només hi figuren els dos grans ports
canaris. Pel que fa a la resta, no n'hi ha cap que pertangui al
continent americà, de forma que es reparteixen entre l'Europa
atlàntica -tres-, l'Extrem Orient -quatre- i Austràlia -dos.
En aquest sentit, cal remarcar la intensa relació que es manté
amb els arxipièlags, sobretot amb les Balears, per a qui
Barcelona constitueix el principal punt d'entrada i sortida de
mercaderies. Igualment és remarcable l'absència de ports
americans i la presència de ports de l'Orient llunyà pertanyents a

països amb relacions comercials amb el nostre no gaire intenses
-Austràlia, Singapur, Hong-Kong. En aquest cas, el fet que
Barcelona estigui en la ruta del canal de Suez cap a Europa i
l'intens dinamisme comercial i exportador dels països de
l'extrem orient -en els que cal afegir els dos japonesos de
Tóquio i Kobe- explicarien aquest lloc destacat. Per la seva

banda, la no aparició de ports americans sembla atribuïble a un

comerç más basat en productes no elaborats i, en general, a la

caiguda dels mercats llatinoamericans. A més, els grans ports del
Bàltic -Rotterdam- actuen com a receptors i posterior
redistribuidors de bona part de les mercaderies nord-americanes
enviades a Europa.

Finalment, cal destacar l'absència entre els 20 primers dels
ports amb més tràfic total de la Mediterrània Occidental:
Marsella, Gènova i Liorna, encara que el port francès de Fos

apareix en un lloc destacat. Igualment, cal remarcar que no

apareixen entre aquests 20 primers ports, ports com Cartagena
-molt especialitzat en Líquids a doll- i Algesires.



Aquests vint ports representen el 54,6 `1/0 del total de tràfic de
mercaderies que s'ha produït al port de Barcelona, que es

distribueix entre el 64,5 ')/0 del tràfic total de mercaderia
embarcada i el 42,0 `)/0 de les desembarcades. Així, considerem
que aquestamostra de 20 ports és prou significativa, car incloure
més ports augmentaria la seva validesa però dificultaria l'estudi,
ja que a partir del vintè port la seva aportació relativa al total és
mínima—menys del 0,5 % del total del tràfic enregistrat.
Centrant-nos pròpiament en l'anàlisi de les dades, s'observa

que els tres ports de les Illes Balears generen el 53,6 `)/0 del tràfic
amb els 20 primers ports, participació que es distribueix entre un

59,9 % en les mercaderies embarcades i un 41,4 `)/0 en les
desembarcades. Hi ha una segona gran zona que genera un

volum de tràfic important, les Illes Canàries, amb el 12,5 % del
total del tràfic d'aquests vint ports—14,6 % de mercaderia
embarcada i 8,4 % de desembarcada. En tercer lloc, el port
francès de Fos amb 5,7 % ocupa el cinquè lloc del conjunt, amb
el 2,9 `)/0 de la mercaderia embarcada i el 11,1 `)/0 de la
desembarcada, sent el segon en desembarcades després de
Palma de Mallorca—28,1 %. Si es considera la resta, elmés
rellevant és Sidney, amb el 3,2 %, mentre que els 13 restants
participen en menor quantia i oscil.len entre el 2,8 % de Lisboa
fins el 0,8 % de Fremantle (Austràlia).

De les mercaderies embarcades a Barcelona, els cinc ports amb
un volum de destinació més important pertanyen a la resta de
l'Estat, i en concret a les Illes Balears i a les Canàries amb el
74,5 %—sempre en relació amb els 20 primers ports; en sisè
lloc se situa Sidney—3,6 %—, seguit de Casablanca—3,1 %.
Els altres ports participen en menys del 2 %, i entre ells es troba
València amb 1'1,0 %.

Si observem els principals productes que s'embarquen en

direcció a aquests ports, els ports balears reben principalment
Productes alimentaris, mentre que els altres ports espanyols
reben principalmentProductes sidenirgics i Altres mercaderies.
Pel que fa als ports estrangers, hi destaca el pes que hi
assoleixen els Contenidors de trànsit. El primer producte
embarcat cap a Fos i Singapur són Productes químics envasats;
cap a Rotterdam i Casablanca, Productes siderúrgics; cap a

Kobe (Japó), Materials de construcció, i cap al Pireu,
Automòbils nous.

Pel que fa a les mercaderies desembarcades es pot destacar que
el primer lloc com a port de proveïment l'ocupa Palma de
Mallorca —28,1 %—, seguit de Fos —11,1 %—, Maó
—7,8 %—, Eivissa—5,4 °/0—, Hong-Kong—5,2c1/0— i Lisboa
—4,8 %. Així, les mercaderies que tenen com a destinació
Barcelona provenen d'orígens força diversificats, a diferència de
les destinacions, que ja hem vist que es trobaven molt més
concentrades als arxipièlags. Pel que fa als productes
desembarcats, el major pes relatiu correspon als Contenidors i a
d'Altres mercaderies. Altres productes que destaquen segons el
seu origen són els Plàtans i el Tabac de les Illes Canàries, els
Vehicles usats de les Illes Balears—malgrat que en aquest cas
no es tracta pas de tràfic de mercaderies en sentit estricte—, els
Materials de construcció de València, els Productes alimentaris
de Nàpols, els Productes químics envasats de Londres, la
Maquinària i accesoris de Tóquio i, per últim, els Productes
siderúrgics de Rotterdam, Casablanca i Alexandria.

Si ens endinsem en unaanàlisi més quantitativa i sempre fent
referència als 20 ports seleccionats, és remarcable el fet que als

ports de la resta de l'Estat la relació mercaderia embarcada
respecte a la desembarcada que existeix en el tràfic amb el port
de Barcelona és molt favorable a la primera, en una relació que
oscil•la des del 3,5/1 per Las Palmas a 11,2/1 per València. Per
contra, els ports estrangersmantenen relacions més equilibrades
i en general favorables a la mercaderia desembarcada, amb les
excepcions notables dels ports de Sidney i Casablanca.

Un altre nivell d'anàlisi ens permet apropar-nos al volum de
tràfic que existeix entre el Port de Barcelona i els vint ports
seleccionats mitjançant la desagregació per productes dels
diversos fluxos enregistrats. Aquests epígrafs són els que l'any
1988 representaren els fluixosmés importants en termes de
tones transportades del total de la mercaderiamoguda.
D'aquests productes s'han seleccionat els cinc ports, tant per
mercaderia embarcada comper ladesembarcada, que han
assolit el major volum de tràfic. A grans trets, es pot destacar
que en tots els productes seleccionats els cinc primers ports
superen les dues terceres parts del tràfic enregistrat en relació
amb els vint ports i, en alguns casos, arriba a englobar la
pràctica totalitat del tràfic—com ara a Sabons i detergents, amb
més del 96 c'/0 El percentatge de mercaderia embarcada per
aquests vuit productes sobre el tràfic total és superior al de la
mercaderia desembarcada. Això significa que els vaixells que
desembarquen la seva càrrega a Barcelona tenen una

procedència més diversificada que la que tenen els que
l'embarquen. Així, Palma de Mallorca és el primer port de
destinació de set dels vuit productes seleccionats, i apareix com
a segon per l'altre, els Productes siderúrgics. La mercaderia
desembarcada té orígens més diversificats, i Fos és l'únic que
apareix set cops. Pels Productes siderúrgics, els Productes
químics envasats i els Vehicles,maquinària i accesoris els cinc
primers ports que actuen com a origen són forans, la qual cosa
però cal matisar-la si tenim en compte que en aquests tres casos
la procedència és molt diversificada i el volum relatiu que
recullen els 20 ports seleccionats en relació amb el total del tràfic
enregistrat ésmolt inferior al de la resta dels productes.
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V.1.3. Primers cinc ports de relació amb Barcelona segons les principals agrupacions
de càrrega general (gener-octubre 1989)

ENVASOS I CONTENIDORS

Embarcades Desembarcades

1. Palma de Mallorca 18,16 1. Palma de Mallorca 20,51
2. Sidney 13,24 2. Fos 14,38
3. Fos 11,68 3. Lisboa 13,63
4. Lisboa 8,25 4. Santa Cruz de Tenerife 5,19
5. Nàpols 8,16 5. Sidney 5,07

% sobre els 20 ports 59,49 % sobre els 20 ports 58,88

Total 20ports 381.502 Total 20 ports 364.449

Total absolut 810.612 Total absolut 654.190

—fflimemiewellifflel~ffl1ffiffill.1101F
Embarcades Desembarcades

Ports
..

%
_

Ports

16,35
14,60
12,79
12,13
10,34

66,21

1. Palma de Mallorca

2. Maó
3. Eivissa
4. Las Palmas
5. Santa Cruz de Tenerife

% sobre els 20 ports

52,01
17,87
10,06
6,12
5,38

91,44

1. Las Palmas
2. Santa Cruz de Tenerife
3. Maó
4. Singapur
5. Fos

')/0 sobre els 20 ports

Total 20 ports 390.253 Total 20 ports 119.612

Total absolut 516.120 Total absolut 360.471

Embarcad

Ports

Desembarcades

Ports

1. Palma de Mallorca
2. Las Palmas
3. Santa Cruz de Tenerife
4. Casablanca
5. Eivissa

% sobre els 20 ports

34,97
10,31
8,07
6,37
6,03

65,75

1. Londres
2. Rotterdam
3. Hong-Kong
4. Fos
5. El Pireu

% sobre els 20 ports

21,42
20,28
16,50
15,09
8,73

82,02

Total20 ports 137.084 Total20 ports 28.673

Totalabsolut 263.247 Totalabsolut 135.239

1.1111.1-VEHICLES,MAQUINÀRIA I ACCESORIS

Embarcades Desembarcades

1. Fos 22,421. Palma de Mallorca 38,25
2. Las Palmas 14,43 2. Tóquio 20,87
3. Santa Cruz de Tenerife 11,63 3. Kobe 17,55
4. El Pireu 9,02 4. Nàpols 11,78
5. Maó 5,94 5. Hong-Kong 9,36

% sobre els 20 ports 79,27 % sobre els 20 ports 81,98

Total 20ports 111.343 Total 20 ports 40.461

Total absolut 205.369 Total absolut 123.144

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.
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PRODUCTES SIDERÚRGICS
Embarcades Desembarcades

... ,.

1. Casablanca 28,90 1. Rotterdam 42,29
2. Palma de Mallorca 20,95 2. Alexandria 37,44
3. Rotterdam 18,49 3. Fos 5,10
4, Las Palmas 10,02 4. Londres 4,56
5. Santa Cruz de Tenerife 7,43 5. El Pireu 2,89

% sobre els 20 ports 85,79 % sobre els 20 ports 92,28

Total 20 ports 116.002 Total 20 ports 39.538

Total absolut 204.219 Total absolut 230.867

Embarcades Desembarcades

Ports °A) Ports %

1. Palma de Mallorca 43,82 1. Palma de Mallorca 67,33
2. Las Palmas 26,38 2. Tóquio 11,16
3. Santa Cruz de Tenerife 19,04 3. Las Palmas 7,17
4. Maó 5,56 4. Eivissa 7,17
5. Eivissa 4,27 5. Maó 3,59

% sobre els 20 ports 99,07 % sobre els 20 ports 96,42

Total20 ports 59.471 Total 20 ports 251

Total absolut 77.571 Total absolut 528

IO

Embarcades Desembarcades

Pons

1. Palma de Mallorca 28,59 1. València 54,97
2. Eivissa 19,40 2. Hong-Kong 17,88
3. Maó 16,68 3. Fos 9,36
4. Sidney 6,92 4. El Pireu 3,61
5. Santa Cruz de Tenerife 6,25 5. Palma de Mallorca 3,09

% sobre els 20 ports 77,84 % sobre els 20 ports 88,91

Total 20 ports 161.507 Total 20 ports 15.243

Total absolut 229.680 Total absolut 91.804

ALTRES MERCADERIES

Embarcades Desembarcades

Po %

1. Palma de Mallorca 39,66 1. Fos 23,74
2. Las Palmas 13,13 2. Hong-Kong 17,85
3. Santa Cruz de Tenerife 9,54 3. Tóquio 9,37
4. Eivissa 9,40 4. Singapur 9,26
5. Maó 8,72 5. Palma de Mallorca 9,21

% sobre els 20 ports 80,45 % sobre els 20 ports 69,43

Total20 ports 369.134 Total 20ports 145.393

Totalabsolut 587.158 Total absolut 358.130



Localització dels vint primers ports amb més tràfic amb Barcelona segons les principals
agrupacions de càrrega general

1. Barcelona
2. Palma de Mallorca
3. Maó
4. Eivissa
5. Las Palmas de Gran Canaria
6. Fos
7. Santa Cruz de Tenerife
8. Sidney
9. Lisboa
10. Hong-Kong
11. Rotterdam

12. Alexandria
13. Singapur
14. Casablanca
15. El Pireu
16. Nàpols
17. Toquio
18. Kobe

19. Londres
20. València
21. Fremantle

Font: Elaboració pròpiaen base a les dades facilitades pel Port Autònom de Barcelona.
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Any

..

Avions Passatgers (milers)

-

Mercaderies (Tones)

Total Interior Internacional Total Interior Internacional Total,& Inte

1977 74.356 49.292 25.064 5.354 3.818 1.536 54.900 36.869 18.031

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

lr. tr. 16.714 10.829 5.885 1.330 918 412 9.546 5.323 4.223

2n. tr. 20.591 12.986 7.605 1.745 1.137 608 11.717 6.448 5.269
3r. tr. 22.637 13.952 8.685 1.950 1.168 782 11.391 6.404 4.987

4t. tr. 20.122 13.126 6.996 1.655 1.112 543 11.411 6.284 5.127

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
1r. tr. 21.164 13.607 7.557 1.606 1.607 539 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

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

V.2.1. Usuaris del pont aeri (rmIeN)

lr. tr. 356,9 379,6 6,3 %
2n. tr. 382,0 456,3 19,5 %
3r. tr. 300,4 352,4 17,3 %
4t. tr. 405,4

Total 1.444,7

Font: Aeroport de Barcelona.
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Variació (%)

3r. tr. 1989/3r. tr. 1988 1988/1987

Passatgers Mercaderies Passatgers Mercaderies

Total

Interior
Internacional

15,1
10,0
23,3

3,5
4,8
1,9

8,3
9,6
5,8

26,2
25,0
27,7

Durant el tercer trimestre d'enguany, el trànsit de passatgers
per l'Aeroport de Barcelona ha mantingut l'elevada tendènciac
alcista del trimestre passat, amb un increment del 15 ')/0 en
relació amb el mateix trimestre del 1988. Seguint la tònica dels
darrers mesos, el trànsit internacional s'ha mostrat el més
dinàmic, amb una taxa de creixement -en relació amb el mateix
període de l'any passat- superior al 23 `)/0, taxa que és lleument
inferior al 27 % d'increment experimentat durant el segon
trimestre. Del trànsit interior, el pont aeri ha estat el servei amb
un creixement més elevat, per sobre del 17 %, tot i una
substancial disminució en relació amb el trimestre anterior per
motiuspurament estacionals. Tot i amb això, el pont aeri
continua creixent per damunt de lamitjana amb què ho fan els
passatgers de vols interiors.

Pel que fa al tràfic de mercaderies, es pot parlar d'un
manteniment dels nivells absoluts assolits després dels
extraordinaris increments de l'any passat. La tendència actual és
lleument a l'alça, impulsada especialment pel tràfic interior.



V.3. Utilització del transport públic urbà (Milers de viatgers transportats)*

Metro
Ferrocarril
Sarrià

1977 267.996 241.136 509.132 n.d.
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
lr. tr. 66.423 39.321 105.744 n.d.
2n. tr. 64.064 45.441 109.505 n.d.
3r. tr. 49.365 36.697 86.062 n.d.
4t. tr. 67.988 44.779 112.767 n.d.

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
lr. tr. 67.737 39.059 106.796 5.001
2n. tr. 63.115 38.812 101.927 5.307
3r. tr. 50.438 32.097 82.535 3.324

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

Font: F.C.Metropolità de Barcelona. Transports de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat. Dades recollides pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

3r. tr. 1989/ 3r. tr. 1988/
Variació (%) 3r. tr. 1988 3r. tr. 1987 1988/1987

Metro -1,7 4,0 2,3
Autobús -5,9 -7,1 -1,8
Ferr. Sarrià 4,2 n.d. 0,8

L'anàlisi de les dades d'utilització del transport públic urbà
durant el tercer trimestre d'enguany sembla reforçar un canvi de
signe, ja apuntat en el trimestre anterior, en la trajectòria
lleument alcista iniciada ara fa dos anys. El comportament més
negatiu es dóna,, com ja es usual, als autobusos. En el servei del
metro també es produeix una caiguda en el nombre d'usuaris,
encara que menys significativa. Per contra, les dades de viatgers
que han utilitzat el Ferrocarril de Sarrià en la part del seu
recorregut urbà reflecteixen un sensible increment -superior al
4 (Y0- en relació amb el mateix període de l'any anterior,
encara que a un ritme més desaccelerat que durant el primer
semestre. Es constata un major impacte dels factors estacionals
en aquest tipus de transport que ametro i autobusos,
probablement derivat de la incidència que hi té el transport
d'escolars.

D'altra banda, també cal tenir en compte que fets puntuals
-com ara que els trens de la línia de Mataró travessin tota la
ciutat en comptes d'acabar a l'estació de França- també
incideixen en el volum de fluixos de transport urbà. En aquest
cas, disminuint el nombre de persones que des de l'estació de
França es desplacen al centre per anar a treballar, ja que tenen
accés directe amb el tren.
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V.4. Utilització i estructura de la xarxa telefònica
Conferències telefòniques efectuades pels abonats de Barcelona

Internacionals/
(°/0)anes

1978 124.291
1979 124.192
1980 143.364
1981 148.471.
1982 153.252

1983 161.641
1984 168.567
1985 168.760
1986 175.979
1987 192.347

1988 209.653
lr. tr. 53.884
2n. tr. 52.883
3r. tr. 48.375
4t. tr. 54.511

1989
lr. tr. 54.949
2n. tr. 61.055
3r. tr. 50.900

115,4
115,3
133,1
137,9
142,3

150,1
156,5
156,7
163,4
178,6

194,7

3.615
4.098
4.231
4.815
5.225

5.369
5.685
6.355
8.226
9.807

11.080
2.566
2.781
2.669
3.064

3.394
3.962
3.537

127,4
144,4
149,1
169,7
184,1

189,2
200,3
223,9
289,9
345,6

390,4

2,9
3,3
3,0
3,2
3,4

3,3
3,4
3,8
4,7
5,1

5,3
4,8
5,3
5,5
5,6

6,2
6,5
6,9

Estoc de línies en servei i demanda telefònica total a Barcelona

j[dia:1986 31-XII~, 1 31-X1T-1988

Línies
en

servei

Total
LR

LP
LNP

LE
LTP

748.398
672.446
530.584
141.862
74.428
1.524

772.272
690.766
542.207
148.559
80.024
1.482

803.853

712.312
555.413
156.899
90.077
1.464

Sol.licituds
de línies

pendents
d'acompliment

Total
LR

LE

LTP

12.258 10.819 8.353
5.809
2.544

0

Demanda telefónica Total 760.656 783.091 812.206

825.749

728.403
563.514
164.889
95.741
1.605

7.125

4.605
2.519

1

832.874

LR = LP+LNP LP = Línies Privades LE = Línies d'Enllaç (centra etes)
LR = Línies Regulars LNP = LíniesNo Privades LTP = Línies de Telèfons Públics

Font: Telefònica. Dades recollides pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

3r. tr. 1989/ lr. sem. 1989/
Variació (%) 3r. tr. 1988 lr. sem. 1988 1988/1987

Conferències interurbanes 5,2 8,7 9,0
Conferències internacionals 32,5 37,6 13,0

La informació disponible sobre conferències telefòniques i
demanda de línies durant el tercer trimestre d'enguany confirma
tant el procés sostingut d'expansió de la xarxa telefònica, com la
persistència dels ritmes expansius pel que fa a la seva utilització,
molt especialment de les conferències internacionals, amb uns

ritmes de creixement elevadíssims, superiors al 30 %, en relació
amb el mateix trimestre de l'any anterior, i molt superiors a la
mitjana de creixement de l'any 1988. Pel que fa a les

66

conferències interurbanes, semblen més afectades per
l'estacionalitat, atès que el seu creixement, tot i ser considerable
en relació amb el mateix trimestre de l'any 1988, es descelera en

comparació al ritme mantingut durant el primer semestre.

