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Presentació

El número 4 de BARCELONA ECONÒMICA tracta fonamentalment
de l'evolució de l'economia de la ciutat durant el segon trimestre
de l'any, tot i que s'ha fet un esforç per avançar el màxim de
dades possibles corresponents al tercer trimestre en base a la
informació disponible en el moment de tancar la revista. A més
de les informacions ja habituals i en la línia d'anar ampliant i
millorant la informació disponible, cal remarcar com a principals
novetats d'aquest número les següents:
— Avaluació de l'estructura de la despesa comercialitzable dels
barcelonins. A partir dels estudis encarregats per l'Area
d'Economia i Empreses de l'Ajuntament, s'ha obtingut una
aproximació per al 1988 a l'estructura del consum dels
barcelonins, que resulta de gran interès per avaluar les pautes
de despesa comercialitzable de la població i la seva evolució
recent.

— Informació trimestral dels fluixos del Pont Aeri Barcelona
Madrid. Amb aquesta informació es completa la que ja
oferíem sobre el moviment de l'aeroport. Es especialment
significativa pel pes que té en relació amb el conjunt de
moviment interior i per la significació econòmica d'aquests
moviments.

— El lloguer d'oficines i similars a Barcelona és una informació
nova del tot sobre un tema—el mercat d'oficines— d'especial
transcendència per l'especialització de la ciutat en els serveis
que requereixen un espai d'aquest tipus. Amb la col.laboració
de la Cambra Oficial de la Propietat Urbana i de l'empresa
municipal ICB, s'inicia l'explotació i l'anàlisi d'una informació
sobre un tema en què el desconeixement era pràcticament
absolut.

— Enquesta turística als visitants que no pernocten a la ciutat.
Aquesta enquesta, promoguda pel Patronat de Turisme de
Barcelona i supervisada pel Departament d'Estudis de l'Area
d'Economia i Empreses, completa l'enquesta turística que
trimestralment s'efectua als visitants que pernocten a la ciutat
i que ja vam presentar en el número anterior de la revista. En
aquesta ocasió es tracta d'una enquesta bianual que es fa en

els mesos de màxima afluència turística a Catalunya per
determinar l'atracció de la ciutat en relació, bàsicament, a
aquest tipus de visitants.

— Piràmide d'edats de la població de Barcelona del 1988. Tot i
que les dades disponibles, provinents de les revisions del
cadastre, no seran absolutament definitives fins al nou padró
del 1991, ha semblat interessant efectuar una aproximació a la
configuració de la piràmide d'edats en relació amb l'existent el
1981, donada la intensitat i la transcendència dels canvis que
s'estan produint en l'estructura d'edats de la població de la
ciutat.

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

— Pautes de localització dels serveis a les empreses a Barcelona
i la seva regió metropolitana. Monografia efectuada per E.
Baró i A. Soy a partir de l'estudi sobre els serveis a les

empreses que, dirigit pels mateixos autors, ha fet el CEP per
encàrrec de l'Area d'Economia i Empreses de l'Ajuntament,
la Mancomunitat de Municipis Metropolitans i la societat de
capital a risc de la Diputació, Proelsa. Aquest informe cal
situar-lo en la línia d'anàlisi de Central d'Afers de la
ciutat que s'està desenvolupant des de diversos aspectes per
part de l'Ajuntament.
— Indicadors de consum per capita, comparant Barcelona amb
d'altres ciutats europees. Aquest informe s'ha efectuat per
contextualitzar bona part de la informació sobre el consum a

Barcelona —electricitat, aigua, línies telefòniques, turismes
que habitualment es publica a la revista. S'ha emprat com a

font bàsica d'informació l'anuari Cities of the World de
l'Institut d'Estudis Metropolitans.

Barcelona, 3 d'octubre del 1989
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Quadre de síntesi

derwerge" Indicador "

Darrera

dada

disporu

Variació (%) Acumulat darrers
12 mesos

1988/
1987

.Lárindada Tendència

Activitat productiva
Inversió industrial registrada (milions ptes.)
Variació del volum de crèdit del sistema bancari
al sector privat (prov.) (milers de milions ptes.)
Consum d'electricitatusos cials.-indtals. (Gwh)
Consum de ciment (prov.) (milers tones)
Conferencies telefòniques intemac. (milers)
Línies telefòniques: Total (milers)
(en servei) Privades (milers)

No privades (milers)
D'enllaç (milers)

Projectesd'habitatges visats (prov.)
Habitatges nous previstos a les llicències
d'obres aprovades
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 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) (%)
Taxagral. d'atur (Barcelona prov.) (°/0)
Taxagral. d'atur (Catalunya) (%)
Taxagral. 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

Estalvi, Consumi Preus
Variació delsdipòsits del sector privat en el
sistema bancari (prov.) (milers de milions pies.)
Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh)
Consum de gas canalitzat (milions de tèrmies)
Fira de Barcelona. Superfície contractada (m2)

Expositors directes
Expositors directes estrangers

Mercabarna
- Entrades de fruites i verdures (tones)

Escombraries recollides (tones)
Matriculació de vehicles (prov.)
Consumde benzina (97Oct.) (milers litres)
IPC. Barcelona (%)

Espanya (%)

Població
Població resident estimada (milers de persones)

- Naixements
- Defuncions

- Immigrants
- Emigrants

2n.tr.89

2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89

lr.sem.89

2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89

2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89

2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89

Mg.-J1.89
Mg.-JI.89
Mg.-JI.89
Mg.-JI.89
Mg.-J1.89

Juny 89

Juny 89

Juny 89

Juny 89

Juny 89

Juny 89

Juny 89

Juny 89

Juny 89
2n.tr.89

2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89

2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89
lr.sem.89
lr.sem.89
lr.sem.89

2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89

1988
2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89
2n.tr.89

997

520,7
672,9
612,0'

3.962

818,8
561,1
162,1
94,1

11.753

1.284

4.494
1.539
2.955
1.870
1.002
968

16.215
9.094
7.121

2.178
1.384
794

1.151
503
313
219
116

11,6
13,6
12,9
17,2

84.197
21.052
34.472
49.725
13.787
86.596

11.357
2.283
32.188

166,8
345,5
602,0

432.777
7.415
1.323

185.458
158.905
67.694
76.202

1,21
1,11

1.744
3.1351
3.7911
3.210
7.230

(A) s/ període anterior (C) taxa de variació interanual

(B) s/ mateix període any anterior (D) variació 198811987

6

-74,9

258,6258,6
-8,2
14,81
16,7
1,0
0,7
1,9
1,7
50,0

8,0

-8,2
-0,8
-11,7

9,7
2,6
19,4

22,3
28,1
15,7

35,6
29,7
47,3

9,1
-7,0
21,2
58,3
-0,7

-2,9
-4,3
-4,4
-1,9
-3,1
10,3

17,5
-2,3
7,8

-70,1
-8,2
-33,2
195,6
237,1
439,5

9,7
4,8
14,0
12,9
4,22
4,82

0,01
-12,0'

6,0
28,2

19,8

255,4
8,5

28,51
42,5
4,0
2,4
6,6
10,5
53,9

20,5

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

-3,3
19,4

13,1
14,0
12,0

17,4
12,5
26,8

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

-18,-2
-31,0
-28,0
-9,8
-28,3
18,8

30,1
37,1
17,8

-3,0
7,2
8,3
64,9
54,8

238,4

1,5
5,3
19,7
4,0

-6,-8'
0,9'
25,0
18,7

6.562

1.011,3
2.814
2.116'
13.089

32.331

2.473

17.861
6.063
11.798
6.699
3.817
2.882

59.828
32.992
26.836

7.588
4.902
2.686

2.2063
1.0443
5723
3573
2333

314.756

35.771
7.858

116.399

1.358
1.262
2.161

579.177
10.542
1.624

674.872
593.141
232.466
276.210

7,31
7,2'

13.0461
16.0691
12.235
25.683

n.d.

n.d.

7,5
35,6

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
55,1

n.d.

1,4
-1,2
2,7
5,6

-2,6
17,6

24,5
24,7
24,2

11,4
7,9
18,2

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

13,5

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

158,7
2,8
6,4

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

4,4
5,2
12,4

n.d.

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

n.d.

n.d.

4,1
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.

123,4
-4,2
-1,7
72,9
-6,1
n . d .

3,3
7,3
17,0
6,0
5,2
5,8

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

Dadesprovisionals
Variació acumulada Agost 1989/Desemb e 1988. Dades provisionals
Acumulat darrers sis mesos

Es manté la tendència alcista
Creixement exponencial però menor que
a la resta de l'Estat

Reforçament de la tendència alcista
Manteniment del creixement exponencial
Acceleració dels elevats ritmesd'expansió
Es manté l'elevada taxade creixement
Es manté l'expansió moderada
S'accentua el ritme de creixement
Manteniment de la trajectòriaexpansiva
Manteniment del creixement exponencial

Lleu millora dins uns valors absoluts baixos

Canvi significatiu en la tendència motivat
per la davallada del tràfic de dolls sòlids

Es confirma la tendència alcista
Desceleració del ritme de creixement

Reforçament de la tendència alcista

Alentiment de les taxes de creixement
afectades pels màxims històrics assolits

especialment pel tràfic internacional

S'accelera el ritme de creixement
Manteniment de la trajectòria alcista
Confirmació de la projecció internacional
de Barcelona
Notable expansió dels visitants per
congressos. Nivell mitjà d'ocupació
d'habitacions hoteleres del 79 %

Persisteix la davallada accelerada de les
taxes d'atur, especialment la de la resta
de la província de Barcelona

Es mantenen els ritmes de disminució

Reforçament dels ritmes de disminució
Manteniment dels ritmesde disminució
Consolidació del canvi de signe
Manteniment d'elevatsritmes de disminució
Alentiment de la tendència alcista

Persisteix la tendència alcista
Manteniment dels nivells altsd'activitat
L'estacionalitat ajuda amantenir el volum

Canvi de signe amb més intensitat

que a la resta de l'Estat
Evolució afectadaper causes estacionals

Expansió afectada per l'estacionalitat
Creixement moltelevat afavorit per l'augment
de l'oferta de superfície disponible

Alentiment dels ritmesde creixement
Moderació dels ritmes expansius
Manteniment dels elevats ritmes expansius
Plus d'increment per motius estacionals
Tendènciaa igualar-se dels ritmes de
creixement de Barcelona i total estatal

Es manté la tendència moderada a un creixement

vegetatiu negatiu
Notable augment del nombre d'immigrants en

relació amb l'any passat



Indicador
Darrer període
disponible Tendència

Enquestes de conjuntura
Enquestes industrials (província)

Total indústria
Alimentació

Tèxtil

Pell, calçat i confecció
Fusta imobles de fusta

Arts gràfiques
Farmacèutica

Química domèstica
Productes metàllics industrials

Maquinària elèctrica

Aparells elèctrics
Automoció

Enquesta comercial. Grans superfícies (prov.)
Enquesta comercial. Detallistes (prov.)

Enquesta d'activitat turística

Juny-Juliol

Comportament positiu de totes les variables. Reactivació de les vendes a l'exterior

Senyals d'estabilització i augment de preus després d'un llarg període expansiu
Continua la lleu recuperació dins el cicle depressiu. Augment de preus ide la competència exterior

Estabilització en la millora experimentada en els darrers mesos

Ralentització de la dinàmica expansiva per causes estacionals. Bones perspectives
Persisteix la tendència a l'alça. Perspectivesmolt favorables
Creixement de la producció i vendes en el mercat interior a ritmes molt elevats

Forta expansió de les vendes, especialment en l'exterior. Augmenta l'ocupació ies refan estocs

Segueix la tònica expansiva dels darrers mesos a producció, ocupació i vendes
Forta expansió de les vendes i producció acompanyat d'estabilització a l'ocupació
Creixement més moderat que a mesos anteriors de la producció ivendes a l'exterior
Manteniment dels espectaculars ritmes de creixement de producció i vendes. Perspectives a la baixa

2n.tr.1989

Valoració força positiva del trimestre ibones perspectives per al següent
Valoració força positiva del trimestre iperspectives estables per al següent

Maig-Juliol

Comportament notablement positiu, sobretot en relació amb l'estancament dels sector a Catalunya iEspanya

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

Durant el 2n. trimestre s'hanmantingut els elevats ritmes
d'expansió que l'economia barcelonina ha anat experimentant en

els darrers temps, especialment en termes d'activitat productiva.

En termes d'indicadors de producció, el més remarcable és
que en aquelles variables en què disposem d'informació
diferenciada per als fluixos internacionals, aquests experimenten
un creixement molt més intens que els corresponents als fluixos
interiors. Aquesta tendència no és del tot nova, però el més
rellevant és que ara es produeix amb una unanimitat
pràcticament absoluta.

En efecte, tant en termes de trucades telefòniques, de tràfic
de mercaderies pel port, de trànsit de passatgers pel l'aeroport,
de pernoctacions de visitants estrangers o d'expositors
internacionals a la Fira, el creixement dels fluixos internacionals
és força superior al de lamitjana, la qual cosa indica l'accelerat
ritme amb què la nostra economia s'integra amb l'exterior.

Passant a una anàlisi més general i dintre del sector industrial,
la inversió que s'hi registra —després de l'impacte d'un gran
projecte puntual endegat el trimestre passat— experimenta un

increment notable en relació amb el mateix trimestre de l'any
anterior. D'altra banda, la indústria és el sector en què el ritme
de creixement de les contractacions incentivades és més intens.

Les enquestes de conjuntura industrial a la província, palesen
el manteniment del comportament positiu de totes les variables i

això és significatiu— el reforçament de les vendes a

l'exterior, que en els darrers mesos havien estat força descurades
enfront de la intensitat de la demanda interna. En termes

sectorials, el Tèxtil és l'únic sector que desentona dins un

comportament positiu generalitzat. Els lleus símptomes de
recuperació que s'apunten des de fa mesos no acaben de traduir-se
en unamillora prou en ferm. És també destacable la
consolidació en la recuperació de Pell, calçat i confecció. Pel que
fa a la resta de sectors, en alguns s'acusa una certa saturació en

els ritmes de creixement, sigui per causes probablement
estacionals—Fusta i mobles—, sigui per competència dels
productes estrangers —Alimentació— o sigui més una previsió
que una realitat encara—Automoció. En els restants,
persisteixen els elevats ritmes expansius dels darrers mesos.

D'altra banda, la variació en el crèdit concedit pel sistema
bancari al conjunt del sector privat—empreses i famílies— creix
exponencialment, encara que de forma no tan intensa com a la
resta de l'Estat espanyol.
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Una altra variable de gran significació, com és el consum
d'electricitat per a usos comercials i industrials, creix, en relació
amb el mateix trimestre de l'any passat, a un ritme dues vegades
superior al de lamitjana de creixement del conjunt del 1988.
Tanmateix, cal no perdre de vista que el 2n. trimestre d'enguany
ha tingut dos dies laborables més, a efectes industrials, que el 2n
trimestre de l'any 1988 i un de més a efectes comercials. Això,
per tant, relativitza aquest tipus de comparacions quan les
diferències entre un trimestre i l'altre no són molt marcades.

Aquesta darrera matisació resulta, però, irrellevant quan ens

fixem en variables vinculades al sector de la construcció, com el
consum de ciment a la província. En efecte, el consum de ciment
continua amb un creixement exponencial, tot i que superat pels
ritmes de creixement encaramés elevats en els projectes
d'habitatges visats a la província, que augmenten més d'un
50 %, tant en relació amb el primer trimestre d'enguany com en

relació amb el mateix trimestre de l'any passat. Per la seva

banda, les llicències concedides per a la construcció de nous
habitatges a la ciutat de Barcelona sembla que es contagien
parcialment de l'accentuat dinamisme que el sector experimenta
en el conjunt provincial. Cal tenir en compte, però, que a la
ciutat es parteix de nivells molt baixos en termes de nous

habitatges acabats —pràcticament de mínims històrics— i que
caldrà veure en els propers mesos si aquest creixement és
conjuntura! —condicionat pel ritme administratiu de concessió
de les llicències— o més estable, tot i les dificultats estructurals
per emprendre la construcció de nous habitatges a la ciutat. Per
finalitzar amb el sector de la construcció, les dades disponibles
quant a nombre de contractes incentivats s'hi registren, palesa
unaestabilització en relació amb el trimestre anterior, tot i que
en relació amb un any abans el creixement és també molt
important. Aquesta estabilització pot provenir d'un estancament

del sector a nivells similars als del trimestre anterior o, més
possiblement, d'una major durada i continuïtat dels contractes

que en disminueix el ritme de rotació.
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L'aproximació al nostre sector exterior que constitueix l'anàlisi
del moviment de mercaderia general a través del port mostra una
accentuació en fenòmens ja apuntats en anteriors ocasions, tot i
algunes novetats. La principal novetat esdevinguda aquest
trimestre en relació amb el trimestre anterior prové de la
notable estrebada de les entrades de mercaderies arribades de
cabotatge i del fet que tots els moviments de cabotatge
presenten un comportament més positiu que els seus equivalents
provinents de l'exterior. Els fenòmens reincidents són els que
mostren unapropensió superior a l'entrada de mercaderies
procedents de l'exterior —importacions «strictu sensu»— que no

pas a la sortida —exportacions. De fet, aquestes darreres cauen

en termes absoluts respecte al primer trimestre d'enguany i són
les de creixement més moderat en relació amb el mateix
trimestre de l'any passat.

Dintre de l'àmbit de fluixos externs, cal remarcar el
manteniment de ritmes molt elevats en la utilització de
l'aeroport, tant en mercaderies com, i encaramés intensament,
en passatgers. Així, l'acumulat dels 12 darrers mesos indica un

nombre de viatgers que s'acosta ja als 7,6milions de passatgers
anuals. El ritme de creixement en passatgers de tot tipus de vols
supera àmpliament el de la mitjana de l'any passat, especialment
pel que fa als vols internacionals.

Si passem als indicadors disponibles del sector serveis, aquest
continua generant el major nombre de contractacions
incentivades, tot i uns ritmes de creixement més moderats que
els de la indústria. Dins els serveis però molt estretament
vinculades també a la indústria, es troben les activitats de laFira
de Barcelona, que incorporem per primer cop a aquest quadre
de síntesi. Com pot observar-se, i tant se val el tipus d'indicador
emprat, el creixement d'aquest primer semestre resulta
excepcional, tot i que cal tenir en compte que el fet de disposar
de nous espais d'exposició fa que es pugui donar sortida a

demanda acumulada durant llargues temporades anteriors.

D'altra banda, també cal tenir en compte que el primer és el
semestre demés activitat de l'any i que el gran dinamisme en la
creació de nous salons, el canvi de dates d'algun d'ells i el
caràcter plurianual d'algun altre fa difícil homogeneïtzar les
comparacions interanuals. Tot i aquestes consideracions,
l'activitat firenca de la ciutat, especialment pel que fa al nombre
d'expositors estrangers, s'ha disparat durant aquests primers
mesos de l'any.



Les conferències telefòniques internacionals continuen creixent
amb uns ritmes exponencials, tot i que cal no oblidar que encara

representen una proporció molt petita del total de trucades
interurbanes. La instal•lació de línies d'enllaç —centraletes—,
tot i la rigidesa de l'oferta, és també i de bon tros el tipus de
línia amb més creixement.

En un altra activitat terciària específica, el turisme, les
pernoctacions hoteleres del trimestre maig-juliol apunten un

notable increment absolut en relació amb el trimestre anterior,
amb un nivell mitjà d'ocupació d'habitacions hoteleres del 79 %.
El creixement més intens es produeix en els visitants per raó de
congressos.

En el mercat de treball, a banda de les consideracions ja
efectuades en matèria de contractacions incentivades, el més
destacable és precisament el manteniment dels intensos ritmes
de decreixement de la desocupació registrada, que situa la taxa
d'atur per sota del 12 "Yo, amb una disminució de 0,8 punts
respecte al trimestre anterior. D'aquesta forma, el nombre total
de desocupats registrats a les oficines de l'INEM arriba a nivells
similars als de mitjans del 1982. D'altra banda, el total de
contractes registrats torna a experimentar un considerable
creixement després de l'estancament del trimestre anterior.
Tanmateix, el ritme de creixement ésmés moderat que el
d'altres trimestres.

Entrant en el bloc d'estalvi, consum i preus, el ritme de
creixement dels dipòsits del sectorprivat en el sistema bancari es
desaccelera substancialment, amb major intensitat que a la resta

de l'Estat. Si tenim en compte que, en aquest mateix trimestre,
es produeix una forta acceleració en el volum de crèdit concedit,
cal pensar que, tot plegat, comporta un augment molt important
de la inversió i el consum durader, que es finançaria en parts
similars via recursos propis i recursos d'altri. Els consums
d'electricitat i de gas canalitzat per a usos domèstics, tot i els
efectes estacionals, experimenten creixements rellevants en

relació amb el mateix trimestre de l'any anterior i que són
encara més significatius donat el signe negatiu que
experimentaren tots dos durant el conjunt de l'any passat.

Les enquestes de conjuntura comercial a la província de
Barcelona, en tant que activitat directament vinculada al consum
final, demostren una valoració força positiva de l'evolució de
l'activitat durant aquests darrers mesos per part dels comerciants
al detall, amb una disminució rellevant d'aquelles respostes que
responsabilitzen la feblesa de la demanda com a factor que
impedeix una millor marxa en el negoci. Com és habitual, la
millor situació dins els mercats de les grans superfícies es
tradueix en valoracions més àmpliament positives que les

corresponents als petits comerciants.

Pel que fa a altres consums finals, el més expansiu continua
sent la matriculació de vehicles a la província amb un ritme de
creixement de vora el 20 %, superior al de la mitjana de l'any
passat i extraordinàriament rellevant després de mantenir ritmes
elevadíssims des de fa tres anys. Quant a la benzina consumida,
ja hem comentat en altres ocasions que, tot i les limitacions que
implica l'adscripció territorial de l'indicador, l'increment en el

parc de vehicles és superior al de consum de benzina, la qual
cosa sembla indicar una tendència lleument inferior a la
utilització del vehicle per part del conjunt del parc existent.

En altres indicadors de consum existents —entrada de fruites i
verdures a Mercabarna i escombraries recollides—, es produeix
una certa desceleració en relació amb les ratios de creixement
del 1988. Finalment, el nivell de preus, dins la tònica general
d'intensificació de les tensions inflacionàries, sembla produirse
una tendència a igualar-se el creixement de preus de Barcelona
amb el conjunt estatal, que en el darrer any imig havia estat

superior.

Pel que fa a la població, persisteix la caiguda dels naixements
tot i un increment del nombre d'immigrants en relació amb el

mateix trimestre de l'any anterior, el saldo net favorable a les
sortides tendeix a eixamplar-se.
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Quadre de síntesi - Avenç del 3r. trimestre

Indicador Període

Darrera

dada

disponible

Variació (%) Acumulat darrers

12 mesos

1988/

1987

Activitat productiva
Tràfic de mercaderies pel Port

- Total (milers tones) 3r.tr.89 4.1011 -8,7 -4,6 18.041 2,6 6,4
Embarcades 3r.tr.89 1.4651 -4,8 -0,9 6.045 -0,9 -1.6

Desembarcades 3r.tr.89 2.636' -10,8 -7,9 11.896 4,0 11,2
- Càrrega general (milers tones) 3r.tr.89 1.7311 -7,4 13,4 6.903 5,9 8,0

Embarcades 3r.tr.89 899' -10,3 -2,8 3.792 -2,3 4,7

Desembarcades 3r.tr.89 8321 -14,0 38,0 3.111 17,9 13,1
Trànsit de passatgers per l'Aeroport

- Total (milers) 3r.tr.89 2.373' 9,0 16,8 7.930 11,4 8.3
- Interior (milers) 3r.tr.89 1.408' 1,7 11,4 5.047 7,9 9,6
- Internacional (milers) 3r.tr.89 9651 21,6 25,8 2.884 18,2 5,8

Matriculació de vetticles SOV. 3r.tr.89 53.276 -21,3 7,2 236.022 12,4 17,0

(A) s/ període anterior (C) taxa de variació interanual ' Dadesprovisional
(B) s/ mateix període any anterior (D) variació 198811987

Persisteix una moderada davallada de la

càrrega general i del total de mercaderies

embarcades i l'increment de les

desembarcades, sobretot de càrrega general

Extraordinari creixement de tots els

moviments, especialment de passatgers
internacionals

Màxim històric al juliol iestabilització, en
relació amb un any abans, a l'agost i setembre

Avenç de la informació disponible
corresponent al tercer trimestre

Per tal d'oferir una aproximació al més immediata possible a

l'evolució de la conjuntura, presentem un avenç de les dades
disponibles corresponents al tercer trimestre. Les dades d'un dels
indicadors més sensibles a la conjuntura i a les restriccions
creditícies, com és el de la matriculació de vehicles, assenyalen
que després d'un més de juliol en què s'han batut rècords
històrics -amb més de 27.000 vehicles matriculats- al bimestre
agost-setembre el nombre de vehicles matriculats a la província
de Barcelona pràcticament s'ha estabilitzat en nivells equivalents
als dels mateixos mesos de l'any passat. Cal tenir en compte que
la matriculació de vehicles era un dels indicadors que havien
experimentat un creixement més exponencial en els darrers
anys, que el mes de juliol assolia una taxa interanual del 16,1 %.

En un altre indicador molt sensible a aquest tipus de
conjuntura i a d'altres factors que afecten la construcció,
sobretot la d'habitatges, com és el consum de ciment a la
província, la informació no quantificada facilitada per membres
del sectorparla també d'un màxim històric al juliol, una
davallada estacional a l'agost i un sensible retrocés al setembre.
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En d'altres indicadors menys sensibles a les restriccions
creditícies conjunturals -sempre tenint en compte la informació
disponible-, com ara el tràfic de mercaderies al port o el trànsit
de passatgers a l'aeroport, no s'ha notat encara cap efecte
rellevant i cal pensar que no es veuran gaire afectats,
especialment els relatius a la producció. Pel que fa al port, es
referma la tendència apuntada en el segon trimestre, en què hi
ha una lleu disminució del total de mercaderies mogudes, a
causa de la disminució de les embarcades, que, tot i amb això, es
comporten de forma més positiva que no pas al trimestre
anterior. En la càrrega general, les diferències en el
comportament de la càrrega embarcada i desembarcada
s'accentuen, amb una moderada disminució de la primera i un
intens creixement de la segona. El port de Barcelona perd cada
cop més de pressa el caràcter tradicional de port de predomini
exportador i acusa intensament l'accentuació del dèficit de la
balança comercial.

Pel que fa a l'aeroport, tot i que els moviments internacionals
també creixen molt més que els interiors, el creixement de tota
mena de fluixos de passatgers és extraordinàriament intens.
Així, el moviment de passatgers acumulat en els 12 darrers
mesos s'acosta quasi als 8 milions i el ritme de creixement
interanual supera %. Tot plegat concorda i referma la gran
afluència de visitants detectada mitjançant altres instruments,
com ara el de l'enquesta turística.



I. Indústria





1.1. La inversió industrial registrada
La inversió industrial registrada al 2n. trimestre de 1989

Durant el segon trimestre de 1989, la inversió industrial
registrada a Catalunya ha superat els 15.000 milions de pessetes,
sense considerar aquelles inversions menors a 2 o a 5 milions, ja
siguin en maquinària o capital fix, respectivament. Pel total del
primer semestre, la inversió supera els 32.000 milions, un 10 %
més que en el mateix període de l'any 1988.

Diferenciant entre les inversions destinades a noves

instal.lacions i les dirigides a ampliacions, s'observa que a

diferència del que succeïa en el primer trimestre, durant el
segon l'equilibri entre les dues modalitats ha estat la
característica més remarcable. Per contra, durant el primer
semestre de 1988 les inversions en noves instal.lacions foren
clarament superiors a les destinades a ampliacions.

Pel que fa a la localització geogràfica d'aquest conjunt
d'inversions, a la ciutat de Barcelona, només s'hi ha adreçat un
escàs 6,5 °/0, un percentatge comparable a l'enregistrat en el

conjunt del 1988, un 7 %. Considerant per separat el pes de les
destinades a noves instal.lacions i el de les dedicades a

ampliacions i modernitzacions, Barcelona referma la

característica d'acollir preferentment ampliacions, atesa
l'escassetat de sòl i d'instal.lacions per ubicar-hi novesactivitats
industrials. En concret, pel conjunt del primer semestre
d'enguany, les inversions destinades a ampliacions representen
més del 77 % del total de la inversió industrial adreçada a

Barcelona.

Seguint la tendència dels darrers trimestres, més del 40 % de
la inversió industrial registrada s'ha localitzat a les comarques de
l'entorn del Barcelonès, a l'àmbit de la Regió I. Si es considera
només ladestinada a noves instal.lacions, el percentatge s'acosta
al 60 %, confirmant la dinàmica d'una forta embranzida
industrial de comarques com ara els dos Vallès i el Baix
Llobregat. Pel que fa a les inversions destinades a l'ampliació i
modernització de les indústries ja existents, es produeix una

polarització notable a la resta de Catalunya.

La inversió industrial registrada a Barcelona

Com ja es va fer en el lr trimestre, l'anàlisi sectorial de les
inversions industrials registrades a Barcelona es farà a partir de
la totalitat dels expedients, en un intent de no perdre els

aspectes més qualitatius d'aquesta informació.

Dels 97 expedients definitius d'inversions industrials que s'han
inscrit al Registre Industrial durant el segon trimestre de 1989,
més del 75 % ho són de noves instal.lacions. Sembla un

comportament contradictori amb el que s'ha dit sobre la
importància de les ampliacions al Barcelonès. Com ja es va

especificar amb ocasió del lr trimestre, la incorporació de les
inversions més petites dispara el nombre d'expedients de noves
instal.lacions industrials.

Del total d'expedients d'inversió referits a noves instal.lacions
a Barcelona durant el segon trimestre d'enguany, les indústries
d'Arts gràfiques i les de Productes alimentaris, begudes i tabacs,
n'acaparen gairebé el 25 % del total i representen
aproximadament el 32 % del total de la inversió. A un segon
nivell, en funció del seu pes sobre el total, destaquen el conjunt
format per la indústria de Fabricació de productes metàl•lics, la
de Construcció de maquinària i equip mecànic, la del Calçat i
vestit i la indústria de Transformació del cautxú i matèries
plàstiques que, en conjunt, vénen a representar el 32 % del total
d'expedients i poc més del 27 % del volum d'inversió. Si
desagreguem en termes de subsectors, hi ha una coincidència
gairebé total amb els que ja eren els més inversors durant el
primer trimestre. Hi destaquen la Fabricació de productes
metà1.1ics, les Artsgràfiques i la Transformació del cautxú i
matèries plàstiques com aquelles activitats que durant el primer
semestre han mostrat un major dinamisme quant a noves
inversions.

Una característica de la inversió en noves intal•lacions a

Barcelona és el seu reduït volum unitari —5,4 milions de
pessetes per expedient. Això s'explica en part per la manca de
grans inversions i també perquè la major part dels expedients de
noves inversions no contemplen la construcció o la compra del
sostre necessari, sinó el llogar-lo. Això implica que la generació
d'un lloc de treball industrial a Barcelona requereixi un volum
de capital relativament reduït, inferior a les 860 mil pessetes
segons els expedients registrats durant el segon trimestre de
1989.