En relació amb el total de línies instal.lades, l'estoc en acabar
el tercer trimestre del 1989 era un 4,0 % superior al d'un any
abans, percentatge comparable a l'enregistrat en acabar l'any
1988 -4,1 %-, que denota la permanència d'una demanda
encaramolt forta., tot i que segons les dades oficials el nombre
de demandes pendents sembla flexionar a la baixa. Quant a
tipus de línies, les dades en acabar aquest tercer trimestre
remarquen les diferències en els ritmes de creixement segons el
seu nivell de vinculació a l'activitat econòmica. És el mateix
comportament dels darrerš trimestres.



V.5. Enquestes d'activitat turística

V.5.1. Estimació del nombre de pernoctacions i de visitants a Barcelona durant el trimestre
agost/setembre/octubre de 1989

Nivell d'ocupació (b)
En places (°/0) En habitacio

Pentoctacion
visitant

H 5* 3.087 62 78 177.503 • 45.513 3,90
H4* 6.110 64 77 373.599 109.882 3,40
H3* 6.353 67 78 401.785 105.733 3,80
H2* 1.700 70 80 109.793 31.369 3,50
H 1* 1.466 59 72 79.440 18.054 4,40
HS 3* 501 56 85 25.950 6.829 3,80

Total 19.217 64 77 1.168.070 317.380 3,68
(a) Patronat de Turismede Barcelona a 01/05/89
(b) Dades obtingudes a partir de l'enquesta realitzada als directors d'hotel.

Durant el trimestre agost-octubre, augment de la durada
de l'estada mitjana

La tercera Enquestad'Activitat Turística a Barcelona,
corresponent al trimestre agost-octubre, ens permet estimar el
nombre de visitants a la ciutat que han pernoctat en hotels d'una
a cinc estrelles i en hostals de tres estrelles en 317.380 persones,
les quals han generat ún total de 1.168.070 pemoctacions.
Respecte al trimestre anterior, això representa un decrement
d'un 4,7 % en el total de visitants i un increment d'un 1,4 % en

el de pemoctacions. Per tant, la durada mitjana de l'estada se

situa en 3,68 pemoctacions per persona, la qual cosa significa un

augment de 0,22 pernoctacions respecte al trimestre maig-juliol.
El nombre de dies d'estada mitjana per persona es xifra en 4,5.

Quant a les pemoctacions, en els hotels de tres a cinc estrelles
es produeix un increment, bàsicament en els de cinc i en els de
quatre estrelles, on es registra un augment en termes relatius
d'un 7,6 "Yo i d'un 9,5 % respectivament. A la resta de les
categories hoteleres, es detecta una davallada que afecta
principalment els hotels d'una estrella i els hostals de tres, amb
una reducció del nombre de pernoctacions d'aproximadament
un 20 % respecte del trimestre anterior. En analitzar la ratio
entre pernoctacions i visitants per categoria d'hotel, veiem que
la durada de l'estada mitjana creix a tots els segments, amb
l'excepció dels hotels de dues estrelles, en què passa de 3,6 en el
trimestre anterior a 3,5 en el d'agost-octubre. Cal remarcar que
en els hotels de una estrella i en els hostals de tres estrelles,
malgrat la disminució registrada en el volum de pernoctacions,
la durada de l'estada mitjana creix, especialment en els de una
estrella, en què se situa gairebé un punt per sobre la del
trimestre passat. L'allargament general de l'estada mitjana és

possiblement un indicador que, durant aquest període, els
visitants que han vingut per motius de caràcter clarament
vacacional són força més importants que en trimestres anteriors i
llur superior estada mitjana empeny lamitjana a l'alça.

En el període agost-octubre, totes les categories hoteleres se

situen en uns nivells d'ocupació de les habitacions entre el 72 i el
85 %, si bé a lamajoria oscil•la entre el 78 i el 80 %. En relació
amb el trimestre anterior, totes les categories d'hotels perden
nivell d'ocupació d'habitacions—especialment els de cinc i
quatre estrelles --excepte els hotels i hostals de tres. Si
comparem el nivell d'ocupació de les habitacions amb el de les
places, veiem que el fet que apuntàvem en el anterior número
de BARCELONA ECONÒMICA, en el sentit que en els hotels de cinc i
quatre estrelles és freqüent que una sola persona ocupi una
habitació doble, sembla que es pot fer extensible a la resta de
categories hoteleres, si més no, en comparar la mitjana
d'ocupació en termes d'habitacions—75 %— amb la de places
—56 %— i en estendre's aquestes diferències a totes les
categories.
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V5.2. Enquesta d'activitat turística a Barcelona

Mg-JI Ag:(2

(dades
F-A

trimestrals)

Mg-Jl Ag-0FA

Sexe (°/0) Forma de contractació de l'allotjament (%)
Homes 74,0 76,8 66,0 Origen/intermediari - 52,9 51,5
Dones 26,0 23,2 34,0 Origen/no intermediari 14,1 15,9
Total 100,- 100,- 100,- Destinació/intermediari - 15,7 16,6
Edat (%) Destinació/no intermediari - 15,0 16,0
14-18 3,8 1,0 3,6 Total - 100,- 100,-
19-24 14,8 8,6 13,4 Règim d'allotjament (°/0)
25-34 23,0 29,1 37,6 Habitació i desdejuni 58,2 63,3 53,6
3549 38,0 46,9 31,2 Només habitació 22,6 28,1 34,0
50-64 18,0 12,6 12,9 Pensió completa 10,1 0,2 3,9
+65 2,4 1,9 1,3 Mitja pensió 9,1 8,4 8,5
Total 100,- 100,- 100,- Total 100,- 100,- 100,
Nacionalitat (°/0)
Espanyola 46,3 42,8 34,1 Acompanyat per (%)

Sol 38,5 31,0 16,2
Madrid 11,5 12,5 9,5 Amic/companys 33,0 42,4 30,2
País Basc 6,3 4,2 3,4 Amb la família 18,9 24,5 37,2
Andalusia 5,2 3,5 1,9 Amb fills - 6,2 25,7
País Valencià 4,9 6,6 4,0 Sense fills - 18,3 11,5
Altres 18,9 16,0 15,3 Grup organizat 9,6 2,1 16,4

Estrangera 53,7 57,2 65,9 Total 100,- 100,- 100,-
Francesa 12,4 14,1 14,5
Britànica 11,2 11,7 10,1 Distribució de la despesa extrahotelera (%)
Italiana 10,9 10,7 14,7 Menjar/beguda 58,7 75,0 59,2
Alemanya 4,3 6,1 6,5 Compres 22,4 10,8 21,3
Americana 2,1 2,6 5,7 Entreteniment 10,9 10,5 13,4
Japonesa 1,6 1,2 1,8 Transport intern 7,6 3,4 5,7
Altres 11,2 10,8 12,6 Altres 0,4 0,3 0,4

Total 100,- 100,- 100,- Total 100,- 100,- 100,-
Professió de l'enquestat (°/0) Principals visites efectuades (1)/0)
Professional liberal 19,9 14,8 18,0 La Sagrada Família 7,1 17,6 24,7
Alt directiu 17,8 17,2 8,9 Parc Güell 1,7 5,7 8,4
Quadres intermedis 14,7 20,0 13,7 Gaudí/Modernisme 7,0 4,8 9,9
Empleat 13,0 17,8 18,6 Barri Gòtic/Ciutat Vella 19,0 32,6 37,9
Tècnic superior 11,1 7,9 7,0 La Rambla 14,6 18,6 26,1
Estudiant 10,6 5,8 10,2 Port/Colom 8,4 5,8 11,3
Mestressa de Casa - - 10,0 Museu Picasso 10,6 11,4 13,6
Altres 12,9 16,5 13,6 Museus 5,3 7,0 8,4
Total 100,- 100,- 100,- Montjuïc 11,6 17,2 18,3
Motiu de la visita (%) Vila Olímpica -

- 7,6
Comercial/Negocis 51,3 43,7 20,1 Valoració dels enquestats sobre els següents
Turisme 24,5 27,2 49,2 punts (Mitjana, en base a valoració de I'l al 10)
Fires/Congressos 13,1 19,0 11,9 Oferta arquitectònica 8,4 8,7 8,4
Etapa viatge - - 12,3 Oferta cultural 7,7 8,1 8,0
Altres 11,1 10,1 6,5 Quantitat de l'oferta comercial 7,5 - -

Total 100,- 100,-1 100,- Qualitat de l'oferta comercial 7,3 - 7,3
Raons d'elecció de Barcelona (`)/0) Entreteniment 7,5 8,0 7,8
Coneixement previ - 31,5 21,3 Qualitat de l'oferta hotelera 7,2 7,5 7,5
Per recomanació - 19,9 21,7 Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,1 7,3 7,2
Com acompanyant - 14,6 8,7 Accessos 6,9 7,3 7,3
Etapa viatge - 10,4,1 18,8 Clima 6,8 - -

Informació (fulletó...) - 7,111 10,9 Transport públic 6,6 7,0 7,2
Recomenació agència viatges - 6,6 10,9 Taxi - - 7,3
Altres - 10,6 7,7 Nivell d'informació 6,6 6,5 6,5
Total - 100,- 100,- Quantitat de l'oferta hotelera 5,6 5,8 7,1
Repetitivitat de la visita (<1/0) Nivell de preus 5,5 6,3 6,1
No cap vegada 17,3 17,2 33,6 Netedat de la ciutat 5,4 - -

1 vegada o més 82,7 82,8 66,4 Seguretat ciutadana 4,9 4,6 5,1
Total 100,- 100,- 100,- Contaminació ambiental* 4,7 4,3 4,3

Mitjà de transport utilitzat (%) Qualitat i quantitat de l'oferta de restauració - 7,7 7,5
Avió 51,9 56,5 40,2 Nivell d'atenció dels comerços visitats - 7,2 -

Vehicle propi 29,3 24,2 33,0 Decoració de comerços i presentació aparadors - 7,6 -

Autocar/Autobús 12,8 5,4 18,4 Grau de satisfacció de l'estada a Barcelona (°/0)
Tren 5,4 13,5 7,8 Força satisfet 60,4 60,4 61,3
Altres 0,6 0,4 0,6 Molt satisfet 26,4 27,4 34,5
Total 100,- 100,- 100,- Indiferent 11,3 5,3 3,9
Durada de l'estadamitjana a la ciutat Poc satisfet 1,7 1,1 0,3
Dies 4,3 4,4 4,5 Molt insatisfet 0,2 - -

Nits 3,4 3,5 3,7 Total 100,- 100,- 100,-

A partir de la segona Enquesta, hom ha agrupat els conceptes de netedat de la ciutat i de contaminació ambiental.
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Aspectes de Barcelona segons l'opinió dels enquestats (%) (dades trimestrals)

F-A 14gr.J1 A F-A diadiiiililialk
Considerats més positius: Considerats més negatius:
Esmentats en primer lloc Esmentats en primer lloc
Oferta arquitectònica/monumental 49,1 63,6 46,1 Pol.lució ambiental (sorolls, fum...) 20,1 34,5 39,3
Oferta cultural 4,7 8,1 9,8 Seguretat ciutadana 14,0 16,0 12,1
Oferta de lleure/entreteniment 8,5 5,9 5,7 Pocs hotels 13,8 9,8 -

Caràcter/amabilitat ciutadans 8,6 6,3 - Nivell general de preus 8,5 3,7 -

Infrastructura de comunicacions 8,1 6,8 11,6 Tràfic . 9,2 12,4 9,6
Qualitat oferta hotelera - - 5,8 Senyalització - 10,7 17,4
Esmentats en segon lloc

Infrastructura de comunicacions/accessos - - 3,9
Oferta arquitectònica/monumental 24,2 23,1 24,4 Esmentats en segon lloc:
Oferta cultural 23,4 39,3 18,1 Seguretat ciutadana 16,9 27,0 28,6
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 20,4 38,5 21,3 Nivell general de preus 16,8 8,7 18,3
Oferta de lleure/entreteniment 18,9 30,3 22,9 Pol.lució ambiental 15,3 38,2 35,3
Infrastructura de comunicacions/accessos 12,9 20,6 14,8 Pocs hotels 12,5 13,6 -

Caràcter/Amabilitat dels ciutadans 11,5 10,4 -

Tràfic 10,2 5,7 9,2
Senyalització - 17,3 10,7

Font: Patronat de Turisme de Barcelona. Elaboració pròpia.

Fort increment dels visitants per motius vacacionals

Quant al motiu de la visita, veiem que gairebé un 62 % dels
visitants vénen básicament per motius turístics, ja sigui
considerant laciutat com objectiu concret del viatge -un
49,2%- o com etapa d'un viatge -un 12,3%. Els visitants per
motius de negocis es redueixen a gairebé la meitat respecte del
trimestre anterior, la qual cosa indica la ralentització de la vida
econòmica de la ciutat, tret característic del període estival. Pel
que fa al nombre de visitants que assisteixen a fires/congressos,
aquest també davalla, encara que en menor intensitat, i se situa
en un nivell similar al registrat en el període febrer-abril. En
analitzar aquesta davallada, cal tenir present que durant els
mesos de maig, juny i juliol tenen lloc a Barcelona grans salons
-com per exemple el de l'Automòbil- o fires -com la Fira
Internacional de Mostres- que atreuen un elevat volum de
visitants, entre visitants propiament dits i expositors. A més,
també cal considerar el fet que diverses entitats culturals
barcelonines, públiques o privades, aprofiten aquests mesos per
desenvolupar les seves activitats congressuals o similars.

En aquest sentit, és remarcable que si bé el trimestre anterior,
maig-juliol, comprenia pràcticament la meitat del període estival
en sentit estricte i el trimestre agost-octubre l'altra meitat, de fet
és aquest darrer el que acusa més intensament un comportament
marcat per les vacances. Així, es produeix un fort augment dels
visitants per motius turístics -22 punts-, i l'aparició dels que
ho fan en etapa de viatge -cal considerar que bàsicament es
tracta dels que fan un circuit turístic o s'acosten a llur destinació
vacacional estable-, a més de la forta caiguda dels visitants per
negocis -quasi 24 punts- i, en menor mesura, dels que vénen
per fires i congressos, que s'acosten a nivells del trimestre
febrer-abril, després de l'important increment del trimestre
anterior.
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Aquest trimestre, el predomini dels visitants vacacionals
modifica les característiques personals de la mostra analitzada.
S'accentuen les modificacions que es produïen el trimestre maig
juliol—on ja s'acusava un cert increment dels visitants
vacacionals— en relació amb el trimestre anterior. Malgrat que
els homes continuen essent àmplia majoria, cal remarcar una
forta feminització del conjunt de visitants que pernocten a la
ciutat. Aquest increment està relacionat amb el creixement del
nombre de visitants que vénen amb la família i més
concretament amb fills. L'edat modal de la mostra baixa i se
situa en l'interval entre els 25 i els 34 anys. Respecte el trimestre
anterior, destaca un fort augment de la presència dels grups
d'edat més joves —visitants compresos entre els 18 i els 34 anys,
mentre que es redueix la participació dels majors de 35 anys,
bàsicament dels que se situen entre els 35 i els 49 anys.

Durant aquest trimestre, s'observa un important reforçament
de la presència de visitants estrangers, moviment que ja
s'apuntava en el trimestre maig-juliol. Aixímateix, es detecta,
respecte als dos trimestres anteriores, la reducció dels visitants
procedents de la resta de comunitats autònomes. Destaca la
disminució relativa dels visitants de Madrid i del País Valencià.
Pel que fa als estrangers, i considerant els grups més rellevants,
augmenta el pes dels francesos i, especialment, dels italians
—que esdevenen el grupmés nombrós— i decreix el dels
britànics. En els grups menys significatius, es remarca un fort
augment relatiu dels japonesos i, sobretot, dels nord-americans,
encara que el seu volum continua sense ser comparable a

l'enregistrat a altres grans ciutats europees.
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Pel que fa a la professió, respecte al trimestre anterior, es
produeixen canvis importants. Es palesa una certa disminució
del nivell de qualificació mitjana en relació amb els anteriors
trimestres, fet ja observat en elperíode maig-juliol. Com a punts
més destacables, tenim lapèrdua d'importànga relativa dels alts
directius i dels quadres intermedis i el fort augment del nombre
d'estudiants que es pot vincular a l'augment de visitants juvenils
molt probablement, a l'allargament de l'estada mitjana en els

hotels d'una estrella i en els hostals de tres estrelles. També
s'aprecia l'aparició per primer cop des del començament de
l'enquesta—febrer 1989— del col.lectiu de mestresses de casa,

que representa un 10 % del total dels visitants del trimestre.
Aquesta dada es concorda amb la forta presència de turisme
familiar.

El predomini dels visitants vacacionals es reflecteix també en

la companyia amb què s'efectua la visita, on predominen els que
viatgen amb la família i, molt especialment els que ho fan amb
fills. Per contra, perden rellevància els que vénen amb amics o
companys i, sobretot, els que ho fan sols, que es redueixen a

gairebé la meitat respecte al trimestre passat. Destaca
l'embranzida que registren els grups organitzats, forma de viatge
bàsicament vacacional.

Les recomanacions i el coneixement previ continuen sent les
raons principals d'elecció de Barcelona. Respecte al trimestre
anterior, destaca l'augment de raons de tipusmés clarament
turístic com, per exemple, la informació (futlletons...), les
recomanacions de les agències de viatges o l'etapa de viatge. El
coneixement previ perd rellevància com a motiu de la visita.