Si ens cenyim a la inversió estrictament en maquinària i
comparem les xifres de Barcelona amb les corresponents al
conjunt de Catalunya per aquest trimestre, trobem que la
inversió en maquinària que cal per generar un lloc de treball a
les noves instal•lacions industrials—ja que la casuística de les
ampliacions i modernitzacions és molt diversa i les mitjanes
serien poc indicatives— de Barcelona és de 746 mil pessetes,
mentre que a Catalunya és de 1.427.000 pessetes, és a dir,
pràcticament el doble. L'explicació d'aquesta superior intensitat
de capital—en termes de maquinària— al conjunt català que a

Barcelona prové del fet que a la ciutat hipredominen les petites
empreses de sectors manufacturers que no requereixen gran
volum de maquinària que, d'altra banda, és incompatible amb la

implantació en zones residencials.

Del conjunt d'inversions en ampliacions, en destaca una del
subsector del Paper i cartró, que representa pràcticament el
60 % del total d'aquest tipus d'inversió.
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I.1.1. Inversió industrial
Inversions declarades iguals o superiors

regiStrada. Distribució sectorial i territorial* (2n. trimestre 1989)
en capital fix o als 2milions enmaquinària. Milions de pessetesa 5 milions

Sector 410iiiii'

395
602
997

37
-

37

2
44

46

91
90
181

265
468
733

Resta

iarcelonès Barcelonès

Resta

dellilÉ I Regió
Resta

Catalunya
Total N

A

T

1 - Energia i aigua N
A

T

2 - Extracció i N

transformació de A

minerals no energètics T
i productes derivats.
Química

3- Indústria N

transformadora dels A

metalls. Mecànica de T

precisió.

4- Altres indústries N,1
manufactureres Al

T

580
348
929

16

16

190
142
333

374
206
580

975 ,ffl
950 1111

1.926

37
18
44 ..
62 I

281
233
514

638
674

1.312

4.523
2.366
6.889

183
141

323

1.460
117

1.577

1.204
645

1.850

1.676
1.463
3.139

5.498
3.316
8.815

220
141
361

1.477
161

1.638

1.485
878

2.363

2.314

2.137

4.452

2.333
4.140
6.471

669
647

1.315

173
1.648
1.822

156
270
426

1.336
1.573
2.909

7.831
7.456
15.286

889
787

1.676

1.651
1.810
3.460

1.641

2.148
2.789

3.650
3.711
7.361

Resta

attegi
Resta

Barcelonès Regió I

Resta

Catalunya Catalunya
Total

1 - Energia i aigua

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

3- Indústria
transformadora dels
metalls. Mecànica de

precisió.

4- Altres indústries
manufactureres

N

A
T

N

A

T

N

A
T

N

A
T

N

A

T

5,0
8,1
6,5

4,2
-

2,2

0,1
2,4
1,3

5,5
7,8
6,5

7,2
12,6
10,0

7,4
4,7
6,1

-

1,0
-

0,5

11,6
12,5
11,9

10,3
5,6
7,9

12,4
12,8
12,6

4,2
-

2,2

1,1
2,4
1,8

17,1
20,3
18,4

17,5
18,2
17,9

11

drid
aii

57,8
31,7
45,1

20,6
17,9
19,3

88,4
6,5
45,5

73,4
56,2
66,3

45,9
39,4
42,6

I

70,2
44,5
57,7

24,8
17,9
21,5

89,5
8,9

47,3

90,5
76,5
84,7

63,4
57,6
60,5

,
'1

29,8
55,5
42 3

,
,

75,2
82,1
78,5

10,5
91,1
52,7

9,5
23,5
15,3

36,6
42,4
39,5 Ili

100,-
100,-
100,-

100,-
100,-
100,-

100,-
100,-
100,-

100,-
100,-
100,-

100,-
100,-
100,-

Dades corresponents a les inscripcions definitivesen el Registre Industrial d'aquelles inversions en noves in tal.lacions o ampliacions que han declarat una inversió total, igual o superior 5 milion,
de pessetes en capital fix o als2 milions enmaquinària.
N: Noves instal.lacions. A: Ampliacions. T: Total

Font: Dadesfacilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia.
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1.1.2. Inversió industrial registrada a Barcelona* (2n. trimestre de 1989)
Noves inversions Ampliacions

Nombre

d'expedients

Import de
la inversió

(A) (B)

Llocs de
treball

senerats

Potència

h~lada Nombre
tents

Import de
la inversió

(A) (B)

Llocs de
treball
generats

Potència

installada
(Kw)

1

37.159
50
763

1.720

80

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

100,-

o
1
1
1

1

90
4
5
24

1519
2440
2479
2514
2532
2533

1 4.284 100,- 0 25

2542 40.004 40,- 17 82
10.600 100,- 12 266 3111

850 82,4 4 21 3130
3141 1 32.650 90,4 20 65

1 2.920 100,- 18 49 3162
3163 2 37.584 98,3 3 36

1 5.700 85,7 4 29 3165
2 7.286 90,- 15 49 3169

1
1

10.280
1.805

92,7
100,-

4
9

32
40

3191
3223
3241

2 9.937 58,9 0 165

6.675 100,- 5 3251
2 14.815 85,4 22 31 3299
2 19.070 97,5 50 24 3420
1 450 33,3 6 1 3450
2 2.418 97,5 14 25 3512

2.350 72,3 3 2 3540
150 100,- 2 6 3620

5 11.391 81,8 20 71 3630
3930 1 8.033 100,- 0 O

1.659 26,3 4 10 4132
6.379 94,1 5 43 4144

3 14.900 95,- 12 53 4191 5 28.265 57,1 O 296

1
995
46

100,-
100,-

4

1
39
0

4192
4212

1 922 85,1 1 1

2 3.710 97,3 14 20 4239

1 1.260 100,- 3 12
4330
4354

3.740 96,3 4 33

600 100,- 2 6 4371

1
45
850

100,-
100,-

3
1

0
3

4392
4421

200 100,- 8 18 4531
2
1

1.163
1.030

92,7
100,-

7

18
9
37

4532
4533

2 3.025 93,4 6 11 4535

1
250

5.070
100,-
40,8

1
5

0
6

4551
4560
4630 1.700 100, 0

6.820 12,- 2 8 4681

1
964

14.337
40,5
8,6

1
4

3
9

4683
4685
4720 1 318.343 92,4 1.758

1
30.295
13.830

100,-
100,-

19
23

80
96

4731
4739

5 59.960 98,1 23 137 4741 4 23.299 99,9 9 88
4 38.867 90,4 41 216 4742 26.208 98,1 O 54
5 36.505 76,9 34 294 4822 2.450 98,- 13
3 2.243 77,9 5 12 4911
2 15.551 67,6 22 104 4930

75 100,- 2 2 4959
74 397.161 86,8 462 1.997 Total 23 537.419 87,1 57 2.641
1519 Producció i distribuciód'energia n.i.a.e.
2440 Indústrie de la pedra natural
2479 Fabricació d'altres articles deceràmica n.i.a.e.
2514 Fabricacióde primeresmatéries plàstiques
2532 Fabricaciódecolorants i pigments
2533 Fabricació de pintures, vernissos i laques
2542 Fabricació d'especialitats farmacèutiques
3111 Fundició de pecesde ferro i acer
3130 Tractament i recobriment de metalls
3141 Fusteria metallica (portes, finestres, etc.)
3162 Fabricació d'articlesde ferreteria
3163 Cargoleria i fabricació d'articles derivats del filferro
3165 Fabricació d'aparellsdomèstics de calefacció no elèctrics
3169 Fabricació d'altres articles acabats en metalls
3191 Mecànica general
3223 Construcció de màquines decosir
3241 Constr. de màquines per a indústries alimentàries
3251 Constr. de màquines i equip per mineria, constr. i op.3299 Construcció d'altres màquines i equipmecànic

3420 Fabricacióde material elèctric d'utilitzaciói equipament
3450 Fabricació d'electrodomèstics
3512 Fabricaciód'aparells i equip deradio i televisió
3540 Fabricacióde components electrònics i circuits integrats
3620 Construccióde carrosseries, remolcs ibolquets
3630 Fabr. d'equip. acces. ipeces derecanvi per a automòbils
3930 Fabr.d'instr. optics, i equip fotogràfic icinematogràfic
4132 Conserves i preparació de cams de totes classes
4144 Elaboració de gelats i similars
4191 Indústriadel pa
4192 Indústriesdepastisseria
4212 Elaboració de productesdeconfiteria
4239 Elaboració d'altres productres alimentaris
4330 Ind. dela seda natural i deles fibres artif. i sintètiques
4354 Fabticació de robes de punt
4371 Fabricació de catifes i tapissos
4392 Fabricació de feltres, tuls, puntes i passamaneria
4421 Fabricació d'articles de marroquineria i viatge
4531 Confeccióen sèrie de peces de vestir masculines

4532 Confecció enserie de vestits femenins
4533 Confecció ensèrie de vestits infantils
4535 Confecció ensèrie de robes especials
4551 Confecció d'articles tèxtils per la llari tapisseria
4560 Indústries de la pell
4630 Fabr. en sèrie de peces de fusteria per la construcció
4681 Fabricació de mobiliari de fusta per la llar
4683 Fabr. de mobles diversos de fusta, jonc, vímet i canya
4685 Activitats annexes a la indústria del moble
4720 Fabricació de paper icartró
4731 Fabricació de cartró i articles decartró ondulat
4739 Fabricació d'altres manipulats depaper i cartró
4741 1mpressió gràfica
4742 Activitats annexes a la impressió
4822 Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques
4911 Joieria

4930 Laboratoris fotografies i cinematogràfics
4959 Fabricaciód'altres articles n.i.a.e.

(*) Dades corresponents a les inscripcions definitives en el Registre Industrial. (A) Import de la inversió en milers de pessetes.
Font: Dades facilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat. Elaboració pròpia. (B) Percentatge de la inversió destinat a maquinària. 15



1.2. Enquestes de conjuntura industrial
La conjuntura industrial als bimestres abril-maig
ijuny-juliol

En aquest número de BARCELONA ECONÒMICA presentem les
dades corresponents als bimestres abril-maig i juny-juliol de
l'enquesta de conjuntura industrial que elabora la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 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 abril-maig esmanifesta comun període de expansió, en
la tònica dels darrers bimestres i molt especialment del bimestre
anterior, en el que ja es detectava una notablemillora en relació
amb el mateix període de l'any passat. Millora que es va fer
extensible tant a producció, com a ocupació i vendes, tant en el
mercat interior com, i especialment, en l'exterior. Això es va

traduir en una reducció dels estocs i en un increment del volum
de la cartera de comandes. Per contra, les perspectives per al
bimestre juny-juliol no són excessivament optimistes en

comparació amb les declarades un any abans, degut potser als
superiors nivells d'activitat assolits.

Així, després d'un bimestre abril-maig realment positiu pel
conjunt de la indústria, els resultats de juny-juliol, es poden
considerar de manteniment dels nivells assolits. En relació amb
el bimestre anterior, els nivells de producció esmantenen

estables i l'evolució de l'ocupació continua amb signe positiu per
tercer bimestre consecutiu. En relació amb les vendes, mentre
que les destinades al mercat interior es mantenen estabilitzades,
tant en relació al bimestre anterior com en relació al mateix
bimestre de l'any anterior, les adreçades als mercats forans es

comparen molt positivament amb els fluixos d'un any abans. Es
pot dir el mateix de l'evolució de la cartera de comandes, encara
que això no es tradueix en un allargament del període de treball
assegurat.

Les perspectives per al bimestre següent, que seria agost
setembre, són necessariament a la baixa per l'època de vacances

si es compara amb les opinions referides al bimestre anterior,
però es mantenen al mateix nivell que les expressades un any
abans. Entre els factors que impedeixen un augment de la

producció, es detecta un manteniment de la tendència a la baixa
del factor més rellevant —la feblesa de la demanda— i un
estancament de la resta. Es consolida el problema de l'escassetat
de mà l'obra especialitzada, derivat possiblement de l'increment
de l'ocupació i de la renovació tecnològica.

Alimentació

Aquest és un dels sectors industrials que durant el bimestre
juny-juliol han experimentat una evolució positiva més acusada
pel que fa a producció i a ocupació. Ara, això no es tradueix en

un augment de les vendes ni en la cartera de comandes, que es
comparen lleument a la baixa en relació amb el mateix bimestre
de l'any anterior, especialment les vendes dirigides als mercats
exteriors. Les vendes en el mercat interior possiblement varen
assolir uns nivells difícils de superar després de quatre mesos

clarament expansius, i això s'ha traduït en una variació a l'alça
dels preus.

En consonància amb el comportament de les vendes,
especialment les exportacions, les expectatives per al proper
trimestre són menys positives que en el mateix període de l'any
passat. Això es tradueix en una forta caiguda de la cartera de
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comandes i una estabilització dels preus. La feblesa de la
demanda i l'augment de la competència forana, inclosa dins
l'epígraf altres causes, són els únics i importants factors que
frenen l'augment de la producció.

Tèxtil

Es manté la tònica depressiva del sector, tot i que en alguns
aspectes —producció, vendes, i cartera de comandes— millora
lleument respecte dels nivells assolits en el mateix període de
l'any passat i manté la trajectòria seguida en els darrers
bimestres. Els estocs s'han reduït lleument en consonància amb
l'evolució de les vendes i els preus. El període de treball
assegurat amb la cartera de comandes s'ha consolidat al nivell
del bimestre anterior, sensiblement superior a l'existent un any
abans.

Les perspectives per al proper bimestre però, tot i ésser
sensiblementmés positives que les declarades ara fa un any, no

permeten entreveure un trencament de la tendència depressiva, i
com a molt es pot parlar d'una desceleració d'aquesta tònica.
Lligat amb aquesta millora relativa, la feblesa de la demanda
continua perdent pes de forma accelerada, mentre augmenta el
nombre d'empresaris que identifiquen l'augment de la
competència com un dels factors que en els darrers mesos frena
l'augment de la producció. En relació amb el bimestre anterior,
es manté pràcticament estable el nombre d'empresaris que
destaquen com a factors limitadors de l'augment de la
producció, l'escassetat de mà d'obra especialitzada i les
dificultats de finançament.

Pell, calçat i confecció

Després d'un bimestre abril-maig molt expansiu pel que fa a

vendes, durant els mesos de juny-juliol es detecta un lleu
retrocés en relació amb el bimestre anterior, encara que es

compara molt positivament amb el comportament del mateix
període de l'any 1988. En termes de producció i ocupació, el
comportament ésmolt semblant. Tant la cartera de comandes
com el volum de treball assegurat es comparen molt
favorablement en relació amb el mateix període de l'any passat.

Precisament, l'element més positiu en les perspectives per al
proper bimestre, es la cartera de comandes, a més d'un previst
rebrot alcista dels preus de venda. Això fa pensar en una

tendència expansiva per aquest sector en els propers mesos. En
la mateixa línia, la feblesa de la demanda es manté com a

principal factor a l'hora de frenar un augment de la producció,
en una tendència lleument a la baixa, a diferència de
l'estabilització del nombre d'empresaris que assenyalen la
insuficiència d'equip productiu com un dels factors que
dificulten aquest increment.

Fusta i mobles de fusta

Després d'un bimestre febrer-marçmolt expansiu, el
quadrimestre abril-juliol ha estat un període bàsicament de
consolidació pel que fa als nivells de producció. No s'ha
d'oblidar que és un dels sectors amb un comportament més
cíclic, que assoleix el punt màxim de producció durant el
quadrimestre citat, i comença a continuació una davallada que
manté la producció ralentitzada fins a finals d'any. En termes
d'ocupació es repeteix el mateix comportament, amb una lleu
correcció a la baixa després de sis mesos alcistes. Els estocs són
molt baixos. Pel que fa a les vendes, mentre que les destinades



al mercat interior es mantenen, les exportacions disminueixen,
especialment en relació amb el mateix període de l'any anterior.
En part es pot deure als nivells assolits en el darrer any.

A través de les perspectives per al proper bimestre declarades
pels empresaris, cal esperar uns nivells d'activitat i vendes
sensiblement millors que els previstos un any enrera. Malgrat
tot, i en comparació a les respostes d'un any abans, es podria
afirmar que les taxes de creixement del 1988 han estat superiors
a les d'enguany, encara que només sigui pel diferent punt de
sortida. En consonància amb aquesta evolució, la preocupació
per la feblesa de la demanda esmanté en uns nivells moderats, a
diferència de la preocupació per l'escassetat de mà d'obra.

Arts gràfiques

Durant el bimestre juny-juliol l'evolució d'algunes de les
variables del sector—nivell de producció, les vendes en el seu
conjunt— esmanté estable en relació amb el bimestre anterior;
d'altres variables, com el nivell d'ocupació i la cartera de
comandes, esmostren més dinàmiques. Però la valoració més
positiva és la que es desprèn de les respostes referides a les

perspectives per al proper bimestre, clarament superiors a les
declarades ara fa un any. Pel que fa als factors que impedeixen
un augment de la producció, la davallada del nombre de
respostes que assenyalen a la feblesa de la demanda com el més
rellevant i l'augment de les que destaquen l'escassetat de mà
d'obra especialitzada vénen a confirmar el moment d'expansió
que viu aquesta activitat a Barcelona.

Indústria farmacèutica

Persisteix la trajectòria globalment positiva del sector. Durant
el bimestre juny-juliol, les vendes al mercat interior han estat

l'indicador amb un millor comportament. Per contra, les
perspectives de cara al proper bimestre són força negatives, tant
si es comparen amb el bimestre anterior com si es fa en relació
amb el mateix bimestre de l'any passat. Entre els factors que
dificulten l'augment de la producció, hi destaca la feblesa de la
demanda, encara que seguit pel conjunt d'Altres causes.

Química domèstica

La situació del sector durant el període juny-juliol ve
condicionada per l'evolució expansiva dels mesos anteriors.
Això es tradueix en una lleu desceleració dels ritmes de
creixement de la producció que, donat els nivells assolits, no es

tradueix en la resta d'indicadors. Així, les vendes, especialment
les dirigides als mercats exteriors, experimenten una forta
expansió, d'igual forma que l'ocupació. Les perspectives de cara
al proper bimestre permeten esperar una prolongació de l'actual
conjuntura. Entre els factors que poden impedir que augmenti la
producció, a més de la feblesa de la demanda, apareix de nou i
amb força un conjunt agrupat sota l'epígraf Altres causes, entre
les que s'ha de considerar com a rellevant l'increment de la
competència.

Prodiktes metàllics industrials

L'evolució del sector durant el bimestre juny-juliol ha seguit
la tendència de fort creixement de l'activitat, traduïda en una

evolució molt positiva de l'ocupació per tercer bimestre
consecutiu i en línia amb l'evolució dels nivells de producció i els
volums de venda. Ha millorat substancialment la cartera de
comandes en el sentit d'ampliar el període de treball assegurat,

fins al punt que la meitat de les empreses que responen
l'enquesta declaren disposar de comandes per cobrir els propers
tres mesos. Això concorda amb les perspectives de manteniment
dels alts nivells d'activitat. La persistència d'una preocupació
creixent per l'escassetat de mà d'obra especialitzada, el nombre
relativament alt d'empreses que declaren dificultats de
finançament i la reducció d'aquelles que consideren la feblesa de
la demanda com el factor negatiu més rellevant, acaben per
completar un panorama prou favorable.

Maquinària elèctrica

Com la majoria de subsectors metal.lics, el bimestre juny
juliol ha resultat força positiu per al de Maquinària elèctrica,
especialment en termes de producció i de vendes en el mercat
interior. El nivell d'ocupació esmanté estable, igual que els
preus i la cartera de comandes. De cara al bimestre següent
—que inclou el període de vancances— s'esperen, com es

uns nivells de producció i vendes lleument inferiors als del
bimestre observat, mentre que les perspectives són a l'alça tant
pel que fa a la cartera de comandes com als preus de venda. En
relació amb períodes anteriors, entre els factors que impedeixen
l'augment de la producció, hi destaca l'augment constant dels
inclosos dins l'epígraf d'altres causes, mentre continua
estabilitzat o lleument a la baixa el nombre de respostes que
assenyalen la feblesa de la demanda com el factor més rellevant.

Aparells elèctrics

De l'evolució dels diferents indicadors d'aquest subsector
durant el bimestre juny-juliol, hi destaca la diferent dinàmica de
les vendes, segons que siguin al mercat interior—expansió
moderada— o a l'exterior, amb un notable creixement de les
exportacions per segon bimestre consecutiu. El creixement de la
producció s'alenteix, incidint en el comportament a la baixa de
l'ocupació. Es de destacar, però, les optimistes perspectives que
els empresaris preveuen per als propers mesos tant a nivell de
producció com de vendes i comandes. Tot i amb aixà i malgrat
el bon moment del subsector, es detecta l'existència de capacitat
de producció disponible, com es desprèn del fet que cap no

empresa mencioni problemes d'insuficiència d'equip productiva
o manca de mà d'obra especialitzada.

Automoció

En termes de producció i vendes, l'evolució d'aquest
subsector durant el bimestre juny-juliol s'ha mantingut en la
línia de forta expansió dels darrers mesos. És especialment
espectacular la dinàmica seguida per la producció i les
exportacions. El nivell d'ocupació no ha experimentat una
evolució tan positiva, en part per la proximitat del període
vacacional i més especialment per l'augment acumulat dels dos
bimestres anteriors. Les perspectives per al proper bimestre
vénen molt influenciades per la qüestió estacional. Malgrat
aquest condicionant, es detecten unes previsions lleument menys
optimistes que en el mateix període de l'any passat. Això no és

d'estranyar atesos els nivells actuals d'activitat i el fre detectat
en els ritmes de matriculació de vehicles que s'ha produït en els
mesos d'agost i de setembre. Pel que fa als factors enumerats
com a impediments per incrementar la producció, no hi ha
canvis significatius en relació amb els mesos anteriors.
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A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior ((%)
I) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

C) Factors que impedeixen unaugment
de la producció (°/.)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitza
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresorer
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

Total indústria sense Cons

18

rucció) (Llade,, pt o■ inciak)
1988 1989

43

Ag-S
12

0-

53 31 44 47 45Superior
Igual 42 32 34 44 40 45 45

Inferior 15 56 13 25 16 8 10

Augment 0,89 0,92 0,74 0,45 1,06 2,04 1,36
Disminució 0,68 0,64 1,17 1,22 0,88 0,34 0,51
Diferència 0,21 0,28 –1,43 –0,77 0,18 1,70 0,85

Excessius 16 18 15 13 12 11 14

Normals 63 63 65 68 83 85 82

Reduïts 21 19 20 19 5 4 4

Superiors 50 18 57 20 50 53 44

Iguals 31 27 28 35 36 36 43

Inferiors 19 55 15 45 14 11 13

Superiors 26 18 53 36 37 41 39

Iguals 35 33 35 41 44 44 45

Inferiors 39 49 12 23 19 15 16

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

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

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

Més de 3 mesos 8 6 8 7 6 7 7

Superior 27 16 25 25 37 41 37

Igual 46 41 44 45 50 46 48

Inferior 27 43 31 30 13 13 15

Superiors 11 11 9 31 17 26 10

Iguals 83 82 85 64 78 69 87

Inferiors 6 7 6 5 5 5 3

Superior 16 55 18 46 48 23 15

Igual 36 33 52 47 45 71 37

Inferior 48 12 30 7 7 6 48

Superiors 21 43 23 51 46 31 19

Iguals 33 43 43 40 47 60 36

Inferiors 46 14 34 9 7 9 45

Superior 20 50 21 42 39 24 13

Igual 37 38 51 49 54 69 46

Inferior 43 12 28 9 7 7 41

Superiors 9 22 18 30 35 14 14

Iguals 87 73 77 66 62 84 83

Inferiors 4 5 5 4 3 2 3

la

ja
matèries

57

2
11
4

1

14

54

2
10

5

2
12

52

3
11
4

2
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51

4

10
5

3
13

49
3

13
4

3
14

49
4

9

5

2
14

48
4
9

5
7
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9

91

0

7

69

24

36

39

25

34

38

28

33

67

0

57

14

29

78

20

1

1

31

43

26

62

24

14

4

90

6

3,28
0,41
2,87

63

30

7

Alimentació (dades provincials)

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en 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 (°/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

66

14

20

3,02
0,67
2,35

7

88

5

67

15

18

35

59

6

85

12

1

2

40

57

3

12

88

o

49

19

32

53

21

26

74

24

2

13

87

O

48
O
1
O
O

13

45 34 27 67

19 16 27 36 29

36 50 46 11 4

1,76 0,61 0,46 3,42
1,00 4,13 3,10 0,15
0,76 —3,52 —2,64 3,27

2,36
0,66

1,70

10 5 3 21 3

88 89 96 79 96

2 6 1 0 1

51 40 33 64

18 12 18 21

31 48 49 15

65

28

7

18 31 9 9

31 45 57 70

51 24 34 21

41

42

17

74 76 71 73

18 12 27 25

7 10 0 1

76

21

2

1 2 2 1 1

13 18 11 26

11 22 9 53

76 60 80 21

53

31

16

19 22 60 11 15

81 77 39 83 84

0 1 1 6 1

33 19 46 51

9 44 59 24

58 37 4 25

53

37

10

37 26 53 74

5 39 42 24

58 35 5 2

61

29

10

29 7 48 59

26 93 50 38

45 0 3

62

34

4

18 50 31 14 13

82 49 69 86 87

0 1 0 0 0
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O
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O
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O
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o
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O

O
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Font: COCINB
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Tèxtil (dades provincials)

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

Superior
Igual
Inferior

Augment
Disminució

Diferència

Excessius

Normals

Reduïts

Superiors
Iguals
Inferiors

Superiors
Iguals
Inferiors

Menys d'l mes
Entre 1 i 2 mesos

Entre 2 i 3 mesos

Més de 3 mesos

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

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

14

55

31

039

0,52

–0,13

42

54

4

13

43

44

8

49

43

44

32

14

10

13

42

45

7

66

27

7

53

40

21

36

43

16

41

43

8

75

17

73
1

2
5

1

1988
'

Ag-S 0-N D-G

1989

F-M

3 29 8 19 15 22

44 59 65 70 75 11 64

53 12 27 11 10 14

0,17 0,29 0,26 0,65 0,45 0,19

0,72 1,28 1,24 1,33 0,59 0,73

–0,55 –0,99 –0,98 –0,68 0,14 0,54

49 39 26 34 33 28

44 55 65 62 62 68

7 6 5 4 5 4

12 37 13 22 36 27

39 42 38 46 40 46

49 21 49 32 ")4 27

11 25 23 16 13 22

42 46 35 49 60 50

47 29 42 35 27 28

57 34 38 38 31 31

24 40 42 42 25 32

18 17 16 19 33 32

1 9 4 1 11 5

15 29 20 20 26 25

35 49 45 48 55 49

50 22 35 32 19 26

5 9 11 20 11 21

70 69 69 62 68 73

25 22 20 18 11 6

31 7 20 22 9 13

49 76 71 65 79 52

20 17 9 13 12 35

39 12 40 29 29 19

20 48 39 47 48 45

21 40 21 24 23 36

32 28 30 27 24 20

46 48 53 47 60 46

22 24 17 26 16 34

6 11 26 15 27 26

82 77 62 74 65 70

12 12 12 11 8 4
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Pell, calçat i confecció (dades provincials)
1988 1989

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

Altres

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

Superior 7 9 39 18 32 13 24

Igual 44 36 33 43 57 60 42

Inferior 49 55 28 39 11 27 34

Augment 0,77 0,57 2,68 0,42 2,49 1,95 2,40
Disminució 1,60 1,12 1,14 2,03 0,75 0,74 1,64
Diferència –0,83 –0,55 1,54 –1,61 1,74 1,21 0,76

Excessius 14 27 25 28 21 20 18

Normals 62 54 64 65 74 76 81

Reduïts 24 19 11 7 5 4 1

Superiors 8 10 36 21 33 40 13

Iguals 54 39 39 50 45 43 66

Inferiors 38 51 25 29 22 17 21

Superiors 4 16 25 25 16 33 14

Iguals 57 50 61 42 52 36 49

Inferiors 39 34 14 33 93 31 37

Menys d'l mes 16 25 17 15 7 8 16

Entre 1 i 2 mesos 43 44 31 48 29 32 54

Entre 2 i 3 mesos 41 28 47 30 57 39 13

Més de 3 mesos 0 3 5 7 7 21 17

Superior 7 9 25 17 19 27 9

Igual 54 51 56 59 58 49 65

Inferior 39 40 19 24 23 24 26

Superiors 9 6 2 9 23 13 13

Iguals 88 71 89 81 76 85 79

Inferiors 3 23 9 10 1 2 8

Superior 17 38 29 35 23 28 19

Igual 46 29 56 47 55 62 48

Inferior 37 33 15 18 22 10 33

Superiors 18 33 29 28 32 34 25

Iguals 42 35 48 57 50 48 48

Inferiors 40 32 23 15 18 18 27

Superior 16 36 26 4 14 26 30

Igual 44 34 57 73 63 57 53

Inferior 40 30 17 23 23 17 17

Superiors 2 2 8 25 12 5 24

Iguals 89 82 80 65 87 95 76

Inferiors 9 16 12 10 1 0 0
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Fusta imobles de fusta (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en elmercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

39

1988

14

--

31

1989

30 62 21 27Superior
Igual 60 37 48 56 29 72 72

Inferior 1 49 21 14 9 7 1

Augment 0,12 1,05 0,42 1,52 4,29 0,64 0,84
Disminució 3,25 3,97 2,92 1,32 0,27 0,12 1,79
Diferència —3,13 —2,92 —2,50 0,20 4,02 0,52 —0,95

Excessius 7 5 12 3 1 0

Normals 77 88 86 69 79 95 79

Reduïts 16 7 8 19 18 4 21

Superiors 50 26 51 53 77 54 49

Iguals 47 38 28 18 16 42 48

Inferiors 3 36 21 29 7 4 3

Superiors 70 21 19 43 62 47 26

Iguals 6 33 39 29 19 44 60

Inferiors 24 46 42 28 19 9 14

Menysd'I mes 27 35 26 23 22 27 35

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

Entre 2 i 3 mesos 26 24 23 17 18 22 15

Més de 3 mesos 4 3 2 6 8 2 1

Superior 48 25 27 26 32 35 31

Igual 40 44 56 52 64 55 59

Inferior 12 31 17 22 4 10 10

Superiors 12 5 6 34 13 7 11

Iguals 88 95 94 66 87 93 89

Inferiors 0 0 0 0 0 0 0

Superior 27 41 48 27 35 31 17

Igual 32 56 39 67 64 66 70

Inferior 41 3 13 6 1 3 13

Superiors 34 43 53 54 37 40 27

Iguals 25 36 36 39 61 56 58

Inferiors 41 21 11 7 2 4 15

Superior 29 54 42 53 49 47 27

Igual 56 44 44 40 49 49 55

Inferior 15 2 14 7 2 4 18

Superiors 16 7 31 10 21 15 8

Iguals 84 93 69 90 79 84 92

Inferiors 0 0 0 0 1 0
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Arts gràfiques (dades provincials)

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

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

Superior 41 12 60 "2. I 54 36 27

Igual 46 12 18 45 33 58 60

Inferior 13 76 22 34 13 6 13

Augment 0.97 1,70 1,28 0,65 0,61 0,60 0,77

Disminució 0,35 0,44 1,25 1,05 0,61 0,47 0,00
Diferència 0,62 1,26 0,03 –0,40 0,00 0,13 0,77

Excessius 6 12 8 10 10 8 6

Normals 76 68 75 79 70 76 92

Reduïts 18 20 17 11 20 16 2

Superiors 31 10 57 21 57 35 38

Iguals 56 21 26 39 23 61 51

Inferiors 13 69 17 40 20 4 11

Superiors 22 20 23 20 31 33 29

Iguals 41 29 44 49 57 41 59

Inferiors 37 51 33 31 12 26 12

Menys d'l mes 23 33 30 23 28 25 25

Entre 1 i 2 mesos 60 46 45 46 49 59 55

Entre 2 i 3 mesos 9 10 16 16 12 4 4

Més de 3 mesos 8 11 9 15 11 12 16

Superior 17 2 29 14 26 18 28

Igual 53 41 46 59 55 64 60

Inferior 30 57 25 27 19 18 12

Superiors 1 0 4 17 23 10 8

Iguals 98 97 92 82 76 85 91

Inferiors 1 3 4 1 1 5 1

Superior 21 74 16 40 42 19 31

Igual 33 16 70 50 48 73 37

Inferior 46 10 14 10 10 8 32

Superiors 24 74 22 49 38 23 33

Iguals 28 13 49 40 51 71 32

Inferiors 48 13 29 11 11 6 35

Superior 26 43 17 35 18 20 30

Igual 46 45 67 60 79 73 61

Inferior 28 12 16 5 3 7 9

Superiors 7 8 20 29 4 6 0

Iguals 91 85 71 64 89 94 97

Inferiors 2 7 9 7 7 0 3
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Indústria farmacèutica (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 elmercat interior

5) Vendes en elmercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

1988 1989

J-J1

63

Ag-S
17 57 28Superior 48 40 48

Igual 37 27 40 63 40 56 57

Inferior 0 56 3 9 12 4 0

Augment 1.29 1,22 0,50 2,03 1,11 1,06 1,03
Disminució 0,07 0,26 0,54 0,08 0,02 0,22 0.40

Diferència 1,22 0,96 –0,04 1,95 1,09 0,84 0,63

Excessius 1 5 0 0 0 6 7

Normals 98 90 95 99 100 94 93

Reduïts 1 5 5 1 0 O 0

Superiors 62 20 61 30 50 53 75

Iguals 37 26 32 50 31 27 12

Inferiors 1 54 7 20 9 20 13

Superiors 35 3 49 59 30 21 10

Iguals 36 42 45 18 40 33 46

Inferiors 29 55 6 23 30 46 44

Menysd'l mes 35 38 34 36 33 64

Entre 1 i 2mesos 60 62 65 59 67 30 77

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

Més de 3 mesos 0 0 o 0 0 0 2

Superior 12 19 24 35 26 3 10

Igual 60 71 65 60 65 69 55

Inferior 28 10 11 5 9 28 35

Superiors 3 59 14 6 1 1 0

Iguals 97 41 86 94 99 95 100

Inferiors 0 0 0 0 0 4 0

Superior 21 63 33 39 45 50 4

Igual 40 32 66 58 55 43 43

Inferior 39 5 1 3 0 7 53

Superiors 73 63 36 26 36 57 21

Iguals 36 32 61 71 64 38 22

Inferiors 41 5 3 3 0 5 57

Superior 22 40 32 42 35 36 1

Igual 74 56 65 58 64 61 94

Inferior 4 4 3 0 1 3 5

Superiors 40 6 12 3 6 25

Iguals 58 94 88 97 94 75 68

Inferiors 2 0 0 0 0 O 0
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Química domèstica (dades provincials)

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

J-J1

1988 1989

Ag-S
Superior
Igual

9 2

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

82 11 39

81 51 4 7 17 34 42

Inferior 10 47 14 82 9 5 19

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

Augment
Disminució

Diferència

0,54
1,40

–0,86

2,30
0,31
1,99

0,68 0,00 1,15
0,96 2,63 0,12
–0,28 –2,63 1,03

0,50
0,41
0,09

2,68
0,59
2,09

Excessius

Normals

Reduïts

0 0 36 43 0 0

100 91 64 57 91 100

36

64

0 9 0 0 9 O 0

Superiors
Iguals

27 11 80 28 83

63 2 4 9 17

Inferiors 10 87 16 63 0

62

28

10

42

58

0

Superiors
Iguals

13 58 10 2 17

67 3 62 40 71

Inferiors 20 39 28 58 12

8

46

46

68

32

0

Menys d'l mes 79 88 95 93 94 97 88

Entre 1 i 2 mesos

Entre 2 i 3 mesos

Més de 3 mesos

14 0 0 0 0 1 9

7 12 5 7 6 2 3

0 0 0 0 0 0 0

7) Cartera de comandes Superior 0 6 26 3 13 6 9

72 60 83 80 86 88

Inferior 28 29 14 14 7 8 3

8) Preus de venda Superiors
Iguals

0 0 46 64 21 60 20

100 100 54 36 79 40 80

Inferiors 0 O 0 0 0 0 0

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

Igual
0 95 16 78 2 57 22

51 5 11 22 98 38 7

Inferior 49 0 73 0 0 5 71

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

Superiors
Iguals

0 77 13 53 13 61 22

46 20 10 21 82 32 4

Inferiors 54 3 77 26' 5 7 74

Superior
Igual

0 75 8 12 11 7 5

19 25 30 75 77 78 71

Inferior 81 0 62 13 12 15 24

Superiors
Iguals

0 9 55 13 0 0 2

100 91 45 87 100 100 98

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

causes
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Productes metallics industrials (dades provincials)
• 1989

48 8

, ,

44

.....

F-M

52

A-Mg
37

J-JI

51Superior 29

Igual 49 14 24 32 43 59 40

Inferior 3 78 32 39 5 4 9

Augment 0,70 0,67 1,26 0,40 1,82 1,38 2,07
Disminució 3,15 1,27 1,70 3,24 0,19 0,22 0,09

Diferència –2,45 –0,60 –0,44 –2,84 1,63 1,16 1,98

Excessius 4 70 21 16 13 27 11

Normals 90 78 57 68 69 69 85

Reduïts 6 2 22 16 18 4 4

Superiors 50 31 52 16 52 35 42

Iguals 37 16 16 32 41 48 55

Inferiors 13 53 32 52 7 17 3

Superiors 38 12 33 5 21 15 38

Iguals 53 40 62 69 73 67 53

Inferiors 9 48 5 26 6 18 9

Menys d'l mes 9 17 18 14 9 16 11

Entre 1 i2 mesos 58 21 23 46 38 17 27

Entre 2 i3 mesos 14 28 24 10 24 22 13

Més de 3 mesos 19 34 35 30 29 45 49

Superior 31 30 26 20 - 27 26 23

Igual 64 35 45 70 60 68 70

Inferior 5 35 29 10 13 6 7

Superiors 14 17 24 38 27 25 0

Iguals 82 80 76 62 73 69 95

Inferiors 4 3 0 0 0 6 5

Superior 15 43 24 45 50 33 14

Igual 57 48 53 54 49 66 57

Inferior 28 9 23 1 1 1 29

Superiors 19 49 29 47 38 47 20

Iguals 49 42 46 52 61 49 51

Inferiors 32 9 25 1 1 4 29

Superior 24 26 28 22 25 25 17

Igual 51 51 65 78 66 72 60

Inferior 25 23 7 0 9 3 23

Superiors 5 9 31 40 36 25 7

Iguals 95 90 69 59 62 63 89

Inferiors 0 1 0 1 2 12 4

la

la

matèries
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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 un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitza
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresorer
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes
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Maquinària elèctrica (dades provincials)
1988 1989

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

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

Superior 37 21 48 40 64 61 47

Igual 57 52 39 18 30 38 42

Inferior 6 27 13 42 6 1 11

Augment 0,15 2,37 2,97 0,25 0,64 1,80 0,67
Disminució 0,50 1,05 0,32 1,04 0,47 0,33 0,54

Diferència –0,35 1,32 2,65 –0,79 0,17 1,47 0,13

Excessius 16 15 9 7 9 17 14

Normals 84 85 91 85 85 74 85

Reduïts 0 O 0 8 6 9 1

Superiors 53 41 75 43 43 65 59

Iguals 36 33 23 32 50 29 36

Inferiors 11 26 2 25 7 6 5

Superiors 27 22 42 19 48 36 22

Iguals 46 34 47 58 36 43 69

Inferiors 27 44 11 23 16 21 9

Menys d'l mes 13 7 4 3 8 11 11

Entre 1 i 2 mesos 33 39 61 45 25 40 42

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

Més de 3 mesos 24 2 1 21 15 23 20

Superior 13 31 36 38 45 34 29

Igual 42 40 57 38 47 30 55

Inferior 45 29 7 24 8 36 16

Superiors 30 5 O 33 47 0

Iguals 70 95 100 67 49 91 100

Inferiors O 0 0 0 4 8 0

Superior 30 70 29 54 82 27 22

Igual 40 30 71 46 18 67 42

Inferior 30 0 0 0 0 6 36

Superiors 30 89 36 74 88 34 26

Iguals 40 11 59 26 12 61 38

Inferiors 30 0 5 0 0 5 36

Superior 22 78 29 41 58 40 46

Igual 39 8 57 45 31 37 23

Inferior 39 14 14 14 11 23 31

Superiors 27 36 57 60 28 29 42

Iguals 73 64 43 26 67 69 58

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

Ag-S 0-N D-G F-M A-Mg J-J1 ji
Superior 22 18 33 40 50 44 39

Igual 56 28 49 18 43 56 55

Inferior 22 54 18 42 7 0 6

Augment 0,74 0,96 1,10 0,47 0,65 3,75 0,53
Disminució 0,71 1,30 0,46 1,02 1,18 0,28 0,85

Diferència 0,03 –0,34 0,64 –0,55 –0,53 3,47 –0,32

Excessius 30 18 15 21 7 3 25

Normals 70 82 83 63 89 96 75

Reduïts 0 0 2 16 4 1 0

Superiors 28 28 36 26 41 49 32

Iguals 50 37 45 26 50 46 55

Inferiors 22 35 19 48 9 5 13

Superiors 29 0 59 21 47 47 57

Iguals 63 58 40 38 41 49 42

Inferiors 8 42 1 41 12 4 1

Menysd'l mes 2 24 5 3 1 0 3

Entre 1 i 2 mesos 80 73 59 86 47 81 85

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

Més de 3 mesos 13 2 34 2 9 12 11

Superior 49 37 33 33 47 54 40

Igual 37 46 38 20 49 34 59

Inferior 14 17 29 47 4 12 1

Superiors 1 0 15 0 24 0 6

Iguals 99 93 85 95 76 100 88

Inferiors 0 7 0 5 0 0 6

Superior 19 39 19 48 62 53 60

Igual 53 49 69 35 32 41 19

Inferior 28 12 12 17 6 6 21

Superiors 39 43 25 49 49 55 60

Iguals 38 44 48 33 45 34 38

Inferiors 23 13 27 18 6 11 2

Superior 34 58 30 34 57 37 58

Igual 30 18 39 36 43 48 41

Inferior 36 24 31 30 0 15 1

Superiors 0 18 1 28 8 1 0

Iguals 100 82 83 59 79 99 94

Inferiors 0 0 16 13 13 0 6
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Aparells elèctrics

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

Font: COCINB

28



4

96

O

20

79

1

6

29

65

0

30

70

10

26

64

2

28

70

5

24

71

2

27

71

19

81

O

1

99

0

40

22

38

77

22

1

70

1

20

9

87

1

9

3

25

5

70

74

22

4

93

2

5

77

20

3

4

31

65

0

94

6

0,70

0,31
0,39

0,50

(1,36

0,14

74

21

5

77

22

1

Automoció

A) Resultats del bimestre observat
en comparació amb l'anterior (%)
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9) Producció
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II. Sistema financer i mercat de valors





11.1. Sistema financer

11.1.1. Nombre d'oficines del sistema creditici
d'oficines

(30-VI-1989)
Variació (30-V1-1989/30-X11-1988) (%)Nombre

Total Resta Total Resta
Àmbit sistema Caixes sistema sistema Caixes sistema

territorial —iírikci Banca d'estalvi creditici _..¡Kisitilifigi Banca d'estalvi creditici

Barcelona 2.091 1.017 1.062 12 2,8 —1.0 6,6 0.0
Prov. Barcelona 4.658 2.126 2.517 15 1,2 —1,5 3,7 —6,3
Resta Catalunya 2.049 928 1.034 87 0,6 —0,9 2,0 0,0
Total Catalunya 6.707 3.054 3.551 102 1,0 —1,3 3,2 —1,0

Madrid 2.192 1.590 591 11 3,1 0,8 11,1 —35,3
Prov. Madrid 3.041 2.160 870 11 2,5 0,7 8,1 —35,3
Total Espany 34.24

,

6.624 14.597 3.020 1,1 —0,4 4.0 Wigh5
Font: Banco de España. Boletín Estadístico. Diversos números. Elaboració pròpia.

En el darrer número de BARCELONA ECONÒMICA es va iniciar la
publicació de dades sobre l'evolució del sistema financer i del
mercat de valors, aprofitant la informació que al respecte i a

nivell provincial publica periòdicament el Banc d'Espanya. En
aquest número es reprèn la publicació i l'anàlisi d'aquestes
dades, amb un tractament de caire més conjuntural, a diferència
del que es va fer en el número 3, on es pretenia donar una
primera visió de conjunt—a més de l'evolució experimentada en

els darrers tres anys—, coincidint amb el canvi de tendència de
la majoria d'indicadors analitzats.

En relació amb l'evolució del nombre d'oficines, durant el
primer semestre d'enguany es manté—tot i una notable
desceleració en el seu ritme—, la tendència expansiva dels
darrers anys, especialment aMadrid i Barcelona, encara que
l'evolució positiva és comuna a tots els àmbits considerats. A
diferència de l'evolució detectada durant els anys 1986-1988, el
ritmemés expansiu l'experimenta Madrid en comptes de
Barcelona. Això no ha d'estranyar atesa la superior dotació
d'oficines a Barcelona —928 residents/oficina— en relació amb
Madrid —1507. Aquest intens desequilibri és força més moderat
en comparar Catalunya amb Espanya.

Si es diferencien les oficines segons corresponguin a bancs o

caixes, s'observen dos comportaments que ja s'havien detectat
en analitzar l'evolució 1985-1988. Mentre la banca tanca oficines
a tot Catalunya i especialment a la província de Barcelona
—fenomen en bona mesura vinculat als diversos processos de
fusió i de reordenació dels grups bancaris—, les caixes mantenen
una forta expansió en línia amb la política d'ampliar i apropar
els serveis que donen als seus clients i de generalitzar la seva

implantació arreu de l'Estat, sobretot a les grans aglomeracions
urbanes. A Madrid i província, el ritme d'expansió és també
molt intens entre les caixes, que tenen una implantació molt
menoi en comparació amb els bancs i amb el pes que les caixes
tenen a Barcelona i a Catalunya. Cal deixar constància, a nivell
anecdòtic, que durant el segon trimestre d'enguany el nombre
d'oficines de les caixes a la ciutat de Barcelona supera per
primera vegada el d'oficines bancàries.
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11.1.2. Dipòsits del sector privat en el sistema bancari
Dipòsits/Oficina

Àmbit Milers de milions de pessetes Variació (°/0) (milions ptes.)
territorial 30-V1-1989/ 30-VI-1989/

30-VI-1988 30-IX-1988 31-XII-1988 31-111-1989 30-VI-1989 3111r1989 30-VI-1988
30-VI-1988 30-VI-111"

Prov. Barcelona 4.350,3 4.606,3 4.983,4 5.541,5 5.708,3 3,0 31,2 960,0 1.225,5
Resta Catalunya 996,6 1.033,5 1.059,1 1.068,2 1.126,4 5,4 13,0 495,6 549,7
TotalCatalunya 5.346,9 5.639,8 6.042,5 6.609,7 6.834,7 3,4 27,8 817,2 1.019,3

Prov. Madrid 5.132,3 5.272,4 5.579,5 5.499,8 5.973,4 8,6 16,4 1.746,3 1.964,3
Total Espanya 27.041,0 28.011,7 29.286,5 29.988,9 31.346,9 4,5 15,9 805,2 915,5

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

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

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

30-VI-19891
30-V1-1988

30-VI-1988 30-VI-1989

Prov. Barcelona 2.967,6 3.103,6 3.313,0 3.458,2 3.693,0 6,8 24,4 692,7 792,8
Resta Catalunya 690,8 699,5 769,7 841,3 880,1 4,6 27,9 355,2 429,5
Total Catalunya 3.658,4 3.803,1 4.082,7 4.299,5 4.573,1 6,4 25,0 587,3 681,8

Prov. Madrid 6.146,4 6.303,7 6.504,0 6.249,5 6.886,0 10,2 12,0 2.127,5 2.264,4
Total Espanya 20.457,0 21.212,6 22.709,0 23.156,4 24.886,0 7,5 21,7 627,2 726,8

11.1.4. Crèdits/dipòsits
Àmbit

territorial
30-VI-1988 30-VI-1989

Variació (%)
30-VI-1989/
30-VI-1988

Prov. Barcelona

Resta Catalunya
Total Catalunya

Prov. Madrid
Total Espanya

0.682
0,693
0,684

1,198
0,757

0,647
0,781
0,669

1,153
0,794

-5,1
12,7
-2,2

-3,8
4,9

Fon Banco de España. Boletín Estadístico. Diversos números. Elaboració pròpia.

Pel que fa als dipòsits del sectorprivat en el conjunt del
sistema bancari, si bé la província de Madrid esmanté com a

primera plaça per volum de dipòsits a 30 de juny d'enguany, la
diferència en els ritmes de creixement a favor de la província de
Barcelona durant els darrers dotze mesos fa pensar en que en els
propers trimestres es pot confirmar el lideratge de la província
de Barcelona en aquest camp. De fet, al final del primer
trimestre d'enguany la província de Barcelona havia superat, de
forma puntual, la de Madrid en nombre de dipòsits. Durant el
darrer any el creixement de la província de Madrid fou del
16,4 %, mentre que a la de Barcelona es comptabilitza una taxa

d'increment de gairebé el doble. Per contra, durant el darrer
trimestre han estat els dipòsits a la província de Madrid els que
han crescut a una taxa superior.
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Per la vessant dels crèdits, l'evolució durant els darrers quatre
trimestres, 30-juny-1989/30-juny-1988, és paral.lela a la dels
dipòsits, amb una taxa de creixement interanual a la província
de Barcelona que també dobla la de Madrid, tot i que -de
forma similar al que ocorria amb els dipòsits- aquesta darrera
província assoleix una taxa de creixement més elevada en el
darrer trimestre.

L'anàlisi d'evolució de la ratio crèdits concedits/dipòsits pel
conjunt de l'Estat espanyol i els diferents àmbits estudiats
permet establir una relació dinàmica entre ambdues magnituds.
En primer lloc, es reflecteix l'augment que la relació crèdits
concedits/dipòsits experimenta pel conjunt de l'Estat comparant
els volums de 30 de juny de 1989 amb els volums d'un any
abans. Un increment de gairebé un 5 %. És a dir, hi ha un

increment del volum de crèdit concedit en relació amb el volum
de dipòsits existents en el mateix àmbit. En segon lloc es

reflecteix el paper de Madrid com a captadora neta de recursos

en el sistema creditici. Aquesta situació, com ja comentàvem en

l'anterior número de BARCELONA ECONÓMICA, ve condicionada en

bona part pel fet que la concessió de les grans línies de crèdit,
sigui quina sigui la província de destinació, s'efectua des de les
seus centrals a Madrid dels bancs i dels grups bancaris d'abast
estatal. Això es reflecteix en el valor de la ratio a Madrid, molt
superior a la mitjana estatal. Tot i que pot semblar en
contradicció amb l'evolució de la majoria d'indicadors -tant de
producció com de consum-, es pot explicar per l'augment
superior al 30 % dels dipòsits en aquesta àrea durant aquest
mateix període, augment probablement relacionat amb
l'aflorament d'importants bosses de diner negre. Un darrer
aspecte a considerar seria el comportament molt expansiu del
crèdit a la resta de Catalunya.



11.2. Mercat de valors

11.2.1. Volum efectiu negociat a les borses de comerç
Números índexMilers de milions de ptes.

Període
,

Total Barcelona
,.-

Madrid Total Barcelona
------,

Madrid

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 5.087,4 791,1 3.863,9 3.702,6 3.190,0 4.097,5
lr. trim. 1.232,1 178,9 962,1
2n. trim. 964,9 130,8 709,8
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

11.2.2. Inversions estrangeres a les Borses
de Barcelona i Madrid. (Saldo)

Període

"WW Milers de milions de ptes.

Total Barcelona Madrid

1983
1984

3,4
12,8

3,4
12,8

1985 57,3 4,7 52,6
1986 155,8 3,4 131,2

1987 53,7 18,6 35,1
lr. trim. 59,7 7,2 52,5
2n. trim. 43,7 1,3 42,5
3r. trim. -3,3 4,6 -7,9
4t. trim. -46,2 5,5 -51,7

1988 43,0 3,4 39,6
lr. trim. -21,8 4,0 -25,8
2n. trim. 21,7 3,7 18,0
3r. trim. 32,6 -3,8 36,4
4t. trim. 10,5 -0,5 11,0

1989
lr. trim. 29,9 7,6 22,3

Iont: Banco de España. Boletín Estadístico. Diversos números. Elaboració pròpia,

Com ja comentàvem amb ocasió de les dades de primer
trimestre, de la informació disponible dels volums negociats a les
Borses de Madrid i Barcelona, se'n desprèn el reforçament del
mercat madrileny com el primermercat borsari de l'Estat,
canalitzador de gairebé les 3/4 parts del volum total negociat als
quatre mercats l'any 1988 i que durant el primer semestre

d'enguany ja supera el 80 %. L'efectiu negociat a la Borsa de
Barcelona, situat en els darrers anys en una franja entre el 15 i
el 20 %, ha baixat durant aquest primer semestre fins a poc més
d'un 10 %. Les perspectives immediates, amb l'entrada en

funcionament de forma progressiva de la contratació a través del
mercat continu, obren nous interrogants per la Borsa de
Barcelona.

En el cas de la inversió estrangera canalitzada pel conjunt del
mercat borsari, la participació de cada una de les borses és molt
variable. Si pels anys 1987 i 1988 la participació de la de
Barcelona ha sofert importants oscil•lacions -el 35 % i el 8 %
respectivament-, durant el primer trimestre d'enguany la
inversió estrangera canalitzada a través de la Borsa de Barcelona
ha representat un 25 % del total, volum relativament
considerable en relació amb el pes del mercat barceloní en el
conjunt estatal.

El creixement de la inversió estrangera al mercat borsari
espanyol ha estat exponencial, si bé quasi tot s'ha concentrat a
Madrid. En el bienni 1985-86 la inversió estrangera neta a través
de les borses espanyoles ha superat els 190 mil milions de
pessetes, un volum que equival a més de la meitat de l'efectiu
negociat a la Borsa de Barcelona durant tot l'any 1986. En els
dos anys següents, 1987-88, esmodera aquesta entrada de
capitals, degut bàsicament a notables processos de desinversió
arran del «crack» de finals de 1987. A Barcelona només '

s'assoliren nivells significatius durant el 1987, en canalitzar-se les
inversions de KIO via aquesta plaça. Per al 1988, la situació
relativa de Barcelona torna a ser similar a la del 1986 i es
produeix un saldo net desinversor durant els dos últims
trimestres de l'any, conjuntura que sembla que a començaments
del 1989 ha canviat de signe.
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III. Ocupació





III. 1 . Mercat de treball
Taxa general d'atur registrat (°/0)
Àmbit Juny 1987 Juny 1988 Juny 1989

Barcelona 16.8 14,3 11.6

Província de Barcelona 20.3 16,8 13,6
Catalunya 18,0 15,7 12,9

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

Jwy 1989/Juny1988
Atur total registrat 119.257 102.987 84.197 -18,2
Atur juvenil (16-24 anys) 40.908 30.512 21.052 -31,0
Atur masculí 60.559 47.890 34.472 -28,0
Atur femení 58.698 55.097 49.725 -9,8
Aturats sense ocupació anterior 26.178 19.234 13.787 -28,3
Aturats que reben prestacions 47.530 43.139 43.075 -0,1

Contractacions registrades a Barcelona

1987

2n.trimestre

1988
2n.trimestre

1989
2n.trimestre

Variació %
2n.tr.1989/2n.tr.1988

Altres demandes d'ocupació 55.570 64.959 70.488 8.5
Baixes demandes d'ocupació 62.380 71.162 74.500 4,7
Altes llocs de treball oferts 10.693 7.652 5.578 -27,1

Contractes de treball registrats 52.822 72.877 86.596 18,8
- acollits a mesures de foment 26.280 37.788 45.901 21,5
- no acollits a mesures de foment 26.542 35.089 40.695 16,0

Distribució dels contractes
acollits a mesures de foment:
- Sectorial: Agricultura n.d. 69 73 5,8

Indústria n.d. 8.728 11.357 30,1
Construcció n.d. 1.665 2.283 37,1
Serveis n.d. 27.326 32.188 17,8

- Per sexes: Homes n.d. 22.947 27.263 18,8
Dones n.d. 14.841 18.638 25,6

Font: Dades de FINEM recollidespel Departamcntd'Economia aplicada de FU.A.B.

En comparar l'evolució de l'atur registrat del passat mesde
juny amb l'enregistrat en el mateix període de l'any anterior,
hom observa que s'ha produït una davallada d'un 18,2 °/0; és a

dir, en un any elnombre d'aturats inscrits a les oficines de
l'INEM ha disminuït en 18.790 persones. La taxa d'atur se situa
en un 11,6 %, 2,7 punts inferior a la del juny de l'any 1988. La
taxa d'atur de Barcelona és, també, 1,3 punts més baixa que la
del conjunt català i 5,6 punts inferior a la del total espanyol.

Com havíem assenyalat en anteriors números de BARCELONA
ECONÒMICA, el mercat laboral experimenta una clara
recuperació, tendència que ja es venia constatant en els darrers
mesos. Això no obstant, cal assenyalar que, en termes relatius,
el decrement de ladesocupació s'ha descelerat lleument respecte
als trimestres anteriors. Així, en relació amb el final del primer
trimestre, a finals de juny la disminució en el nombre total
d'aturats ha estat del 2,9 `)/0, mentre que la reducció equivalent
que es produí en el mateix període de l'any passat -juny
88/març 88- fou d'un 4,1 % (Vegeu el número 1 de BARCELONA
ECONÒMICA). En analitzar el conjunt de les dades de què
disposem, destaca com a característica més remarcable el
comportament força positiu que palesen totes les variables
analitzades. Els decrements més significatius, en relació amb la
situació d'un any abans, es continuen enregistrant en el segment
d'atur juvenil, amb una reducció d'un 31 `)/0 -9.460 joves
desocupats menys-, en el col-lectiu dels que no han treballat

amb anterioritat, amb una davallada d'un 28,3 % -5.447
persones sense feina menys- i en de la desocupació masculina,
amb una disminució del 28 % -13.418 aturats menys. Es manté
el progressiu descens de l'atur femení -caiguda del 9,8 %-,
encara que amb menys intensitat que a la resta de col.lectius
afectats.

Si observem la variació, respecte al trimestre anterior, del pes
de cada segment dins del total de desocupació, veiem que, a

l'excepció del col.lectiu femení que augmenta la seva

participació fins a suposar un 59 % del total, la resta de
segments evoluciona clarament a la baixa, especialment el de
joves entre els 16 i els 24 anys.

Respecte al mateix període de l'any anterior, el col.lectiu dels
desocupats que reben prestacions esmanté gairebé estacionari
amb una lleu reducció d'un 0,1 %. En relació amb aquest
període, s'observa, però, un important increment -9,3 punts
de la seva participació dins de l'atur total. És a dir, un 51,2 %
dels aturats reben prestacions. Això cal contextualitzar-ho dins
de les mesures governamentals per ampliar els supòsits de
cobertura amb subsidi.
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Si seguim l'evolució de les altes de demanda i de les baixes de
demanda durant els darrers mesos, veiem que comença a

denotarse una tendència a la estabilització després de l'intens
ritme de creixement que fins ara ha caracteritzat els moviments
d'ambdues variables. Aquesta tendència, que ja esmanifestà en

el trimestre anterior, sembla indicar que el ritme de rotació i
d'entrades i sortides del mercat laboral s'estabilitza i, fins i tot, si
prenem com a referència el nombre de persones ocupades,
disminueix lentament.

Respecte al mateix període de l'any anterior, el volum de
contractacions registrades durant el segon trimestre d'enguany
creix en un 18,8 %, és a dir, s'han registrat 13.719 contractes

més. Respecte al primer trimestre de 1989, el creixement es xifra
en un 10,3 %.

Es palesa la forta incidència dels contractes acollits a mesures

de foment de l'ocupació, que representen un 53 % del total de
les contractacions registrades. En comparar-los amb els que
s'efectuaren durant el segon trimestre de 1988, es constata un

increment d'un 21,5 `)/0, mentre que en relació amb el primer
trimestre d'enguany, augmenten en un 9,3 `)/0. Ara bé, cal
remarcar que, en relació amb aquest darrer interval, els
contractes no acollits creixen de forma una mica més intensa, un
11,4 %.
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Si considerem la distribució sectorial de les contractacions
incentivades, veiem que el 70,1 `1/0 del total es concentra en el
sector terciari. El segueix en importància el sector industrial
amb un 24,7 %. No obstant això, respecte al trimestre anterior,
el ritme de creixement de la indústria és netament superior al
del sector terciari. Pel que fa al sector de la construcció, es
registra unadavallada en el ritme de creixement. Si tenim en

compte aquesta reducció de les contractacions i la davallada de
l'atur enregistrat en el sector, el mercat de treball de la
construcció presenta indicis d'estabilització, de la qual cosa
sembla atribuïble a un menor ritme de rotació dels contractes.

Si diferenciem per sexes, la distribució d'aquest tipus de
contractacions és favorable al col•lectiu masculí, que representa
un 58,6 % del total dels contractes incentivats. Cal recordar que
els homes aturats només representen un 40,9 % del conjunt de
la desocupació. En relació amb el mateix període de l'any
anterior, el pes del col•lectiu femení d'aturats augmenta en 2,1
punts. En canyi, respecte el trimestre anterior, es registra una

pèrdua de pes de gairebé un punt, la qual cosa potser apunti un
canvi de tendència favorable a l'oferta de treball femenina.

En comparar l'evolució de la població activa a la província de
Barcelona entre el quart trimestre de 1988 i el segon trimestre
d'enguany —segons l'Enquesta de Població Activa—, veiem que
mentre que el total d'actius s'incrementa en un 1,3 % —un

1,9 % en el col•lectiu masculí i un 0,2 % en el femení—,
l'ocupació ho fa en un 6,6 % —un 7,6 % dones i un 6,2 %
homes. Es a dir durant els primers mesos d'enguany s'ha produït
un estancament en l'entrada d'individus en el mercat laboral i un
fort increment del total d'ocupats. Així mateix, cal assenyalar
que la deceleració en l'increment d'actius en elmón laboral es
deu, en bona part, a la desceleració en la incorporació de la
dona. Aquest comportament ha incidit significativament en
l'accelerada davallada de la taxa d'atur en els darrers mesos.