Toti amb això, la captació de visitants nous continua sent

escassa. Encara que augmenta la presència dels visitants que no

havien estat cap vegada a la ciutat—que passa del 17 al 34 %—,
només un de cada tres no l'havia visitat mai, tot i que també n'hi
ha un 26 % que només havien estat una vegada, segment amb
un increment de 4 punts respecte al trimestre anterior.

Quant al mitjà de transport utilitzat, l'avió que, al trimestre
anterior havia reforçat la seva presència, perd pes en relació
amb els visitants per carretera amb vehicle privat o autocar/
autobús, que augmenten notòriament. En aquest darrer cas, el
fort increment del nombre d'usuaris sembla lligat directament
amb l'augment dels viatges organitzats. Totplegat sembla que
també cal vincular-lo a l'augment dels visitants vacacionals.

En canvi, aquesta variació en la composició dels visitants
sembla afectar la contractació de l'allotjament, que continua
efectuant-se majoritàriament en el lloc d'origen i mitjançant un
intermediari. Tanmateix, sembla molt significativa —malgrat,
per exemple, el fort augment dels grups organitzats— la
persistència d'un terç de visitants que contracten l'allotjament
un cop arribats a Barcelona, encara que la meitat ho facin a

través d'intermediari.



El règim d'allotjament àmpliament majoritari és el d'habitació
i desdejuni. Ara, si el comparem amb el trimestremaig-juliol,
destaca l'increment de pes relatiu dels que només utilitzen
habitació —augment de gairebé 6 punts en la seva participació
i dels que s'allotgen en règim de pensió completa, la qual cosa
també sembla vinculada amb l'augment de visitants en grups
organitzats.

Pel que fa a la despesa extrahotelera, ladestinada a menjar i
begudes registra una forta davallada degut a l'increment de la
contractació de règim de pensió completa, mentre que la

despesa en compres creix de forma espectacular—10,5 punts
respecte el trimestre anterior. La despesa extrahotelera mitjana
declarada pels enquestats se situa a l'entorn de les 13.000
pessetes. Això representa una disminució de vora un 30 %
respecte al trimestre passat i se situa en un nivell similar al del
període febrer-abril. Tant en termes absoluts com de distribució
percentual, constatem que la despesa extrahotelera de l'actual
trimestre correspon aproximadament a la del trimestre febrer
abril, període que incloïa les vacances de Setmana Santa. En
relació amb d'altres preguntes—com ara el règim
d'allotjament— no es detecta una correlació clara segons els
trimestres. Caldrà esperar a tenir informació de trimestres
posteriors per contrastar ambdós tipus de resultats. En tot cas,
cal tenir present que aquest tipus de pregunta incorpora una

gran dosi de subjectivitat que pot condicionar els resultats
obtinguts.

El modernisme principal atractiu de la ciutat

Pel que fa als llocs més visitats de Barcelona, continuen
destacant com a punts de més interès turístic el Barri Gòtic/
Ciutat Vella, la Sagrada Famfiia, la Rambla, Montjuïc, el Museu
Picasso i el Port/Colom. Les àrees, on més augmenta l'afluència
de visitants són la Sagrada Família—com a signe emblemàtic de
la ciutat—, la Rambla i el Port/Colom —aquestes dues
incrementen el seu atractiu durant el període estival. Així
mateix, es palesa en els resultats obtinguts la gran capacitat
d'atracció que tenen Gaudí i el conjunt de monuments
modernistes —a part de la Sagrada Famfiia que és el punt més
visitat de la ciutat, hi destaca el ParcGüell i, en menor mesura,
la Pedrera. Per tant, en el seu conjunt, el modernisme es

converteix en el primer punt d'interès pels visitants que vénen a

Barcelona. Finalment, cal assenyalar que, entre les principals
visites efectuades, i per primer cop des de l'inici de l'enquesta,
apareixen les que es fan a la Vila Olímpica, que representen un

7,6 % del total realitzat a la ciutat. Aquest percentatge, encara
que relativament baix, és força significatiu ja que sembla que els
que vénen per motius de turisme tenen molt més interès per el
desenvolupament de les instal.lacions relacionades amb els Jocs
Olímpics que els que ho fan per motius de negoci—en els
anteriors trimestres no s'esmenta cap àrea olímpica com a lloc
visitat. Tanmateix, cal matisar que els visitantsper motius de
negoci gairebé no dediquen temps a visites turístiques —la
finalitat del viatge és quasi exclusivament laboral i la durada de
l'estada mitjana és més curta.

Sobre els aspectes més positius de Barcelona, en valoració
sistemàtica de al 10, l'oferta arquitectònica i monumental,
seguida de la cultural i de la d'entreteniment continuen sent el
millor atractiu de la ciutat.

La pol.lució ambiental i la neteja continuen sent l'aspecte
menys positiu en la valoració dels visitants de la ciutat. A
continuació se situen els problemes de senyalització i els de
seguretat ciutadana, però ja amb una puntuació superior al 5.

Respecte al trimestre anterior, cal destacar el canvi de
valoració de la quantitat d'oferta hotelera, que passa de la banda
baixa a l'alta en la valoració dels enquestats. Això potser cal
atribuir-ho al fet que entre les categories més elevades, el nivell
mitjà d'ocupació baixa lògicament, cal pensar que les puntes
de saturació també—, la qual cosa no queda compensada per
l'augment d'ocupació de les categories més baixes que generen
un menor nombre de places i amb una clientela segurament
menys sensible a aquest aspecte de disponibilitat de places.

Finalment, el grau de satisfacció que declaren els enquestats és
força elevat, lleugerament superior al declarat en el trimestre
passat.
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V.5.3. Enquesta d'activitat turística a excursionistes i visitants de pas a Barcelona
•

Tipus de visitants que nopernocten (°/0) Motiu de la visita (%)
Excursionista 76,0 51,0 Perquè m'interessava 53,0 22,0
Visitant de pas 24,0 49,0 Venia de pas (planificat) 15,0 25,0
Total 100,- 100,- Inclòs en el viatge 12,0 13,0

Coneixement previ 6,0 14,0
Lloc de procedència vacacional dels excursionistes (%) Per passar l'estona 5,0 10,0
Maresme 19,0 34,0 Venia de pas (sense planificació) 4,0 5,0
Selva 16,0 7,0 M'ha arribat informació 2,0 6,0
Baix Empordà 16,0 13,0 Per recomanació 1,0 3,0
Garraf 13,0 5,0 Altres 2,0 2,0
Tarragonès 11,0 18,0 Total 100,- 100,-
Baix Llobregat 8,0 5,0 Motiu d'interès2 (%)
Alt Empordà 7,0 2,0 Culturals 79,0 59,0
Baix Penedès 6,0 2,0 Monumentals 90,0 57,0
Altres 4,0 11,0 Lleure/entreteniment 11,0 17,0
Total 100,- 100,- De compres 8,0 14,0

Altres 2,0 6,0
Repetitivitat de la visita dels excursionistes a Barcelona
durant aquestes vacances (°/0) Què en sabia de la ciutat abans de venir?

1 vegada 57,0 45,0 Esmentat en primer lloc:
2 vegades 37,0 37,0 No res 17.0 13,0
3 vegades 4,0 10,0 Em sona poc 11,0 -

Més de 5 vegades 2,0 8,0 Sagrada Família - 18,0
Total 100,- 100,- Jocs Olímpics del 1992 - 12,0

Port/Colom/Barceloneta - 8,0
Destinació del visitant de pas (%) La Rambla - 6,0
Localitat turística de destinació 75,0 45,0 Gaudí 9,0 9,0
Localitat d'origen1 18,0 47,0 La Catedral 8,0 6,0
No cap en concret 7,0 8,0 Esmentat en segon lloc:

Total 100,- 100,- Port/Colom 10,0 9,0
La Rambla/Centre 8,0 11,0

Nacionalitat (`)/0) Futbol Club Barcelona 7,0 5,0
Espanyola 11,0 13,0 Jocs Olímpics del 1992 6,0 9,0

Estrangera 89,0 87,0 Gaudí 6,0 8,0
Alemanya 19,0 11,0 La Catedral 6,0 7,0
Francesa 13,0 15,0 Montjuïc 5,0 4,0
Italiana 12,0 24,0 Museu Picasso - 10,0
Holandesa 9,0 7,0 Sagrada Família - 10,0
Escandinava 8,0 2,0 Principals visites efectuades
Britànica 6,0 4,0 Barri Gòtic/Ciutat Vella 74,0 42,0
Nord-americana 5,0 3,0 La Rambla/Centre 59,0 53,0
Japonesa 0,5 3,0 Port/Colom 42,0 31,0
Altres 17,0 18,0 Sagrada Família 42,0 33,0

Total 100,- 100,- Montjuïc 24,0 33,0
Poble Espanyol 16,0 5,0

Mitjà de transport utilitzat (')/0) Gaudí/Modernisme 15,0 12,0
Cotxe 41,0 40,0 Museu Picasso 15,0 29,0
Tren 35,0 35,0 Altres museus 14,0 10,0
Autocar 15,0 15,0 AnellaOlímpica - 7,0
Autobús 7,0 5,0
Altres 2,0 5,0 Tornarà a visitar Barcelona (%)
Total 100,- 100,- Segurament, sí

És possible
33,0
32,0

48,0
29,0

Organització del viatge (°/0) Potser 31,0 19,0
Per compte propi 81,0 79,0 No ho crec 3,0 3,0

Viatge organitzat 19,0 16,0 Segurament, no 1,0 1,0
Altres - 5,0 Total 100,- 100,-
Total 100,- 100,- Recomanaria una visita a Barcelona? (')/o)

Sí, ho faria 82,0 77,0
Durada de la visita a la ciutat (°/0) Possiblement, sí 15,0 16,0
Un dia 74,0 72,0 No ho sé 1,0 2,0
Mig dia 21,0 25,0 Probablement, no 1,0 4,0
De 2 a 3 hores 4,0 3,0 No ho faria 1,0 1,0
Menys de 2 hores 1,0 - Total 100,- 100,-
Total 100,- 100,-

Grau de satisfacció de l'estada a Barcelona (%)
Força satisfet 58,0 50,0
Molt satisfet 38,0 41,0
Indiferent 3,0 7,0
Pocsatisfet 1,0 2,0
Total 100,- 100,-

1 Lloc on resideix habitualment. 2 Només es preguntava a les persones que havien respost «perquè in'interessava» a la pregunta relativa al motiu de la visita. Possibilitat de diverses respostes.

Font: Patronat de Turisme de Barcelona. Elaboració pròpia.



En aquest número presentem els resultats de la segona
Enquesta d'Activitat Turística als Excursionistes i Visitants de
pas corresponent als mesos d'agost i de setembre de 1989. S'han
enquestat 300 persones distribuïdes proporcionalment en els
següents llocs: Poble Espanyol, Port, la Rambla, Barri Gòtic/
Catedral, la Sagrada Família i el museu Picasso.

Cal recordar que en algunes preguntes s'ha fet la distribució
en base a la diferenciació entre els visitants excursionistes, que
són aquelles persones que estan passant l'estiu dins del territori
català, i els visitants de pas, que són aquelles que es dirigeixen a

una altra destinació.

Un 51 % dels visitants enquestats són excursionistes i la major
part procedeixen del Maresme, seguits del Tarragonès i el Baix
Empordà. En comparar amb el mes de juliol, i amb l'excepció
de les comarques esmentades, hi destaca una forta davallada
relativa del volum de visitants excursionistes, que es concentra
bàsicament a l'Alt Empordà, la Selva i el Garraf. La proximitat,
en el cas delMaresme, i el fàcil accés per autopista i tren en el
del Tarragonès—Salou—, semblen determinants a l'hora de
generar el major nombre de visitants. En el cas de la Costa
Brava, tot i l'important volum de visitants acollits, la tipologia
d'aquests, la distància i unes comunicacions no tan immediates
explicarien la menor relació amb Barcelona, tot i l'elevat
nombre de visitants que acullen. En tot cas, aquest és un tema a

aprofundir en posteriors anàlisis i enquestes.

En considerar les vegades que els excursionistes han visitat o
visitaran la ciutat durant les seves vacances, sobresurt el fort
increment, en termes relatius, dels que la visiten tres vegades o

més, que arriben a constituir vora el 20 % del total
d'excursionistes. Sembla, doncs, que, durant els mesos d'agost i
setembre, podem parlar d'un tipus d'excursionistes que es

caracteritzaria per ser un visitant més habitual de la ciutat. Això,
potser, cal relacionar-ho amb l'augment de visitants de zones tan
pròximes com el Maresme, tot i una lleu disminució dels
procedents del BaixLlobregat. Tanmateix, cal no oblidar que
continuen sent àmplia majoria els que vénen una o dues
vegades.

Els visitants de pas representen un 49 % de la mostra.

Respecte del mes de juliol, i en termes relatius, es remarca un

creixement molt significatiu d'aquest tipus de visitant que
multiplica per dos el seu pes dins de la mostra. Un 45 % es

dirigeix al lloc escollit per passar les vacances, mentre que un
47 % retorna, un cop finalitzades les vacances, a les seves
localitats d'origen. A l'enquesta feta al juliol, a la primera
meitat del període estival, els percentatges eran del 75 % i del
18 % respectivament. Totplegat, reforça la impressió
generalitzada que la temporada vacacional —a Catalunya i al
conjunt de l'Estat— tendeix a escurçar-se pel principi i allargar
se pel final.

Pel que fa a laprofessió, com en el mes de juliol, sobresurten
els estudiants—un 32 °/0— i els empleats—un 18 %. Aquests
tipus de professió són força similars a les dels visitants que
pernocten a la ciutat durant el mateix període i, de fet, la resta
d'elements del perfil personal—sexe, edat, qualificació
professional— també.

Quant al mitjà de transport utilitzat, el cotxe continua essent

el mitjà utilitzat majoritàriament. Tanmateix, cal assenyalar
que, respecte del trimestre anterior, perd lleument
protagonisme. Pel que fa a la resta de mitjans, el més important
continua sent el tren. La utilització de l'autocar i de l'autobús es

manté estable i continua situant-se a un nivell força per sota a la
del tren o vehicle privat. En el número 4 de BARCELONA
ECONÒMICA es comentava que aquest fet palesava la inexistència
d'una oferta d'excursions organitzades amb destinació a

Barcelona per part de les agències i els operadors turístics. Les
dades obtingudes durant els mesos de agost-setembre
corroboren aquesta hipòtesi ja que ni en els mesos de màxima
afluència turística s'aconsegueix detectar un major nombre de
visitants que utilitzin aquests tipus de serveis. El fet que
solament un 16 % dels enquestats vinguin a Barcelona en una

excursió organitzada referma el comentari anterior. Gairebé vuit
de cada deu dels excursionistes que arriben a la ciutat,
organitzen individualment el viatge i la visita.
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Un 72 % dels visitants-excursionistes dediquen un dia complet a
la ciutat i un 25 % només hi romanen mig dia. Les variacions
relatives respecte del trimestre anterior, encara que poc
significatives —ja que només afecten un percentatge molt reduït
de la mostra analitzada—, assenyalen una certa reducció dels
que vénen a passar tot el dia en relació amb els que només ho
fan mitja jornada, el que es podria interpretar com que són
persones que ja coneixen prèviament la ciutat i que vénen
possiblement amb una finalitat més concreta.

Quant al motiu de la visita, com a canvis més destacables
respecte al període anterior, hi destaca un fort descens dels
individus enquestats que venien per motius d'interès personal i
un augment net dels que solament venien de pas, dada que lliga
amb el creixement del volum de visitants de pas que s'ha
detectat durant els mesos d'agost i setembre. També es
remarcable l'increment dels que ja coneixien la ciutat
prèviament, ja que comporta un creixement de 8 punts respecte
el mes de juliol. Si analitzem el cas dels individus que visiten la
ciutat per qüestions d'interès personal, veiem que l'anar de
compres i el lleure/entreteniment guanyen en importància en

relació amb els motius culturals i monumentals que
predominaven de forma molt més àmplia en el període anterior.
Per tant, podem suposar que el coneixement previ de la ciutat
facilita i potencia la realització d'altres tipus d'activitats no tant

estrictament turístiques. Així mateix, aquesta hipòtesi es pot
relacionar amb el fet de que es constata un augment dels
excursionistes que han visitat Barcelona més de tres vegades
que, encara que continua essent baix, és superior al registrat en
el mes de juliol.
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Respecte al coneixement previ de Barcelona per part dels
enquestats, un 18 % declaren, en primera resposta, conèixer la
Sagrada Família. Malgrat situar-se per sota a l'enregistrat durant
el mes de juliol, segueix sent significatiu el pes dels que
responen no saber res de la ciutat. Cal assenyalar, com a

variació respecte del període anterior, que un 12 % dels
enquestats contesten conèixèr la celebració dels Jocs Olímpics
del 1992. En segona resposta, els punts més citats han estat la
Rambla, el museo Picasso, la Sagrada Família, el Port/Colom i
els Jocs Olímpics del 1992. La Sagrada Família i en general el
conjunt d'elements modernistes de la ciutat apareixen com els
emblemes de la ciutat. En considerar aquesta pregunta, cal
recordar que les respostes poden venir condicionades pel lloc on

s'ha realitzat l'enquesta.

Quant a les visites efectuades a la ciutat, i tenint en compte
que la pregunta oferia la possibilitat de diverses respostes, els
punts quemés atreuen als nostres visitants són la Rambla/
Centre, Barri Gòtic/Ciutat Vella, Montjuïc, la Sagrada Família i
el Port/Colom. Respecte al mes de juliol, destaca l'increment
dels turistes que visiten el Museo Picasso i Montjuïc. En la resta
de punts abans esmentats, encara que segueixen sent els que
tenen major capacitat d'atracció, es constata un descens en el
nombre de visitants que els freqüenten, especialment en pel que
fa a Barri Gòtic/Ciutat Vella.

Segons l'opinió dels enquestats sobre els diferents aspectes de
la ciutat, i considerant els esmentats en primer lloc, entre els

citats com a positius, hi destaquen l'oferta arquitectònica, el
caràcter i l'amabilitat dels ciutadans i l'atractivitat de la ciutat.
Com a aspectes negatius, sobresurt la contaminació ambiental.
Segueixen el tràfic i la senyalització.

Com a darrer punt el grau de satisfacció dels enquestats és
força positiu. Un 48 % de la mostra afirma que pensa tornar a

Barcelona i un 29 `)/0 ho considera com certament probable. Un
77 % recomanaria Barcelona i un 16 % probablement també ho
faria. Per tant, podem deduir que Barcelona aconsegueix seduir
una gran part dels visitants, tant excursionistes com visitants de
pas, que hi arriben.



VI. Mercat immobiliari





VI. .1. Construcció d'habitatges (Barcelona ciutat)
privada Promoció pública TotalPromocio

Any 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 3.480 156 8 214 610 3.850 3.244

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 iHabitatge. Conselleria de Política

Territorial iObres Públiques.