La distribució del nombre d'aturats segons l'activitat que
desenvolupen és la següent: el grup més nombrós és el dels
serveis —amb un 44,8 % sobre el total. A continuació se situa la
indústria —34,2 %—, seguida dels que no tenien ocupació
anteriorment—16,4 %— i dels provinents de la construcció
—4,3 %. Respecte al mes anterior, la davallada més accentuada
en el nombre d'aturats es produeix en el wctor de la construcció
amb una disminució del 5,5 %. La desocupació industrial es
redueix en un 3 % i la del sector dels serveis ho fa en un 2,6 %.
El col•lectiu senseocupació anterior, seguint la mateixa
tendència, decreix en un 3,1 `1/0.



IV. Comerç, Consum i Preus





IV.1. Consum de ciment * (província de Barcelona) (Milers de tones)
Trimestre 1984 1985 1986 1987 1988 1989

lr. tr. 259,3 238,1 277,7 311,4 424,8 547

2n. tr. 281,0 256,0 332,0 380,1 476,1 706

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

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.
Dades estimades.

Font: COC1NB. Boletín de Estadística yCoyuntura. Diversos números.

Variació (°/0)
2n. tr. 1989/2n. tr. 1988 48,3
2n. tr. 1988/2n. tr. 1987 25,3
2n. tr. 1987/2n. tr. 1986 14,5

1988/1987 30,9

Les dades de consum de ciment pel lr. semestre d'enguany,
amb un increment a l'entorn del 40 % en relació amb els volums
de consum del mateix període de l'any anterior, assoleixen una

fita històrica pel que fa als mesos de maig-juny. De cara al tercer
trimestre es preveu una notable desceleració d'aquests ritmes de
creixement. Desacceleració motivada de moment no tant per un
possible canvi en la tendència expansiva del sector constructor,
com pels elevats nivells de consum assolits, que ha portat a
duplicar el consum mensual en només tres anys.

Consum de ciment per habitant

iÁlikeini
Variació (°/0)

1985

Prov. Barcelona 210 380 81,0
Catalunya 290 490 69,0
Com. Madrid 300 420 40,0
Estat espanyol 420 540 28,6

Font: Méndez Mateu. Madrid, juny 1989.

En concret, les taxes de creixement experimentades per
aquest tipus de consum en els darrers tres anys a la província de
Barcelona, molt superiors a les d'altres àmbits territorials com

ara la resta de Catalunya, Madrid i Espanya, s'explica per la
forta recessió del sector constructor a la província de Barcelona,
superior a l'experimentada a la resta d'àmbits geogràfics citats,
que es va traduir en uns nivells de consum de ciment per
habitatge i any a la província de Barcelona equivalents a la
meitat d'aquest mateix consum per capita al conjunt d'Espanya
l'any 1985. Com es reflecteix en el quadre, en tres anys el
consum de ciment per habitant i any s'havia incrementat en un

81 % a la província de Barcelona mentre pel conjunt de
Catalunya l'increment ha estat del 69 %. Taxes molt més
moderades han estat les corresponents a la Comunitat de
Madrid i al conjunt de l'Estat espanyol.
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IV.2. Matriculació de vehicles
Any 1984 1985 1986 1987 1988 1989

lr. r. 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

41 tr. 22.388 34.189 43.099 49.844 55.656

Total -

, 92.130 114.077 138.468 184.284 215.631

Font: COCINB. Boletín de Estadística v Coyuntura. Diversos números. A partir del lr. tr. del 1988 les dades són les facilitades per la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.

Variació (°/0)

Ir. sem. 1989/Ir. sem. 1988 15,3
2n. tr. 1989/2n. tr. 1988 19,7
3r. tr. 1989/3r. tr. 1988 7,2
3r. tr. 1988/3r. tr. 1987 14,8

1988/1987 17,0
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Després d'assolir, per segon trimestre consecutiu, un nou

màxim absolut en la matriculació de vehicles a la província de
Barcelona, l'evolució de la variable durant el 3r. trimestre ha
donat senyals d'estabilització, en part degut a les mesures
dictades per les autoritats monetàries en matèria de restriccions
creditícies i en gran part, també, per l'elevadíssim nivell assolit
per les matriculacions. Una mostra de l'accelerat creixement
experimentat per aquest tipus de consum durador en els darrers
anys és que, en els primers noumesos d'enguany, s'han
matriculat gairebé tants vehicles com durant tot el 1987, any en
que ja s'havia doblat la xifra del 1984. Concretament, després
d'un segon trimestre amb un increment de gairebé el 20 % en

relació amb el mateix període de l'any anterior, i un mes de
juliol que superava els màxims mensuals anteriors —amb més de
27.000 vehicles matriculats—, durant els mesos d'agost i
setembre s'ha produït un estancament absolut en relació amb els
nivells d'un any abans. Això s'ha traduït en un augment força
moderat, del 7,2 `)/0, pel conjunt del tercer trimestre.

Malgrat aquesta desacceleració en els ritmes de matriculació
de vehicles, i si no s'apliquen noves mesures de restricció dels
crèdits, en acabar l'any 1989 es pot preveure que, a la província
de Barcelona, arribin a matricular-se uns 240 mil nous vehicles,
un 11 `)/0 més que durant el 1988.



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

Total Benzina Benzina Gas-oil Total Benzina Benzina Gas-oil
92 Oct Alejlek auto 92 Oct 97 Oct auto

1987 396.150 30.125 255.291 110.734 n.d. n.d. n.d. n.d.
1988 418.693 23.325 270.508 124.860 166.323* 9.283* 110.110

"

46.930*
lr. tr. 64.708* 26.120*
2n. tr. 73.265* 30.244*
3r. tr. 61.905* 24.771*
4t. tr. 70.630* 28.975

"

1989
lr. tr. 105.521 5.099 67.473 32.949 45.610 2.121 28.944 14.545
2n tr. 118.176 4deleeek422 76.202 36.552 51.52 2 .279 33.088 16.162

Dadcs L.stimades a partir dels consums totals
Font: CAMPSA. Delegació de Barcelona

Variació (°/0)
Barcelona

Total
Benzina
97 Oct.

Gas-oil
auto

2n. tr. 1989/2n. tr. 1988 n.d. 4,0 n.d.

1988/1987 5,7 6,0 12,8

Les dades de consum de benzines i gas-oil per automoció a

Barcelona durant el segon trimestre d'enguany reflecteixen un

augment en relació amb el primer trimestre de l'ordre d'un
12 %, lleument inferior a l'enregistrat a la resta del Barcelonès.
Es tracta d'un increment clarament superior a l'experimentat pel
parc de vehicles durant el mateix període. Si bé pot semblar un
augment molt elevat, es pràcticament idèntic a l'enregistrat
durant el mateix període de l'any passat. Aixe, fa pensar en uns
condicionants estacionals.

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 venut, no es detecten diferències de ritme
substancials en comparar la taxa de variació entre primer i segon
trimestre d'enguany. Per contra, comparant els consums del
1988 amb els de l'any anterior, es detecta una variació més
dinàmica per part del gas-oil, el tipus de combustible més lligat
al transport de mercaderies i, per tant, a l'activitat productiva.
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IV.4. Consum d'electricitat a Barcelona
d'usos (Gwh) Estructura d'usos (%)Total Estructura

Millipailli~lillik
n. índex

Domèstic
Comercial

i industrial Tracci

Comercial

1977 107,0 3.106,6 919,6 2.080.5 106,5

»Alasairbirniiiálii""Total
29,6 66,9 3,5 100

1978 106,0 3.077,5 941,2 2.028,3 108,0 30,6 65,9 3,5 100
1979 114,0 3.309,5 1.049,3 2.153,6 106,6

'

31,7 65,1 3,2 100
1980 115,1 3.342,5 1.067,5 2.166,3 108,7 32,0 64,8 3,2 100
1981 114,2 3.313,9 1.105,3 2.105,1 103,5 33,3 63,5 3,2 100

1982 113,6 3.298,1 1.068,8 2.132,4 96,9 32,4 64,7 2,9 100
1983 115,8 3.362,1 1.117,4 2.136,9 107,8 33,2 63,6 3,2 100
1984 119,5 3.470,3 1.155,0 2.180,3 135,0 33,3 62,8 3,9 100
1985 122,1 3.544,2 1.113,3 2.297,7 133,2 31,4 64,8 3,8 100
1986 124,8 3.622,7 1.175,2 2.318,3 129,2 32,4 64,0 3,6 100

1987 138,7 4.025,5 1.276,4 2.602,8 146,3 31,7 64,7 3,6 100
1r. tr. di 1.046,8 367,9 640,9 38,0 35,1 61,3 3,6 100

2n. tr. 1 1.049,0 364,2 648,7 36,1 34,7 61,9 3,4 100
3r. tr. 949,8 285,1 629,0 35,7 30,0 66,2 3,8 100
4t. tr. 979,9 259,2 684,2 36,5 26,5 69,8 3,7 100

1988 140,1 4.067,7 1.223,4 2.711,6 132,7 30,1 66,6 3,3 100

lr. tr. 1.079,2 361,3 683,6 34,3 33,5 63,3 3,2 100

2n. tr. 972,3 322,4 620,2 29,7 33,5 63,5 3,0 100

3r. tr. 993,7 282,3 678,2 33,2 28,4 68,2 3,4 100
4t. tr. 1.022,5 257,4 729,7 35,5 25,2 71,3 3,5 100

1989
lr. tr. 1.143,1 376,4 732,7 34,0 32,9 64,1 3,0 100
2n. tr. 1.049,5 345,6 672,9 31,0 32,9 64,1 3,0 100

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

Variació (`)/0)
2n. tr. 1989/
2n. tr. 1988

lr. sem. 1989/
lr. sem. 1988 1988/1987

Consum total 7,9 6,9 1,0
Domèstic 7,2 5,6 -4,2
Comercial-Industrial 8,5 7,8 4,2
Tracció 4,4 1,6 -9,3
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El consum d'energia elèctrica a Barcelona durant el 2n.
trimestre de 1989 ha augmentat en gairebé un 8 % en relació
amb el mateix trimestre de l'any passat. Toti que sembla
confirmar-se la trajectòria expansiva iniciada durant el lr.
trimestre -el consum total va crèixer gairebé un 6 % en relació
amb el lr. trimestre de 1988-, en termes absoluts significa
assolir de nou elnivell de consum del trimestre corresponent del
1987.

Dels tres tipus de consum d'electricitat, el comercial
industrial, seguint la tònica iniciada el 1985, és revela com el
més expansiu, amb unes taxes de creixement lleugerament
superiors a les del consum domèstic. Aquest comportament és
perfectament compatible amb l'evolució d'altres variables
directament Iligades a la producció, que durant el lr. semestre
d'enguany han experimentat una forta tendència a l'alça o com a

mínim a mantenir les taxes expansives del 1988.



IV.5. Consum de gasos a Barcelona

Any

Consum
total

n. índex

1981 100,0
1982 93,4
1983 96,1
1984 96,6
1985 103,9
1986 99,1

1987
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1988
lr. tr.

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

1989
lr. tr.
2n. tr.

101,4

98,7

Cras
canalitzat

1.802,4
1.700,9
1.821,2
1.906,3
2.024,4
1.967,8

2.083,6
888,3
554,5
269,7
371,1

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

901,2
602,0

Butà i propà (milions de tèrmies)

Domèstic
Comercial
i industrial Tracció

913,7 625,2 60,3 228,2
836,8 582,1 54,6 200,1
787,9 579,8 29,5 178,6
716,5 549,5 7,6 159,4
769,5 581,3 44,4 143,8
722,6 544,6 39,8 138,2

670,5 530,1 40,6 99,8
281,3 238,2 15,3 27,8
113,9 81,7 6,2 26,0
84,7 54,8 8,1 21,8
190,6 155,4 11,0 24,2

633,4 488,4 70,6 74,4
262,2 213,8 26,1 22,3
101,5 74,8 7,0 19,7
84,1 53,5 14,7 15,9
185,6 146,3 22,8 16,5

238,1 197,1 25,0 16,1
118,6 80,7 24,8 13,

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

Butà i propà
Variació (%) Gas canalitzat Total Domèstic

lr. sem. 1989/1r. sem. 1988 8,2 -1,9 -3,7
2n. tr. 1989/2n. tr. 1988 8,3 16,8 7,9
2n. tr. 1988/2n. tr. 1987 0,2 -10,9 -8,4

1988/1987 -1,7 -5,5 -7,9

Seguint la tendència iniciada a la segona meitat del 1988, el
consum de gas canalitzat durant el primer semestre d'enguany
ha experimentat un augment superior al 8 % en relació amb el
consum del mateix període de l'any 1988. De fet, aquesta
tendència alcista en els darrers quatre trimestres sembla
confirmar que l'efecte estacional cada cop és menys
determinant, afavorit pel pes a l'alça dels consums lligats a

activitats productives. El clima de bonança econòmica comença
a reflectir-se en aquest tipus de consum.

Pel que fa al butà-propà, el consum durant el segon trimestre
d'enguany ha estat sensiblement superior al realitzat en el
mateix període de l'any passat. La realitat és, però, que la forta
competència del gas canalitzat, especialment sobre el consum
domèstic, no deixa massa alternativa de futur al consum
domèstic de gas butà, que va quedant reservat a les classes
menys afavorides. Pel que fa al butà-propà per a usos comercials
i industrials, els volums de consum són molt reduïts però la
tendència, com en el cas del gas canalitzat, és clarament
expansiva.

El pes que tenia el butà-propà com a combustible d'automoció
porta camí d'esdevenir testimonial, a causa de la forta
competència del gas-oil, en qüestió de preus i de rendiment dels
motors. De significar gairebé una quarta part del consum total
de gas butà-propà a principis del decenni, aquest any no

representarà ni tan sols un 9 cY0, un percentatge clarament
inferior al pes del consum comercial-industrial.
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IV.6. Entrades de verdures i fruites a Mercabarna (milers de tones)

Any Total Verdures Fruites

1980 465,0 230,3 234,7
1981 478,9 234,6 244,3
1982 510,5 243,8 266,7
1983 512,2 246,9 265,3
1984 550,8 266,2 284,6
1985 572,1 283,1 289,0
1986 620,2 301,4 318,8

1987 640,7 ~1614,3 326,4
lr. tr. 158,2 86,3 71,9
2n. tr. 177,5 89,6 87,9
3r. tr. 146,7 60,2 86,5
4t. tr. 158,3 78,2 80,1

1988 662,0 331,5 330,5
lr. tr. 158,9 87,4 71,5
2n. tr. 182,8 89,8 93,0
3r. tr. 154,7 66,2 88,5
4t. tr. 165,6 88,1 77,5

1989 1lr. tr. 169,1 96,7 72,4
2n. tr. 185,5 94,2 91,3

Font: Mercabarna. Dades recollides pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (°/0) Verdures Fruites

lr. sem. 1989/1r. sem. 1988 7,7 -0,5
2n. tr. 1989/2n. tr. 1988 4,9 -1,8
2n. tr. 1988/2n. tr. 1987 0,2 5,8
2n. tr. 1987/2n. tr. 1986 6,2 0,6

1988/1987 5,5 1,3
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L'entrada de verdures i fruites a Mercabarna durant el segon
trimestre d'enguany en relació amb el mateix trimestre de l'any
anterior s'ha mantingut dins la tònica ja habitual en els darrers
anys de tendència lleument expansiva.

En concret, el creixement de les verdures durant aquest
primer semestre ha estat clarament superior als increments
registrats en els dos darrers anys. Aquest creixement és
símptoma d'una bona campanya, afavorida per la bonança
climàtica del passat hivern.

L'evolució de la fruita ésmés moderada i, després de la
notable expansió experimentada durant el 2n. trimestre de 1988
en relació amb el mateix període del 1987, aquest any ha
retrocedit lleugerament, dins un marge de fluctuació derivat dels
efectes de la climatologia.



IV.7. Escombraries domiciliàries recollides
a Barcelona

Any

Escombraries

ill Tones n. índex

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

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

Variació (%)
lr. sem. 1989/1r. sem. 1988 3,8
2n. tr. 1989/2n. tr. 1988 5,3
2n. tr. 1988/2n. tr. 1987 8,2
2n. tr. 1987/2n. tr. 1986 6,0

1988/1987 7,3

Les dades d'escombraries domiciliàries recollides a Barcelona
durant el segon trimestre del 1989 reflecteixen un moderat
creixement en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior.
Aquest creixement és inferior als experimentats en els mateixos
trimestres dels anys 1988 i 1987, i també se situa per sota del
creixement mitjà del conjunt de l'any 1988. Tal com ja
s'avançava amb ocasió de les dades del lr. trimestre, després
dels extraordinaris creixements experimentats des del 1986,
sembla que s'entra en una fase de desceleració en la dinàmica
expansiva.
Si en cinc anys el volum absolut d'escombraries domiciliàries

ha augmentat aproximadament en un 30 %, en termes

d'escombraries per habitant, la taxa de creixement ha estat

lleument superior, en passar de 253 kg per habitant i any el 1984
a gairebé 334 kg actualment.

A més de l'impacte conjuntural de l'evolució de la situació
econòmica, també cal tenir en compte la incidència tendencial
de fenòmens de llarg abast, tot i que segurament en aquests
darrers anys no han assolit tanta importància com la derivada
del canvi de conjuntura econòmica. Entre aquests fenòmens
tendencials cal destacar la creixent integració en el mercat de
gent jove amb una capacitat de consum força superior a la de fa
pocs anys, i amb uns hàbits molt més consumistes que els de la
mitjana de població. Igualment, la tendència a consumir més
aliments elaborats, congelats o precintats comporta un

increment dels envasos utilitzats i això es reflecteix en les
deixalles generades.
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IV.8. Fira de Barcelona. Evolució de
i visitants dels diferents salons

la superfície, expositors
(1r. semestre de 1989)

Periodicitat

Superfície
comractada

m2
..._

Expositors directes Expositors representants Visitants

Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total Total

Pielespaña Anual 9.149 245 36 281 11.327

Equipal Biennal 11.187 176 13 189 78 65 143 32.554
Saló Internacional
del Caravaning Anual 14.150 64 5 69 115 27 142 24.282
Gaudí Home Bianual 4.535 94 94 6.041
BCN Home Bianual 975 27 27 2.670
Mostra de Maquinària
per a la Confecció Triennal 10.780 116 6 122 11 284 295 14.570
Gaudí Dona Bianual 4.018 67 62 129 4 4 3.540

Bijuteria de Barnajoia Bianual 4.217 238 6 244 16.348

Graphispag Quadriennal 40.000 445 83 528 92 718 810 87.000
Anticuaris Anual 4.300 137 137 21.424
Saló de l'Esport Anual 10.784 203 11 214 46 272 318 5.246

Hispack Biennal 23.058 239 93 332 488 55.100

Expofryc Biennal 9.505 79 7 86 163 163 55.100
Construmat Biennal 85.524 1.361 187 1.548 330 975 1.305 156.941
Mostra Teixits Bianual 5.653 205 84 289 8.034
Rodatur Anual 6.214 169 25 194 350 115 465 16.379
Tecnoalimentària Biennal 29.672 401 75 476 84 464 548 51.050
Saló Internacional
de l'Automòbil Biennal 101.332 1.076 74 1.150 740.000
Informat Anual 19.029 266 51 317 65 370 435 6.344
Credem Anual 3.138 140 2 142 14 4 18 10.500
Fira Internacional
de Barcelona Anual 35.557 344 503 847 93 464 557 86.416

Total 432.777 6.092 1.323 7.415 1.441 3.762 5.691 1.410.866

Font: Elaboració pròpia apartir de dades facilitades pel Departamentd'Estudis de la Fira de Barcelona.

Durant el lr. semestre de 1989 s'han celebrat vint-i-un salons
a l'àmbit de la Fira de Barcelona, amb una superfície
contractada que ha superat els 430.000 m2. El nombre
d'expositors directes ha superat els 7.400, dels que el 18 % eren

estrangers. En total, aquestes vint-i-una exposicions han estat

visitades per 1.400.000 persones, la meitat de les quals s'han
comptabilitzat en el Saló Internacional de l'Automòbil.
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Una primera anàlisi d'aquestes dades reflecteix l'enorme
expansió experimentada per l'activitat firenca en el seu conjunt
durant aquest semestre en relació amb l'any passat. Tot i que no

són estrictament comparables les dades d'un any en relació amb
el passat en el seu conjunt, atesa l'existència de molts certàmens
amb una periodicitat biennal o més amplia i el desdoblament o
nova creació d'altres, no es pot deixar de remarcar que durant
aquest primer trimestre s'ha contractat més superfície que
durant tot l'any passat. Igualment hi han participat un nombre
d'expositors equivalent al 94 % del total de l'any 1988 i el
nombre de visitants durant aquesta primera meitat d'any és
lleument superior al del total de l'any passat.

Aquesta forta expansió ha estat possible en bona mesura

gràcies a l'augment de nova oferta de superfície al recinte firal
que ha possibilitat atendre més peticions d'expositors i, alhora,
incrementar la superfície contractada per expositor. Aixà s'ha
notat ja en ocasió de la celebració de salons que requereixen
molta superfície com ara l'Internacional de l'Automòbil -amb
més de 100 mil m2 de superfície contractada-, Construmat
-85.000 m2-, els dos de periodicitat biennal, i Graphispag,
quadriennal -amb 40.000 m2. En total, aquests tres salons han
generat més de la meitat de la superfície contractada, el 43 (1/0
dels expositors i han atret el 70 `)/0 dels visitants.

Analitzant l'evolució dels salons de periodicitat anual, es
detecta una tendència força positiva a la majoria, especialment a

Pielespafia i Informat i a la resta de fires relacionades amb el
tèxtil i la moda.



IV.9.1. Enquesta de conjuntura comercial. Grans superfícies (província de Barcelona)

A) Evolució de l'activitat en el trimestre observat (%)

1988 1989

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

1) Evolució del negoci Bona 8 13 31 15 38

Regular 79 71 59 68 62

Dolenta 13 16 10 17 0

B) Evolució de l'activitat en el trimestre observat en relació
amb el mateix trimestre de l'any anterior (%)
2) Volum de vendes Superior 18 20 21 24 40

Igual 58 59 43 52 25

Menor 24 21 36 24 25

C) Evolució de l'activitat en el trimestre observat en relació
amb el trimestre anterior (`)/0)
3) Volum de vendes Superior 25 25 46 12 46

Igual 52 35 46 37 46

Menor 23 40 8 51 8

4) Preus de venda Superiors 34 31 51 47 34

Iguals 64 55 46 44 62

Menors 2 14 3 9 4

5) Nombre de persones ocupades Superior 0 4 8 2 7

Igual 100 87 87 91 93

Menor 0 9 5 7 0

D) Perspectives per al proper trimestre en relació amb el
trimestre observat (%)
6) Evolució del negoci Bona 8 12 12 27 42

Regular 77 78 58 57 54

Dolenta 15 10 30 16 4

E) Factors que dificulten una millora en el negoci (°/0)
(respostes no ponderades)
— No cap d'important 3 4 17 7 11
— Debilitat de la demanda 80 76 53 71 58
— Manca de personal qualificat 3 2 3 5 11
— Increment dels costos d'explotació 17 18 30 21 25
— Dificultats financeres o de tresoreria 10 7 13 10 14
— Altres causes 7 13 26 14 28

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

L'enquesta de conjuntura comercial de la Cambra de Comerç
a les grans superfícies de la província de Barcelona reflecteix
una impressió notablement positiva del que ha estat l'activitat
del sector durant el segon trimestre de 1989. Positiva tant en
relació amb el trimestre anterior —normal donada l'època de
l'any de què es tracta— com, i especialment, en relació amb la
del mateix trimestre de l'any 1988.

L'evolució positiva del nombre d'ocupats i l'augment en el
volum de vendes declarat semblen confirmar el moment
d'expansió viscut per les grans superfícies comercials en el
període de referència. Pel que fa als preus, esmanté la
tendència alcista dels darrers trimestres, encara que es detecta
una relativa desceleració en relació amb els dos trimestres
anteriors.

Pel que fa a les opinions empresarials sobre les perspectives
per al proper trimestre, s'espera una evolució força positiva, en
línia de la seguida durant el segon trimestre. En consonància
amb aquesta evolució, la debilitat de la demanda perd pes com a

factor més rellevant d'entre els que dificulten la millora del
negoci. Per contra, augmenta molt sensiblement el nombre
d'empreses preocupades per lamanca de personal qualificat.
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IV.9.2. Enquesta de conjuntura comercial. Comerç detallista (província de Barcelona)

A) Evolució de l'activitat en el trimestre observat (%)

1988 1989

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

1) Evolució del negoci Bona 19 12 28 15 28

Regular 60
-

59 56 64 61

Dolenta 21 -)9 16 21 11

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

amb el mateix trimestre de l'any anterior (°/0)
2) Volum de vendes Superior 17 16 22 19 26

Igual 42 52 40 41 54

Menor 41 32 38 40 20

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

amb el trimestre anterior (%)
3) Volum de vendes Superior 22 15 54 13 32

Igual 39 26 22 25 42

Menor 39 59 24 62 26

4) Preus de venda Superiors 31 36 45 39 37

Iguals 66 58 52 52 60

Inferiors 3 6 3 9 3

5) Nombre de persones ocupades Superior 2 3 4 4

Igual 94 95 95 92 95

Menor 4 4

D) Perspectives per al proper trimestre en relació amb el

trimestre observat (°/0)
6) Evolució del negoci Bona 10 36 13 21 14

Regular 56 51 58 65 60

Dolenta 34 13 29 14 26

E) Factors que dificulten una millora en el negoci (`)/0)
(respostes no ponderades)
— No cap d'important 7 8 12 9 10
— Debilitat de la demanda 57 55 49 54 48
— Manca de personal qualificat 3 5 6 6 8
— Increment dels costosd'explotació 21 24 23 23 22
— Dificultats financeres o de tresoreria 10 11 12 11 9
— Altres causes 17 17 21 17 17

Font: COCINB. Boletín de estadística y coyuntura. Diversos números.

Les respostes a l'enquesta comercial al comerç detallista de la
província de Barcelona denoten una valoració positiva de
l'evolució del negoci durant el segon trimestre del 1989, en la
mateixa línia que la detectada pel cas de les grans superfícies,
encara que molt més moderada. Es reconeix un increment en el
volum de vendes, tant en relació amb el trimestre anterior com
en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior. Els preus
mantenen la tònica alcista dels darrers trimestres.
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Les perspectives per al proper trimestre són lleument a la
baixa en relació amb el trimestre observat, cosa lògica donada
l'època de l'any de què es tracta. En relació amb un any enrera,
les perspectives són lleument millors.

Entre els factors que dificulten una millora del negoci i que els
comerciants esmenten com a més rellevants destaquen.els
mateixos que en els darrers trimestres —debilitat de la demanda
i increment dels costos d'explotació—, sense variacions
substancials en els seus valors.



IV.10.1. Aproximació distribució de la despesa comercialitzable per grans
Producte/despesa total

(%)
áliiirellIV

apartats

Variació

1988/1980-1981

Producte/despesa total

(%)
1980-1981

Alimentació 51,7 51,1 -0,6
Quotidià no alimentari 7,0 6,7 -0,3

Total quotidià 58,7 57,8 -0,9

Vestit/calçat 12,5 16,3 3,8
Culturailleure/equip personal 6,4 6,7 0,3
Equipament llar 8,2 6,9 -1,3
Vehicles i combustibles 14.2 12,3 -1,9

Total no quotidià 41,3 42,2 0,9

Total despesa comercialitzable 100,- 100,- -

Font: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per M. Tarragó a partir de l'estudi en curs de realització sobre el comerçno quotidià a la ciutat, encarregat per l'Area cFEconomia iEmpreses
de l'Ajuntament de Barcelona.

Degut a l'interès que presenta el fet de conèixer quins
productes consumeixen les famílies residents a Barcelona i quina
part de les seves rendes hi destinen, hom ha cregut interessant
incloure en aquest número de BARCELONA ECONÒMICA una

aproximació a l'estructura de consum comercialitzable dels
barcelonins. A partir dels estudis encarregats per l'Área
d'Economia i Empreses de l'Ajuntament de Barcelona, hom ha
fet una aproximació a les pautes de despesa comercialitzable de
la població i de la seva evolució recent.

Per determinar el pes de cada producte sobre el total de
despesa comercialitzable, hom ha seguit la següent metodologia.
L'Instituto Nacional de Estadística va publicar l'any 1985
l'Enquesta de Pressupostos Familiars realitzada durant el
període 1980-1981. L'explotació d'aquests resultats es va fer a
nivell de municipis de més de 10.000 habitants. Aixà va
permetre establir una microestructura de consum de Barcelona.
L'any 1988, l'INE va dur a terme una nova Enquesta de
Pressupostos Familiars, però, aquesta vegada els resultats
solament s'han explotat a nivell estatal. Per obtenir l'estructura
de despesa dels barcelonins per l'any 1988, hom ha ponderat la
estructura de despesa de l'any 1980 amb les variacions
registrades en els resultats a nivell estatal per l'any 1988.

Hom ha considerat només la despesa realitzada en

establiments comercials. No s'ha tractat la que va destinada a

consum de serveis. Per al tractament de l'informació, s'ha
utilitzat agregacions de cinc dígits.

L'any 1988, els barcelonins van consumir un 55,17 `)/0 del total
de la seva despesa de béns i serveis en despeses
comercialitzables. En el període 1980-1981, el percentatge havia
estat del 56,17 (1/0. Hom constata, doncs, que s'ha produït una
davallada relativa d'un punt en aquest tipus de despesa.
La despesa en béns i serveis comercialitzables, l'any 88 es

distribueix bàsicament entre els apartats d'Alimentació -un
51,1 %-, de Vestit i calçat -un 16,3 %- i de Vehicles i
combustibles -un 12,3%. Si comparem la distribució d'aquesta
despesa en els dos períodes analitzats, constatem que s'ha
produït una reducció del pes relatiu dels epígrafs corresponents
a Vehicles i combustibles, Equipament per la llar, Alimentació i
Quotidià no alimentari. Per contra, el Vestit i calçat registra un

fort creixement en aquest interval. A nivell global i apartat per
apartat, els barcelonins continuen mantenint pautes similars de
comportament pel que fa a la despesa comercialitzable, tot i que

es produeix un lleuger increment de la despesa no quotidiana
-que es pot assimilar a la de béns duradors- en detriment de
la quotidiana -béns no duradors-, tal com correspon als
moderats increments absoluts de renda disponible que s'han
produït durant el període.
A continuació, examinarem quina és l'estructura interna de

cada apartat i quina ha estat la seva evolució. Dins del consum
quotidià -alimentari i altres productes d'adquisició i consum
diari-, hi destaca el pes del sector de l'Alimentació, que
aborbeix un 51,1 % del total de la despesa comercialitzable
-vegeu quadre IV.10.1. Dins del bloc alimentari, el consum en

Alimentació fresca és el més important i representa un 55,2 %
del total destinat a Alimentació -vegeu quadre IV.10.2. La
compra d'aquest tipus de producte s'efectua principalment en els
mercats municipals, autoserveis i botigues de barri. Respecte el
període 1980-1981 no s'observa cap canvi en les pautes de
despesa dels ciutadans i l'Alimentació frescamanté quasi
invariable el seu predomini davant l'Alimentació seca. Pel que
fa a la despesa quotidiana no alimentària, que inclou bàsicament
productes de Drogueria, de Perfumeria, Productes
farmacèutics-, les famílies hi destinen un 6,7 % de la seva

despesa comercialitzable total. Un 51,3 % d'aquest tipus de
compra són productes de Drogueria; la Perfumeria representa
un 27,7 %. Aquests productes s'adquireixen habitualment en
botigues del barri o en autoserveis. Cal tenir en compte el pes
destacable que tenen els productes comercialitzats en
establiments específics, com per exemple els productes
farmacèutics, que absorbeixen un 21 % del total de despesa
destinada a consum quotidià no alimentari.
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flflVIp ICJ II • tJflW! • . .. . .- . ............ . ......-.. .a,ffi. - • .. _

Producte/despesa Producte/despesa
total (%) total (°/0) Variació

A92:12111.,.._ .~1~12aiiiik, 1988/1980-1981

Alimentació fresca 55,4 55,2 -(),2

Alimentació seca 32,4 32,6 ■.-_'

Comercialització específica 12,2 12,2 -

Total alimentació 100,- 100,- -

Drogueria 48,1 51,3 3,2
Perfumeria 25,2 27,7 2,5
Comercialització específica 26,7 21,0 -5,7
Total quotidià no alimentari 100,- 100,- -

Exterior home 20,0 20,2 0,2
Exterior dona 21,0 21,2 0,2
Exterior nen 10,1 10,2 0,1
Calçat nen 5,7 5,6 -0,1
Calçat gran 17,0 16,5 -0,5
Gènere punt 22,8 23,0 0,2
Altres 3,4 3,3 -0,1
Total vestit/calçat 100,- 100,- -

Objectes regal 2,5 3,2 0,7
Discos/cassettes 4,5 3,5 -1,-
Llibres 9,8 9,5 -0,3
Joieria 7,0 9,2 2,2
Esports 1,4 1,1 -0,3
Joguines 9,8 7,6 -2,2
Camping 0,6 0,5 -0,1
Bricolatge gran 0,3 0,3 -

Bricolatge petit 0,6 0,5 -0,1
No enquestat 63,5 64,6 1,1
Total cultura/lleure/equip personal 100,- 100,- -

Tèxtil llar 14,4 17,8 3,4
Moble gran 16,3 17,1 0,8
Moble petit 16,6 14,1 -2,5
Menatge llar 8,9 10,7 1,8
Electrodomèstics 16,6 14,4 -2,2
TV. Ràdio 27,2 25,9 -1,3
Total equipament llar 100,- 100,- -

Cotxes 37,6 39,7 2,1
Recanvis 3,6 3,4 -0,2
Altres vehicles 3,2 3,4 0,2
Consum carburants 55,6 53,5 -2,1
Total vehicles i combustibles 100,- 100,- -

Font: Elaboració próviaen base a la informació facilitada per M. Tarragó apartir de l'estudi en curs d'elaboració sobre el comerçmo quotidià a la ciutat, encarregat per l'Àrea d'Economia i Empreses
de l'Ajuntament de Barcelona.

54



Respecte el període 1980-1981, tot i conservant-se la mateixa

estructura, es denota un augment del consum de productes de
Drogueria i de Perfumeria, mentre que cau accentuadament el
de productes específics.

Si analitzem la composició del consum no quotidià —quadre
IV.10.1—, per l'any 1988, veiem que les famflies destinen una

part important del total de despesa comercialitzable a Vestit i
calçat—16,3 ')/0— i a Vehicles i combustibles—12,3 %. La
despesa en Equipament per la llar representa el 6,9 % i la
relativa a Cultura, lleure i equip personal equival a un 6,7 % de
la despesa total comercialitzable.

Si desagreguem aquests grans blocs—quadre IV.10.2— i pel
que fa a Vestit i calçat l'any 1988, hi destaca el pes del gènere de
punt—un 23 %. La roba exterior de dona assoleix un pes
lleugerament superior a la d'home, amb un 21,2 % i un 20,2 %
respectivament. En comparar els dos períodes, ja hem comentat

que es detecta un fort creixement del pes d'aquest tipus de
despesa en el total de despeses familiars, creixement
especialment rellevant en gènere de punt i roba exterior, tant
d'home com de dona. Pel que fa a la distribució de la despesa,
esmanté pràcticament invariable respecte al període anterior,
inclosa la participació en el total de la despesa destinada als
nens, tot i la disminució accentuada de la població infantil que
s'ha produït durant el període.

Dins el grup de Vehicles i combustibles, l'adquisició de
automòbils i el consum de benzina concentren un 39,7 % i un
53,5 % respectivament del total de despesa comercialitzable
destinada a aquest tipus de consum. Les despeses en

manteniment i utilització dels automòbils i la compra d'altres
vehicles —motos, bicicletes i altresmitjans de transport
personals— són relativament poc significatives, amb un pes d'un
3,4 % cadascuna. En comparar amb el període 1980-1981, hi
sobresurt la davallada de la despesa en combustible —fet
explicable en gran part per la caiguda dels preus dels carburants
al llarg dels darrers anys— i la forta expansió que es detecta en

la despesa en l'adquisició de vehicles.

Dins del bloc de consum en Equipament per a la llar, les
famílies assignen gairebé una tercera part d'aquest tipus de
despesa—un 31,2 %— a l'amoblament dels habitatges, ja sigui
moble gran —un 17,1 %— o moble petit—un 14,1 "Yo. Ressalta
també el pes que assoleix el consum en aparells de televisió i
ràdio que absorbeix aproximadament un 26 % de la despesa. Li
segueix en importància el consum en material tèxtil de la llar,
amb un 17,8 %, i en aparells electrodomèstics —tant de grans
com de petits— amb un 14,4 %. D'altra banda, ja hem
comentat que el pes de l'Equipament per a la llar disminueix en

relació amb la despesa comercialitzable total entre el 1980-1981 i
el 1988. Això es palesa especialment en la despesa en aparells de
televisió i radio i d'electrodomèstics. Aquest fet, encara que
sembli una contradicció amb l'elevada venda d'aquest tipus de
productes, es pot explicar en gran part per l'important caiguda
dels preus registrada per aquests productes coma conseqüència
del procés de vulgarització que han experimentat.

Finalment, dins de l'apartat de Cultura, lleure i equip
personal, cal assenyalar que un percentatge molt important
d'aquest tipus de consum —comper exemple, flors, pel.lícules,
articles fumadors, òptica no correctiva, diaris i revistes, etc— no

han estat objecte d'enquesta. En analitzar el consum ponderat
per l'any 1988, hi destaca el pes de les despeses en llibres —els
llibres escolars estan exclosos d'aquest apartat— que aglutina un

9,5 % del total de la despesa en Cultura, lleure i equip personal.
A continuació se situa el consum d'articles de joieria amb un

9,2 % del total —aquest subapartat inclou articles de joieria i de
bijuteria. En darrer lloc, és rellevant la part de la despesa
dedicada a les joguines, en absorbir un 7,6 % del total.
Respecte al període 1980-1981, esmanté quasibé la mateixa
estructura amb variacions relativament poc significatives. Es
remarca, però, un fort creixement—2,2 punts— en el consum
d'articles de joieria i una marcada davallada —2,2 punts— en el
de joguines, en aquest cas si que segurament afectat per la
disminució de població infantil.
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IV.11. Índex general 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
96,0 107,6 117,9 128,1 136,1 142,2 150,8

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

Maig 97,0 107,8 118,3 130,2 139,4 144,9
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
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

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

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

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

'Dades provisionals.
Font: INE.

Evolució (%) Barcelona Madrid Espanya
març 89 / març 88 5,6 8,3 6,0
març 88 / març 87 4,7 5,1 4,5
març 87 / març 86 7,7 5,6 6,2
març 86 / març 85 10,5 8,6 8,7

març 89 / des 88 1,3 2,5 1,8
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Les darreres dades disponibles semblen confirmar el
manteniment del canvi de signe en el diferencial d'inflació de
Barcelona en relació amb el conjunt de l'Estat i molt
especialment amb Madrid. Tanmateix, la inflació acumulada des
de setembre de 1983 continua sent superior a Barcelona, tot i
que les diferències s'escurcen.

En concret, la variació acumulada durant el lr. trimestre
d'enguany a Barcelona és pràcticament la meitat de l'acumulada
durant el mateix període a Madrid i poc més de les dues terceres

parts de l'enregistrada a Espanya. Les previsions de cara al
segon i tercer trimestre apunten a una clara reducció de les
diferències entre les taxes de Barcelona i el conjunt de l'Estat a
causa d'una acceleració més intensa a Barcelona que al conjunt
estatal.



V. Transports, comunicacions i turisme





V.1. Tràfic de mercaderies pel Port de Barcelona

Ilib
Total Càrrega general Líquids a doll Dolls sòlids

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

IIIK - -

num. Indexs milers de tones

1977 100,0 100,0 3.453 2.217 124 5.223 1.900 2.188
1978 107,6 93,2 3.280 1.750 129 5.329 2.482 1.894
1979 111,6 100,9 3.056 1.792 186 5.798 2.871 2.123
1980 115,9 104,1 2.843 1.469 372 5.763 3.133 2.785
1981 133,1 108,5 3.072 1.388 227 5.746 3.990 3.308

1982 132,1 112,1 3.302 1.473 291 5.210 3.641 4.113
1983 150,0 117,2 3.628 1.517 259 5.531 4.328 4.234
1984 145,0 106,1 3.892 1.634 346 5.064 3.702 3.517
1985 134,6 108,2 3.967 1.953 247 5.439 3.158 3.021
1986 121,4 111,1 3.475 2.113 374 5.641 2.801 2.939

1987 113,9 110,5 3.646 2.343 359 5.949 2.231 2.348
lr. tr. 843 567 104 1.564 718 570
2n. tr. 974 538 88 1.471 570 530
3r. tr. 853 565 86 1.389 596 685
4t. tr. 976 673 81 1.526 347 564

1988 112,0 122.9 3.819 2.649 400 6.339 1.917 2.840
lr. tr. 945 635 117 1.657 415 797
2n. tr. 1.036 727 109 1.596 543 917
3r. tr. 925 603 63 1.427 490 416
4t. tr. 913 684 111 1.659 469 710

1989
lr. tr. 977 727 86 1.909 490 708
2n. tr. 1.002 868 107 1.596 430 491

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

2n. tr. 198912n. tr. 1988

Embarcades Desembarcades

Variació (%) Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

Total -8,8 -4,1 -12,6 -8,8 16,3 -19,1
Càrrega General -3,3 2,4 -8,5 19,4 16,9 21,0
Líquid a doll -1,8 76,9 -10,6 0,0 17,7 -13,7
Dolls sòlids -20,8 -22,4 -20,4 -46,5 1,4 -50,7

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

L'anàlisi de les dades relatives al tràfic de mercaderies al Port
de Barcelona durant el segon trimestre d'enguany revelauna
disminució del volum de la càrrega transportada en relació amb
el mateix període de l'any anterior, degut principalment al
comportament negatiu dels Dolls sòlids. Tanmateix, destaca el
comportament positiu de la Càrrega general desembarcada, tant
en el tràfic de cabotatge com en l'exterior, amb increments del
16,9 i del 21,0 % -respectivament-, en relació amb el segon
trimestre del 1988.

Aquest dinamisme de la Càrrega general desembarcada és
encara més notable en l'evolució enregistrada durant els dos
primers trimestres d'enguany, especialment en el tràfic de
cabotatge, tant en la mercaderia embarcada -10,8 %-, com en

la desembarcada -un 42,7 %. Això posa de relleu el creixent
protagonisme del tràfic de la Càrrega general de cabotatge
davant d'aquest mateix tipus de tràfic exterior, que habitualment
ha estat més important en termes absoluts.
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El fet que els Dolls sòlids registrin tant decreixements absoluts
en relació amb el primer trimestre de l'any, com en relació amb
el mateix trimestre de l'any passat, i que això es produeixi
simultàniament en els fluxos de càrrega i descàrrega, fa pensar
en un possible recés del moderat creixement que es venia
enregistrant durant els últims trimestres. Això segurament és
fruit d'una conjuntura determinada per la pròpia activitat local,
com és el cas del creixement en el sector de la construcció i que
necessariament fa que surti menys Ciment i clínker, de la
mateixa manera que la integració de la Comunitat Europea
tendeix a reduir l'entrada transoceànica de cereals —Llavors i

grans. Quant als Líquids a doll, la disminució d'entrades

procedents de l'exterior en l'epígraf Resta de derivats del petroli
ve compensada per un augment equivalent en el mateix epígraf
procedent de cabotatge. Les variacions en els Líquids a doll
embarcats són molt menys rellevants en termes absoluts, tot i
que es salden amb un lleu decreixement absolut.

Una anàlisi més detallada d'aquests grups mostra que els

Líquids a doll representen el gruix més important del total de les
mercaderies desembarcades, especialment al tràfic procedent de
la resta de l'Estat, que es concentra principalment a la Resta de
derivats del petroli —epígraf que engloba benzina, gas-oi!, fuel,
asfalt, lubrificants i d'altres productes petrolífers— amb un

71,6 `1/0 del total. Al tràfic provinent de l'exterior, la partida més

important és la de Gas natural —29,5 % del total—, i es pot
preveure un manteniment d'aquesta rellevància per la seva

creixent importància com a combustible domèstic i industrial, i
per la política de decidida expansió de la xarxa d'abastament
existent. A termini mitjà, però, quan es faci la connexió amb la

xarxa de canonades europees i es diversifiquin les fonts de

proveïment amb la utilització del gas siberià, l'entrada via

marítima de gas natural pot veure-se'n afectada.

Quant als Dolls sòlids, el més rellevant —a banda de la
disminució d'entrades de Llavors i grans, ja esmentada abans

és que el Ciment i clínker embarcat cap a la resta de l'Estat ja
supera l'embarcat cap a l'exterior, el qual, d'altra banda,
continua disminuint en termes absoluts de forma accelerada.
Com ja hem comentat en altres ocasions, l'estrebada de la

demanda de ciment per part del sector de la construcció, tant a
Catalunya com a la resta de l'Estat, queda explicada pel
capgirament absolut dels mercats del sector en relació amb la
tònica del decenni anterior.
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L'anàlisi més detallada dels diferents epígrafs en què es

desagrega el tràfic de laCàrrega general reflecteix que
s'escurcen les diferències entre el volum de la mercaderia
embarcada i el de la desembarcada. Aquesta darrera passa
d'equivaldre el 74,5 % de la primera, durant el primer trimestre
de l'any, al 86,6 % en aquest segon trimestre. Per tant el
caràcter «exportador» del port en termes de Càrrega general
tendeix a diluir-se ràpidament, a causa sobretot del fet que la
mercaderia desembarcada té una distribució poc equilibrada
entre tràfic de cabotatge i exterior, car aquest últim representa
el 75,4 % del total i amb un creixement molt més intens. D'igual
manera, el conjunt del tràfic exterior embarcat i desembarcat és
més intens que l'interior—61,1 % del total de la Càrrega
general— la qual cosa és deguda, altre cop, al volum que
assoleixen les mercaderies descarregades procedents de
l'exterior.

A la Càrrega general embarcada destaquen, dins del tràfic de

cabotatge, les partides que recullen els productes alimentaris
—Begudes, Fruites, Pinsos i farines, Peix i conserves, Cafè i

d'Altres productes alimentaris—, amb un 15,8 % del total, i els
Vehicles usats—14,1 %—, epígraf que registra un augment, de
caràcter estacional, superior al 936 % respecte al trimestre
anterior i que, no s'ha d'oblidar, recull els vehicles que realitzen
el trajecte a les Illes, que no es tracta de tràfic de mercaderies en

sentit estricte. Al tràfic exterior embarcat, les partides més

importants són les de Productes siderúrgics —8,2 %— i
Productes químics envasats —5,7 %, tal com ha esdevingut
durant els últims trimestres.

Quant a la Càrrega general desembarcada, la partida més
rellevant és la de Vehicles usats —8,5 ')/0— i que, igual que en

els fluixos d'embarcament, experimenta un augment significatiu
degut a les causes que ja hem comentat i que, al mateix temps,
fa que el pes de laCàrrega desembarca de cabotatge sigui
superior a l'enregistrat els últims trimestres.

Pel que fa a la Càrrega general desembarcada procedent de
l'exterior, els increments més rellevants es produeixen en els

epígrafs Productes químics envasats, Fusta i derivats, Altres
productes alimentaris, i Altres mercaderies.

Val a dir que, si s'analitza una evolució del tràfic durant els
últims trimestres hi ha epígrafs que experimenten variacions

que, encara que siguin rellevants quant al volum de mercaderia

que afecta, no responen a variacions reals de la composició del
tràfic, com és el cas d'Envasos i contenidors. D'igual manera
que hi ha partides que estan sotmeses a oscil.lacions estacionals,
com ara les Fruites.



V.1.1. Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades, de
i exterior, al Port de Barcelona segons els principals agregats

cabotatge
(abril-juny 1989)

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

Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior Cabotatge ior Cabotatge Exterior

Líquids a doll 22.965 83.494 811.583 782.575 3,18 10,22 73,91 42,15

1. Gas natural 20 - - 547.302 0,00 -
- 29,48

2. Gas butà propà 9.467 14 2.186 22.993 1,31 0,00 0,20 1,24
3. Resta derivats del petroli 1.595 3.127 785.579 103.866 2,22 0,38 71,55 5,59
4. Productes químics 4.646 12.795 11.882 49.342 0,64 1,57 1,08 2,66
5. Olis i greixos 1.504 20.223 - 10.305 0,21 2,48 - 0,55
6. Altres 5.733 47.335 11.936 48.767 0,79 5,79 1,09 2,63

Dolls sòlids 184.692 246.169 72.393 417.307 25,55 30,13 6,59 22,47

7. Ciment i clínker 145.846 118.099 46.293 6.315 20,17 14,45 4,22 0,34
8. Llavors i grans 1.648 94 2 198.556 0,23 0,01 0,00 10,69
9. Potassa 30.299 120.273 - 53 4,19 14,72 - 0,00
10. Adobs i fosfats 2.544 4.562 - 3.807 0,35 0,56 - 0,21
11. Productes minerals 334 9 694 180.906 0,05 0,00 0,06 9,74
12. Ferralla 19 63 12.952 628 0,00 0,00 1,18 0,03
13. Altres 4.002 3.069 12.452 27.042 0,55 0,38 1,13 0,46

Càrrega general 515.277 487.355 214.019 656.939 71.28 59.65 19,49 35,38

14. Envasos i contenidors 47.385 181.362 48.632 159.837 6,55 22,20 4,43 8,61
15. Productes siderúrgics 16.042 67.121 2.969 67.024 2,22 8,22 0,27 3,61
16. Sabons i detergents 17.808 3.017 41 171 2,46 0,37 0,00 0,00
17. Productes químics envasats 32.056 46.865 20.227 38.177 4,43 5,74 1,84 2,06
18. Materials construcció 42.371 26.833 219 24.421 5,86 3,28 0,02 1,32
19. Vehicles, maquinària i accessoris 27.064 30.936 1.540 35.592 3,74 3,79 0,14 1,92
20. Vehicles usats 102.025 5.893 93.058 5.520 14,11 0,72 8,48 0,30
21. Begudes 36.509 10.539 78 5.311 5,05 1,29 0,01 0,29
22. Fruites 7.024 279 20.039 3.256 0,97 0,03 1,83 0,18
23. Pinsos i farines 15.132 2.230 845 5.371 2,09 0,27 0,08 0,29
24. Peix i conserves 3.764 5.120 553 13.645 0,52 0,63 0,05 0,73
25. Cafè 164 355 - 26.474 0,02 0,04 - 1,43
26. Altres productes alimentaris 51.522 14.632 9.141 35.107 7,13 1,79 0,83 1,89
27. Tabac 1.507 460 1.583 1.581 0,21 0,06 0,14 0,09
28. Teixits i filats 3.720 3.198 112 10.046 0,51 0,39 0,01 0,54
29. Cotó i cuirs 266 1.897 416 31.482 0,04 0,23 0,04 1,70
30. Fusta i derivats 5.245 1.573 349 51.382 0,73 0,19 0,03 2,77
31. Paper i cartró 7.362 7.675 1.557 30.013 1,02 0,94 0,14 1,62
32. Altres mercaderies 98.311 77.370 12.660 112.529 13,60 9,47 1,15 6,06

Total 722.934 817.018 1.097.995 1.856.821 100,- 100,- 100,- 100,-
Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.
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V.2. Trànsit de passatgers i tràfic de mercaderies per l'Aeroport
Avions Passatgers (milers)

de Barcelona
Mercaderies (Tones)

Any Totalik Interior Ullinacional To In Int ional Interior Internacional

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 1.63 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 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 49.035 n.d. n.d.
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
lr. 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

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

V.2.1. Usuaris del pont aeri nuleN

ffimestre.. 1988 1989

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

Total 1.444,7

Font: Aeroport de Barcelona.
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Variació (%)

2n. tr. 1989/2n. tr. 1988 1988/1987

Passatgers Mercaderies Passatgers Mercaderies

Total
Interior
Internacional

17,4
12,5
26,8

13,1
14,0
12,0

8,3
9,6
5,8

26,2
25,0
27,7

De l'anàlisi de les dades de trànsit de passatgers per
l'Aeroport durant el segon trimestre d'enguany, se n'ha de
destacar el manteniment de la tendència clarament alcista, una
tendència iniciada ara fa dos anys. Especialment remarcable és
l'evolució del trànsit internacional.

Pel que fa al nombre d'avions, és repeteix el mateix
comportament que pels passatgers, amb taxes de creixement
molt més elevades pels vols internacionals que no pels nacionals.

S'ha de destacar l'expansió del tràfic de mercaderies, amb
ritmes de creixement a l'entorn del 13 %, sensiblement inferiors
als experimentats durant l'any 1988. Malgrat aquesta
desceleració dels ritmes de creixement, durant el lr. semestre
d'enguany l'Aeroport ha canalitzat un volum de mercaderies
gairebé un 40 % superior al del mateix període de 1987.

Per últim, en aquest número s'enceta la publicació de les
dades d'usuaris del pont aeri amb Madrid. De moment la
informació disponible no permet una anàlisi massa exhaustiva.
Esperem millorar-la en propers números. De totes maneres, tot
i només disposar de les dades de 1988 i primera meitat del 1989,
es confirma el pes d'aquest servei sobre el total del trànsit
interior -amb al voltant d'una tercera part del total-, amb una

clara tendència a l'alça que, en aquest primer semestre, es
tradueix en uns ritmes molt més expansius que els del conjunt
del trànsit interior.
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V.3. Utilització del transport públic urbà (Milions de viatgers transportats)*

1111
Metro Autobusos**

Total Ferrocarril
Sarrià

1977 268,0 241,1 509,1 n.d.
1978 258,7 223,5 482,2 n.d.
1979 243,2 219,8 463,0 n.d.
1980 238,9 213,3 452,2 18,9
1981 226,5 212,3 438,8 17,7

1982 214,2 226,4 440,6 17,0
1983 223,7 211,7 435,4 17,6
1984 236,8 189,1 425,9 17,2
1985 240,8 181,0 421,8 17,2
1986 245,6 164,4 410,0 17,7

1987 247,8 166,2 414,0 18,0
lr. tr. 66,4 39,3 105,7 n.d.
2n. tr. 64,1 45,4 109,5 n.d.
3r. tr. 49,4 36,7 86,1 n.d.
4t. tr. 68,0 44,8 112,8 n.d.

1988 253,4 163,2 416,6 18,2
lr. tr. 68,3 41,0 109,3 5,2
2n. tr. 65,9 42,0 107,9 4,7
3r. tr. 51,3 34,1 85,4 3,2
4t. tr. 67,9 46,1 114,0 5,1

1989
lr. tr. 67,7 39,1 106,8 5,8
2n. tr. 63,1 38,8 101,9 5,3

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

Font: F.C. Metropolità de Barcelona. Transports de Barcelona iFerrocarrils de la Generalitat. Dades recollides pel Servei d'Estadísticade l'Ajuntamentde Barcelona.

2n. tr. 1989/ lr. sem. 1989/
Variació (%) 2n. tr. 1988 lr. sem. 1988 1988/1987

Metro -4,2 -2,5 2,3
Autobús -7,6 -6,1 -1,8
Ferr. Sarrià 12,8 12,1 1,1

Una primera anàlisi de les dades d'utilització del transport
públic urbà durant el segon 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. Tanmateix, en el metro també es produeix una
caiguda en el nombre d'usuaris, de forma que se situa a nivells
inferiors, no només als del mateix trimestre de l'any passat, sinó
també en relació amb fa dos anys. Per contra, les dades de
viatgers que han utilitzat el Ferrocarril de Sarrià en la part del
recorregut urbà reflecteixen un increment molt notable en

relació amb el mateix període de l'any anterior. Tot i amb això,
cal tenir en compte que el fluix de passatgers enregistrat el segon
trimestre del 1988 sembla anormalment baix en comparació amb
el primer i el quart trimestre del mateix any. Per tant, caldrà
esperar a propers trimestres per veure si aquest important
increment produït en el segon trimestre d'enguany esmanté o
prové, bàsicament, çl'una regularització i equiparació entre els
fluixos corresponents als tres primers trimestres de temporada
alta.

Pel que fa al metro i a l'autobús, cal recordar que durant
aquest segon trimestre de l'any hi hagué 4 dies de vaga al metro
i 5 als autobusos, en dos dels quals la vaga va concidir a ambdós
sistemes de transport. Segons Transports de Barcelona, S.A., si
s'avalua la pèrdua de passatgers derivada dels dies 'de vaga
-tenint en compte l'ús dels serveis mínims i el transvasament de
passatgers d'un medi a l'altre, quan no coincidien en la vaga- i

s'homogeneïtzen les dades amb les del mateix trimestre de l'any
anterior, la pèrdua de passatgers a l'autobús es reduiria al
-1,85 % mentre que el metro n'hauria guanyat un 3,65 %.
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V.4. Utilització i estructura de la xarxa telefònica
Conferències telefòniques efectuades pels abonats de Barcelona

Any

Interurbanes Internacionals Internacionals/
(0k)

Interurbanesmilers milers n. índexs

1976 107.704 100,0 2.838 100,0 2,6
1977 110.016 102,1 2.936 103,5 2,7
1978 124.291 115,4 3.615 127,4 2,9
1979 124.192 115,3 4.098 144,4 3,3
1980 143.364 133,1 4.231 149,1 3,0

1981 148.471 137,9 4.815 169,7 3,2
1982 153.252 142,3 5.225 184,1 3,4
1983 161.641 150,1 5.369 189,2 3,3
1984 168.567 156,5 5.685 200,3 3,4
1985 168.760 156,7 6.355 223,9 3,8

1986 175.979 163,4 8.226 289,9 4,7
1987 192.347 178,6 9.807 345,6 5,1

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

1989
lr. tr. 54.949 3.394 6,9
2n. tr. 61.055 3.962 6,5

W
Estoc de línies en servei i demanda telefónica total a Barcelona

31-XII-1986 31-XII-1987 31-XII-1988 iiddW89

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

818.773
723.212
561.083
162.129
94.089
1.472

Sol.licituds
de línies

pendents
d'acompliment

Total
LR

LE

LTP

12.258 10.819 8.353
5.809
2.544

0

7.631
4.742
2.736
153

Demanda telefònica Total 760.656 783.091 812.206 826.404

LR = LP+LNP LP = Línies Privades LE = Línies d'Enllaç (centra emes)
LR = Línies Regulars LNP = Línies No Privades LTP = Línies de Telèfons Públics

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

2n. tr. 1989/ lr. sem. 1989/
Variació (°/0) 2n. tr. 1988 lr. sem. 1988 1988/1987

Conferències interurbanes 15,5 8,7 9,0
Conferències internacionals 42,5 37,6 13,0

La informació disponible sobre conferències telefòniques i
demanda de línies durant el segon 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 durant el segon trimestre elevadíssims,
superiors al 40 %, en relació amb el mateix trimestre de l'any
anterior.
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Aquestes dades reforcen la tendència dels anys anteriors, en

els que les conferències internacionals han crescut a ritmes
superiors que les interurbanes, tot i que la informació referida a

aquest darrer tipus de conferències per al primer semestre
permet entreveure el manteniment d'uns ritmes de creixement
notables, a l'entorn del 9,0 %.
Pel que fa al total de línies instal•lades, l'estoc en acabar el

segon trimestre d'enguany era un 4,0 % superior al d'un any
abans, amb un creixement comparable a l'enregistrat en acabar
l'any 1988 -4,1 %-, que denota la permanència d'una forta
demanda, donat que el nombre oficial de sol.licituds pendents es

manté relativament estable. Quant a tipus de línies, les dades en

acabar aquest segon trimestre remarquen les diferències en els
ritmes de creixement segons siguin d'enllaç, no privades i
privades, en ordre de major a menor, segons el nivell de
vinculació a l'activitat econòmica.



V.5. Enquestes d'activitat turística

V.5.1. Estimació del nombre de pernoctacions i de visitants a Barcelona durant el trimestre
maig/juny/juliol de 1989

Nombre Nivell d'ocupació (b) Nombre de Nombre Pemoctacions/
Categoriaiiiiikffli6hgn habitacions

H 5* 3.087 58 86 165.006 43.423 3,80
H4* 6.110 61 81 341.207 103.396 3,30
H3* 6.353 68 72 394.521 116.036 3,40
H2* 1.700 76 81 119.020 33.061 3,60
H 1* 1.466 73 81 99.266 28.362 3,50
HS 3* 501 70 85 32.403 8.757 3,70

Total 19.217 65 79 1.151.423 333.035 3,46
(a) Patronat de Turisme de Barcelona a 01/05/89
(b) Dades obtingudes apartir de l'enquesta realitzada als directors d'hotel.

Més de 330 mil visitants pernocten a Barcelona entre maig ijuliol

La segona Enquesta d'Activitat Turística de Barcelona,
corresponent al trimestre maig-juliol, permet estimar que el
nombre de visitants a la ciutat que han pernoctat en hotels d'una
a cinc estrelles i en hostals de 3 estrelles ha estat de 333.035
persones, que han generat un nombre total de 1.151.423
pernoctacions. Això representa, en relació amb el trimestre
anterior, un increment del 7,8 % de visitants i del 9,1 %
pernoctacions, ja que la durada mitjana en termes de
pernoctacions s'ha incrementat lleument i ha passat de 3,41 a

3,46 pernoctacions per persona. El nombre de dies d'estada
mitjana per persona durant aquest trimestre es xifra en 4,4.

En totes les categories d'hotel es produeix un increment
absolut de les pernoctacions, especialment en les més baixes, si
bé també es partia de valors absoluts més reduïts. Entre els
hotels de més categoria, els de 3 i 4 estrelles —que generen vora

dues teceres parts de l'oferta total de places que són objecte
d'anàlisi quantitativa— són els que experimenten increments
menors, que en el cas dels hotels de 3 estrelles són quasi nuls.
En canvi, en els hotels de 5 estrelles es produeix un increment
notable en el nombre de pernoctacions. Aquest és el tipus
d'hotel, d'altra banda, on la ratio de pernoctacions per visitant
és més elevada, en contraposició amb els de 3 i 4 estrelles, que
és on ésmés baixa.