VI 1.2. Projectes d'habitatges
Any

visats pel Col.legi d'Arquitectes
Unitats

(Provínciade 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
lr. tr. 7.835 6.786 1.049
2n. tr. 11.753 11.235 518
3r. tr. 6.280 6.033 247

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

Variació (%)

Projectes visats

Total Lliures

Protecció
oficial

3r. tr. 1989/3r. tr. 1988
3r. tr. 1988/3r. tr. 1987

11,8
52,8

15,9
89,8

-40,2
-55,9

1988/1987 46,9 81,4 -34,3

Les dades corresponents al tercer trimestre d'enguany
mostren una moderació en el creixement del nombre de
projectes d'habitatge visats a laprovíncia de Barcelona. Aquesta
moderació es produeix després del comportament gairebé
explosiu que van viure el trimestre passat a causa de la forta
embranzida dels projectes corresponents als habitatges de
promoció lliure.

Així, mentre els projectes corresponents al règim de protecció
oficial persisteixen en la seva davallada i arriben a un mínim
històric, els lliures mantenen la tendència expansiva que
caracteritza els últims anys -amb un increment del 15,9 %
respecte al mateix període de l'any passat. De moment, doncs,
les restriccions creditícies sembla que han contribuït a evitar que
es repeteixin els increments explosius del segon trimestre de
l'any.Tot i amb això, durant el tercer trimestre esmanté un

augment, encara notable, tot i que percentualment equival a la
meitat del primer trimestre de l'any.Caldrà veure si ens trobem
en l'inici d'una inflexió -encara que sigui conjuntural, mentre
durin les restriccions creditícies- o en la lògica desceleració
després d'uns trimestres extraordinàriament expansius.
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VI.2.1. Habitatges
(gener-setembre

previstos
de

Sostre residencial
construit

a les
1989)

llicències d'obres d'edificis residencials

Increment

habitatges*

concedides

construit per
e Edificis Habitatgesprevist

Increment
d , Habitatges previstos

,

,,11.erze~iDistrict previstos per edifici

1 - Ciutat Vella 2.605 1,2 0,07 19 1,0 0,04 137,1 3 6
2 - Eixample 54.234 24,0 0,47 453 23,6 0,35 119,7 23 20

3 - Sants-Montjuïc 17.859 7,9 0,33 153 7,9 0,20 116,7 19 8
4 - Les Corts 17.080 7,6 0,49 106 5,5 0,29 161,1 16 7
5 - Sarrià-Sant Gervasi 18.636 8,3 0,24 124 6,5 0,19 150,3 47 3
6 - Gràcia 22.332 9,9 0,50 179 9,3 0,31 124,8 42 4

7 - Horta-Guinardó 31.973 14,1 0,63 278 14,5 0,39 115,0 50 6
8-Nou Barris 16.595 7,3 0,36 173 9,0 0,25 95,9 13 13
9- Sant Andreu 15.493 6,9 0,38 153 8,0 0,27 101,3 24 6
10- Sant Martí** 28.982 12,8 0,48 282 14,7 0,33 102,8 14 20

Total** 225.789 100,- 0,40 1.920 100, 0,28 117,6 2 7,6
* En relació amb l'estoc existentel 1986.
** Noincloem elscorresponents a la Vila Olímpica.
Font: Elaboració pròpia apartir de lesdades facilitades per la Direcció de Serveis de Control d'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona iper ICB.

Les dades recollides en aquest quadre fan referència a la
informació continguda als expedients de nova planta i ampliació
que representen increment de volum edificatori aprovats durant
els nou primers mesos del 1989 per la Direcció de Serveis de
Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Durant aquest darrer trimestre s'ha produït l'aprovació de les
llicències d'obres que afecten a la construcció de l'anomenada
Vila Olímpica. Es tracta de la major operació urbanística
endegada per l'Ajuntament en els últims anys i preveu que el
1992 la ciutat pugui afegir al seu cens residencial els 2.012
habitatges, el 85 cYo dels quals ja disposen de llicències d'obres.
Donades les particularitats de l'operació, tant per la seva

magnitud com per la seva significació a nivell social i urbà, hem
decidit fer un tractament exhaustiu i particular de les dades
corresponents a aquesta gran operació urbanística, per la qual
cosa s'estudiarà per separat en un apartat específic. D'altra
banda, donat que aquests habitatges no entraran al mercat en
principi fins al 1993, tot i que en termes d'activitat constructiva
són exactament assimilables als altres, en termes de generació
immediata de nou sostre no hi són comparables. Per això es

comptabilitzen sempre específicament.

Pel que fa a la resta de sostre, s'ha previst la construcció de
525.490 m2 de sostre residencial. Aquest sostre residencial es
divideix en tres destinacions: sostre destinat específicament a
habitatges -225.789 m2-, el 43,0 % del total; sostre destinat
per a usos d'aparcament -207.711m2-, el 39,5 °/0, i sostre
destinat per a usos de local comercial i els magatzems annexos

que els corresponguin -91.990 m2-, el 17,5 %.
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Aquestes dades, però, reflecteixen uns increments poc
rellevants en el context del teixit urbà que defineix a hores d'ara
la trama ciutadana, car l'increment de sostre residencial que
representa la nova superfície aprovada ésmolt petit -un
0,40 % respecte a la superfície comptabilitzada al cadastre del
1986, i un 0,28 % respecte al parc d'habitatges que existia en la
mateixa data. Malgrat això, cal remarcar que s'ha produït un
lleuger creixement respecte a les dades comptabilitzades a les
llicències d'obres aprovades durant el mateix període de l'any
1988, ja que s'enregistra un creixement de l'ordre de 111,3 % en

la superfície residencial, i del 17,1 `)/0 pel que fa als habitatges
aprovats durant els nouprimers mesos de l'any anterior; és a

dir, la intensitat edificatória enregistrada durant l'últim any es

manté en nivells similars als de l'any anterior, encara que es

manifesta una tendència moderadament alcista. Tot i amb això,
el nombre d'habitatges que han obtingut llicència durant els 12
darrers mesos és de 2.536, xifra força inferior als 3.200-3.400
habitatges acabats a la ciutat com a mitjana dels darrers anys, fet
que reflecteix una dinàmica general recessiva en termes de
construcció de nous habitatges.

Pel que fa a les característiques específiques de les noves
promocions aprovades, la dimensió mitjana dels nous habitatges
és de 117,6m` de superfície construïda per habitatge, dada molt
similar a les que s'han anant enregistrant durant els darrers
divuit mesos i, tal com ja hem constatat repetidament, força
superior a la dimensió mitjana del parc d'habitatges que forma
el teixit residencial de la ciutat.

Quant a les característiques particulars dels edificis, els 251
projectats durant aquests primers nou mesos d'enguany
ofereixen una mitjana de 7,6 habitatges per edifici, dada que
disminueix per a cada trimestre considerat, i que es manifesta
clarament inferior a la recollida a les llicències d'obres
aprovades durant els nou primers mesos de l'any passat, que va

ésser de 12,7 habitatges per edifici. Tot i que aquesta és una
dada que com a mitjana ve afectada per valors extrems i que de
fet subsumeix diferències relativament importants entre
districtes, és evident que a nivell global de ciutat hi ha una

tendència generalitzada a la reducció de les dimensions dels
edificis, fet que, d'altra banda, enllaça amb la proliferació dels
habitatges unifamiliars -que representen un 27 % de tots els
edificis previstos-, i amb la construcció en parcel-les cada cop
més petites, a causa que és on més fàcilment poden donar-se



Llicències d'obres de construcció de nou

sostre aprovades
(Gener-setembre de 1989)

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

Font: Direcció de Serveis de Control
de l'Edificacióde l'Ajuntament de Barcelona.
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VI.2.2. Distribució dels habitatges previstos segons la tipologia i la grandària
dels edificis (gener-setembre 1989)

Edificis segons
nombre de plantes*

Nombre d'habitatges per edifici

5-10 11-20 21-40 +40 Tot

1 53 138 191
2 15 109 516 640
3 22 42 489 553
4 151 147 298
5 31 111 142
més de 5 96 96

Total 68 269 558 640 178 207 1.920

Edificis segons nombre
d'habitatges per edifici 68 65 73 33 7 5 251

*No s'hi inclou la plantabaixa.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

processos de substitució. D'igual manera, cal destacar que la
resta dels edificis residencials són plurifamiliars, de forma que
un 61,3 % són entre mitgeres i un 11,7 % són edificis aïllats i
blocs lineals. Cal remarcar que l'actual estructura de l'oferta en

la vessant de les tipologies d'edificis dominants es fa ressò de les
transformacions de la demanda cap a un tipus edificatori
unifamiliar, que s'ha estès sobretot a les àrees d'alt estànding.
Toti amb això, aquesta proliferació té un impacte molt reduït en
la composició qualitativa del parc total d'habitatges a la ciutat
per l'escassetat relativa que representa el nou increment de
sostre anual a la ciutat respecte al sostre total existent.

En una mateixa línia es poden afegir les dades que mostren

que el 47,4 % dels nous edificis d'habitatges no supera les dues
plantes, mentre que el nombre de projectes d'edificis inferiors a

les cinc plantes arriba al 87,6 `1/0. En l'altre extrem, només un

5 % dels edificis projectats durant aquests primers nou mesos

supera les sis plantes i, en general, es tracta d'escasses
promocions molt grans en blocs ailiats ubicades en barris molt
concrets.

Pel que fa al nombre d'habitatges que engloba cada edifici, i
amb una correlació molt elevada en relació amb el nombre de
plantes i amb la tipologia dels edificis, un 82,1 % dels edificis
conté menys de 10 habitatges i, fent una desagregació, un
25,9 % té entre 2 i 4 habitatges, un 29,1 % entre 5 i 10 i un
27,1 % són cases unifamiliars. La resta es distribueix de la
següent manera: un 13,1 `1/0 dels edificis conté entre 11 i 20
habitatges, un 2,8 % entre 21 i 40 i un 2,0 % amb més de 40
habitatges.
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Pel que fa a una anàlisi més detallada per districtes, és a
l'Eixample on s'ha previst lamajor quantitat de sostre

residencial —un 24,0 `)/0— i d'habitatges —un 23,6 %— respecte
al total de la ciutat. Altres districtes que registren una intensitat
edificatória superior a la mitjana de laciutat són Horta
Guinardó—amb un 14,1 % del sostre residencial total i un
14,5 % dels habitatges— i Sant Martí, que amb el 12,8 % del
sostre residencial acollirà el 14,7 % dels habitatges. Cal fer
esment que aquesta composició de l'oferta constructiva ha variat
respecte a l'enregistrada durant el mateixperíode de l'any
passat, car els districtes amb una dinàmica constructiva més
intensa van ser Sant Andreu i Sants-Montjuïc, a més de
l'Eixample. En l'altre extrem, el districte de Ciutat Vella manté
un baix nivell constructiu degut al nivell de saturació que pateix i
a l'opció dels rilanejadors de promoure la reforma i la
rehabilitació de lamajoria dels habitatges existents, per tal de
mantenir el caràcter de l'antiga trama urbana.

Quant a les dimensions dels habitatges i dels edificis, en
general els districtes que disposen d'una quantitat menor
d'habitatges per edifici —Sarrià-Sant Gervasi amb una mitjana
de tres habitatges per edifici, Gràcia amb quatre, i Horta
Guinardó i Sant Andreu amb sis—, són els que disposen d'una
relació de superfície construïda per habitatge més elevada
—Sarrià-Sant Gervasi amb 150,3 m2 per habitatge i Gràcia amb
124,8 m2. No obstant això, aquestes relacions que revelen un

cert paral.lelisme entre superfície de l'habitatge i dimensió de
l'edifici es donen amb força asiduitat a districtes que tenen una

certa homogeneïtat en la seva trama residencial, car a districtes
que es caracteritzen per una major heterogeneïtat en la definició
del seu espai hi ha més disparitat i les relacions són més
variables segons els casos considerats a cada període; així, és a

les Corts on es registra per al període estudiat la relació més
elevada de sostre per habitatge, amb 161,1 m2 per habitatge.
Tanmateix,cal destacar que el districte de Ciutat Vella, que
registra uns estàndards de sis habitatges per edifici i de 137,1 m2
de sostre per habitatge té un nombre de promocions previstes
molt reduït, per la qual cosa queda fora d'aquesta anàlisi
desagregada per al total de la ciutat. No obstant això, no s'ha de
treure significació al fet de que les poques promocions
aprovades responen a unes exigències habitacionals de força
qualitat.



VI.2.3. Places d'aparcament previstes a les llicències d'obres concedides

Total
nombre

places

(gener-setembre

Places previstes/
Places existents

(1986) %

de 1989)

Places previstes/
Dèficit de places

(1986) %Districte

Nombre de places
En edificis residencials En altres

edificis*
Nombre

de

places %

Places previstes/
places existents

(1986) ')/0

Places previstes/
habitatge
wist

Ciutat Vella 51 0,9 0,33 2,7 52 103 0,68 0,7

Eixample 1.200 20,3 1,20 2,6 995 2.195 2,20 19,4

Sants-Montjuïc 531 9,0 1,58 3,8 87 618 1,84 2,6

Les Corts 210 3,5 0,66 2,0 246 456 1,43 10,8

Sarrià-St. Gervasi 339 5,7 0,56 2,7 192 531 0,88 4,2

Gràcia 899 15,3 2,00 5,0 11 910 2,02 48,5

Horta-Guinardó 794 13,4 1,96 2,8 794 1,96 3,6

Nou Barris 470 7,9 1,35 2,7 - 470 1,35 2,0

Sant Andreu 746 12,6 2,17 4,9 44 790 2,30 6,3

Sant Martí** 677 11,4 1,85 2,4 364 1.041 2,84 3,1

Total** 5.917 100,- 1,37 3,1 1.991 7.908 1,83 4,9

*Altres edificis: Indústries, oficines, equipaments, ho els.
**No s'hi inclou la Vila Olímpica.
Font: Elaboració pròpia apartirde lesdades facilitades per la Direcció de Serveis de Control d'Edificació i pelServei de la Via Públicade l'Ajuntament de Barcelona.

Durant els nouprimers mesos d'enguany s'ha previst la
construcció de 7.908 places d'aparcament que ocupen una
superfície total de 277.396 m2. D'aquestes places, el 74,8 `)/0
s'ubica en edificis de caràcter residencial, la qual cosa posa de
manifest la forta vinculació entre l'oferta residencial i l'oferta
d'aparcaments, tal com succeeix amb els locals comercials. Així,
durant el període considerat s'ha produït un increment en el
nombre de places previstes respecte al mateix període de l'any
passat de l'ordre del 101,9 %, mentre que en els habitatges
l'increment ha estat del 17,1 %. No obstant això, cal considerar
que els diferents ritmes d'expansió reflecteixen situacions de
partidamolt desiguals i, principalment, necessitats molt
diferents i amb alternatives diferents per resoldre-les. Així,
malgrat que la relació de places previstes per habitatge previst
-4,11- és força superior a la que es va donar. el 1988 -2,3-,
el dèficit de places d'aparcament que pateix la ciutat es veu
agreujat cada any pels elevats ritmes d'increment de les
matriculacions de vehicles que s'han produït durant els dos
últims anys, tot i que cal no oblidar que, en termes absoluts, el
ritme de creixement de les dotacions de l'oferta de places
d'aparcament s'ha incrementat notablement. De fet, i en un

context en el que el preu de l'habitatge proporciona elevades
rendibilitats als capitals invertits per a la seva construcció, el
ritme creixent en la provisió de places d'aparcament respon,
d'una banda, a l'elevat marge que s'obté d'aquest tipus de
construccions degut a la seva escassetat relativa i, de l'altre, a la
normativa urbanística que condiciona determinats usos de l'espai
a la dotació i a la provisió d'aquest tipus de dotació.

Si analitzem l'estructura de lanova oferta d'aparcaments per
districtes, és a l'Eixample on s'ha previst la construcció d'un
major nombre de places, tant en edificis de caràcter residencial
com a d'altres, amb un 27,8 % del total de places previstes. En
relació amb l'índex de cobertura, el més elevat s'enregistra a

Gràcia, amb un 48,5 %. Destaca també l'Eixample -19,4%-
i, en l'altreextrem, Ciutat Vella -0,7%-que és el districte
que menys dotació de noves places preveu.

L'oferta total de superfície destinada a locals comercials i
magatzems annexos que s'ha previst durant els nou primers
mesos d'enguany és de 102.298 m2, dels quals gairebé el 90 %
s'ubica en edificis de caràcter residencial, majoritàriament en les
plantes baixes i els altells. Tal com hem constatat en altres
números de BARCELONA ECONÒMICA, existeix una forta connexió
entre la previsió de sostre comercial i de sostre residencial, car el
73 % del tots els edificis residencials previstos disposen de locals
comercials a la planta baixa.
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VI.2.4. Locals comercials

Distric

previstos a les llicències d'obres
En altres

edificis
m2 construïts

concedides

Total

Acons&aleh

(gener-setembre de 1989)
En edificis d'habitatges m2 locals comercials construïts previstos/

m2 locals comercials existents 1986
(°/0)O/0

Ciutat Vella 2.563 -,,s 967 3.530 0,84

Eixample 21.429 23,3 5.447 26.876 2,85

Sants-Montjuïc 18.771 20,4 406 19.177 7,06

Les Corts 5.125 5,6 5.125 4,37

Sarrià-St. Gervasi 5.982 6,5 1.997 7.979 2,89

Gràcia 10.732 11,7 - 10.732 5,38

Horta-Guinardó 6.085 6,6 - 6.085 3,83

Nou Barris 3.921 4,2 711 4.632 2,58

Sant Andreu 7.570 8,2 780 8.350 4,61

SantMartí* 9.812 10,7 - 9.812 3,58

91.990 100,- 10.308 102.298 3,39

*No s'inclou la Vila Olímpica.
Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis i Control d'Edificació de l'Ajuntamentde Barcelona i CEP,Àrees de nova centralitat.

En relació amb la superfície comercial total existent el 1986 a

tota la ciutat, els m2 previstos durant els primers nou mesos

d'enguany representen un increment del 3,39 %, dada força
superior a l'enregistrada durant el mateix període de l'any
passat, que va ser d'1,26 %. En tot cas, cal fer constar que els
locals comercials previstos a la Vila Olímpica no han estat

considerats en aquest quadre, car han estat analitzats de manera

específica en un altre epígraf. En la mateixa línia, cal assenyalar
que el sostre comercial previst durant els nou primers mesos del
1989 és superior en un 169 `)/0 a l'aprovant durant el mateix
període de l'any anterior. Això referma la tendència a l'alça que
experimenta aquest tipus de construcció d'equipaments
ciutadans, que forma part de l'expansió que Barcelona està
experimentant com a ciutat de serveis.
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L'anàlisi d'aquestes dades per districtes revela que és a

l'Eixample i a Sants-Montjuïc on s'estan produint les
aportacions més importants de sostre comercial a la ciutat, amb
un 26,3 i un 18,7 % respectivament del total previst per a la
ciutat. Pel que fa a l'impacte d'aquesta nova superfície comercial
sobre la ja existent, el districte de Sants-Montjuïc és el que
experimenta un increment més notable, amb un 7,06 % respecte
al sostre comercial existent el 1986. D'igual manera, Gràcia
-amb un increment d'un 5,38 %- i Sant Andreu -4,61 %-
experimenten increments força superiors a la mitjana de la ciutat
mentre que l'Eixample manté un ritme de creixement relatiu
inferior sobre la superfície comercial existent a causa que, tot i

que en termes absoluts és el districte més dinàmic, parteix d'una
situació privilegiada respecte a la provisió de sostre comercial de
que disposa, per la qual cosa els increments que experimenta
són inferiors respecte a d'altres districtes que parteixen de
menors disponibilitats absolutes de superfície comercial. En
l'altre extrem, hi destaca Ciutat Vella, amb uns ritmes de
creixement pràcticament nuls respecte al total de superfície
comercial de que disposa -0,84 % respecte al 1986-, i amb
una previsió de 3.530 m2, que representen el 3,5 `)/0 del total de
sostre comercial previst a la ciutat. Cal recordar però, que
aquestes dades no comptabilitzem les actuacions de reforma
però que, a Ciutat Vella s'està produint una dinàmica intensiva
de petites reformes de locals comercials i d'adaptació d'espais a

galeries comercials d'una certa entitat.

Durant els nou primers mesos d'enguany s'ha previst la
construcció de 61.716 m2 de sostre destinat a usos industrials i
els magatzems annexos, 51.133 m2 de sostre destinat a oficines i
49.902 m2 de sostre destinat a equipaments. Això representa un

increment d'un 58,8 % en relació amb la mitjana de la superfície
prevista durant el mateixperíode de l'any passat.

En relació amb la resta de superfície prevista per a d'altres
usos durant el mateix període, es pot destacar que representa
gairebé el 75 % del total de la superfície destinada a sostre

residencial i un 159,1 % de la destinada a usos comercials.



VI.2.5. Sostre previst a les llicències d'obres per usos industrials,
d'oficines i equipaments concedides (gener-setembre de 1989)

Districte

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*

412

21.759

254

278
1.567
387

15.857
21.202

61.716

0,7
35,3

0,4
0,4
2,5
0,6
25,7
34,4

100,-

9.964
25.580
3.115
116

3.590
1.255
503
381
321

6.308

51.133

19,5
50,0
6,1
0,2
7,0
2,5
1,0
0,8
0,6
12,3

100,-

5.074
12.261
7.709
904

13.521
3.182
867
420

5.964

49.902

10,2
24,6
15,4
1,8
27,1
6,4
1,7
0,9
11,9

100,-
*No s'hi inclou la Vila Olímpica.
Font: Elaboració pròpiaa partir de lesdades facilitades per la Direcció de Serveis de Control d'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa a la nova oferta industrial, bàsicament es localitza
als districtes de Sants-Montjuïc, Sant Martí i Sant Andreu, car
entre els tres recullen més del 95 % del total del sostre industrial
previst. Això no famés que constatar que existeixen molt pocs
llocs a la ciutat on es puguin desenvolupar aquests tipus
d'activitats. Val a dir que lamajor part de les promocions es

concentren al polígon de la Zona Franca, al Poblenou i al Bon
Pastor. En relació amb la dinàmica d'aquest tipus de
construccions, s'ha produït un increment respecte a les llicències
previstes al llarg de l'any passat, ja que durant els primers nou
mesos d'enguany s'ha projectat la construcció d'una superfície
industrial equivalent al 128 % del total de la superfície prevista
durant tot l'any passat.

En relació amb el sostre destinat a oficines, cal destacar que és
a l'Eixample on es concentra lamajor part de l'oferta -un
50 % També hi ha una oferta significativa als districtes de
Ciutat Vella i Sant Martí, car entre els dos recullen més del
30 % del sostre total previst per oficines. Cal remarcar que
durant els primers nou mesos de l'any s'ha projectat construir el
91,6 % del total del sostre previst per a usos d'oficines que es va

projectar durant tot l'any passat. Durant aquest tercer trimestre
la nova oferta es concentra en edificis destinats a usos diversos i
en edificis destinats principalment a oficines, dos de sis plantes a

l'Eixample i dos de quatre plantes a Sarrià-Sant Gervasi. Això
revela un moderat creixement respecte al ritme de construcció
previst enregistrat durant l'any passat. D'igual forma, el nou
sostre destinat a oficines en tota la ciutat ésdifícil de
comptabilitzar perquè, a més de la nova planta, molt sovint es
produeix la substitució d'usos residencials per usos terciaris,
sovint mitjançant la reforma i la rehabilitació. A nivell global
s'ha de destacar que es tracta d'un sector en alça que està
experimentant una progressiva expansió que és paral•lela al
creixement de determinats aspectes de la ciutat en la seva

vessant d'expansió del terciari.

Pel que fa als equipaments previstos, més de la meitat es
concentren als districtes de Sarrià-Sant Gervasi i de Sants
Montjuïc i es tracta principalment d'equipaments de tipus
esportiu i recreatiu, i també destinats a la restauració,
especialment hotels, encara que en molts casos es tracta

d'ampliacions d'existents. En relació amb el total de la superfície
prevista, aquesta representa un 153 % del total de la superfície
destinada a equipaments prevista durant tot l'any 1988. Així,
malgrat l'aleatorietat amb què es donen aquest tipus de
promocions, es posa de relleu una major intensitat en la
construcció d'aquest tipus de construccions que, d'altra banda,
recullen un ventall molt ampli de diferents equipaments
ciutadans que poden respondre a necessitats i motivacions molt
diferenciades segons el tipus de projecte que es tracti i del
districte on s'ubiqui.
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VI.2.6. Sostre previst a les llicències d'obres (m2) (gener-setembre de 1989)*

Total
768.234

Edificis residencials
525.490

Altres edificis
242.963

Us residencial 225.789

Aparcaments 207.711

Locals comercials 91.990

Aparcament 69.904

Industrial 61.716

Oficines 51.133

Equipaments 49.902
Locals comercials 10.308

* No s'hi inclou la Vila Olímpica
Font: Elaboració pròpiaa partir de lesdades facilitades per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.
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VI.3. Vila Olímpica del Poblenou

En base a les dades facilitades per l'empresa Vila Olímpica, SA,
la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de
l'Ajuntament de Barcelona i el Patronat de Turisme de
Barcelona presentem a continuació la següent informació sobre
el conjunt de l'operació immobiliària prevista a laVila Olímpica
del Poblenou.

Durant elmes d'octubre del 1989 s'ha iniciat la construcció
dels habitatges que constituiran l'anomenadaVila Olímpica,
ubicada al Poblenou. Es tracta d'una gran operació urbanística
pensada amb una primera finalitat d'allotjar els esportistes que
participaran als Jocs Olímpics del 1992 i que, posteriorment,
esdevindrà un nou barri residencial de la ciutat. Aquest barri
englobarà tant els equipaments destinats a la població que hi
resideixi com d'altres de destinats al conjunt de residents i
visitants a la ciutat. La zona on s'enclava la Vila Olímpica del
Poblenou queda delimitada pel carrer de Badajoz, l'Avinguda
del Bogatell, el carrer de Ramon Turró,el passeig de Carles I,
la línia de ferrocarrils en direcció nord i el mar. En total ocupa
una superfície de 122 hectàrees, que corresponen a una quarta
part de la superfície del Poblenou.

Es poden establir dos grans tipus d'edificacions segons la seva

finalitat; d'una banda, els edificis destinats a usos residencials,
una bona part dels quals disposarà d'espais per aparcaments i
locals comercials; de l'altra, els edificis anb caràcter

d'equipament, que engloben els de servei públic —sanitaris,
educatius, esportius— i els d'oficines, d'ús hoteler i de caràcter
comercial. Totplegat, amb els corresponents vials —de servei
interior i corresponents a la xarxa bàsica, com el segon
Cinturó— i espais verds. En tots els casos, es preveu que les
obres estiguin acabades el 31 de desembre de 1991.

Així, les 18 unitats de projecte residencials previstes acolliran
un total de 1.812 habitatges promocionats per l'empresa Nova
Icària, SA (NISA). Els arquitectes designats per cadascuna de
les unitats de projecte han estat seleccionats a partir dels que
han guanyat el premi FAD d'arquitectura durant els darrers
anys. També s'ha previst la construcció de 200 habitatges més,
que estan pendents de la concessió d'obres municipal.

Centrant-nos en les característiques constructives i qualitatives
dels habitatges previstos, cal destacar que hi ha una gran
diversitat, tant a nivell d'edificis com d'habitatges, que es
manifesta en les seves dimensions i estructures. Aquesta
diversitat tipològica i de grandària correspon a una voluntat
explícita d'aconseguir que el noubarri esdevingui una unitat
articulada i multiforme, on puguin viure unitats familiars de tot

tipus.

Així, pel que fa als edificis plurifamiliars—(1) al plànol
adjunt—, hi predominen els blocs aïllats de sis plantes, tot i que
n'hi ha alguns de set, de vuit i de nou plantes. També hi ha,
però, projectes de 2 i 3 plantes, que corresponen als edificis
unifamiliars (2) —en filera i aparellats— i que ocupen l'interior
de dues illes senceres.

Dins dels edificis de majors dimensions es troben estructures

multiformes, car els habitatges dúplex es combinen amb d'altres
de dimensions més aviat reduïdes i d'altres de força grans,
alguns dels quals disposen d'àmplies terrasses. En concret, pel
que fa al nombre d'habitatges de què disposa cada edifici, de les
18 unitats de NISA previstes, la major part —el 61 %— té entre

50 i 130 habitatges. Només n'hi ha cinc que tenen més de 130
habitatges, i la resta correspon—menys en un cas— als
projectes d'edificis unifamiliars, que en total sumen 168
habitatges.

En relació amb la superfície útil dels habitatges—en base a la
informació de què disposem, que correspon a les 18 unitats de
projecte— menys d'un 1 % és inferior als 60 m2 de superfície
útil; un 11,6 % té entre 60 i 90 m2. un 60'9 % té entre 90 i 120
m2; el 22,2 % té entre 120 i 150 perúltim, el 5,2 % dels
habitatges sobrepassa els 150 m2. Hi ha, doncs, una certa
concentració d'habitatges de dimensions mitjanes que encaixa en

el marc de l'actual oferta delmercat immobiliari residencial de
nova planta a Barcelona. Cal tenir en compte que les dades
mostrals disponibles per al 1989 i referides a la superfície útil
dels habitatges previstos indiquen que un 5,5 % dels habitatges
era inferior als 60 m2; un 24,5 % tenia entre 60 i 90 m2; un
50,7% se situava a l'interval 90-120 m2; l'11,1 % tenia entre 120
i 150 m2 i per últim, el 8,2 % dels habitatges tenia més de 150
m2 de superfície útil.

Així mateix, pel que fa a la distribució interior dels habitatges,
hi ha un predomini dels de tres —46,9 %—i quatre—38,2 <>o
habitacions; hi ha un 10,2 % dels habitatges que disposen de 2

habitacions, un 3,5 % té una habitació i la resta —poc més de
1`1 ID/0— disposa de cinc dormitoris. Si reprenem les dades que
vam publicar al número 4 de BARCELONA ECONÒMICA sobre la
distribució interior d'espais dels habitatges de lamostra
analitzada, corresponent a gener i juny de 1989, veiem que
tendeixen a mantenir-se els estàndards, tot i una tendència a fer
habitatges una mica més petits, car el 26,4 % dels habitatges
tenia tres dormitoris i el 60,8 tenia quatre dormitoris; a molta

distància, segueixen els habitatges amb més de quatre dormitoris
—6,5 %—, amb dos dormitoris—5,2 %— i, per últim, només
un 1 % de lamostra disposava d'una habitació. D'aquesta
manera sembla que s'ha previst una certa multiplicitat en
l'estructura de les llars que pot donar consistència a aquest
complex residencial; encara que continuï l'hegemonia dels
habitatges pensats per famílies d'estructura tradicional, hi ha un

cert nombre d'habitatges petits—de menys de 90 m2 i de dues
habitacions— susceptibles d'allotjar parelles sense fills i

persones soles —un dels grans dèficits de l'oferta actual
d'habitatges a la ciutat— que, per la seva menor dimensió,
poden tenir un preu més assequible per a les persones joves.
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Vila Olímpica: Plànol d'ordenació general

17

10 13

1. Edificis residencials plurifamiliars
2. Edificis residencials unifamiliars
3. Escola d'EGB
4. Parc de bombers
5. Centre d'Assistència Primària

1

1

5 9

1 81 14

9

2 2

9

9

1

7

16

6. Polisportiu
7. Palau de Congressos
8. Edifici de Serveis de Telefónica
9. Oficines Eurocity
10. Oficines Sirene, SA

6

1
1

1

18

3-4 19

11. Oficines Mapfre
12. Hotel
13. Oficines Travelstead Group
14. OlímpicMall
15. Font Monumental

16. Port esportiu
17. Parc Carles I
18. Parc del Litoral
19. Parc del Poble Nou

Font: Vila Olímpica, SA

En conjunt, es tracta d'una oferta residencial que, juntament
amb els aproximadament 40.000 m2 de locals comercials —dels
quals aproximadament 17.000 s'ubicaran en edificis no

residencials— i les 3.805 places d'aparcament previstes en l'àrea
residencial ha de constituir necessàriament un alleugeriment al
problema d'escassetat de nous habitatges que pateix la ciutat.
Val a dir que lamitjana de places d'aparcament per habitatge
previst és de 2,1, molt similar a la que es va enregistrar durant
tot l'any 1988 al conjunt de la ciutat, que va ser de 2,3.

A més d'aquests aparcaments dels edificis residencials i dels
que incorporen els diferents equipaments i locals —que
s'anomenaràn a continuació—, hi ha prevista la construcció de
dues àrees d'aparcament d'ús públic. Una sota el Passeig de
Carles I, al dic sec o espigó de Carles I, amb un total de 392
places i l'altra també soterrada, al Moll de Terra, a la dreta de la
torre de Mapfre (Banda Besòs), amb 247 places
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aproximadament, que encara estàn en fase de projecte. Ambdós
tindràn dues plantes d'aparcament i accés des de la via pública.

Pel que fa als espais verds d'ús col.lectiu, n'hi ha tres grans
zones. El Parc de Carles 1(17) amb 5,6 Ha, el Parc del Poble
Nou (19) amb 13,2 Ha i el Parc del Litoral (18) amb 8,4 Ha. A
aquests, cal afegir-hi els interiors d'illa ocupats per zona verda
de caràcter privat i d'ús comú per als habitants dels habitatges
de cada illa. Finalment, cal remarcar que es recuperen 17 Ha de
platjes noves.

Pel que fa als edificis destinats a equipaments públics
promoguts per l'administració —Generalitat i Ajuntament—,
Vila Olímpica va promoure uns concursos per l'adjudicació dels
projectes arquitectònics —Poliesportiu i Escola EGB—Parc de
Bombers, Parc del Poble Nou, Parc de Carles I i Font
Monumental. Els projectes—una bona part dels quals es troba



Vila Olímpica: Perspectiva del conjunt

Font: Vila Olímpica, SA

en fase d'elaboració— preveuen la construcció d'edificis amb
caràcter d'equipament públic, com l'escola d'EGB (3)—amb 16
unitats per l'ensenyament bàsic, 4 per preescolar i una
d'educació especial—, i una superfície total de 4.775 m2. També
s'ha previst la construcció d'un parc de bombers (4) amb una

superfície de 1.189 m2 i d'un Centre d'Assistència Primària (5),
que ocuparà un total de 3.176 m2 i que té previstes 16 places
d'aparcament.
Hiha també previst un Polisportiu (6) que, amb una superfície

de 5.000 m2, té dos espais clarament delimitats. D'una banda,
l'estrictament esportiu, formatper una pista polivalent que es
pot convertir, durant els Jocs, en tres de voleibol o sis de
gimnàstica per l'entrenament dels atletes; de l'altra, els dedicats
a la preparació dels atletes, que inclou un Centre de pesada
oficial pels boxejadors i un Centre de manteniment dels atletes.
Aquests quatre equipaments, de caràcterpúblic i destinats
bàsicament a residents a laVila, suman un total de 14.140 m2.

També s'ha previst la construcció d'un Palau de Congressos
(7) que, amb una superfície total de 18.000 m2 contindrà un
auditori per 1.500 congressistes i dos auditoris per 350
congressistes cadascun; hi haurà la possibilitat que aquests tres
auditoris s'uneixin i donin lloc a una sala amb capacitat per
2.200 persones. A més, disposarà de 4.025 m2 de superfície
d'exposició i espais destinats a locals diversos, com ara

informació i restauració. Aquest nou Palau de Congressos es

construirà en una plataforma sobre terreny guanyat al mar, i
farà de porta del nou PortEsportiu de la Vila Olímpica (16);
aquest darrer constarà d'una zona de magatzem d'embarcacions,
una zona de maniobra i varada, els tallers i una zona de
subministrament de combustible. També està prevista la
construcció d'un port sec per tal de promocionar l'esport de la
motonàutica.
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Sostre construït previst (m2) (projectes)

Edificis residencials

Sostre residencial (1 i 2)

Aparcaments

Locals comercials

NISA - 18 unitats de projecte - 1.812 habitatges
MERCASA - 1 unitat de projecte - 200 habitatges
TOTAL - 19unitats de projecte - 2.012 habitatges

3.805 places

21.423 m2

D'altres edificis

D'ús públic

D'ús hoteler, comercial i d'oficines

(3) Escola d'EGB 4.775 m2
(4) Parc de bombers 1.189 m2
(5) Centre d'Assistència Primària 3.176 m2
(6) Polisportiu 5.000 m2
(7) Palau de Congressos 18.000 m2
(8) Edifici de Serveis de Telefònica 5.094 m2

(9) Oficines Eurocity—4 torres— 18.556 m2
(10) Edifici d'oficines Sirene, SA 15.384 m2
(11) OficinesMapfre 49.652 m2
(12) Hotel Travelstead Group 45.375 m2
(13) Edif. d'ofic. TravelsteadGroup 11.800 m2
(14) OlímpicMall 17.000 m2

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per VOSA iper la Direcció de serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa als restants edificis no residencials, l'empresa.Vila
Olímpica, S.A. (VOSA) va concedir l'adjudicació de les obres a

diferents promotors. Hi ha un edifici privat amb caràcter de
servei públic, que conté la Central automàtica i les oficines de la
Compañía Telefónica de España (8), que ha de donar servei a
tot el Poblenou. En total ocupa 5.094 m2 i es preveu que
contingui 20 places d'aparcament.
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Els edificis d'oficines són manifestament singulars, i suposen
una innovació quant a estructura, alçada i impacte visual. El
grup d'oficines d'Eurocity (9) està compost per quatre blocs
aïllats anomenats edificis porta, que donen continuïtat a la línia
de façana de les superilles i són elements independents, edificis
l'estructura dels quals trenca amb la monotonia espacial en
creuar les plantes superiors dels carrers i convertir-se en una

mena d'arcs. La seva estructura externa incorpora el vidre i el
marbre a les façanes. Aquests quatre edificis ocuparan un total
de 18.557 m2, el 28 % dels quals albergaran les 173 places
d'aparcament previstes. Un altre edifici d'oficines (10)—de la
mateixa propietat i promotora Travelstead Group-- que
s'ubicarà al costat de l'hotel proveirà de 15.384 m2 de sostre

total construït i de 150 places d'aparcament. L'edificació
costanera, és a dir, laque el Pla preveu entre l'Avinguda del
Litoral i el Port Olímpic i les platjes, va ser licitada públicament.
Dels dos gratacels que flanquegen l'Avinguda de Carles I en la
seva entrada al Port, un serà l'hotel que hem esmentat més
amunt i l'altre un edifici d'oficines. La torre d'oficines Mapfre
(11), amb 44 plantes i una cobertura d'acer i vidre, serà l'edifici,
juntament amb l'hotel, més emblemàtic de tota la Vila i el que
generarà un major impacte visual. Ambdues torres—amb una

alçada quasi idèntica de 136 i de 142 m sobre el nivell delmar
es convertiran en els dos edificis més alts de Barcelona, en
superar de bon tros l'edifici Colom de les Drassanes, que té 104
m d'alçada i 24 plantes i que fins ara ha estat el de major alçada
de Barcelona. S'ubicaran davant del port esportiu, flanquejant
una gran font (15) que es construirà en la de l'Avinguda
del Litoral i el Passeig de Carles I.