Tots els segments d'hotels se situen durant aquest trimestre en

uns nivells d'ocupació de les habitacions entre el 81 i el 86 %,
màxim que correspon precisament als hotels de 5 estrelles.
L'única excepció és la dels hotels de 3 estrelles, on el nivell
d'ocupació de les habitacions resta en el 72 %, percentatge,
d'altra banda, que no deixa de ser prou elevat. Si comparem el
nivell d'ocupació de les habitacions amb el de les places,
constatem que és en els hotels de 4 i, sobretot, 5 estrelles, on és
més freqüent el fenomen que una sola persona ocupi una
habitació doble. Això sembla que ocorre en el 50 % dels casos

en hotels de 5 estrelles i en una tercera part en els de quatre.

Fort augment dels visitants per motiu de fires i congressos

El trimestre maig-juliol inclou la primera meitat del que
habitualment es considera temporada alta turística, perquè el
turisme vacacional esdevé massiu. Tanmateix, si comparem els
resultats d'aquest trimestre amb els corresponents al trimestre
anterior, els motius de viatge que declaren els entrevistats no

varien substancialment entre els dos períodes. Els visitants per
motius comercials o de negocis continuen sent el grup
àmpliament majoritari, tot i una certa disminució en relació amb
el trimestre anterior, sens dubte a causa de l'alentiment en
l'activitat econòmica que l'inici de l'estiu implica. Els visitants
per motius vacacionals augmenten, però moltmés lleument del
que inicialment podria pensar-se, mentre que els que vénen per
fires o congressos són els que creixen més en comparació amb el
trimestre anterior.

Les moderades modificacions en el motiu de la visita, entès
com el factor determinant del perfil del visitant i de les
característiques de la visita, comporten tan sols canvis limitats en

les respostes a les restants preguntes de l'enquesta, la qual cosa
reforça el grau de significació general, per a tot l'any, de les
dades ja conegudes del trimestre anterior.

D'aquesta manera, en el perfil personal dels visitants,
continuem trobant-nos amb una proporció de tres a un entre

homes i dones, i amb una accentuació del predomini dels
visitants en edats compreses entre els 25 i 34 anys i, sobretot,
entre els 35 i 49. Aquest darrer grup té una importància
especialment destacada entre els visitants per motius de negocis i
els de fires i congressos. Els visitants de turisme vacacional són
els que incorporen amb major proporció persones entre 18 i 24
anys i els que compten amb una menor presència de gent per
damunt dels 50 anys.
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V.5.2. Enquesta d'activitat turística

Sexe (%)
Homes
Dones

Total

Edat (°/0)
14-18
19-24
25-34
35-49
50-64
+65
Total

Nacionalitat (°/0)
Espanyola
Madrid
País Basc
Andalusia
País Valencià
Altres

Estrangera
Francesa

Britànica
Italiana
Alemanya
Americana

Japonesa
Altres

Total

Professió de l'enquestat (%)
Professional liberal
Alt directiu
Quadres intermedis

Empleat
Tècnic superior
Estudiant
Altres

Total

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

Raons d'elecció de Barcelona (`)/0)
Coneixement previ
Per recomanació
Com acompanyant
Etapa viatge
Informació (fulletó...)
Recomenació agència viatges
Altres

Total

Repetitivitat de la visita (<1/0)
No cap vegada
1 vegada o més
Total

Mitjà de transport utilitzat (%)
Avió
Vehicle propi
Autocar/Autobús
Tren

Altres
Total

Durada de l'estada mitjana a la ciutat
Dies
Nits

a Barcelona

F-A

74,0
26,0
100,-

3,8
14,8
23,0
38,0
18,0
2,4

100,-

46,3
11,5
6,3
5,2
4,9
18,4
53,7
12,4
11,2
10,9
4,3
2,1
1,6
11,2
100,-

19,9
17,8
14,7
13,0
11,1
10,6
12,9
100,-

51,3
24,5
13,1
11,1
100,-

17,3
82,7
100,-

51,9
29,3
12,8
5,4
0,6

100,-

4,3
3,4

(dades

Forma de contractació de l'allotjament (%)
Origen/intermediari
Destinació/intermediari
Destinació/no intermediari

Origen/no intermediari
Total

Règim d'allotjament (%)
Habitació i desdejuni
Només habitació
Pensió completa
Mitja pensió
Total

Acompanyat per (°/0)
Sol

Amic/companys
Amb la família
Amb fills
Sense fills

Grup organizat
Total

Distribució de la despesa-extrahotelera (%)
Menjar/beguda
Compres
Entreteniment

Transport intern
Altres

Total

Principals visites efectuades (%)
Barri Gòtic/Ciutat Vella
Gaudí/Modernisme
La Rambla

Montjuïc
Museu Picasso
Port/Colom/Barceloneta
Museus

Valoració dels enquestats sobre els següents punts
(Mitjana, en base a valoració de al 10)
Oferta arquitectònica
Oferta cultural
Quantitat de l'oferta comercial
Qualitat de l'oferta comercial
Entreteniment
Qualitat de l'oferta hotelera
Caràcter/amabilitat dels ciutadans
Accessos
Clima
Transport públic
Nivell d'informació
Quantitat de l'oferta hotelera
Nivell de preus
Netedat de la ciutat

Seguretat ciutadana
Contaminació ambiental*
Qualitat iquantitat de l'oferta de restauració
Nivell d'atenció dels comerços visitats
Decoració de comerços i presentació aparadors

Grau de satisfacció de l'estada a Barcelona (°/0)
Força satisfet
Molt satisfet
Indiferent
Poc satisfet
Molt insatisfet
Total

trimestrals)

F-A

58,2
22,6
10,1
9,1

100,-

38,5
33,0
18,9

9,6
100,-

58,7
22,4
10,9
7,6
0,4

100,-

19,0
15,8
14,6
11,6
10,6
8,4
5,3

8,4
7,7
7,5
7,3
7,5
7,2
7,1
6,9
6,8
6,6
6,6
5,6
5,5
5,4
4,9
4,7

60,4
26,4
11,3
1,7
0,2

100,-

Mg-J1

76,8
23,2
100,-

1,0
8,6

29,1
46,9
12,6
1,9

100,-

42,8
12,5
4,2
3,5
6,6
16,0
57,2
14,1
11,7
10,7
6,1
2,6
1,2
10,8
100,-

14,8
17,2
20,0
17,8
7,9
5,8

16,5
100,-

43,7
27,2
19,0
10,1
100,-

31,5
19,9
14,6
10,4
7,1
6,6
10,6
100,-

17,2
82,8
100,-

56,5
24,2
5,4
13,5
0,4

100,-

4,4
3,5

Mg-J1

52,9
15,7
15,0
14,1

100,0

63,3
28,1
0,2
8,4

100,-

31,0
42,4
24,5
6,2
18,3
2,1

100 -

75,0
10,8
10,5
3,4
0,3

100,-

32,6
22,4
18,6
17,2
11,4
5,8
7,0

8,7
8,1

8,0
7,5
7,3
7,3

7,0
6,5
5,8
6,3

4,6
4,3
7,7
7,2
7,6

60,4
27,4
5,3
1,1

100,-
' A partir de la segona Enquesta. hom ha agrupat els conceptes de neteda de la ciutat i de contaminació ambiental.
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Aspectes de Barcelona segons l'opinió dels enquestats (%) (dades trimestrals)
F-A Mg-J1 F-A Mg-J1Considerats més positius: Considerats més negatius:

Esmentats en primer lloc Esmentats en primer lloc
Oferta arquitectònica/monumental 49,1 63,6 Pol.lució ambiental (sorolls, fum...) 20,1 34,5
Oferta cultural 4,7 8,1 Seguretat ciutadana 14,0 16,0Oferta de Ileure/entreteniment 8,5 5,9 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 Tràfic 9,2 12,4
Esmentats en segon lloc Senyalització 10,7
Oferta arquitectònica/monumental 24,2 23,1 Esmentats en segon lloc:
Oferta cultural 23,4 39,3 Seguretat ciutadana 16,9 27,0Caràcter/amabilitat dels ciutadans 20,4 38,5 Nivell general de preus 16,8 8,7
Oferta de lleure/entreteniment 18,9 30,3 Pol.lució ambiental 15,3 38,2
Infrastructura de comunicacions/accessos 12,9 20,6 Pocs hotels 12,5 13,6

Caràcter/Amabilitat dels ciutadans 11,5 10,4
Tràfic 10,2 5,7
Senyalització 17,3

Font: Patronat de Turisme de Barcelona. Elaboració pròpia.

El trimestre ha comportat un reforçament de la presència
d'estrangers en relació amb les persones provinents de la resta
de l'Estat. Entre aquests darrers destaca l'increment relatiu dels
visitants de Madrid i del País Valencià, que se situen en els dos
primers llocs en importància. Per contra, disminueix la presència
de visitants del País Basc i d'Andalusia.

Quant als estrangers, augmenta la presència de francesos i
britànics i s'estabilitza la d'italians, els tres grups majoritaris.
Entre els grups de menor entitat, cal destacar l'augment
d'alemanys i de nord-americans i la disminució de japonesos. En
aquest sentit, cal remarcar les diferències existents en la
composició per nacionalitats entre els visitants estrangers a

Barcelona i els del conjunt de Catalunya, on francesos i
alemanys són àmpliament majoritaris. Cal remarcar que, a
d'altres grans ciutats europees, el turisme japon6i, sobretot,
nord-americà hi assoleix uns nivells molt superiors de
participació en el total de visitants, la qual cosa parla de
l'important mercat potencial que aquest tipus de visitants encara

representen.

Pel que fa a les professions dels enquestats, s'observa una certa
disminució de la qualificació mitjana en relació amb el trimestre
passat, que era molt elevada. Així, els quadres intermedis i els
empleats esdevenen els dos grups professionals més nombrosos,
seguits dels alts directius, que esmantenen, mentrebaixa la

presència de professionals liberals i de tècnics superiors.
Tanmateix, i com correspon a unes persones amb predomini de
motius de visita relacionats amb activitats de negocis i
congressuals, el perfil mitjà continua sent d'una elevada
qualificació professional

Pel que fa al mitjà de transport emprat, l'avió reforça el seu

predomini absolut sobre totes les altres vies d'accés, i ho fa en

detriment de l'accés per carretera, sigui en vehicle propi o en

autocar, mentre que es constata un important increment dels
enquestats que declaren haver arribat a la ciutat en tren.

Quant a la repetitivitat de la visita, les dades d'aquest
trimestre refermen la constatació avançada en l'enquesta
anterior que en la gran majoria es tracta de persones que ja
havien estat a la ciutat: només un de cada sis enquestats venia
per primera vegada. A més, el percentatge d'aquells que
podríe'm anomenar visitants habituals -que vénen almenys un

cop a l'any- arriba al 22 `)/0 del total. En aquest cas, la
diferència entre els que vénen per turisme i els que ho fan per
motius relacionats amb la feina és força acusada, de forma que
entre els primers, els que visiten la ciutat per primer cop arriben
al 39 % i els que només hi havien estat una vegada constitueixen
una tercera part del total.

El boca-orella, factor determinant de captació del visitant que ve

per primera vegada

Si aprofundim en les circumstàncies que han acompanyat
l'elecció de Barcelona com a destinació entre els visitants que no

vénen condicionats per la feina -bàsicament els turistes
vacacionals-, constatem que el 41 % afirma que és el fet de
conèixer prèviament la ciutat el que l'ha impulsat a venir. Hi ha
un 25 % de persones per als que la recomanació de familiars o
amics ha estat determinant. Les agències de viatges i els fullets
informatius han induït, cadascun, el 9 `1/0 de les visites per
turisme.

És a dir, entre la nova demanda, que mai no havia estat a la
ciutat abans, captada per motiu de turisme vacacional, la
propaganda boca-orella és determinant en el 58 % dels casos,
mentre que les agències i els fullets informatius apareixen com a

responsables d'entre el 20 i el 22 % dels nous visitants captats.
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A altra banda, si ens referim al total de visitants del trimestre

enquestats, la tasca promocional directa que poden representar
els fullets informatius i la indirecta que constitueixen les accions
prop de les agències de viatge perquè recomanin Barcelona com

a destinació, hauria originat al voltant del 5 % dels visitants
totals. Tanmateix, si tenim en compte els que vénen per primera
vegada—sigui pel motiu que sigui—, n'hi ha una quarta part per
als que agències i fullets han estat determinants per la seva

decisió. Tot i amb això, caldrà esperar a posteriors enquestes
per refermar aquestes conclusions, ja que aquesta és una

pregunta que es fa per primera vegada en aquest trimestre, i
com totes les que fan referència a subgrups de la mostra total, la
seva significació disminueix a mesura que la mostra es fa més

petita.

Tornant al conjunt de la mostra, i pel que fa a la companyia
amb què s'efectua la visita, aquells que ho fan amb amics o

companys esdevenen els més nombrosos i els que ho fan sols
resten en segon lloc. Aquests canvis en relació amb el trimestre

passat sembla que cal atribuir-los a l'augment de visitants per
fires i congressos—on la tendència a venir amb amics o

companys és molt elevada— i la disminució dels que vénen per
negocis, on hi ha una major proporció de persones que viatgen
soles. Les visites en família queden pràcticament restringides als
qui vénen per turisme vacacional. D'aquestes, només una

tercera part pot considerar-se estrictament familiar en la mesura

que vénen amb fills. Cal també destacar la pràctica desaparició
de persones en grup organitzat. Hom diria que les visites a

Barcelona en grups organitzats es limiten als mesos de menor

afluència de turisme vacacional. Tanmateix, aquesta és una
apreciació que caldrà contrastar en els pròxims mesos.
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La contractació de l'allotjament es fa bàsicament en origen
—en 2 de cada tres casos— i d'aquests la gran majoria, el 80 %,
utilitza intermediaris, sigui una agència de viatges o mitjançant
l'acord de l'empresa o l'organització congressual amb un hotel.
Els únics que contracten majoritàriament l'allotjament en
destinació són els visitants per turisme, que també són els que
tenen més tendència a prescindir d'intermediaris. D'altra banda,
i tornant al conjunt de la mostra, només el 29 % dels visitants es

posen en contacte directament amb l'hotel per contractar
l'allotjament i ho fan en una proporció semblant entre destinació
i origen. Cal remarcar també que, d'entre les persones que
arriben a la ciutat sense hotel contractat, la meitat el contracten
un cop aquí però via intermediaris, sigui a les oficines a tal
efecte que hi ha a l'aeroport o d'altres formes similars. Això vol
dir que només el 15 % del total de visitants es mou pel seu
compte per la ciutat a la recerca d'allotjament. En aquesta
pregunta, com en l'anterior, caldrà esperar els resultats de les
pròximes enquestes per acabar de refermar els resultats aquí
exposats ja que és laprimera vegada que es fa.

El règim d'allotjament àmpliament majoritari és el d'habitació
amb esmorzar, seguit del d'habitació sola. En relació amb el mes

passat destaca la pràctica desaparició dels qui s'allotgen en règim
de pensió completa, la qual cosa cal relacionar-la segurament
amb la pràctica desaparició de les persones que ens visiten en

grups organitzats.

La despesa extrahotelera, d'altra banda, està en bona part
relacionada amb el tipus de règim d'allotjament contractat. La
pràctica desaparició de la pensió completa i la lleu baixa de la

mitja pensió explica en bona part l'augment de la proporció de
despeses extrahoteleres destinades a menjar i beure. Tanmateix
resulta significatiu que l'augment d'aquest tipus de destinació
només afecti, tot i que en termes relatius, la despesa en

compres,mentre que la despesa en lleure esmanté. En termes

absoluts, però, els enquestats declaren un volum de despesa
extrahotelera molt més elevat que el de l'anterior trimestre i que
es xifra en 18.400 pts. de mitjana diària, amb un increment de
vora el 60 %. En aquest cas, l'increment d'aquest tipus de
despesa que comporta la desaparició del règim d'allotjament en

pensió completa no explica un increment tan substancial en
relació amb el trimetre anterior de despesa extrahotelera
declarada. Tenint en compte que totes les preguntes d'aquest
tipus incorporen una gran dosi de subjectivitat, caldrà esperar a

posteriors enquestes per determinar amb més claredat la despesa
extrahotelera real.



Cal fomentar la visita de laciutat per part dels visitants que vénen

per negocis o per fires i congressos

Quant a les visites efectuades a la ciutat, la situació és molt
diferenciada segons el motiu de vinguda a Barcelona. De forma
similar al trimestre anterior, dels visitants que vénen permotiu
de negoci o fires i congressos, només un 37 o 38 % efectua
visites estrictament turístiques. Les activitats d'aquests visitants
es limiten quasi sempre a la Ciutat Vella—Barri Gòtic,
Rambla— i, més escadusserament, a Montjuïc i la Sagrada
Família. En aquest sentit, i tenint en compte que es tracta dels
visitants amb superior nivell cultural sembla que hi ha una
escassa informació sobre altres atractius turístics de la ciutat,
més enllà dels barris vells i el centre històric, destinació comuna

de les visites a qualsevol ciutat, i el mirador de Montjuïc, d'altra
banda l'indret on se celebra la fira i la majoria dels congressos,
fet que es reflecteix en les respostes d'aquest grup.

Pel que fa als visitants per motiu de turisme, el Barri Gòtic, la
Sagrada Família i el Museu Picasso —65, 42 i 29 `1/0 dels
enquestats respectivament— són els principals punts d'atracció.
A la Ciutat Vella, el 27 % declara haver visitat la Rambla i el
10 % el port i Colom. Quant als restants monuments
modernistes, el més visitat pels turistes vacacionals és el Parc
Güell —12 °/0—, seguit de laPedrera. Pel que fa als miradors,
Montjuïc, més accessible, guanya lapartida àmpliament al
Tibidabo —30 i 11 %, respectivament. Quant als museus, a més
del Picasso, l'únic anomenat específicament és laFundació
Miró, amb el 7 (>/c. de les respostes d'aquest tipus de visitants.
Tot i amb això, hi ha un 20 % d'entrevistats que responen que
han visitat museus de forma genèrica. Els visitants per turisme
vacacional a Barcelona no fan excursions als voltants de la ciutat
—un dels grans hàndicaps de Barcelona com a destinació
turística— i només en alguna ocasió es respon haver visitat
Montserrat. Igualment, tampoc no van pràcticament a

espectacles i el Poble Espanyol sembla només reservat a aquells
que vénen en grups organitzats però que no pernocten a la
ciutat.

Sobre els aspectes més positius de la ciutat, en pregunta amb
resposta espontània, sense haver de pronunciar-se explícitament
per cap tema, l'oferta arquitectònica es confirma com el primer
atractiu de Barcelona per a tota mena de visitants. Per als
turistes vacacionals els següents aspectes més ben considerats
són l'oferta d'oci i l'amabilitat dels ciutadans, mentre que els

que vénen per fires i congressos o per negocis, valoren en segon
lloc l'oferta cultural, la infrastructura i, aquests darrers, l'oferta
d'oci. Quan es demana el segon aspecte més positiu, es
repeteixen aquestes mateixes respostes, si bé amb major
equilibri entre totes elles.

La pol.lució ambiental es percep per tota mena de visitants
com l'element més negatiu de la ciutat, seguida per la seguretat
ciutadana, la senyalització, el tràfic i la quantitat d'oferta
hotelera. En aquest cas, les respostes no són tan homogènies
entre els grups i els turistes vacacionals són més sensibles a la

seguretat ciutadana mentre que els altres grups ho són més a la
quantitat d'oferta hotelera. Tant en els aspectes positius com en

els negatius no s'aprecien diferències significatives en relació
amb les respostes obtingudes durant el trimestre passat.

Finalment, el grau de satisfacció que declaren els entrevistats
és força elevat, fins i tot superior al declarat en el trimestre
anterior. Dues terceres parts es declaren força satisfets de
l'estada a Barcelona i el 28 % diuen que estan molt satisfets. Els
que mostren un nivell superior de satisfacció són els visitants per
turisme, si bé és l'únic grup on apareix algun cas escassament

satisfet.
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V.5.3. Enquesta d'activitat turística a excursionistes i visitants de pas a Barcelona (Juliol 1981
Tipus d'excursionistes (°/0)
Excursionista 76,0
Visitant de pas 24,0
Total 100,-
Lloc de procedència vacacional dels excursionistes (1)/0)
Maresme 19,0
Selva 16,0
Baix Empordà 16,0
Garraf 13,0
Tarragonès 11,0
Baix Llobregat 8,0
Alt Empordà 7,0
Baix Penedès 6,0
Altres 4,0
Total 100,-
Repetitivitat de la visita dels excursionistes a Barcelona' (%)
1 vegada 57,0
2 vegades 37,0
3 vegades 4,0
Més de 5 vegades 2,0
Total 100,-
Destinació del visitant de pas (`)/0)
Localitat turística de destinació 75,0
Localitat d'origen2 18,0
No capen concret 7,0
Total 100,-
Nacionalitat (%)
Espanyola 11,0
Estrangera 89,0
Alemanya 19,0
Francesa 13,0
Italiana 12,0
Holandesa 9,0
Escandinava 8,0
Britànica 6,0
Nord-americana 5,0
Altres 17,0

Total 100,-

Mitjà de transport utilitzat (°/0)
Cotxe 41,0
Tren 35,0
Autocar 15,0
Autobús 7,0
Altres 2,0
Total 100,-

Organització del viatge (%)
Percompte propi 81,0
Viatge organitzat 19,0
Total 100,-

Durada de la visita a la ciutat (°/0)
Un dia

Mig dia
De 2 a 3 hores

Menysde 2 hores
Total

Motiu de la visita (%)
Perquèm'interessava
Veniade pas (planificat)
Inclòs en el viatge
Cóneixement previ
Per passar l'estona
Veniade pas (sense planificació)
M'ha arribat informació
Per recomanació
Altres
Total

74,0
21,0
4,0
1,0

100,0

53,0
15,0
12,0
6,0
5,0
4,0
2,0
1,0
2,0

100,-

Motiu d'interès3 (°/0)
Culturals 79,0
Monumentals 90,0
Lleure/entreteniment 11,0
De compres 8,0
Altres 2,0

Què coneixia abans de venir?
Esmentat en primer lloc:
No res 17,0
Em sona poc 11,0
Gaudí 9,0
La Catedral 8,0

Esmentat en segon lloc:
Port/Colom 10,0
La Rambla/Centre 8,0
Futbol Club Barcelona 7,0
JocsOlímpics del 1992 6,0
Gaudí 6,0
La Catedral 6,0
Montjuïc 5,0

Principals visites efectuades
Barri Gòtic/Ciutat Vella 74,0
La Rambla/Centre 59,0
Port/Colom 42,0
Sagrada Família 42,0
Montjuïc 24,0
Poble Espanyol 16,0
Gaudí/Modernisme 15,0
Museu Picasso 15,0
Altres museus 14,0

1 Aquesta pregunta fa referènciaa quantes vegades ha vingut/vindrà l'excursionista a Barcelona durant les seves vacances.
2 Lloc on resideix habitualment.
3 Només espreguntava a les persones que havien respost «perquèm'interessava» a la pregunta relativa al motiude la visita. Possibilitat de diverses respostes.

Font: Patronat de Turisme de Barcelona. Elaboració pròpia.
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Presentació i metodologia

A partir del número 4 de BARCELONA ECONÒMICA, publicarem
els resultats de l'Enquesta d'Activitat Turística als
Excursionistes i Visitants de pas. Aquesta Enquesta forma part
dels estudis que ha endegat el Patronat de Turisme de
Barcelona. La direcció tècnica de l'Enquesta ha estat

encarregada a l'empresa Consultur SA i ha estat supervisada pel
Departament d'Estudis de d'Economia i Empreses.
Tanmateix,donades les característiques específiques de
l'enquesta que s'efectua als visitants que pernocten fora de
Barcelona, només s'efectuarà durant els mesos de més afluència
estival—juliol d'una banda i agost-setembre de l'altra—, dos
cops a l'any.

L'Enquesta pretén conèixer les característiques bàsiques del
«visitant-excursionista» a Barcelona. Aquest concepte inclou
tots aquells visitants que no pernocten a la ciutat, que no són
residents a Catalunya i que visiten la ciutat per motius
estrictament turístics/vacacionals.

Per a l'elaboració de l'Enquesta, hom ha seguit la
metodologia que a continuació presentem en síntesi.

La mostra s'ha seleccionat mitjançant el métode del mostreig
aleatori. La distribució de les enquestes s'ha fet entre les zones
de més atractiu. Aquestes s'han definit en base a la informació
qualitativa aportada per les principals agències de viatges. La
mostra s'ha fixat en funció del nombre de llocs d'enquestació.
La selecció dels individus s'ha fet de forma totalment aleatòria i
en les zones seleccionades.

Aquesta Enquesta es realitzarà durant el segon i el tercer
trimestre de l'any. Les enquestes del segon trimestre es faran
bàsicament durant el mes de juliol i les del tercer entre el
d'agost i el de setembre, ja que són els mesos de l'any en què hi
ha una major afluència de visitants-excursionistes. A cada
enquesta s'entrevistarà una mostra de 300 individus.

En aquest número, presentem els resultats de l'Enquesta
corresponent al mes de juliol. S'han enquestat 300 individus
distribuïtsproporcionalment en els següents llocs: Poble
Espanyol, Port, la Rambla, Barri Gòtic/Catedral, Sagrada
Família i Museu Picasso.

Cal matisar que en algunes de les preguntes s'ha fet la
distribució 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 unaaltra
destinació.

Característiques dels excursionistes i visitants de pas a Barcelona

En analitzar les dades de l'Enquesta d'Activitat Turística als
Excursionistes i als Visitants de pas, obtenim els següents
resultats. Un 76 % dels visitants són excursionistes i la gran
majoria procedeixen de comarques costaneres, especialment del
Maresme, de la Selva i del Baix Empordà. Els visitants de pas
representen un 24 % de la mostra i en un 75 % dels casos es

dirigeixen a la seva localitat turística de destinació.

Un 52 % dels enquestats són homes i un 48 % dones. L'edat
modal de la mostra se situa en el interval de 18 a 24 anys. Així
mateix, destaca el grup d'edat entre els 25 i els 34 anys i entre
els 35 i els 49 anys, que representen un 31 % i un 24 %
respectivament del total de la mostra. Els joves menors de 18
anys i el col.lectiu dels majors de 50 anys tenen una presència
molt poc rellevant.

Els enquestats de nacionalitat estrangera suposen gairebé un

90 % del total de la mostra. Sobresurten els de nacionalitat
alemanya amb un 19 %, els d'origen francès amb un 13 % i els
procedents d'Itàlia amb un 12 %. Aquesta distribució s'adiu
força amb la de l'estructura de visitants vacacionals que rep
Catalunya i, en tot cas, pot apreciar-se una presència
relativament superior dels italians i dels holandesos i inferior
dels britànics. Els espanyols només representen un 11 % del
total d'enquestats, amb una notable sobrerepresentació en
relació amb el conjunt de visitants a Catalunya. Si prenem com a

base, el col.lectiu d'espanyols que ens visiten, hi predominen els
que procedeixen de la Comunitat Autònoma de Madrid amb un

26%.

Si tenim en compte la professió, hi destaca un 34 %
d'estudiants i un 25 % d'empleats. Aquest tipus de professió són
netament diferents de les dels visitants que pernocten a la ciutat.

El cotxe és el mitjà de transport majoritàriament utilitzat pels
enquestats. És a dir, un 41 % de la mostra viatge amb el seu

propi vahicle. Un 35 % de la mostra ho fa en tren. La utilització
de l'autocar/autobus és relativament baixa. Aquest fet palesa la
inexistència d'una oferta d'excursions organitzades a Barcelona
i/o la manca de promoció de l'oferta existent per part de les
agències i els operadors turístics. S'haurien d'analitzar quins són
els motius que generen aquesta situació. El fet que només un

19 % dels enquestats utilizi els serveis d'una agència per visitar
la ciutat corrobora el comentari anterior en existir una alta
correlació entre les dues preguntes.

Un 74 % dels enquestats passen un dia complet a la ciutat i un
21 `1/0 només Iidediquen mig dia. La despesa mitjana per dia és
aproximadament de 2.800 pessetes, és a dir, força baixa. Pel que
fa a la repetitivitat, i només en el cas dels excursionistes, un
57 % només ha visitat o visitarà Barcelona una vegada durant
les seves vacances. Un 37 % ho ha fet o pensa fer-ho dues
vegades. El percentage d'enquestats que han repetit la visita tres

vegades o més és poc significatiu.

El motiu pel qual visiten Barcelona és, pel 53 % dels individus
enquestats, una qüestió d'interès personal, i en concret per
motius culturals i monumentals. Cal remarcar la poca rellevància
d'activitats com lleure/entreteniment o anar de compres.
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Respecte a la pregunta «què coneixia abans de venir?», la
majoria dels enquestats declaren en primera resposta que, abans
de venir-hi, no sabien res referent a Barcelona. Gaudí i la
Catedral han estat les úniques referències donades,
probablement degut al sentit emblemàtic que tenen dins de la
ciutat i també condicionades pels llocs on s'ha fet l'enquesta. En
segona resposta, els indrets més citats han estat el Port/Colom i
la Rambla/Centre. Cal assenyalar, doncs, el desconeixement
gairebé total per part dels nostres visitants, ja siguin de pas o

excursionistes, de la realitat i l'activitat de la ciutat. Això es

reflecteix també en l'escàs coneixement que esté de la celebració
dels Jocs Olímpics del 1992.
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Pel que fa als llocs de Barcelona més freqüentats pels
enquestats, tenint en compte que la pregunta oferia la

possibilitat de diverses respostes, apareix que els punts més
atraients són Barri Gòtic/Ciutat Vella, la Rambla/Centre, el
Port/Colom i la Sagrada Família. Aquí també és possible que la
tria de llocs a enquestar hagi condicionat una mica la resposta,
tot i que si la comparem amb les que donaren els turistes que
pernocten—enquestats en els seus hotels— no hi ha gaires
diferències.

En base a l'opinió dels enquestats sobre els diferents aspectes
de la ciutat, i tenint en compte els esmentats en primer lloc,
entre els considerats com a més positius, hi destaquen l'oferta
arquitectònica i l'atractivitat de la ciutat. Com a aspectes
negatius, sobresurt la contaminació ambiental, el tràfic i la
senyalització. Entre els esmentats en segon lloc, cal remarcar el
caràcter i l'amabilitat dels barcelonins. En aquest cas tampoc no

hi ha gaires diferències en relació amb l'enquesta als visitants
que pernocten. Si de cas, la major rellevància atorgada a la

senyalització.

Finalment, el grau de satisfacció dels enquestats és, en
general, força positiu. Pel que fa a la pregunta de si pensen
tornar a Barcelona, un 33 % ho afirma i un 32 % ho considera
com unapossibilitat bastant probable. Un 82 % dels enquestats
recomanaria Barcelona i un 15 % probablement també ho faria.
Per tant, es pot deduir que els visitants, tant excursionistes com
de pas, s'enduen una imatge força favorable de Barcelona.



VI. Mercat immobiliari





lur1.1.1. Construcció d'habitatges (Barcelona ciutat)
Promocio privada Promoció pública Total

Any Lliures Protecció oficial

Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats ill~glffill
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 .826 156 808 214 610 3.850 3.244

Font: Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. AnuariEstadística de la Ciutat de Barcelona, 1988 idades facilitades per la Direcció General d'Arquitectura iHabitatge. Conselleria de Política
Territorial i Obres Públiques.

Projectes d'habitatges visats pel Col•legi d'Arquitectes (Provínciade Barcelona)
Any Unitats

Total Lliures,
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
1r. tr. 7.835 6.786 1.049
2n. tr. 11.753 11.235 518

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

Projectes visats
Protecció

Variació (°/0) Total Lbures oficial

lr. sem. 1989/1r. sem. 1988 44,2 61,8 -36,0
2n. tr. 1989/2n. tr. 1988 53,9 77,7 -60,5
2n. tr. 1988/2n. tr. 1987 30,2 75,2 -41,8

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

Amb la incorporació de les dades corresponents als habitatges
iniciats i la desagregació de la promoció privada entre habitatges
lliures i de protecció oficial presentem una sèrie més completa
sobre l'evolució de la construcció d'habitatges a Barcelona
durant els últims anys. Així, mentre que els acabats es mantenen
entorn els 3.200-3.400 anualment, els iniciats -malgrat que no

es disposa de dades desagregades pels de promoció pública i pels
lliures fins al 1988 -experimenten majors oscil•lacions, que el
1988 arriben al màxim d'aquests últims anys amb 3.850
habitatges iniciats, xifra que compensa el mínim assolit l'any
anterior. La distribució dels habitatges acabats segons el tipus de
promoció és bastant estable fins l'any 1987, predominant
principalment els de protecció oficial, mentre que el 1988
s'inverteixen radicalment els termes. Els habitatges de protecció
oficial pràcticament desapareixen -acausa de la manca

d'adeqüació dels mòduls a l'intens increment dels costos,
sobretot del sòl, i a laposterior manca d'acord entre
l'Administració autonòmica i la central- i són substituïts per
una nova embranzida dels habitatges de promoció lliure.

Pel que fa als projectes d'habitatges visats a la província,
durant el segon trimestre d'enguany es reforça la tendència
alcista dels últims anys amb un increment d'un 53,9 % sobre el
mateix període de l'any anterior. Aquesta variació és deguda
principalment a l'espectacular augment de les promocions
d'habitatges lliures, que experimenten un increment d'un
65,6 % en relació amb el període anterior. D'altra banda, i en
circumstàncies cada cop més similars a les esmentades per a
Barcelona, es produeix un decrement del 50,6 % en el nombre
d'habitatges de protecció oficial visats en relació amb el mateix
trimestre de l'any passat.
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VI.2.1. Habitatges
(1r. semestre

previstos a les
1989)

Sostre residencial
construit previst

llicències

Incremen
de sostre*

d'obres d'edificis

Habitatges previstos

residencials concedides

Edificis Habitatges
Increment

habitatges*

Sostre

construit per
habitatge

Districte m2 % % Nombre ')/0 °/. m2 previstos per edifici

1 - Ciutat Vella 744 0,5 0,02 8 0,6 0,02 93,0 1 8
2 - Eixample 29.507 19,7 0,25 235 18,3 0,18 125,6 13 18

Y- Sants-Montjuïc 12.948 8,7 0,24 111 8,7 0,14 116,6 12 9
4- Les Corts 14.430 9,7 0,42 93 7,2 0,26 155,2 12 8
5 - Sarrià-Sant Gervasi 9.290 6,2 0,12 77 6,0 0,12 120,6 21 4

6- Gràcia 15.383 10,3 0,34 115 9,0 0,20 133,8 28 4

7 - Horta-Guinardó 20.576 13,8 0,40 189 14,7 0,26 108,9 34 6

8 - Nou Barris 15.445 10,3 0,34 164 12,8 0,24 94,2 10 16

9 - Sant Andreu 12.279 8,2 0,30 126 9,8 0,23 97,5 17 7

10- Sant Martí 18.752 12,6 0,31 166 12,9 0,20 113,0 12 14

Total 149.354 100,- 0,27 1.284 100,- 0,18 116,3 160 8,0
* En relació amb l'estoc existentel 1986.
Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control d'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona i per ICB.

Les llicències d'obres aprovades durant el primer semestre de
1989 per la Direcció de Control de l'Edificació de l'Ajuntament
de Barcelona preveuen la construcció de 351.036 m2 en edificis
de caràcter residencial, que es distribueixen de la següent
manera: 149.354 m2 -el 42,5 %-per usos estrictament
residencials, 135.173 m2 -38,5 %- destinats a aparcament, i
66.509 m2-19,0%-destinats a locals comercials. L'anàlisi
d'aquestes xifres posa de relleu que, en relació amb la superfície
residencial existent, l'increment de sostre que experimentarà la
ciutat a causa de les llicències aprovades durant aquest període
ésmolt petit -un 0,27 % respecte a la superfície existent el
1986-, tot i que aquest percentatge és prou superior a
l'increment en el nombre d'habitatges, que se situa en un

0,18 % en relació amb el cens de 1986. Cal remarcar que la

superfície projectada per aquest primer semestre és
pràcticament la mateixa quantitat que es va aprovar el primer
semestre de l'any anterior, és a dir, la intensitat edificatória
enregistrada durant l'últim any esmanté en nivells similars.

La dimensió mitjana dels nous habitatges aprovats és de 116,3
m2 de superfície construïda per habitatge, que esmanté en

termes similars a la de les llicències concedides durant l'any 1988
i que és molt superior a la mitjana del parc existent. Dels 1.284
habitatges previstos, només el 4,5 % tenen una superfície útil
inferior a 60 m2; el 32,7 % oscil-la entre els 60 i els 90 m2;
l'interval que comprèn els habitatges entre 90 i 125 m2 és el que
recull major quantitat d'habitatges -un 34,4 %-, i és
justament el que conté la mitjana semestral; el 22 % dels
habitatges previstos té una superfície que oscil-la entre els 125 i
els 150 m2; i, per últim, un 6,4 % sobrepassa àmpliament la
mitjana, car ocupa més de 150 m2.

Aquestes dades són importants en si mateixes i per la
significació que té la dinàmica en què s'emmarquen, ja que
aquests nous habitatges previstos vénen a agregar-se a un estoc

que té unes característiques ben definides. Així, seguint amb les
dimensions dels habitatges, cal remarcar que el 29,8 % dels
habitatges censats al cadastre el novembre del 1988 era inferior
als 60 m2,mentre que el 47,9 % s'enquadrava entre els 60 i els
90 m2: és a dir, més de tres quartes parts dels habitatges
existents el 1988 eren inferiors als 90 m2 de superfície
construïda, encara que lamajor part es trobaven situats als
extrems superiors de l'interval. Els habitatges que ocupaven
entre 90 i 125 m2 representaven un 14,9 % i, en el sector dels
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habitatges de majors dimensions, el 3,3 % ocupava entre 125 i
150 m2, mentre que només el 4,1 % sobrepassava els 150 m2.

Pel que fa a la dimensió, els 160 edificis previstos durant el
primer semestre de l'any contenen una mitjana de 8 habitatges,
la qual cosa posa de relleu que la grandària dels nous edificis és
inferior a la predominant fins ara al conjunt urbà. Això
concorda amb el fet de què dels nous projectes d'habitatges
gairebé la meitat tenen dues o menys plantes, mentre que la

proporció d'edificis inferior a cinc plantes arriba al 80 %. Per
contra, només 11,9 % dels edificis aprovats durant aquest
semestre té més de 6 plantes.

Quant al nombre d'habitatges que acull cada edifici, hi
predominen -amb el conseqüent paral-lelisme amb la
distribució per plantes- els de pocs habitatges, car més de tres

quartes parts contenen menys de 10 habitatges -un 29,4 %
entre 2 i 4 habitatges, un 28,1 % entre 5 i 10, i un 20 % són
unifamiliars. Tanmateix, hi ha un 13,1 % d'edificis que conté
entre 11 i 20 habitatges, un 8,1 % entre 21 i 40 i, per últim, hi ha
un 1,3 % que té més de 40 habitatges. Cal fer esment que les
promocions superiors als 40 habitatges en els dos últims anys
representen una proporciómínima del total de les aprovades.

En relació amb la tipologia dels edificis previstos durant
aquest semestre, com ja hem apuntat, el 20 % correspon a

habitatges unifamiliars, la major part dels quals són aillats i es

localitzen a barris molt concrets. La resta dels edificis són
plurifamiliars: el 73,1 % són edificis entre mitgeres i el 6,9 %
restant es distribueix entre blocs lineals i afflats, amb predomini
d'aquests últims. En altres números de BARCELONA ECONÒMICA ja
s'ha comentat la casuística que du a la promoció d'habitatges
unifamiliars en una proporciómolt més elevada que la que
aquest tipus d'habitatge assoleix en el conjunt del parc existent.

Quant a l'estructura d'aquetes dades per districtes, és a

l'Eixample on s'ha previst la construcció de major superfície
residencial -19,7 %-, seguit pels districtes de Sant Martí
-12,6%- i Horta-Guinardó -13,8 %. Paral-lelament, és en
aquests mateixos districtes, a més de Nou Barris, i amb
percentatges similars als que assoleixen en termes de sostre, on
s'ubica el gruix més important d'habitatges previstos. De fet,
aquests són els districtes que, juntament amb Sants-Montjuïc i
Sant Andreu, van enregistrar una intensitat en l'edificació més



Llicències d'obres de construcció de nou
sostre aprovades
(Primer semestre de 1989)

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

Font: Direcció de Serveis de Control de l'Edificacióde

l'Ajuntament de Barcelona.

T*1
is

".■''/ Ir *4
élh V. " v« -k .0, la

'/IIIL: ell111
W.III" Iá4F11 II■4 ».

awi......
orai. .,

Iuier 1),O.,11

70'.›v'''''1

11.#
' )*IIN,

•10:1jit•is
Ikr)111.11(tirk4le

'N' ..ffiI

'101■11 a'a
.

anio
,(S,C,

'."

Toc2 os

°R°L] sipi,Z; ,

Ih#

JaPí tiiotti4:11,- __.

111".•nai li í

—

•

N...44'..N
irojil-P

■, 4.,.1

N
, DE9DU -

;oA

18111"
, »;•„• i

,'4 r

ÍJ&: -:13 ocilo
c=itz:30

..,.‘,..
•■

-

llffic10 ..k ,i() 0

ligi°,/,, •Niiii JMEIIDE_-;EDD,Çsn ,_,,,' aoa&W,A0200 .A:P
-,,rj ','',„,,„,,z,o QC3w4o,4, 400DOND000n.,5-.ck,_ .,, ,,,,,W1o0DODO=Ou ,s

i?•:(1d00 <C;7a0(30-7-5._00000010 '... u0noor:3-00:_MOIDPOUW
k.' "'• ' j''',£.100O2 wnd- 0 00000 6'.ÇOOMMBOCI3e0D2C-'01_,OQ2''''.e,,

4 000 0 CID »0000ir.3.-00U0E000E-i&Or.-.J09ffio
--...

•---•
, -'41141-11.1t -Q0 001M00800000D10][000ue14.QUO0Ong0 '-- 512100=k) 4Q410t7-lr Lirl00 ,__,Ik.,---Z-2..C30000000010[101100001ÇE3ODODOCD 0063EG-'49-6-~-12''.\ ,/77eW"di 08

/ ab.11k500*5ç~
100011000[1000=010IIECD0.000000.cY2000C cO,r-joç:7

--.6fA$-
.

•°10°o L J000000000D00:6010][022000Eic000licali 17

-,-(mcjii--nr---,,• ,,,..., 4e_giel4,•••", 0000=.031*f ■ Illb. ---<:Jr-j III L_00• I
bk()Q o

°-
iM000

a 0- 'ilIGOODJL r__Y" , ,----ipo mn
°

1_, , ,C5hrj C?f,,MN
r.
0 000'',) 3te000C. Ç.:.,'' =:::30D-1,-

0 V '--J0005ó011111.N2Mcj°

C -Aul-00111°0DiClel '31 CJODO 90100`205'00nica.
Z''LL-_,I L-2,3 (100C3000130(11111___30D01

c::)c.Pr-V•1¥ u -,-' --,.

4gi,-
-'-- .,-5,,r, oc:-..-_ (-___'•0".--,---

., . r.,--o.s.;*------■----)-----
r."

--

_,

',■.\-- ,

-------2,-.
..„..,..,k,

çl4 4kt. Aía '
'k 11M;_• %

•Wit., ‘' ki• e !....15, ■% •.■• .01'■
ii,,..,› ....-

N .4"111'.■o‘r."
.:o p1,40,

.0......•.. _,.

- _-:.--,ar -lor■
-. ,I-- 1aNhae.•

11-41
iillr

•

CD(20 131% o

Llonamfflo0Lki4
ocipci..E;i:»c3=woun~
BstymmituticD,,,ffl E=EnnoüzDts.a L_

LJ0CD 8t=1=is fdriffl.5
D 171417

00 n§ warr

77



VI.2.2. Distribució dels habitatges previstos segons grandària.
Distribució de la seva superfície segons usos (distribució percentual).
(Gener i juny de 1989)

Espais
exteriors

Total

0,4 100
9,3 100
8,4 100
7,1 100
7,0 100

100

Superfície
Nombre d'habitatges

de la mostra

Us privat Ús comú
Dormitoris Banys Total

17 43,3 10,7 54,0 38,3
75 35,4 9,2 44,5 35,9

155 36,6 8,3 44,9 35,6
34 33,6 11,9 45,4 36,3
25 34,3 13,2 47,6 36,2

35,7 9,8 45,5 35,9

Espais
complementaris

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

Total

Ús privat: dormitoris i banys
Ús comú: menjador, sala d'estar i cuina

Espais complementaris: passadissos i rebedor
Espais exteriors: safarejos ibalcons

7,3
10,3
11,1
11,1
9,3

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

elevada durant l'any 1988. En l'extrem oposat, l'activitat
constructora de nous habitatges a Ciutat Vella continua sent

pràcticament inapreciable.

Pel que fa a la dimensió mitjana dels habitatges, a tres

districtes -Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Andreu- la mitjana
de sostre per habitatge és inferior a 100 m2, mentre que a les

Corts, Gràcia, l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi se supera
àmpliament la mitjana semestral de la ciutat.

Respecte a la dimensió dels edificis contemplats als nous

projectes aprovats, a l'Eixample, Nou Barris i Sant Martí se
supera àmpliament la mitjana per a tota la ciutat de 8,0
habitatges per edifici. Per contra, és a Sarrià-Sant Gervasi i a
Gràcia, amb 4 habitatges per edifici coma mitjana, on els
edificis són menors i on es configura una zona amb una oferta
d'edificis de pocs habitatges, sovint unifamiliars, que
habitualment, en funció de l'elevat estatus que implica aquesta
tipologia edificatória, assoleix superfícies molt elevades.

Característiques constructives i qualitatives dels habitatges
previstos

Les dades que presentem a continuació pretenen oferir
informació sobre les característiques qualitatives de la nova

oferta residencial. En concret es tracta de l'anàlisi en profunditat
dels habitatges previstos a les llicències d'obres aprovades
durant els mesos de gener i de juny d'enguany per la Direcció de
Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de
Barcelona. Cal fer esment que es tracta d'informació exhaustiva
sobre la mostra dels dos mesos triada i malgrat que es tracta

d'una mostra relativament petita -el 23,8 cYci dels habitatges
previstos el primer semestre- aporta una informació plenament
representativa de la vessant qualitativa dels nous habitatges, ja
que aquest tipus de variables presenten una notable
homogeneïtat a curt termini, independentment dels mesos en

què s'esculli la mostra.
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Aquesta informació s'estructura en tres parts diferenciades.
D'una banda, oferim la distribució dels habitatges per usos
d'espai i per superfície neta útil. A continuació presentem la
distribució dels habitatges per nombre de dormitoris i tipus de
bany, així com per la superfície dels dormitoris. En darrer terme
s'analitza la distribució dels habitatges previstos en relació amb
la disponibilitat d'espais exteriors (balcons i terrasses) i de jardí,
ja sigui propi o col-lectiu. Altres indicadors de qualitat de
l'habitatge (acabats, subministraments, instal-lacions col-lectives,
etc) no apareixen de forma prou sistemàtica als expedients
de sol-licitud de llicència d'obres perquè puguin ser analitzats.

Així, els quadres adjunts mostren la distribució percentual
dels habitatges en relació amb l'estructura d'usos amb què es

configura la superfície neta que ocupen. Els 306 habitatges
previstos durant els dos mesos esmentats donen forma a un

«tipus d'habitatge mitjà» que dedica un 45,5 % del total de la

superfície que ocupa a usos privats, és a dir, dormitoris -un
35,7%- i banys -un 9,8 %. Tanmateix, dedica el 35,9 % de
la superfície total a usos comuns, és a dir, en la majoria dels
casosmenjador i cuina, però també engloba la s9.1a d'estar -si
es troba diferenciada delmenjador-, la biblioteca i la sala de
joc per a nens, entre d'altres estances. El 10,6 % de la superfície
és ocupada pels anomenats espais complementaris, és a dir,
passadisos i rebedors, mentre que als espais exteriors -en
aquest cas, a més de balcons i terrasses d'ús privat, s'hi inclouen
els safarejos, però no els jardins- es dedica el 8,0 % del total.

Una anàlisi més acurada d'aquestes dades diferenciant els
habitatges per intervals de superfície total neta i ponderant pel
nombre d'habitatges previstos a cada interval ens informa que
només existeixen dues tipologies en la distribució dels espais, la
que correspon als habitatges de dimensions més reduïdes i la de
la resta, que és similar a la de la mitjana. És a dir,mentre la
majoria dels habitatges es troba entorn a la mitjana de la ciutat
en els quatre intervals d'espai analitzats, els habitatges amb una

superfície útil inferior als 60 m2 dediquen una proporció superior
a la resta als usos privats -54,0 `)/0- i substancialment inferior
en els espais exteriors -0,4 `)/0. Això implica que la distribució
interior dels habitatges no es veu condicionada pels m2 que
ocupen. És a dir, proporcionalment es manté un equilibri
homogeni per a tots els segments establerts, tret del que
comprèn els habitatges de menys de 60 m2, un 5,5 % de tots els
previstos. A partir dels 60 m2, l'increment de la superfície dels
habitatges es tradueix en increment proporcional de tots els
tipus d'espais, sense preeminència del creixement en espai de
dormitori, com un plantejament més flexible la distribució de
l'habitatge podria fer pensar.



VI .2.3. Distribució
Distribució
(Gener

Nombre

dormitoris

dels
dels

i juny de
Nombre d'habitatges

e la mostra

habitatges previstos segons el nombre de dormitoris.
dormitoris segons la grandària (distribució percentual).
1989)

Nombre/superfície dormitoris

Total
menys de
6m`

entre
6 i 9 m2

entre
9 i 12 m2

més de

12 m2 Total

1
2
3
4

més de 4

3

16
81

186
20

0,0
6,3
11,9
1,1
1,5

0,0
37,5
43,2
40,5
16,2

0,0
28,1
23,5
36,0
55,9

100,0
28,1
21,4
22,4
26,5

100

100
100

100
100

Total 306 3,5 38,0 35,4 23,1 100

VI.2.4. Distribució dels habitatges previstos per nombre de dormitoris
i nombre i tipus de bany (Gener i juny de 1989)

Nombre
dormitoris

Nombre d'habitatges Nombre i tipus de banys (')/0)

Total Bany
Bany i
lavabo 2 banys

Més de
2 banys

Total

1

2
3
4

més de 4

3
16

81
186
20

100.0

81,3
6,2 82,7

72,6

12,5
7,4
9,7

6,3
3,7
17,7

100,0

100

100

100
100

100

306 6,9 66,0 8,5 18,6 100

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

Pel que fa al nombre de dormitoris que tenen els habitatges,
hi ha un clar predomini dels que tenen 4 dormitoris -un 60,8 %
del total. Alhora, l'altre grup important és el de tres habitacions
-26,5 <Y0-, mentre que els altres blocs tenen un pes mínim.
Malgrat això, cal destacar que el pes del grup d'habitatges amb
més de 4 habitacions és superior al pes conjunt d'habitatges amb
1 i 2 habitacions.

Quant a la superfície dels dormitoris, hi predominen els que
tenen entre 6 i 9 m2 -un 38,0 %-, i entre 9 i 12 m2 -un
35,4 °/0. Justament aquest és el tipus de dormitori més estès ja
que és el que predomina en els habitatges que tenen entre 3 i 4
dormitoris. Destaca, tanmateix, el fet de que als habitatges amb
una habitació només es donin habitacions superiors als 12 m2,
que reforça la hipòtesi que es tracta d'una tipologia diferent.
Tanmateix, el limitat nombre d'habitatges d'aquest tipus
analitzat fa que calgui esperar posteriors observacions per
contrastar plenament la hipòtesi. De igual manera, els
habitatges amb més de 4 dormitoris disposen d'habitacions força
grans, ja que més del 80 % tenen més de 9 m2.

La modalitat de bany i lavabo és majoritària als habitatges de
tres i quatre habitacions, si bé entre aquest darrer grup també
n'hi ha un bon nombre amb més de dos banys. Això fa que, per
al total absolut d'habitatges amb més de dos dormitoris, l'oferta
més freqüent, després de la de bany i lavabo, sigui la de més de
dos banys, la qual cosa resulta un indicador d'alt estàndig. En
els habitatges amb dues habitacions, d'altra banda, la proporció
dels que tenen dos banys o més és de quasi d'un 20 %, la qual
cosa també els situa en el segment d'habitatges de més

categoria, tot i unes dimensions més reduïdes. D'altra banda, és
remarcable que en la mostra analitzada, tots els habitatges amb
més de 4 habitacions tenen més de dos banys.

Dins de les característiques generals de l'edifici, una de les
variables més significatives en l'anàlisi dels aspectes qualitatius
és l'existència i la grandària d'espais exteriors com ara balcons i
terrasses d'ús particular i de jardí, d'ús col-lectiu o particular.
Aixòpermet establir una classificació en funció de la grandària
d'aquests elements i de la seva distribució arreu de la ciutat.
Així, dels 306 habitatges previstos durant els dos mesos
analitzats, un 90,5 % disposa de terrassa o balcó. L'interval de
superfície de terrassa més freqüent -entre 4 i 8 m2- acull el
48,4 % dels habitatges previstos. Els habitatges que disposen de
superfície de terrassa de grandària compresa entre 8 i 12 m2
representen un 24,2 % del total. L'anàlisi per districtes revela
que és a SantMartí i a Horta-Guinardó on hi ha unamajor
concentració d'habitatges amb aquest tipus d'espais exteriors
-amb un 29,2 % i un 26,4 % respectivament de tots els
habitatges que disposen de terrassa arreu de tota la ciutat-, així
com de jardí, car un 59,0 `1/0 dels habitatges que disposen de
jardí, ja sigui d'ús particular o col-lectiu, es troba a Horta
Guinardó. En termes relatius, l'amplària de la mostra no és prou
gran per determinar a molts districtes la propensió a comptar
amb major o menor importància amb aquest tipus d'espai
exterior. En tot cas, a més dels ja esmentats destaca el districte
de les Corts.

Pel que fa a la disponibilitat de jardí, hi ha'39 habitatges que
compten amb espai verd privat, la major part dels quals
disposen de jardí superior als 20 m2. D'aquests, un 38,5 `)/0 són
habitatges unifamiliars, tant aillats com en filera, i la resta són

habitatges ubicats en edificisplurifamiliars.
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VI.2.5. Places d'aparcament previstes a les llicències d'obres concedides. (1r. semestre de 1989)

Districte

Nombre de places

Total
nombre

places

Places previstes/
Places existents

(1986) %

Places previstes/
Dèficit de places

(1986) %

En edificis residencials En altres
edificis*

Nombre

de

places %

Places previstes/
places existents

(1986) %

Places previstes/
habitatge
previst

Ciutat Vella 46 1,1 0,30 5,8 - 46 0,30 0,3

Eixample 637 15,6 0,64 2,7 642 1.279 1,28 11,3

Sants-Montjuïc 400 9,8 1,19 3,6 28 428 1,27 1,8

Les Corts 184 4,5 0,58 2,0 246 430 1,35 10,2

Sarrià-St. Gervasi 101 2,5 0,17 1,3 - 101 0,17 0,8

Gràcia 533 13,0 1,18 4,6 - 533 1,18 28,4

Horta-Guinardó 645 15,8 1,60 3,4 - 645 1,60 2,9

Nou Barris 441 10,8 1,26 2,7 - 441 1,26 1,9

Sant Andreu 597 14,6 1,74 4,7 44 641 1,87 5,1

Sant Martí 511 12,5 1,40 3.1 18 529 1,44 1,6

Total 4.095 100,- 0,95 3,2 978 5.073 1,17 3,1

Altres edificis: Indústries, oficines, equipaments, ho els.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció de Serveis de Control d'Edificació ipel Servei de la Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

Les dades que recull aquest quadre reflecteixen els projectes
de noves places d'aparcament previstes durant el primer
semestre d'enguany. Així, s'incorporen a l'estoc existent un total
de 5.073 noves places que ocupen una superfície total de 171.112
m2 i es distribueixen en un 80,7 % en edificis residencials i, la
resta, en edificis industrials, d'oficines o d'equipaments.

Aquestes places representen un increment d'un 1,17 % sobre
l'estoc absolut de places existent el 1986 i, tot i representar un
augment poc significatiu en termes absoluts, cal remarcar que
aquestes places previstes representen més de dos terços de totes
les que es van projectar durant l'any passat. Es a dir,
s'intensifica el ritme d'oferta d'aparcaments, la qual cosa no vol
dir, però, que disminueixi el dèficit de places, ja que cal
considerar que el ritme d'increment de la matriculació de
vehicles és molt elevat, tal com ja comentàrem al número
anterior de BARCELONA ECONÒMICA.
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Pel que fa a les places previstes als edificis residencials, en
total representen un increment d'un 0,95 % sobre les existents el
1986. Bàsicament, els districtes que preveuen un major nombre
de places són Horta-Guinardó -15,8 %-, l'Eixample
-15,6%- i Sant Andreu -14,6 %-, mentre que els que
augmenten més en termes relatius sobre les places de què ja
disponien són Sant Andreu -1,74 %- i Nou Barris -1,26 %.

D'altra banda, es preveu la construcció de 3,95 places per
cada nou habitatge, proporciómolt superior a l'existent fins ara i

igualment superior a la corresponent mitjana semestral de l'any
passat, que va ser de 3,51 places noves per cada habitatge
previst. Això deixa constància de la progressiva intensitat en la
construcció de places d'aparcament que es concreta en un

increment d'un 58,5 % en el nombre de places previstes aquest
semestre sobre les previstes l'any passat durant el mateix
període.

Quant a les places previstes en d'altres edificis, aquestes
representen un 19,3 % del total de les previstes, i es concentren
als districtes de l'Eixample -65,6 %-i les Corts -25,2 °/0-,
fonamentalment en edificis d'oficines.



VI.2.6.
-

Locals comercials previstos a les llicències d'obres concedides (1r. semestre 1989)
En edificis d'habitatges En altres

edificis
m2 construits

Total
m2 locals comercials construïts previstos/

m2 locals comercials existents 1986
(0/0)ïts %

Ciutat Vella 1.703 2,6 1.703 0,41

Eixample 11.352 17,1 518 11.870 1,26

Sants-Montjuïc 16.608 25,0 406 17.014 6,27

Les Corts 3.800 5,7 3.800 3,24

Sarrià-St. Gervasi 4.341 6,5 - 4.341 1,58

Gràcia 7.417 11,2 7.417 3,72

Horta-Guinardó 3.931 5,9 - 3.931 2,48

Nou Barris 3.416 5,1 3.416 1,90

Sant Andreu 6.793 10,2 780 6.973 3,75

Sant Martí 7.148 10,7 - 7.928 2,89

Total 66.509 100,- 1.704 68.213 2,26
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la D'recció de Serveis iControl d'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona i CEP,Àrees de nova centralitat.

Durant el primer semestre d'enguany s'ha previst la
construcció de 68.213 m2 destinats a usos classificats com a locals
comercials, dels quals el 97,5 `)/0 s'ubica en edificis residencials.
Això posa de relleu que, tal com hem analitzat en anteriors
edicicions de BARCELONA ECONÒMICA, l'oferta de sostre comercial
té una forta vinculació amb l'oferta de sostre residencial.

La nova oferta comercial representa un increment previst d'un
2,26 % sobre els m2 de locals comercials estimats per al 1986,
molt superior a l'increment de sostre residencial previst
-0,27 'Yo-durant el mateix període. Aquesta diferència dóna
idea del fort ritme d'expansió del sostre comercial en relació
amb els increments experimentats per altres tipus d'edificacions.
Així, la superfície destinada a locals comercials durant aquest
semestre ocupa el 19,0 % de la superfície prevista als edificis
residencials i equival a un 45,7 % de la destinada a habitatges,
mentre que aquesta mateixa proporció en relació amb la mitjana
semestral de l'any passat era de 21,4 %. De fet, durant aquest
primer semestre s'ha previst la construcció d'una superfície
equivalent al 115,3% de la superfície comercial prevista per tot
l'any 1988. Totplegat indica una notable acceleració en la
generació de superfície comercial a la ciutat.

Si analitzem l'estructura d'aquesta oferta comercial per
districtes, observem que les aportacions més importants en

termes de m2 es produeixen als districtes de Sants-Montjuïc
-25,0 %- i l'Eixample -17,1 %. En idèntic sentit, també és a

Sants-Montjuïc on l'increment d'oferta comercial sobre l'existent
el 1986 ésmajor -6,27 %-, mentre que a l'Eixample aquest
increment està per sota de la mitjana de la ciutat. SantAndreu,
Gràcia i les Corts són districtes on també s'aprecia una expansió
significativa de la superfície comercial en termes relatius, ja que
tots tres sobrepassen el 3 % d'increment sobre l'oferta comercial
estimada per al 1986. Per contra, és a Ciutat Vella -districte
que, juntament amb l'Eixample, gaudeix històricament d'una
concentració espacial de petits establiments i que té caràcter
d'àrea de polaritat comercial de la ciutat- on la previsió de
dotació de superfície comercial és menor -2,6 `)/0 del total
previst-, coincidint amb una provisió gairebé nul•la de
superfície residencial i d'altres tipus d'edificacions.

81



VI.2.7. Sostre previst a les llicències d'obres per usos industrials,
d'oficines i equipaments concedides

Districte

Ús industrial Oficines

m2 0/0 sik
1 - Ciutat Vella 2.560 10,1
2 - Eixample 412 13.796 54,8
3 - Sants-Montjuïc 19.771 613 2,4
4 - Les Corts 116 0,5
5 - Sarrià-Sant Gervasi 254 723 2,9
6 - Gràcia 19 677 2,7
7 - Horta-Guinardó 1.265 337 1,3
8 - Nou Barris 387 381 1,5
9 - Sant Andreu 15.464 39 0,2
10 - SantMartí 7.958 5.939 23,6

Total 45.530 25.181

(1r. semestre 1989)
Equipaments

294
12.261

12.722
2.221
867

5.964

34.329

0,8
35,7

37,- 1
6,5
2,5

17,-4

100,—

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

Al llarg del primer semestre del 1989 s'ha previst la
construcció de 45.530 m2 de sostre industrial, 25.181 m2 de
sostre dedicats a oficines i 34.329 m2 de sostre destinat a
equipaments. Això representa un increment d'un 53,7 `)/0
respecte a la mitjana semestral enregistrada durant l'any passat,
que es desglossa en un increment del 89,9 % en el sostre
industrial, un decrement d'un 10,3 % en el sostre destinat a les
oficines i un augment d'un 111,0 % en el sostre per
equipaments. Globalment, equivalen aproximadament a dos
terços del sostre residencial previst durant el mateix període i a
quasi el doble de la superfície prevista per locals comercials.