A la torre d'oficines —que té prevista la construcció de 49.652
m2 de sostre amb una superficie de 800 m2 per oficines a cada
planta— es pot pensar que, amb una normativa de seguretat que
estableix que en un edifici d'oficines hi pot treballar com a

màxim una persona per cada 10 m2, poden treballar-hi unes
3.200 persones, la qual cosa ja dóna una idea de la seva

magnitud i dels fluxos que provocaran l'afluència d'aquesta
quantitat de persones per motiu d'activitat, a més dels que es
derivin de l'atracció per serveis i gestions del públic. Tanmateix,
segons les informacions disponibles, en un edifici d'oficines
d'aquest tipus per cada persona que hi treballa fi correspon una

mitjana de 7,3 m2 de sostre. Aplicant aquesta mitjana, podrien
arribar a treballar a la torre de l'ordre de 4.400 persones. Als
soterranis s'ha previst la construcció de 486 places d'aparcament.
Així, al conjunt d'edificis de la Vila Olímpica, es construiran un

total de 84.153 m2 de sostre destinat exclusivament a ús
d'oficines, la qual cosa equival aproximadament el 150 % de tot

el que es va aprovar durant tot el 1988.

L'hotel (12), per la seva banda, és també una torre de 44 pisos
amb 395 habitacions i 61 suites de luxe, a més d'un conjunt
d'apartaments, diversos salons, un Club de Salut i un Club
privat de tres pisos. El sostre total previst és de 45.375 m2,
mentre que el de la galeria comercial integrada és de 15.000 m2.
Aquest edifici sembla que serà una mostra d'estructura intel.
ligent a la ciutat, car incorporà elements de tecnologies
d'informació amb la intenció d'obtenir serveis afegits. Aquest
hotel, de cinc estrelles, ve a afegir-se a l'oferta hotelera existent
a la ciutat i la seva incorporació representa un increment d'un
28,9 % sobre les habitacions existents actualment de cinc
estrelles i d'un 25,3 ')/0 si es comptabilitzen les que ja es troben
en construcció. Es calcula que tenint en compte el nombre de
llocs de treball que genera l'oferta actual de places hoteleres
d'aquesta categoria hi poden treballar entre 326 i 397 persones.

D'altra banda, al davant de l'hotel es construirà un altre
edifici d'oficines (13), que amb 11.800 m2 de sostre construït i
cinc plantes, allotjarà una de les sales de convencions de l'hotel.

Finalment, s'ha previst la construcció d'un gran complex de
serveis complementaris —l'OlímpicMall (14)— que amb 17.000
m2 de sostre i 950 places d'aparcament constituirà el centre
comercial de la zona. Per fer-nos una idea de les dimensions
d'aquest centre, si el comparem, per exemple amb un gran
centre comercial mixt-alimentari i no alimentari existent al nord
de la ciutat—que disposa d'una superfície de 21.000 m2 i 470
treballadors, i al que en principi es pot pensar que serà
assimilable, quant al tipus de serveis que ofereixi—, es pot
pensar que en aquesta gran àrea comercial arribin a treballar
unes 400 persones. En total, la superfície comercial prevista a la
Vila olímpica equival aproximadament al 75 ')/0 de tota la
superfície comercial prevista a les llicències d'obres concedides
durant l'any 1988.

En síntesi, es tracta d'una zona que quan esdevingui barri
tindrà un accentuat caràcter de pol d'activitat productiva ja que
es calcula que entre els locals comercials, les oficines i l'hotel
poden treballar-hi unes 7.300 persones segons hipòtesis basades
en les distribucions d'edificis similars existents. D'aquesta
manera, i tenint en compte que s'estima que hi hagi entre 6.000 i
8.000 residents, sembla que serà un barri amb un nombre similar
de llocs de treball que de residents—en una situació similar a la
de l'Eixample—,mentre que en el conjunt de la ciutat hi han
2,77 residents per cada lloc de treball.
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VI.4. El lloguer de locals d'oficina i similars a Barcelona

VI.4.1 Distribució
i preu

percentual dels locals i oficines

superfície (

llogats a Barcelona segons grandària
(Gener-juny del 1989)

preu (pts/m2)
intervals % acumulat intervals % acumulat

fins a 30 4,7 4,7 100-250 6,7 6,7
31-60 23,3 28,0 251-500 25,4 32,1
61-90 23,9 51,9 501-750 20,1 52,2
91-120 19,5 71,4 751-1000 15,8 68,0

121-150 9,0 80,4 1001-1250 12,8 80,8
151-200 9,7 90,1 1251-1500 9,3 90,1
201-250 5,3 95,4 1501-1750 3,2 93,3
251-300 2,1 97,5 1751-2000 2,8 96,1
301-400 1,7 99,2 2001-2500 1,7 97,8

més de 400 0,8 2501-3000 1,3 99,1
més de 3000 0,9

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

Font: Elaboració propiaen base a dades facilitades per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana i Informació Cartografica i de Base. S.A.

El lloguer de locals d'oficina durant el primer semestre de 1989

En el passat número 4 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. Si bé la mostrautilitzada en aquella ocasió
era relativament reduïda -els dos primers mesos de l'any
1989- l'ampliació del període de referència al primer semestre
de 1989 ha vingut a confirmar les grans línies ja avançades.
Lògicament, s'ha utilitzat la mateixa metodologia que pels dos
primers mesos -integrats en aquesta segona mostra-detallada
ampliament a l'anterior número. A manera de recordatori, val a
dir que els contractes considerats provenen d'una mostra

recollida del conjunt de registrats a laCambra mes a mes i que
no es refereixin a plantes baixes.

El nombre de contractes considerats s'acosta als 550 pel
conjunt del semestre, que equival a una mitjana d'uns 90
contractes mensuals, lleugerament inferior als 110 dels dos
primers mesos de l'any. Encara que no és massa significativa,
però segurament s'accentuarà durant el segon semestre de l'any,
es pot parlar d'un comportament afectat per l'estacionalitat, i
molt lligat a l'inici de l'any fiscal.

Una primera anàlisi d'aquests contractes com a conjunt
confirma, amb lleus matisacions, que els locals llogats per
oficines i similars a la ciutat són, majoritàriament, de superfície
relativament reduïda. Pràcticament el 67 % dels contractes de
lloguer registrats durant el primer semestre del 1989 ho són de
locals amb superfícies entre 31 i 120 m2, amb un lleuger
predomini d'aquells que no superen els 90 m2. A un segon
nivell, amb participacions a l'entorn de 9-10 % del total, hi
trobem els locals compresos en els intervals de 121-150 i 151-200
m2, relativament grans. La resta de contractes, gairebé un 15 %,
es reparteixen en tres grups molt semblants. Per un cantó, els
locals molt petits -amb una superfície màxima de 30m2- i per
l'altre els locals més grans, diferenciant entre els compresos a

l'interval de 201 a 250 m2 i els més grans d'aquesta darrera
magnitud.
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Aquesta distribució, que a grans trets podem pensar que és la
representativa del sostre d'oficines existent a la ciutat, i
especialment d'una part important del sostre que no és de nova

construcció, ve condicionada pel fet que una part significativa
d'aquest locals són o eren habitatges que han experimentat un
canvi d'ús. Aquest origen, que es pot interpretar com un

condicionament estructural important, pot explicar també el
preu per m2 resultant, atès que una part de la superfície llogada
té una utilitat marginal per la nova activitat a desenvolupar.

Així, i pel que fa als preus declarats, s'accentua el pes dels
lloguers entre 251 i 750 pts/m2, que en conjunt representen el
45,5 ')/0 del total de contractes considerats. A partir d'aquest
darrer preu, hom diferencia vuit segments de preus, de menys a

més car, dels que destaquen els tres primers, compresos entre
751 i 1.500 pts/m2, amb vora el 38 % dels contractes de lloguer.
Deixant de banda aquells lloguers situats a la banda més baixa,
escassament un 7 %, el 10 % restant es distribueix a la franja
més alta, amb lloguers que superen les 1.500 pts/m2.
A grans trets i salvant la forta dispersió que existeix tant en

superfícies com en preus, es podria avançar com a local d'oficina
tipus llogat a Barcelona durant elprimer semestre de 1989,
aquell amb una superfície d'entre 100 i 110m2 i un preu de
lloguer a l'entorn de les 850 pts/m2.
Distribució territorial

Pel que fa a la distribució per barris dels contractes de lloguer
registrats es confirmen alguns dels aspectes ja apuntats a partir
de les dades dels dos primers mesos, mentre que se'n matisen
d'altres. Per un cantó, si bé és palesa la forta concentració
d'aquest tipus de locals a l'Eixample i Sant Gervasi -en conjunt
més del 53 %- sembla possible diferenciar-ne dues àrees. Per
un cantó la Dreta de l'Eixample, que concentra més del 22 %
dels contractes. Per l'altre, la zona de Sant Gervasi i l'Esquerra
de l'Eixample n'apleguen en conjunt poc més del 30 (Yo. Un
tercer grup de barris, però a una distància considerable, és el
format pels de Sant Antoni, Gràcia i Parc com a limítrofes dels
de major concentració i el Poblenou on es concreta la major part
de contractes lligats a activitats manufactureres i
d'emmagatzematge.



Contractes de lloguers d'oficines i locals
similars. Distribució per barris
(gener-juny del 1989)

Distribució percentual dels contractes
EJ 1,5 `1/0
1:3 1,6-4%
CI 4,1-10 %

10,1-20 ')/0
• > 20 %

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades

per la Cambra Oficial de laPropietat Urbana
de Barcelona i ICB.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Barceloneta
Parc
Gòtic
Raval
Sant Antoni

Esquerra Eixample
Dreta Eixample
Estació Nord

Sagrada Famfiia
Poble Sec

Montjuïc
Zona Franca-Port
Font de la GuatIla
Bordeta-Hostafrancs
Sants

4.1.
4.2.
5.1.
•5.2.
5.3.
6.1.
6.2.
7.1.
7.2.
7.3.
8.1.
8.2.
8.3.

Les Corts
Pedralbes
Sant Gervasi
Sarrià
Vallvidrera-Les Planes
Gràcia
Vallcarca
Guinardó
Horta
Vall d'Hebron

Vilapicina-Turóde la Peira

Roquetes-Verdum
Ciutat Meridiana-Vallbona

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Sagrera
Congrés
Sant Andreu
Bon Pastor
Trinitat Vella
Fort Pius
Poblenou
Barri Besos
Clot
Verneda

Dels 31 barris restants, que es reparteixen el 27 % dels
contractes de lloguer de locals d'oficina, se'n pot diferenciar un
grup de vuit amb participacions entre 1'1,5 % i el 4 %. Amb
l'excepció del de Sant Andreu, la resta són barris contigus amb
els dels tres grups anteriors, que dibuixen d'aquesta forma unes

tendències d'expansió del CBD.

Si a més s'intenta caracteritzar els barris, especialmente
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, a partir de l'estructuramitjana pel conjunt de la ciutat,

es constata, com ja es conegut, que 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 la
Diagonal, les Corts i l'Estació del Nor. La resta, i molt
especialment els districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, tenen
una estructura de preus molt més barata que la mitjana. Entre
d'altres raons això es podria imputar a l'antiguitat i als usos dels
edificis i locals d'aquests districtes, en comparació amb un sostre

d'oficines molt més modern i apropiat a les necessitats actuals de
com seria el de Sant Gervasi i les Corts.
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Principals activitats a desenvolupar als locals i oficines llogats a Barcelona (gener-juny 1989)

Oficines i
despatxos

Altres serveis
15,1 % al consumidor

Indústries
i tallers

Serveis
a les empreses

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,
gairebé un 70 % seran oficines i despatxos en sentit genèric,
sense que la gran majoria especifiquin a quin tipus d'activitat es
dedicaran. El restant 30 `)/0 es divideix a parts iguals entre
activitats comercials i manufactureres —magatzems, petits
tallers i llocs de venda— i serveis de caire personal com ara

sanitat i ensenyament. Entre les activitats productives, hi
sobresurten les lligades al món de la roba i confecció en general.
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Magatzems de roba, petits tallers de confecció, botigues i
mostruaris de moda, etc., són —junt amb tallers de joieria i
bijuteria— els usos comercials-industrials amb més demanda
dins el segment de locals estudiats. Entre els serveis de caire

personal destaquen les consultes mèdiques, especialment
dentistes i els centres d'ensenyament, especialment
d'informàtica.



VII. Població





VII.1. Evolució de la població resident a Barcelona
ent a o Evolució '

, ació absoluta (milers)

Any
Naixements

(a)
Defuncions

(b)
vegetatiu

c = (a - b)
Immigrants

(d)
Emigrants

(e)
migratori
f = (d - e)

total

(c + f) Estimada*
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 1.702**
1986 14.413 16.089 -1.676 8.932 15.919 -6.987 -8.663 1.773 1.704

1987 13.843 15.292 -1.449 10.364 21.373 -11.009 -12.458 1.760 1.714
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
lr. tr. 3.248a 4.386a -1.138a 3.030 5.648 -2.618 -3.756a
2n. tr. 3.293a 4.037a -744a 3.213 7.232 -4.019 -4.763a
3r. tr. 3.287a 3.835a -548a 3.449 7.232 -3.783 -4.331a

Notes: * Pob ació estimada per l'Àrea d'Economia iEmpreses incorporant a les dades del padró de 1981 les altes peromissió produïdesen el quinqueni següent irefent la sèrie en base al saldo
vegetatiu i al saldo migratori. Les dues sèries de població fan referència a31 desembre de cada any, amb l'excepció del període 1980-1985 que és referida a 31 març de l'any següent.**Dades censals.
*Dades provisionals.

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades pel Servei d'Estadística de l'Ajuntamentde Barcelona.

Variació (°/0)
3r. tr. 1989/
3r. tr. 1988

3r. tr. 1988/
3r. tr. 1987/ 1988/1987

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

La població de dret deBarcelona durant el tercer trimestre
del 1989 i segons les dades disponibles-provisionals en el cas
de naixements i defuncions- ha continuat evolucionant a la
baixa a uns ritmes semblants o lleument menys acusats que els
del mateix període de l'any passat. Els factors que abonen
aquest comportament continuen sent un creixement vegetatiu
moderadament negatiu, resultat del manteniment en termes
absoluts del nombre de defuncions, junt amb una taxa de
natalitat estabilitzada a la baixa i un saldo migratorimolt
desequilibrat del cantó dels emigrants, encara que amb un

creixement més dinàmic dels immigrants.

Aquest darrer és el fenomen més rellevant, en termes

demogràfics, dels darrers mesos. En efecte, mentre que el
nombre d'aquelles persones que passen a residir fora de la ciutat
durant el 3r. trimestre del 1989 va augmentar en un 2,6 %, en
relació amb el mateix trimestre d'un any abans, el nombre
d'immigrants ho va fer en gairebé un 10 %, de forma que
sembla que s'estronca una tendència ininterrompuda durant els
darres anys de superior creixement dels emigrants que dels
immigrants i que ha portat al fet que aquells siguin més del
doble que aquests. Caldrà veure si aquesta inflexió es confirma
en els propers mesos i assistim a un progressiu reequilibrament
entre ambdós fluixos, encara molt favorables a les sortides
netes. En els dos casos, però, i molt especialment pel que fa a

les emigracions, es pot parlar de forta desceleració dels ritmes
de creixement.
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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/
ImmigrantsResta Prov. Barcelona Resta del món

Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants 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 5.483* 16.233* 7.307* 10.077* 12.790* 26.310* -13.520* 42,9* 61,7* 2,1*

1~111111r~ IIIIIIIIIIIPF
Resta RMB./ Resta delmón Total Saldo Resta RMB./ Resta RMB./ Emigrants/

Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants migratori Total Immigrants Tot4.11~11.§
1989
lr. tr. 1.144 3.252 1.896 2.396 3.030 5.648 -2.618 37,8 57,6 1,9
2n. tr. 1.249 4.108 1.964 3.124 3.213 7.232 -4.019 38,9 56,8 2,3
3r. tr. 1.201 3.950 2.248 3.282 3.449 7.232 -3.783 34,8 54,6 2,1

(A) Amb l'excepció de la corresponent al 1989, la resta s'han calculat apartir d'una mitjana mòbil de tres anys.
*Dadesprovisionals
RMB: Regió Metropolitana de Barcelona (comprèn les cinc comarques de laRegió I -Barcelonès, Baix Llobregat, VallèsOccidental, Vallès Oriental i Maresme-, més l'Alt Penedès iel Garraf).
Font: Elaboració pròpiaamb dades facilitades pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

La ciutat de Barcelona viu, d'ençà de principis dels anys
vuitanta, una constantpèrdua de població resident, bàsicament
a causa d'uns corrents migratoris cada cop més negatius,
especialment en els darrers tres anys. La pèrdua de població per
aquest motiu ha superat les centmil persones en els darrers
tretze anys. Sens dubte, és un fenomen prou rellevant com
perquè requereixi alguna matisació, en el sentit de conèixer
l'origen i la destinació d'aquests fluxos, per tal d'avaluar amb
més coneixement l'impacte real sobre la ciutat d'aquesta
disminució de residents.
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Una consideració a fer, i potser sigui la més rellevant, és el
canvi detectat en la destinació d'aquelles persones que deixen
Barcelona com a lloc de residència habitual. En els darrers tres

anys, que és el període en el que s'accentua l'evolució negativa
del saldo migratori, es constata una major propensió dels
emigrants a instal.lar-se a la resta de laprovíncia de Barcelona i
especialment a la resta de la Regió Metropolitana de Barcelona
-entesa com la suma de la Regió I i l'Alt Penedès i el Garraf.
L'evolució d'aquests corrents mostra que l'augment del nombre
d'emigrants s'explica bàsicament pel flux de residents
barcelonins que fixen la seva residència habitual a les comarques
de l'entorn metropolità.

Aquest fet porta a pensar en un canvi en les motivacions que
afavoreixen l'abandó de la ciutat com a lloc de residència i molt
possiblement en una diversificació de la tipologia dels emigrants,
que en aquest darrer cas poden qualificar-se de suburbans.

Pel que fa als immigrants, es podria parlar d'una tendència
inversa, en el sentit que mentre el flux de persones que
s'instal.len a la ciutat provinents de la resta de la província s'ha
estabilitzat en els darrers anys, les originàries de la resta delmón
han augmentat significativament.



Monografia 1
La Borsa i la plaça financera
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La Llei de Reforma del Mercat de Valors

L'entrada en vigor, el 29 de juliol de 1989, de la Llei de
Reforma del Mercat de Valors, aprovada el 28/7/88 i publicada
el dia següent, suposa la fi a Espanya d'un sistema borsari
inaugurat amb la creació de la Borsa oficial de Madrid l'any
1831.

Pel que fa a la plaça de Barcelona, el mercat de valors es
manifesta i desenvolupa d'una forma no explicitada des de l'inici
de la industrialització de Catalunya, i amb unes certes
turbulències des de la creació de la Borsa oficial el 1831, sobre la
que no s'arribà a acords per tald'establir-la a Barcelona.

L'any 1851 els Corredors Reials de Canvis comencen a donar
informació pública, a través de les pàgines del «Brusi», dels
preus dels valors transaccionats; el Casino Mercantil, creat a
l'entorn dels anys 50, inicia un procés d'autoregulació que
només obligava els socis de l'entitat; finalment, després de la
crisi provocada per l'inici de la guerra del 14, el 1915 s'estableix
la Borsa Oficial. Aquesta va conviure, del 1916 al 1936, amb el
Mercat Lliure de Valors fundat pels antics socis del Casino
Mercantil amb el suport de la banca barcelonesa. La Borsa
Oficial de Comerç de Barcelona ha tingut, doncs, unadurada de
74 anys.

Des del 29 de juliol han deixat d'existir les Borses Oficials
—depenents de la Dirección General de Política Financiera del
Ministerio de Economía y Hacienda— i han estat substituïdes
formalment per societats anònimes de capital privat, que
depenen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).

La CNMV és un nouorganisme oficial creat per la Llei de
Reforma del Mercat de valors —constituït per membres
designats pel President del Govern o el Ministre d'Economia,
més dos que són nats, en funció del seu càrrec públic— que té
àmplies facultats sobre el mercat de valors i les institucions i
membres que el componen. Aquestes facultats es refereixen a

regulació, control, vigilància i disciplina.
La Llei de Reformaha trencat l'esquema Borsa-Mercat, ja

que el mercat, concebut a nivell de tot l'Estat, desborda l'àmbit
propi de cada Borsa.

La Borsa de Barcelona, a l'igual que les de Madrid, Bilbao i
València, es configuren com a centres de prestació de serveis
tècnics per l'accés al mercat de valors espanyol. Aquest està
constituït per l'anomenat mercat continu, que ha d'integrar les
operacions sobre els valors més importants cotitzats a les quatre
Borses de l'Estat en un mercat únic a través d'una xarxa

informàtica. Aquesta xarxa, en el futur, pot facilitar la
integració del mercat espanyol al mercat únic de la CE quan
aquest adopti, a nivell comunitari, el model de mercat per
teleprocés que progressivament va imposant-se a cada país.

El mercat que quedarà en el futur a la Borsa de Barcelona, en
un sentit estricte dins del model tradicional de Borsa-Mercat,
serà residual. Es a dir, la formació del preu i la negociació de les
societats de major quantia de capital, siguin autòctones o
estrangeres, es produiran en la xarxa integrant delmercat únic i
a la Borsa-mercat només restaran les societats de menor quantia
de capital, accionariat reduït i, en conseqüència, amb poques
transaccions i liquiditat baixa. Evidentment, això comporta un
risc per al futur de la institució Borsa, ja que les comissions que
generi un mercat d'empresesmitjanes, per molt que aquest es
pugui desenvolupar, seran insuficients per sufragar les seves

despeses de funcionament.

Tansols si les societats membres de la Borsa de Barcelona
aconsegueixen mantenir un nivell de participació en el mercat
únic de l'ordre del 20 % —proporcional a la participació de
Catalunya a l'economia espanyola— podrà sostenir-se
financerament una institució borsària que presti els serveis de
Borsa-mercat a les empreses que tenen una dimensió insuficient
per concórrer al mercat únic informatitzat, tot avalant la
condició de Barcelona com a plaça financera.

El govern de la Borsa de Barcelona

Fins a l'entrada en vigor de la Llei de Reforma del Mercat de
Valors, el govern de la Borsa de Barcelona estava confiat a la
Junta Sindical de la Borsa que era, ensems, l'òrgan de Govern
del Col.legi Oficial d'Agents de Canvi i Borsa. La Junta
Sindical, tot i la seva dependència de la Dirección General de
Política Financiera, comptava amb una amplia autonomia per
aplicar el Reglamento de las Bolsas de Comercio. Les seves

competències s'estenien a l'organització de la contractació,
l'admissió, l'exclusió i la suspensió de valors de la cotització, la
liquidació de les operacions, la vigilància de la regularitat en les
transaccions, l'ordre en les sessions de borsa, la disciplina dels
membres i operadors del mercat, el control i la difusió de la
informació, etc.

Des del 29 de juliol del 1989, el govern de la Borsa de
Barcelona correspon a una societat anònima, la Societat Rectora
de la Borsa de Barcelona SA., de la que són accionistes les
Societats i les Agències de Valors i Borsa, membres de la Borsa
de Barcelona.

Ara, en deixar de ser Borsa oficial per passar a ser Borsa
privada, d'acord amb la Llei de Reforma, les competències de
l'òrgan de govern de la Borsa han quedat disminuïdes per causa
de les que la Llei atribueix a laCNMV. L'admissió, l'exclussió i
la suspensió de valors de la cotització són competència de la
CNMV, així com l'aprovació dels opuscles informatius emesos

per les societats amb motiu de noves emissions de valors. Toti
que el servei encara no s'ha traspassat, la liquidació d'operacions
queda assignada per la Llei a un servei controlat directament per
la CNMV.De fet, les competències de les Juntes Rectores han
quedat reduïdes a funcions instrumentals, a la difusió de la
informació produïda al mercat o aprovada per la CNMV i a
l'organització de la sessió diària dedicada als valors pendents
d'incorporar-se al mercat informàtic. Encara no està decidit
quines de les seves funcions la CNMV delegarà en el futur en les
Juntes Rectores.
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Els membres de la Borsa

Segons l'assignació d'Agents entre les Borses espanyoles,
acordada pel Ministeri d'Economia a mitjans la dècada dels 70,
a la Borsa de Barcelona u corresponien un màximde 50
membres. El nombre de membres en actiu, a 28 de juliol de
1989, era de 35. Tot i que les funcions de fedatari públic
mercantil de què gaudien els Agents de Canvi i Borsa havien
d'exercir-se amb caràcter personal i indelegable, les associacions
en Societats Instrumentals estaven autoritzades per l'exercici de
l'activitat de la mediació borsària. Aquestes Societats
Instrumentals eren societats anònimes, amb un capital mínim de
50 milions de pessetes, on podien participar-hi agents de
diferents places, a més de tercers.

La Llei de Reforma estableix dues noves figures com a

possibles membres de les Borses: les Societats de Valors i Borsa
i les Agències de Valors i Borsa, ambdues amb personalitat
jurídica de societats anònimes. Les primeres, les Societats, han
d'escripturar un capital mínim de 750 milions de pessetes,
totalment desemborsat i tenen capacitat d'actuar tant en nom

propi com en nom de tercers; és a dir, poden assumir riscos en

les seves operacions i constituir-se en contrapartida dels seus
clients. Son el que en el lèxic financer internacional s'anomena
broker-dealer. Les segones, requereixen un capital mínim de 150
milions desemborsat i només poden exercir la mediació en nom

de tercers; poden actuar de col.locadors de noves emissions però
no assegurar-les ni assumir cap tipus de risc en les seves

operacions. Les seves funcions són les corresponents•als brokers
en el lèxic financer internacional.

La Llei concedeix una exclusiva temporal als Agents de Canvi
i Borsa per la constitució de Societats i Agències amb capacitat
d'accedir a ser membres d'una Borsa. En el moment de la

constitució, el 1989, els antics Agents han de disposar pel
capbaix del 70 % del capital de tota Societat o Agència membre
d'una Borsa. Per tant, el capital de tercers queda limitat al
màxim del 30 %, si bé podrà augmentar fins al 40 % el 1990 i
fins al 50 % el 1991. A partir de 1992 desapareixerà aquesta
reserva i qualsevol Societat o Agència de Valors legalment
constituïda i autoritzada, independentment de l'origen del
capital, podrà accedir a la condició de membre de borsa.

Professionalment, la Llei ha concedit tres opcions als antics
Agents: integrar-se com a alt càrrec en una societat membre de
la Borsa, tot renunciant a les funcions de fedetari mercantil;
romandre com a Agent de Borsa individual, també amb
renúncia a la condició de fedatari públic; conservar la fe pública,
tot integrant-se a un dels Col.legis de Corredors de Comerç
creats a cada una de les places on existia un dels extingits
Col.legis d'Agents de Canvi i Borsa.
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Dels 35 Agents de Canvi i Borsa en actiu a Barcelona el 28 de
juliol d'enguany, dotze prengueren l'opció de continuar a la
indústria de valors, sis d'ells encapçalant Societats de Valors,
cinc més integrats en Agències de Valors i el restant com Agent
individual; catorze elegiren l'exercici de la fe pública i
s'integraren al Col.legi de Corredors creat a Barcelona i nou

optaren per la fe pública a la plaça de Madrid.

La Borsa de Barcelona, després del 29 de juliol de 1989, està
servida per 28 membres, dels quals disset són Societats de
Valors, deu són Agències de Valors i hi ha un membre
individual. De les disset Societats de Valors, n'hi ha setze que
també són membres de la Borsa deMadrid, quatre són presents
igualment a València i tres a Bilbao. De les deu Agències, n'hi
ha vuit que també són membres de la Borsa de Madrid.

Membres de la Borsa de Barcelona

Societats

A.B. ASESORES BURSATILES BOLSA. Sociedad de
Valores y Bolsa, SA: D. Pedro Guerrero i D. IgnacioGarralda
Ruiz de Velasco.
AGENTES DE BOLSA ASOCIADOS. Sociedad de Valores

y Bolsa, SA: D. Jaime Ruiz Cabrero, Da. Isabel Estapé Tous i
un ex-Agent.
AHORRO CORPORACION FINANCIERA. Sociedad de

Valores y Bolsa, SA: D. Vicente García Juan, D. José Carlos
Teniente i C.E.C.A.
AMATRIAIN Y ALVAREZ. Sociedad de Valores y Bolsa,

SA: D. Jesús Fernández Amatriain i D. Miguel Alvarez Angel.
B & T, BROKERS AND TRADERS. Sociedad de Valores y

Bolsa, SA: D. Ricardo Tejero, M.R. Liañez y un ex-Agent.
BBV. INTERACTIVOS SA, Sociedad de Valores y Bolsa:

D. Juan LazcanoBilbao i Banco Bilbao-Vizcaya.
BSN, SA, Sociedad de Valores y Bolsa: D. José Antonio

Aguirre Rodríguez y Banco de Santander de Negocios, S.A.
DINVER. Sociedad de Valores y Bolsa, SA: D. José Luis

López de Garayo i GrupBanc Central.
EUROGESTION. Sociedad de Valores y Bolsa, SA: D. José

Enrique Cachón, sis ex-Agents, Corporación Financiera Caja
Madrid i Grup Serveis Caixa de Barcelona.
GARÇON, VALLVE I CONTRERAS. Sociedad de Valores

y Bolsa, SA: D. Francisco Contreras, D.J. Garçon, D. Joan
Hortalà i un ex-Agent.
GENERAL DE MEDIACION Y BOLSA DE VALORES.

Sociedad de Valores y Bolsa, SA: D. Joaquin Maldonado
Chiarri i dos ex-Agents.
HISPANO. Sociedad de Valores y Bolsa, SA: Un ex-Agent i

Banco Hispano americano.
INTERDEALERS, SA, Sociedad de Valores y Bolsa: D.

Francisco Ramos Gascón, D. Pablo de laNuez, D. Miguel
Cerezo Fernández, D. José Serna Masia i dos ex-Agents.
INVERBROKERS. Sociedad de Valores y Bolsa: D.

Salvador Miras Gómez, Caixa de Pensions i dos ex-Agents.
LOMBARDIA LACACI, SA, Sociedad de Valores y Bolsa:

D. Carmelo Lacaci de laPeña i un ex-Agent.
MERCAVALOR. Sociedad de Valores y Bolsa, SA: D. Juan

de Arteaga y Piet, Banco Herrero, SA, Bankinter, SA, Banco
Natwest, Banco Pastor, SA, Gescapital, SA, Banco de Sabadell,
SA.
RENTA 4. Sociedad de Valores y Bolsa, SA: D. Juan Carlos

Ureta.



Agències

ANA CARRERAS. Agencia de Valores y Bolsa, SA: Da.
Ana Carreras Cruells.
ANDINO CATALUSTA,Agencia de Valores y Bolsa, SA: D.

Felipe Jesús Carrión i sis ex-Agents.
BETA BOLSA. Agencia de Valores y Bolsa, SA: Da. Julia

Sanz López i C. Alierta.
BOLSA 8. Agencia de Valores y Bolsa, SA: D. Pedro

Lecuona i set ex-Agents.
GAESCO BOLSA. Agencia de Valores y Bolsa, SA: D.

Rafael de Córdoba, A. Guillo i T.Termes.
IBERAGENCIA. Agencia de Valores y Bolsa, SA: D.

Vicente Santana Aparicio, D. Emilio Viñas Barba i Asesores
Bursátiles.
LONJA CAPITAL. Agencia de Valores yBolsa, SA: D.

Salvador Farrés, dos ex-Agents, V. Torderá i M.A. Tatay.
MBM, MORANCHO, BAUTISTAYMUGICA. Agencia de

Valores y Bolsa, SA: D. Ramón Múgica i dos ex-Agents.
PENTOR. Agencia de Valores y Bolsa, SA: D. Pedro

Domínguez Sors, D. L.J. Banegas i quatre ex-Agents.
SIAGA, Agencia de Valores y Bolsa: D. Ramón Acín Ferrer,

D. F.Gispert, R. i M. Rom i tres ex-Agents.

Agents individuals

D. Angelo Francisco CarreteroMartín.

Evolució del Mercat de Valors barcelonès

L'any 1940, elmercat de valors de Barcelona va perdre les
característiques diferencials que el singularitzaven a l'Estat
espanyol quan per llei es vadeterminar el tancament definitiu i
la liquidació del Mercat Lliure de Valors, així com també
quedaren prohibides tota mena d'operacions relacionades amb
el mercat a termini. Des del 1940, en conseqüència, el mercat de
valors barcelonés quedà enquadrat en l'àmbit de la Borsa Oficial
i limitat a la liquidació al comptat com a única possibilitat
d'operació.

A més, en un curt espai d'anys, els bancs més importants amb
seu social a Catalunya foren simplement absorbits o caigueren
sota el control per bancs d'altres origen, la qual cosa restà

possibilitats a l'activitat financera de la plaça de Barcelona, en la
mesura que, d'una forma progressiva i implacable, els centres de
decisió financera s'anaren concentrant a Madrid, centre polític
d'un Estat centralista.

Certament, hi ha d'altres factors que han influït perquè el pes
relatiu de l'economia catalana minvés en el conjunt de l'Estat,
—sobretot el creixement econòmic experimentat per d'altres
regions— però, en tot cas, els factors polítics han estat

importants en l'acceleració de la força centrípeta que ha donat
lloc a l'actual situació de Barcelona coma plaça financera.

Encara l'any 1952, les estadístiques ens mostren l'hegemonia
de la Borsa de Barcelona al mercat espanyol de valors, en el que
participa amb més del 45 % (vegeu el Quadre M.1.1)

M.1.1. Contractació a la Borsa de Barcelona
Ptes. de
cada any
(milions)

Ptes. constants Participació
de 1988 en el Mercat

Ahità11,
1952 4.481 112.244 45,19
1955 3.686 86.239 28,87
1960 2.018 30.698 21,42
1965 5.583 63.395 26,19
1970 13.332 118.022 24,27
1973 43.361 294.004 26,57
1975 31.119 155.854 20,43
1980 24.899 53.216 18,86
1983 71.177 103.511 21,08
1985 118.325 142.049 13,30
1988 592.763 592.763 16,75

En la dècada dels 50, la davallada de laBorsa de Barcelona va

ser accelerada fins assolir el punt més baix per l'any 1960, amb
pèrdua de significació tant pel que respecta a l'activitat
financera, com pel que fa a la seva participació en el mercat
espanyol de valors. No pot oblidar-se que en aquest anys, es
donà per conclòs el període d'autárquia econòmica, s'inicià el
procés d'obertura d'Espanya a l'exterior i s'anaren deixant més
espais a la lliure iniciativa tot abandonant el ferreny dirigisme
econòmic practicat al llarg de més de 20 anys.

D'altra banda, els òrgans de govern de laBorsa de Barcelona
iniciaren una estratègia d'aproximació tant a l'estalviador com a

l'empresariat, la qual permeté una notable recuperació del
mercat barcelonés, al llarg dels anys 60, fins al punt que, en
arribar l'any 1973, l'activitat del mercat barcelonés estimada en

pessetes constants, habia doblat llargament la de l'any de
referència de 1952. Amb tot, el que ja no es tornà a recuperar,
fou la posició hegemònica mantinguda fins a principis dels anys
50 en el mercat espanyol. Després de la crisi internacional de
1973, i durant tot el període de transició política, altre cop es
produí el doble efecte de retrocés del mercat barcelonès. La
recuperació s'inicià de nou amb l'arribada dels anys 80. Però és
en un altre procés d'obertura, aquesta vegada amb la
liberalització de les inversions dels estrangers a finals de 1985,
quan el mercat espanyol de valors adquireix una nova dimensió
de la que participa la Borsa de Barcelona, fins a doblar
llargament de nou, mesurat en pessetes constants, el nivell
màxim d'activitat assolit l'any 1973. Amb tot, l'arribada de
capitals estrangers es produeix majoritàriament a través de
Madrid, mentre que la Borsa de Barcelona, tot i el creixement
absolut d'activitat que enregistra, ja no aconsegueix capmena
de recuperació en el conjunt delmercat espanyol.
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M.1.2.

RFA

.Bèlgica
Espanya

Capitalització
borsària/

PIB

19,36
15,92
20,68

FBKF/PIB

Noves

emissions/
FBKF

3,04
n.d.
7,76

17,10
25,94

Madrid 21,69
Barcelona 20,27

França 19,31 15,76 15,72
Holanda 20,26 2,40 28,72
Itàlia 19,86 6,87 14,32
Regne Unit 17,66 21,72 87,62
Suècia 18,99 9,32 7,37
EEUU 14,88 7,92 47,10(1)
Japó 28,73 6,15 97,5 (2)

Font: Informes de l'OCDE ide la FIBV. Elaboració pròpia.
(I) NYSE. (2) Toquio.

N1. 1 .3.
Nombre de Societats admeses

Nacionals

R.F.A. 609 474 1.083

Bèlgica 186 151 337
Espanya
Barcelona 322 322
Madrid 369 - 369

França 459 217 676
Holanda 232 228 460
Itàlia 282 22 304
RegneUnit 1.993 587 2.580
Suècia 128 6 134
NYSE 1.604 77 1.681
Tóquio 1.571 112 1.683

Font: Estadístiques de la Federació Internacional de Borses de Valors.

El mercat espanyol de Valors

Amb l'entrada en funcionament de la contractació
informatitzada, en aplicació de la Llei de Reforma, el mercat de
valors desborda l'àmbit de les Borses de Valors clàssiques en

unificar els antics mercats localitzats.

Amb això s'ha assolit un dels objectius manifestats en

l'exposició de motius de la Llei que pretén, al mateix temps,
dotar el mercat espanyol de les capacitats necessàries per fer
front al repte de futur que suposa la compètencia, tant dins el
mercat únic de la Comunitat Europea com al mercat mundial
que es vadefinint, a mesura que minven les traves estatals a la
llibertat de moviments de persones i capitals, sobre un eix
Londres-Nova York-Tóquio, que pràcticament cobreix un
mercat mundial en funcionament 24 hores al dia. L'accés al
mercat de la CE i la participació en el mercatmundial del futur
només serà possible a través de la connexió a les xarxes
telemàtiques que constitueixen els respectius mercats.

Segurament que no és per casualitat que el mercatmundial
s'estructuri amb el predomini de les places de Londres, Nova
York i Tóquio, sense que aquest predomini es produeixi per la
distribució d'aquestes ciutats sobre els fusos horaris. La
importància dels mercats de valors del Regne Unit, EE.UU. i
Japó en relació amb les respectives economies comporta un

desenvolupament dels seus mercats molt superior al dels països
europeus continentals (vegeu el Quadre M.1.2).
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Pel que fa al mercat espanyol, la seva dimensió relativa no

sembla molt llunyana de la dels països objecte de comparança.
Les noves emissions de valors, és a dir, el mercatprimari, en

relació amb la Formació Bruta de Capital Fix (FBKF) de l'any
87 està a un nivell mitjà entre tots els països molt pel dessota del
Regne Unit i de França, però molt per sobre de la Republica
Federal d'Alemanya i dels Països Baixos. Pel que fa a la
importància relativa del mercat secundari, estimada per la
relació entre la capitalització borsària i el Producte Interior Brut
(PIB) de cada país, segons les cotitzacions a 31 de desembre de
1987-la importància del mercat de valors respecte de
l'economia espanyola només é superada per la dels mercats de
Bèlgica i Holanda, a més dels esmentats del Regne Unit,
EE.UU. i Japó.

El mateix ocorre si es té en compte el nombre de societats
admeses a negociació als mercats de valors dels diferents països.
Solament destaquen les Borses del Regne Unit, NYSE i Tóquio,
a l'igual que en les dades sobre volums de capitals. Per la resta

de països, tanminso és el nombre de societats admeses a

Barcelona i a Madrid, com el d'admeses a la RFA, França o
Itàlia, si limitem l'observació al nombre de societats de cada
país. La principal diferència de nostre mercat està en l'absència
absoluta de valors estrangers de la cotització, mancança que
-com d'altres de referides a contractes borsaris (al mercat
espanyol, el novémbre de 1989, només es contracta al
comptat)- no s'ha encertat a resoldre després de dotze anys de
democràcia i llibertat (vegeu el Quadre M.1.3).



M.1 4. M.1.5. Mercat de Valors
(En milers de milions de pessetes)Capitalització

borsària
enmilions

$ USA

Import de les

transaccions
enmilions

$ USA

Índex
d'activitat

2/1

Preu mitjà, en `)/0 sobre

nominal, de les noves
Saldo d'inversió emissions de Societats

(2) Any estran

'RFA 250.867 407.926 162,60 1982 100,43
Bèlgica 58.786 10.759 18,30 1983 3,4 104,30
Espanya 1984 12,8 122,50
Barcelona 83.554 4.754 5,68 1985 57,3 112,23
Madrid 90.904 20.830 22,91 1986 155,8 102,52França 222.892 69.279 31,08 1987 53,7 220,54

Holanda 103.643 30.688 29,60 1988 43,- 181,67
Itàlia

Regne Unit
74.407
711.527

31.705
360.981

42,44
50,73

1989 (1) 154,6 (2) 183,61

Suècia 15.755 4.855 30,81
NYSE 2.366.106 1.356.050 57,31
Tóquio 3.789.033 2.234.229 58,96

Font: Estadístiques de la FIBV ielaboració propia. 1) Finsal mes de juliol. (2) Fins al mes d'agost.

En el que les borses espanyoles, o elmercat espanyol de
valors, semblen quedar enrera, és en laqüestió d'activitat
(Quadre M.1.4). Tenint en compte les dades publicades per la
Federació Internacional de Borses de Valors corresponents a

l'any 1988, només les Borses de Bèlgica i Suècia enregistren un
volum de contractació, valorat en dòlars USA, inferior al volum
conjunt de Barcelona i Madrid. Si la comparança es fa en termes

relatius -tot relacionant la contractació amb la capitalització
borsària, per tal d'establir un índex d'activitat-, només el
mercat belga resulta menys actiu que elmercat espanyol.
Cal recordar que, per una Llei de 1940, el mercat espanyol de

valors va quedar restringit exclusivament a les operacions de
comptat, el que ha impedit un desenvolupament normal durant
quaranta anys. Fins al 1982 no s'instaurà una forma,més o

menys reeixida, de finançament de les operacions borsàries. Es
tracta del crèdit al comprador i al venedor que, suspès des
d'abans de produir-se el relleu de les Juntes Sindicals de les
Borses, no sembla trobar l'encaix en elmercat de la CNMV.

El futur del mercat de valors

El futur delmercat de valors espanyol, tal com preconitza la
Llei de Reforma, cal encarar-lo dins una perspectiva
internacional.

Encara que la internacionalització de l'economia espanyola
s'inicià a principis de la dècada dels 60, val a dir que amb molta
timidesa, no adquirí un vertader dinamisme fins l'any 1985, amb
la signatura dels compromisos d'adhessió a la CEE i ha de
culminar,el 1992, en fer-se realitat el Mercat Únic de l'Europa
comunitària.

Certament, les inversions directes de capital estranger en
empreses espanyoles - per tal de prendre-hi posicions de
control- ja s'iniciaven davant l'expectativa d'incorporació
d'Espanya a la CE. Fins i tot, el fluix d'inversions estrangeres en
valors cotitzats a Borsa s'accelerà a partir de 1984 degut a les
espectatives de plus-vàlues existents en un mercat deprimit des
del 1974.

La influència de la inversió estrangera s'ha deixat sentir tant al
mercat primari (Quadre M.1.5), en el que les noves emissions
per captar capitals s'estan efectuant a preus que suposen un bon
cost d'oportunitat per les empreses emissores, com al mercat
secundari, amb un avanç important en els volums de
contractació, a més de la forta alça de les cotitzacions estroncada

pel crash del 1987.
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M.1.6. Noves emissions de societats
(Enmilers de milions de pessetes)no financeres

(1)

1982 69,5
1983 80,0
1984 46,8
1985 44,4
1986 219,0
1987 281,7
1988 242,1
1989* 87,4

*Fins agost.

(2) 1 L(1/3)
45,7
99,3
137,7
150,4
191,2
114,3
49,1
56,5

115,2
179,3
269,5
375,4
410,2
396,0
291,2
144,9

60,27
44,64
51,09
40,07
53,38
71,11
83,13
60,73

Resulta interessant destacar com, en el moment en què les
circumstàncies apunten cap a la desaparició del model
tradicional de Borsa-mercat, el fenomen borsari ha penetrat
amb força intensitat en àmbits que, també tradicionalment, hi
han estat poc sensibles, com ara l'empresarial, el de la
informació o l'universitari i el docent. Qüestió a part és la
preocupació que actualment se sent, -sobretot des de
determinades instàncies polítiques, sectors professionals i grups
intel.lectuals- per les conseqüències que es puguin derivar de la
Reforma del mercat de valors en el desenvolupament econòmic
d'una Catalunya ja mancada d'institucions financeres
autòctones.

104

La motivació de l'empresariat envers la Borsa s'activa per les
expectatives que una nova filosofia del mercat crea pel
finançament de les empreses, quan el preu de referència de les
noves emissions deixa de ser el nominal de les accions i es
substituït per la cotització en Borsa, amb una forta reducció del
cost d'oportunitat per a l'empresa. La publicitat amb què es

produeix la introducció a Borsa de noves societats pels
mecanismes d'oferta pública de venda d'accions també ha influït
en l'empresari.

El fet es que les sol.licituds d'admissió a cotització van en

augment al llarg dels darrers anys. Això fa que augmenti la
quota corresponent a les societats admeses a cotització en el
volum total de noves emissions d'accions enregistrades a

Espanya.

Quant al món de la informació, no només augmenten els
espais dedicats pels mitjans tradicionals d'informació a la
informació borsària, sinó que contínuament apareixen noves
publicacions periòdiques dedicades als negocis, l'empresa i la
Borsa. A la Universitat, que encara no ha incorporat oficialment
la materia borsària en els seus programes, alguns professors i els
propis estudiants són els qui prenen la iniciativa d'organitzar
cursets i seminaris per l'estudi delmercat de valors.

Com a conclusió, val a dir que l'entorn es favorable al
desenvolupament futur delmercat de valors a Barcelona, en
connexió amb mercats més amplis -espanyol, europeu i
mundial- i que cal preservar la Borsa de Barcelona, amb un

nou concepte de Borsa-serveis, perque aquests arribin a les
empreses actores de l'economia catalana que vulguin accedir al
mercat de valors que, informatitzat, es possible que ja no se

celebri a la centenària sala gòtica de la Llotja del Mar.
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Per encàrrec de l'Àrea d'Economia i Empreses de
l'Ajuntament, durant l'any 1989 s'ha desenvolupat un estudi
sobre el comerç no alimentari a la ciutat de Barcelona. Entre
d'altres treballs específics, l'estudi ha comportat la realització
d'un seguit d'enquestes sobre els hàbits de consum dels
compradors en els comerços barcelonins.

D'entre les enquestes realitzades, avui n'utilitzem els resultats
de dues en concret: les enquestes d'atractivitat a turistes i a
visitants de jornada.

Aquest article vol recollir un aspecte molt concret, i per tant
parcial, d'un dels temes que les esmentades enquestes ens han
permès estudiar: els elements d'atractivitat, en aquest cas
comercial, de la ciutat. Els resultats i informacions que es

deriven de la nostra anàlisi, permeten llançar algunes hipòtesis
sobre el paper de Barcelona com a ciutat comercial.

Fa uns mesos, amb motiu de les discusions sectorials del Pla
Estratègic Barcelona 2000, vàrem proposar una línia de foment
al voltant del turisme, l'art i les compres, formulant-la amb un

eslògan ben anglès: SUN-ART-SHOPPING (sol-art-compres).
Els resultats, encara parcials, de l'estudi assenyalen algunes
mancances a corregir si es volgués fer efectiva aquesta línia de
futur.

Voldríem, en aquest article, fixar-nos en unes qüestions prou
precises:

Per què ve la gent a Barcelona?
La gent que ens visita, ho aprofita per comprar?
En cas que ho faci, per què es visiten els comerços de la
ciutat?

El fet que les informacions que utilitzem es refereixin a dos
col.lectius diferents (els visitants que pernocten a Barcelona i

aquells que fan una visita de jornada) ens permet veure si hi ha
diferències entre comveuen aquests dos col.lectius la ciutat. En
altres paraules, quins són els atractius de Barcelona (i en
particular del seu comerç) entre uns visitants que viuen prop de
la ciutat per tant, vénen a Barcelona per un sol dia— i

aquells que vénen de més lluny i dormen a la ciutat. En
definitiva entre residents a la regió metropolitana i visitants de la
resta d'Espanya i estrangers.

En números posteriors de BARCELONA ECONÓMICA podrà
oferir-se una visió més àmplia sobre el tema de l'estudi i per
tant discutir, i fins i tot canviar el sentit, les hipòtesis que
avui ens atrevim a avançar.
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M.2.1. Motius de visita a Barcelona
Delsvisitants de jornada
Visita obligada 31 %
Lleure 36 %

Compres 25 %
Turisme 8 %

Delsvisitants amb pernoctació
Visitaobligada 67 %
Lleure (turisme i altres) 33 %

Els atractius per desplaçar-se a Barcelona

Ens referim aquí a atractius en el sentit més propi del mot, és
a dir a allò que fa que la gent vingui a Barcelona.

Si presentem en forma sintètica els resultats de les diverses
enquestes, les respostes que es donen qüan es pregunta per les
motivacions principals per desplaçar-se i visitar Barcelona
permeten establir un doble ventall en funció de si pernocten o

no a la ciutat. Quadre M.2.1.

Abans d'atrevir-nos a extreure conclusions d'aquestes dades,
uns breus comentaris.

Les visites obligades, en el cas de visitants que han pernoctat a
Barcelona, inclouen desplaçaments per motius de treball, de
negocis, d'assistència a congressos i persones que acompanyen
visitants inclosos en els casos anteriors. Les visites obligades, en
el cas dels visitants de jornada, inclouen, a més de les raons que
acabem d'esmentar, les visites per raons d'estudi, de gestions
diverses o bé per accedir a serveis i equipaments (metges, etc.).
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M.2.2. Nivells de compra en funció del
motiu de la visita

Hi fan nit Jornada

Sí No Sí No

Visita obligada
Turisme
Lleure

Compra

41

90

59

10
47

55
38
95

53
45
62

5

Fetes aquestes precisions, sembla intuir-se una ciutat amb
atractius duals:

Pels visitants que vénen de la regió metropolitana (poc
importen aquí els seus límits, l'element diferenciador és que no

passen la nit a la ciutat), Barcelona apareix fonamentalment
com a centre de serveis, en el sentit d'equipament, de satisfer
necessitats personals de tot tipus. Set de cada deu visitants
vénen perquè a la ciutat troben allò que els satisfà: des de
compres a fer a llocs on fruir del lleure. Barcelona és, en aquest
àmbit, altament atractiva i competitiva. És la ciutat per a les
persones i les famílies.

Si, pel contrari, ens fixem en aquells que vénen de més lluny
(identificant-los amb els que passen la nit a ciutat), Barcelona
apareix com un centre de negocis. Vénen a Barcelona a

treballar, atrets per ofertes relacionades amb la seva professió.

Aquestes dades semblen indicar una ciutat amb serveis,
equipaments, comerços i lleure menys atractius per qui ve de
lluny que no pas pels que viuen a l'entorn regional.
Les compres. Qui compra?

Fixem-nos ara en les dades que, en forma sintètica, ens
ofereix el quadre M.2.2.

La lectura més simple, directa i, al nostre entendre, correcta
d'aquestes dades és que Barcelona no ofereix una estructura

comercial que faciliti la «compra fora de la compra». Amb
aquest quasi-joc-de-paraules volem significar que semblen faltar
a Barcelona botigues i comerços que, per la seva localització, el
seu nivell de servei o la seva especialització incitin el no
comprador a comprar. Les dades del quadre anterior indiquen
que només els turistes «purs» i els compradors «purs» troben a

Barcelona una estructura comercial d'acollida satisfactòria.



M.2.3. Proporció de compradors i motius de compra entre els visitants de jornada

Treball 42 29 41 9 9 12 100
Estudi 41 33 45 5 10 7 100
Negocis 46 22 38 6 11 23 100
Gestions administratives 45 22 56 11 11 100
Metge 38 29 45 2 8 16 100
Lleure 38 36 37 5 11 11 100
Turisme 55 42 29 2 5 22 100

Compra general 95 39 44 5 8 4 100

Compra alimentació 91 15 55 18 6 6 100

M.2.4. Proporció de compradors i motius de compra entre els visitants que pernocten
Motiu visita % dels que Souvenirs
Barcelona compren regals Qualitat Preus Altres Total

Negocis 34 80 3 7 10 100

Congressos 35 63 14 23 — — 100

Acompanyants 87 66 19 — 15 100
Turistes 90 77 10 19 1 2 100
Altres 78 100 — — — 100

Els nostres visitants, es troben motivats per comprar?

Finalment els quadres M.2.3 i M.2.4 ens permeten fer un breu
comentari sobre si a Barcelona es troben motivacions
específiques per comprar-hi. De nou, els comportaments dels
visitants són molt diferents.

El visitant de la regió metropolitana i de jornada, que de per
si acostuma a visitar més botigues durant la seva visita a

Barcelona, quan compra ho fa per raons més comercials, més
competitives. La varietat de botigues i productes on escollir
sembla ser el motiu principal de compra per aquest visitants. En
canvi el nivell de preus i, fins i tot, la qualitat tenen poca
importància a l'hora de buscar motivacions en la compra a la
ciutat.

Tot el contrari del visitant que pernocta a la ciutat (i que per
hipòtesi idenitifiquem fonamentalment com a estranger o bé de
la resta d'Espanya). Per aquest col-lectiu de visitants, el motiu
principal per comprar és, i de forma molt destacada, el producte
mateix que es compra. Es compra perquè cal comprar: un regal,
un souvenir. Curiosament, dintre d'aquest sector de visitants
l'element preu pesa més a l'hora de prendre decisions de compra
que no pas entre els visitants regionals i de jorhada. L'explicació
podria trobar-se en els nivells de preus relativament baixos (en
comparació amb Europa), mentre que la relació de preus entre
Barcelona i la resta de Catalunya és desfavorable a la capital
catalana.

En conclusió, si els negocis —la multiplicació de contactes— i
l'atracció comercial són factors de capitalitat, Barcelona, com a

«ciutat mercat», apareix com a capital indiscutible de la regió
metropolitana (que, com a hipòtesi, creiem que s'estén ja a tot

el territori de Catalunya i fins i tot més enllà).

És per tant, des d'aquesta perspectiva, una capital amb
vocacionalitat interior. Al mateix temps, laprojecció exterior
per tant, la capitalitat macroregional apareixen com a resultat de
ser una ciutat de negocis on és possible multiplicar els contactes

econòmics.

Avui per avui, però, hi ha una certa bretxa entre aquests dos
vessants de capitalitat. Com a ciutat comercial amb vocació
exterior, al marge d'unes poques fites reconegudes arreu, hi
manquen establiments i estructures comercials que puguin fer el
pont en aquesta capitalitat dual. Per fer de Barcelona una ciutat
reconeguda com a ciutat de compres a escala continental, cal
completar els seus atractius de negoci (potencialitat econòmica),
els seus atractius de lleure (art i cultura), els seus atractius
climàtics (el sol i la temperatura) amb uns nous atractius
comercials a l'alçada de la fita establerta.
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