La nova oferta industrial es concentra sobretot al districte de
Sants-Montjuïc —43,4 %— i a Sant Andreu—34,0 %—,
districtes que acullen la pràctica totalitat de l'activitat industrial
que es desenvolupa a la ciutat juntament amb Sant Martí, que
compta un 17,5 % del total de superfície industrial prevista. A la
resta de la ciutat els nous projectes industrials són escassos i de
petita dimensió, tal com correspon a petites
instal.lacions disperses, ubicades en zones residencials.
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Cal fer esment a l'increment de l'intensitat edificatória
d'edificis d'ús industrial, ja que durant aquest primer semestre
s'ha previst la construcció de l'equivalent al 95 % de la
superfície industrial prevista durant tot l'any passat.

L'anàlisi relativa a la superfície projectada per oficines revela
unagran concentració al districte de l'Eixample —54,8 % del
total previst. Juntament amb Sant Martí—23,6 %— i Ciutat
Vella—10,1 %— són les úniques zones de la ciutat on la
superfície destinada a oficines experimenta un increment
significatiu, encara que en termes relatius, en comparació amb la
superfície ja existent, es tracti d'un augment petit.

Pel que fa a l'anàlisi del sostre previst destinat a equipaments
culturals, esportius, sanitaris i recreatius, gairebé tres quartes
parts de la superfície total se situa a Sarrià-Sant Gervasi
—37,1 °/o— i a l'Eixample —35,7 %. El tipus d'equipament que
hipredomina és l'esportiu i el recreatiu, i la determinació de la
seva ocupació ve condicionada en bona mesura per l'escasetat
relativa de superfície existent destinada a aquest tipus d'ús.



VI.3. El lloguer de locals d'oficina i similars
a Barcelona

Metodologia

Les oficines i els locals on desenvolupar activitats terciàries
constitueixen la principal infrastructura física d'acollida de les
activitats productives en què tota gran urbs, com és el cas de
Barcelona, s'especialitza. La competitivitat de les activitats
terciàries, bàsicament les adreçades a la producció, i la mateixa
competitivitat de la ciutat per acollir-ne i generar-ne passa en
bona mesura per una adequada oferta —preus, ubicació,
grandària, qualitat, serveis incorporats, etc— d'espai on
desenvolupar-les.

Per això, al marge d'altres iniciatives endegades per l'Àrea
d'Economia i Empreses de l'Ajuntament en curs de realització,
BARCELONAECONÓMICA ha procurat acostar-se a la realitat del
mercat de locals d'oficines de Barcelona. Així, en aquest
número encetem l'explotació i l'anàlisi dels contractes de lloguer
de locals i oficines que s'efectuen a Barcelona. Per això
comptem amb la colaboració de la Cambra Oficial de la
Propietat Urbana de Barcelona—en tant que entitat que
registra els contractes immobiliaris de lloguer que s'efectuen a la
ciutat i que ha facilitat la informació anònima al respecte— i de
l'empresa municipal Informació Cartogràfica i de Base SA, en
tant que dipositària del cadastre i que ha proporcionat
informació sobre la superfície dels espais llogats. A ambdues
institucions, els volem agrair la col.laboració prestada.

Les dades que ara presentem corresponen als mesos de gener i
febrer d'enguany i constitueixen un acostament inicial que haurà
de prolongar-se al llarg de l'any de forma exhaustiva.

La metodologia emprada és la següent. La Cambra de la
Propietat registra els contractes de lloguer d'immobles que
s'efectuen ala ciutat, sigui quina sigui la seva destinació. Per
acostar-nos al tema de les oficines, hem considerat
exclusivament els lloguers de locals no destinats a ús residencial i
que no eren plantes baixes, ja que s'entenia que aquestes
darreres constituïen primordialment l'emplaçament de botigues i
d'altres serveis al consumidor i que l'oferta d'oficines i espais per
a serveis adreçats a la producció rarament utilitzava plantes
baixes.

L'anàlisi s'ha centrat en una mostra que correspon als
contractes enregistrats durant 12 dies hàbils consecutius de cada
mes, la qual cosa implica treballar amb una mostra molt

representativa. Si d'aquesta mostra destriem els que no estan
destinats a usos residencials i, d'entre aquests, els que no

corresponen a plantes baixes, ens queda una mitjana d'uns 110
contractes d'aquest tipus analitzats cada mes. Per tant, doncs, la
mostra amb la que treballem representa la meitat del total de
contractes de lloguer de pisos no residencials, tot i que d'un mes

a l'altre, segons les festes i els períodes vacacionals, comal
gener, hi pugi haver oscil.lacions al voltant d'aquestes xifres
mitjanes.

Les dades que presentem, corresponents als mesos de gener i
febrer d'enguany, constitueixen una mostra que en termes

absoluts encara és relativament petita, sobretot quan fem
anàlisis per subgrups, sigui per intervals de preus, pel tipus
d'activitats que s'hi desenvolupen o per subunitats territorials.
En tot cas, les valoracions que avancem han d'entendre's des
d'aquesta provisionalitat i caldrà contrastar-les i ampliar-les en

pròxims números i a mesura que disposem d'informació per tota
la resta de l'any.

En relació amb la fiabilitat de les dades que aquí presentem,
sobretot pel que fa al preu, el criteri de la Cambra és que és
molt elevada. En efecte, a diferència dels contractes de compra
venda, les motivacions fiscals per declarar als contractes preus
inferiors als reals són poc rellevants. Al llogater Ii interessa
declarar com a despesa del seu negoci l'import al més alt
possible, mentre que per al propietari, l'opacitat de l'import
rebut com a lloguer és molt elevada, sigui quin sigui l'import que
figuri al contracte. A més, aquest import, en la mesura que és el

que queda registrat a la Cambra, és l'element de referència a

l'hora de qualsevol conflicte, per exemple, en termes

d'actualització del lloguer, la qual cosa reforça la fiabilitat de la
informació declarada.
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VI.3.1 Distribució percentual dels locals i oficines
i preu

llogats a Barcelona segons grandària
(gener-febrer

preu (pts/m2)
de11989)

superficie (m2)
intervals °/c. acumulat intervals r amErm
-30 2,9 2,9 100-250 10,3 10,3
31-60 24,5 27,4 251-500 22,8 33,1
61-90 23,8 51,2 501-750 18,9 52,0
91-120 19,2 70,4 751-1000 16,0 68,0
121-150 12,2 82,6 1001-1250 11,4 79,4
151-200 8,1 90,7 1251-1500 9,1 88,5
201-250 2,9 93,6 1501-1750 4,0 92,5
251-300 1,7 95,3 1751-2000 2,9 95,4
301-400 3,5 98,8 2001-2500 2,9 98,3
+ 400 1,2 100,- 2501-3000 1,1 99,4
Total 100,- + 3000 0,6 100,-

100,-

Font: Elaboració pròpia en base a dades facilitades per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana i Informació Cartogràfica i de Base, S.A.

Distribució territorial i sectorial

En termes territorials, el més destacable és la intensíssima
concentració -el 55 `)/0 del total de contractes registrats- en
només 3 dels 38 barris de la ciutat. Són, per aquest ordre, els
barris de la Dreta de l'Eixample, SantGervasi i l'Esquerra de
l'Eixample. A continuació se situen Sant Antoni, el Parc,
Sagrada Família, Sant Martí i Gràcia. De fet, SantMartí
assoleix una importància molt superior en termes de superfície
contractada, ja que les dimensions mitjanes de les superfícies
contractades són força elevades, i en quasi tots els casos es tracta

d'activitats d'emmagatzematge i industrials. Per tant, es
reflecteix clarament la ubicació de l'Area Central d'Afers -o
CBD- en els tres primers barris esmentats, amb derivacions
molt menys intenses cap al segon grup enumerat. D'altra banda,
hi ha 9 barris en què la mostra no registra cap transacció i que
en principi serien els que compten amb menor volum d'activitat
terciària d'oficines i similars. Es tracta, sobretot, dels extrems
nord i sud de la ciutat.

Pel que fa a les activitats que es preveu desenvolupar-hi,
disposem d'informació per al 58 % dels contractes analitzats,
que correspon als contractes on s'especifica aquesta dada. A una

mica més de la meitat -el 53,6 %- d'aquests contractes,
només s'especifica que el local llogat es dedicarà a oficines o

despatxos. A l'altra meitat, hi ha un 13 % d'activitats que
constitueixen serveis a les empreses i que requereixen un espai
d'oficina per desenvolupar-se. En aquest darrer grup, hi ha un

nombre molt ampli i divers d'activitats especificades i que inclou
despatxos de professionals liberals, assessories de màrqueting,
consultores i enginyeries, publicitat, informàtica o

asseguradores, activitats que en la majoria requereixen una

relació relativament intensa amb el públic. Es a dir,
pràcticament el 70 % dels contractes analitzats corresponen a

activitats que s'han de desenvolupar en oficines, si bé cal
considerar que el 30 % restant d'activitats constitueixen també
un segment productiu que competeix sovint directament amb les
oficines per uns mateixos espais, sobretot en el cas d'immobles
d'ús mixt, residencial i d'activitats productives.
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Pel que fa a aquest 30 "Yo restant, correspon a activitats
vinculades a les vendes -comercialitzadores, exportadores,
venda al detall o a l'engròs, sobretot de roba- i a altres serveis
al consumidor, que inclouen des d'un bon nombre de dentistes i
altres serveis sanitaris a centres d'ensenyament. Finalment, hi ha
dos petits segments de locals destinats a magatzems -amb
vinculació industrial d'una banda i comercial de l'altra- i
indústries i tallers, sobretot de confecció. De fet, podríem dir
que l'activitat de la confecció, sigui via tallers, magatzems o

vendes, genera un volum important de demanda en el tipus de
locals estudiats i apareix com una activitat productiva típicament
urbana.

Dimensions i preus

Pel que fa a les dimensions dels locals llogats, hi ha una
àmplia gamma que va des dels que són inferiors als 30 m2 fins als
que superen els 400. Tanmateix, el gruix més important es
concentra en els segments demenors dimensions. Així, els locals
entre 31 i 60 m2 constitueixen quasi una quarta part del total i el
següent esglaó, entre 61 i 90 m2, assoleix una importància
similar. Els segments contractats fins a 200 m2 assoleixen uns

percentatges decreixents que van del 19 al 8 %. Per damunt
d'aquesta superfície els casos comptabilitzats ja són molt més
escassos, tot i un cert nombre de locals entre 300 i 400 m2. Per
tant, doncs, es tracta en general d'operacions que corresponen a

locals de dimensió més aviat reduida, ja que en més de la meitat
del total de casos no superen els 90 m`.

En termes absoluts, la superfície total contractada en règim de
lloguer i registrada a la Cambra durant els mesos de gener i
febrer d'enguany -estimada a partir del 49 % de locals que
conformen la mostra- es pot avaluar en 46.000 m2.

Quant als preus, cal tenir en compte que la informació que
figura als contractes és només la del preu absolut i que el preu
per m2 s'ha obtingut recorrent al cadastre per determinar la
superfície de cada local en qüestió. En ésser la informació on la
fiabilitat de les dades que figuren als contractes és més
problemàtica i que implica treballar amb dues fonts diferents
d'informació, s'han deixat de banda aquells valors en els que
resultava obvi que hi havia alguna incongruència, tot i que això
n'ha afectat un nombre molt reduït del total.



Contractes de lloguers d'oficines i locals
similars. Distribució per barris
(gener i febrer del 1989)

Nombre de contractes

n 0
n1-5
I I 6-10
n 11-15

més de 15

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades

per la Cambra Oficial de la Propietat 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 Família
Poble Sec

Montjuïc
Zona Franca-Port
Font de la Guatlla
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

Vilapiscina-Turó de 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
Barris Besos
Clot
Verneda

L'interval de preu més comú se situa entre 251 i 500 pts/m2, al
que corresponen el 27,4 % dels contractes considerats. Els dos
intervals següents—501-750 i 751-1000m2— són també els
següents en ordre d'importància, amb vora el 18 % de les
observacions per a cada cas. D'altra banda, i amb una dispersió
notable, es comptabilitza un 23 % de contractes amb preus
superior a les 1000 pts/m2, que en algun cas concret superen les
2.500 i fins i tot les 3.000 pts per m2. En l'extrem oposat, entre
100 i 250 pts/m2, es registra un 11 ')/0 del total de contractes.

Per barris, només pot parlar-se amb un mínim de significació
dels preus assolits per aquells on es registra un nombre absolut
de contractes mínimament significatiu. Així, el preu mitjà a la
Dreta de l'Eixample se situa en 850 pts/m2, a l'Esquerra en 920
pts/m2 i a Sant Gervasi en 1.300 pts/m2, forçamés elevat i
probablement indicatiu que es tracta de locals en edificis
dedicats exclusivament a oficines i relativament nous, mentre
que a l'Eixample segurament que hi ha molts locals en edificis
amb usos residencials i que corresponen a un parc més envellit.
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Principals activitats a desenvolupar als locals ioficines llogats a Barcelona (gener i febrer 1989)

Oficines
despatxos 53.6

Altresserveis
al consumidor

17,0 °/.

Serveis
a les empreses

8,0 % Vendes

4,5 %
Indústries
i tallers

Magatzems
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VII. Població





VII.1. Evolució de la població resident a Barcelona

Naixements Defuncions
Creixement

vegetatiu Immigrants Emigrants
Saldo

1 migratori
- e)

Evolució
total

(c + f)

Població absoluta (milers)
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 n.d.
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. 3.186' 4.306a -1.120a 3.028 5.640 -2.612 -3.732a
2n. tr. 3.162' 3.791a -629a 3.210 7.230 -4.020 -4.649a

Notes: * Pob ació estimada per l'Area d'Economia i Empreses incorporant a lesdades del padró de 1981 les altes peromissió produïdes en el quinqueni següent i refent la sèrie en base al saldo
vegetatiu i al saldo migratori. Les dues sèries de població fan referènciaa 31 desembre de cada any,amb l'excepció del període 1980-1985 que és referida a31 març de l'any següent.
** Dades censals.
'Dadesprovisionals.

Font: Elaboració pròpia apartir de lesdades facilitades pel Servei d'Estadísticade l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%)
2n. tr. 1989/
2n. tr. 1988

lr.sern. 1989/
lr.sern. 1988/ 1988/1987

Naixements -6,0 -6,4 -2,1
Defuncions 0,9 -0,6 5,4
Immigrants 25,0 17,4 9,1
Emigrants 18,7 9,3 15,1

La població de dret de Barcelona durant la primerameitat
d'enguany segons les dades disponibles-provisionals en el cas
de naixements i defuncions- ha continuat evolucionant a la
baixa a uns ritmes semblants o lleumentmés acusats que els de
l'any passat. Els factors que abonen aquest comportament
continuen sent un creixement vegetatiu moderadament negatiu i
un saldo migratorimolt desequilibrat del cantó dels emigrants.

L'envelliment de la població i l'abandó de la ciutat com a lloc
de residència habitual per part de les famílies més joves, són dos
comportaments que incideixen directament sobre el creixement
vegetatiu i l'agreujament futur dels seus valors negatius. Cal
remarcar la persistent caiguda del nombre de naixements,
tendència que sembla irreversible a un termini curt i mitjà -tot
i puntuals desceleracions en els ritmes de davallada. Tot plegat
sembla indicar la persistència en la pèrdua absoluta de població
de la ciutat, a menys que els corrents migratoris tendeixin a

equilibrar-se, tot i que l'evolució del saldo migratori sembla molt
consistent.
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VII.2. Estructura de la població de
Barcelona per edat i sexe, 1988

La piràmide d'edats que aquí presentem reflecteix l'estructura
de la població per sexe i edat de la ciutat de Barcelona. Les
dades a partir de les quals ha estat elaborada corresponen a

l'avaluació més recent de la població de Barcelona resultat de la
rectificació del Padró Municipal d'Habitants a 31 de desembre
de 1988 —facilitades pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de
Barcelona—, la qual cosa implica que es tracta de dades
provisionals. En efecte, habitualment només s'efectuen
piràmides d'edat corresponents als anys padronals. Treballar
amb les rectificacions del Padró implica que les dades no siguin
definitives, ja que no s'hi comptabilitzen tots els moviments de
la ciutat com són les defuncions de residents que han tingut lloc
a d'altres municipis, transeünts que han passat a ser residents i
canvis de domicili.

Tot i aquestes limitacions, considerem que en termes de
distribució relativa de la població per sexe i edat no hi influeix
significativament, mentre que el fet de poder disposar d'un
avenç de la situació sense haver d'esperar al pròxim padró—el
demarç del 1991— és prou interessant com per fer aquesta
aproximació. A més, per completar la visió de l'evolució recent

de la piràmide, es compara amb la corresponent al 31 de març
del 1981.
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L'estructura sexe-edat i la seva corresponent representació
gràfica, la piràmide de població, està determinada pels fluixos
d'entrada i de sortida d'efectius de les diverses generacions
supervivents. Així, entre els trets més característics de la
piràmide de la població de Barcelona de l'any 1988, hi destaca
l'existència d'uns efectius relativament constants per a les
generacions de menys de 65 anys, amb les irregularitats
corresponents a les alteracions de la natalitat que afectaren els
individus de les generacions nascudes a l'entorn de la guerra i a
la primera postguerra. Tanmateix, en les generacions de més de
65 anys es reflecteix una brusca reducció dels efectius d'ambdós
sexes com a conseqüència de l'augment de la mortalitat infantil i
de la disminució de la natalitat que es vaproduir per la grip de
1918-1919. Alhora, a aquesta reducció, s'hi afegeix l'increment
de mortalitat masculina produïda per la Guerra Civil.

Fora d'aquests accidents, l'aspecte gairebé cilíndric que
presenta la piràmide dóna idea que la població de Barcelona es

troba en procés d'envelliment amb un 16,5 % de la població més

gran de 64 anys, una idea que es reforça amb laprofunda osca

que afecta les generacions més joves en la base de la piràmide,
especialment les nascudes a partir del 1979.

El fenomen més important que ha determinat aquest procés
és, sens dubte, la reducció continuada de la taxa de natalitat i
del creixement vegetatiu. Així, el volum de naixements s'ha
reduït el 1988 d'un 29,1 % respecte a l'any 1981, i d'un 51,5 %
respecte a 1975. Tanmateix, un altre factor que ha contribuït a
modelar d'aquesta forma la piràmide de la població de
Barcelona és el moviment immigratori, que va contribuir en el

seumoment a eixamplar els efectius de joves i adults que
formen la part central de la piràmide i, que en la actualitat, amb
un saldo migratori negatiu durant els últims anys, actua en sentit
invers, i detreu efectius especialment de les generacions menors

de 40 anys.

Una de les conseqüènciesmés importants d'aquest procés és

l'augment de l'esperança de vida, que ha passat de 69 anys pels
homes—el 1981— a 73 en 1986, mentre que per les dones ha
augmentat des de 75 anys —el 1981— fins a 80, el 1986.

Pel que fa a la distribució per sexes, les dones representen el
52,6 % de la població de Barcelona. Aquesta xifra no és
homogènia, car varia de maneramolt important segons l'edat.
En les generacions joves hi ha predomini d'homes, mentre que
les dones són majoria en els grups d'edat més avançada. L'índex
de masculinitat, que revela la relació entre població masculina i
femenina, és superior a 100 fins al grup 25-29 anys, amb una

presència masculina màxima entre els 10 i els 14 anys (índex
igual a 106,4 %). Entre els 30 i els 50 anys l'índex se situa al
voltant de 95, la qual cosa indica que hi ha xifres semblants
d'homes i de dones, amb un lleu predomini d'aquestes. A partir,
però, dels 50 anys hi ha una reducció progressiva i gradual de la
proporció d'homes, a causa de la major mortalitat masculina que
afecta els efectius de totes les generacions, demanera tal que
l'índex de masculinitat assoleix valors mínims en els efectius de
més edat: 38,6 per al grup 85-89 anys, i 33,0 % a partir dels 90
anys.

Per tal d'avaluar la dinàmica demogràfica que ha seguit
Barcelona durant els últims anys hem efectuat la comparació
entre la piràmide de 1988 i la de 1981.



Piràmide d'edats de la població de Barcelona. Comparació de la piràmide del 1988*
amb la del 1981 (milers d'habitants)
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El primer fet que crida l'atenció és la sobtada i intensa
reducció d'efectius de les edatsmés joves pel 1988 respecte al

1981, i el relatiu eixamplament a les edats superiors de la
piràmide de 1988 en relació amb la de 1981. Això posa de
manifest el ràpid procés d'envelliment que està patint la ciutat i
que ja hem esmentat abans. Així, en el període 1981-1988, la
proporció de població jove (efectius fins a 14 anys) ha passat de
representar el 21,3 % de lapoblació de 1981 a ser del 15,8 %
pel 1988. Per contra, les persones de més de 64 anys
representaven el 1981 el 13,4 %, mentre que el 1988 arriben al
16,5 ')/0. Observem doncs que es tracta d'un procés ràpid ja que
en un lapse de temps relativament curt (7 anys) s'han produït
canvis força significatius en l'estructura de la població de
Barcelona.

Quant a d'altres consideracions, cal remarcar el particular
dinamisme de la població que contempla aquests canvis en

l'estructura d'edats dels seus grups generacionals alhora que
manté un col.lectiu pràcticament estable.

Tanmateix, aquestes tendències ens permeten establir unes
perspectives que, en cas de no produir-se alteracions en la
dinàmica de la població, es centren en una tendència a

l'estancament o moderat decreixement de la població, en un
envelliment progressiu de la població i en un augment de
l'esperança de vida, fets que necessariament modificaran la
composició de la població en l'horitzó del proper segle.
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Monografia 1
Els serveis a les empreses a la regió
metropolitana de Barcelona:
un sector emergent amb una

localització molt concentrada





1. Introducció (*)

Una característica fonamental en els darrers anys de les
economies desenvolupades ha estat la creixent importància de les
activitats de serveis a l'economia i, molt especialment, del que
s'han anomenat els serveis a la producció i els serveis a les
empreses i professionals (BERTRAND, NOYELLE, 1986;
FAST 1987b; GIBERT 1988).

L'intens procés d'innovació tecnològica i, sobretot, la difusió
de les noves tecnologies de la informació i les
telecomunicacions, l'aprofundiment de la divisió del treball,
l'especialització i el desenvolupament de la producció i el
creixement del mercatmundial de serveis han fomentat el
desenvolupament de les activitats terciàries a l'interior de les

empreses, així com l'externalització de certs tipus de serveis a

empreses especialitzades (PETIT, 1986; OCHEL, WEGNER,
1987; ELFRING, 1988; MARSHALL, 1988).

Aquest procés de creixement accelerat dels serveis a la
producció (i a les empreses) s'ha relacionat —a més de la
influència dels factors tradicionals com l'augment de la demanda
en augmentar la renda o la menor productivitat relativa dels
serveis—, fonamentalment, amb un canvi estructural profund en

el funcionament del sistema productiu, interrelacionat
estretament amb l'important procés de canvi tecnològic i de
difusió de les noves tecnologies de la informació i les
comunicacions.

Aquest canvi afecta la forma d'actuar de les empreses, la
(re)definició de les professions i les activitats i fa referència al
producte (què es produeix?), a la tècnica i els mètodes de
producció (com es produeix?), a la demanda (per a qui es
produeix?) o a la localització de les activitats de serveis (on es

produeix?) (STANBACK i altres, 1984; GERSHUNY,MILES,
1982; BARCET, BONAMY, MAYERE, 1984). És un canvi
que suposa un desenvolupament cada cop més interactiu entre la
indústria i els serveis, que porta a una progressiva integració
entre ambdós sectors, i que esmanifesta tant en l'augment dels
ocupats terciaris (o de les activitats no productives) a les
empreses—terciari intern—, com en l'increment del nombre
d'empreses de serveis especialitzades —terciari extern
(MOMIGLIANO, SINISCALCO, 1986; BOULIANNE,
METTAN, 1987; BAILLY, MAILLAT, 1988).

Les dades existents a nivell internacional demostren que hi ha
una correlació positiva entre una economia i una indústria
dinàmiques i el ràpid creixement de l'ocupació als serveis i, molt
especialment, entre el creixement dels serveis a la producció i la
competitivitat industrial (MARTINELLI, 1984; MARSHALL,
1988). És una interrelació en un doble sentit, ja que el
creixement dels serveis a la producció respon a les noves
necessitats plantejades per la transformació del sistema
productiu i, a la vegada, aquesta transformació (i la
competitivitat del sistema productiu) es veu afectada pel volum,
rang i qualitat dels serveis a la producció disponibles.

(*) Aquest article resumeix alguns dels resultats de l'estudi «ELS SERVEIS A LES EMPRESES
A LA REGIÓMETROPOLITANADE BARCELONA». realitzat per un equip del Centre
d'Estudis de Planificació (CEP) format per E. Baró, C.Miralles, A. Soy iY.Ursa. L'estudi ha
estat encarregat per l'Área d'Economia i Empreses de l'Ajuntament de Barcelona, Proelsa de la

Diputació de Barcelona i l'Area de Promoció Econòmica de la Mancomunitatde Municipis de
l'Area Metropolitana de Barcelona.

La dinàmica externalització-internalització (demanda externa

satisfacció interna) dels serveis a la producció depèn de cada
empresa en particular—malgrat l'existència d'una certa

tendència general a l'externalització-- segons la seva dimensió,
la seva estructura, les necessitats de la seva estratègia, i d'acord
amb les característiques de l'entorn i de l'oferta de serveis
externs existent.

Des del punt de vista del desenvolupament regional i urbà, els
serveis a la producció permeten la millora de la productivitat i la
competitivitat de les empreses, la integració en el context
econòmic internacional i juguen un paper motor en l'atracció de
les activitats econòmiques, mentre que la seva inexistència
dificulta les possibilitats de desenvolupament de l'àrea i les
perspectives d'expansió del propi sector de serveis.

Al nivell territorial, els serveis a la producció (i a les
empreses), especialment els més innovadors, estratègics o
decisionals (financers, R+D, consultories, etc.)
tendeixen a concentrar-se en les regions o ciutats més
desenvolupades i amb un rang més elevat en la jerarquia
regional i urbana, degut a les economies externes i
d'aglomeració que es generen en aquestes àrees, a les facilitats
d'accés i difusió de la informació, a la recerca de centralitat,
prestigi i imatge per part de les empreses, així com a les
transformacions productives, organitzatives i d'estructura de les
pròpies empreses (HOWELLS, 1988; FAST 1987a).

Aquesta concentració de les activitats de serveis a la producció
s'ha explicat, fonamentalment, per dues raons: mentre que les
economies externes i d'aglomeració de les regions i ciutats més

desenvolupades expliquen bàsicament la concentració de serveis
externs oferts per empreses especialitzades, les transformacions
organitzatives i d'estructura de les grans empreses modernes
multilocalitzades ajuden a explicar la concentració espacial de
les funcions internes dels serveis més estratègics i decisionals
(MARTINELLI, 1986).

Així doncs, l'existència o no de serveis estratègics decisionals i
innovadors, i de funcions especialitzades de serveis serà un

element important, al costat del grau d'integració o

diversificació de l'economia i del nivell d'independència i
autonomia de les empreses, en la definició del nivell de
desenvolupament d'una regió o àrea urbana.

Amb tot, tant la difusió de les noves tecnologies de la
informació i les telecomunicacions com la recerca d'entorns
menys congestionats i de més qualitat, poden permetre (però no

assegurar) la descentralització de certes activitats de serveis,
sovint els segments més estandarditzats dels serveis estratègics i
decisionals.
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M.1.1. Classificació sectorial de les activitats

GRUPCENTRAL

Aprovisionament
Organització congressos
Missatgeria
Seguretat
Mecanografia/Traducció
Copies/Composició Textos

Estudis, Consultoria, Gestió
Consellers Jurídics

Comptabilitat/Fiscalitat
Assessories d'empreses
Màrqueting
Altres

Informació i informàtica
Bases de dades
Informàtica

Publicitat

Agències publicitàries
Disseny publicitari/Gràfic
Relacions públiques

Serveis Tècnics

Enginyeria
Delineació/Plànols/Maquetes
Disseny industrial/Decoració
Altres

GRUP PERIFÈRIC

Associacions professionals

Formació

Agènciesviatges

Recerca + Desenvolupament

Comunicació
Serveis privats de comunicació
Altres

Serveis financers iAssegurances
Serveis financers

Assegurances

Serveis annexos a la construcció
Serveis immobiliaris
Altres

Altres

Neteja
Lloguer béns mobles
Cobradors/Recaptadors
Altres

Font: Baró, Miralles, Soy,Ursa. Els serveis a les empreses a la RegióMetropolitana de Barcelona. Area d'Economia iEmpreses de l'Ajuntament de Barcelona. Proelsa de la Diputació de Barcelona, Area

de Promoció Econòmica de la MancomunitatMetropolitana de Municipis. (En curs de publicació).

2. Els serveis a les empreses a l'aglomeració de Barcelona:
un sector emergent amb una forta concentració territorial

2.1. Els resultats de l'inventari del sector dels serveis a les
empreses

L'àmbit territorial considerat a l'estudi .«Els serveis a les
empreses a la Regió Metropolitana de Barcelona» ha estat el
dels 162municipis de Metropolitana de Barcelona,
definida en l'estudi del Pla Director de l'any 1964, és a dir els
municipis pertanyents a les comarques del Barcelonès, Baix
Llobregat, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Garraf
i Alt Penedès.

La delimitació sectorial ha considerat els serveis a les empreses
i professionals comuna categoria dels serveis destinats a la
producció, tal com ho fan els estudis teòrics i aplicats a nivell
internacional. Tanmateix, s'han hagut de tenir en compte,
també, les possibilitats i, molt particularment, les restriccions
que tenen les diferents fonts informatives i les classificacions
oficials existents, a l'hora, en particular, d'establir una ordenació
dels serveis a les empreses en sectors i subsectors. S'inclouen,
doncs, un conjunt de subsectors que tenen en comú el seu paper
de serveis intermedis en el procés productiu però que, a la
vegada, tenen característiques diferenciades pròpies (vegeu
quadre M.1.1 sobre la classificació sectorial). La diferenciació
entre grup central i grup perifèric és fonamentalment pràctica i
correspon bàsicament a la seva inclusió o no com a serveis a les
empreses en la classifiació de CNAE 74.
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D'altra banda, una primera aproximació descriptiva del
mercat dels serveis a les empreses ha permès copsar la molt
considerable heterogeneïtat de les unitats que actuen pel cantó
de l'oferta (quant a l'estatut jurídic, grandària, lamajor o menor

consolidació, el nivell d'activitat, la gamma de serveis, etc.). En
aquest sentit, l'oferta dels serveis a les empreses respon a una

configuració caracteritzada per (CONTINI, REVELLI, 1986)

• un nucli d'empreses consolidat (el «hard core» de la branca),
amb una estructura orgànicamés sòlida i amb una presència
en el mercat més continuada;

• i, un entorn d'unitats (empreses i professionals) «marginals»,
caracteritzat per una altra turbulèqcia d'entrada i de sortida
del mercat.

Molt probablement el llindar de diferenciació entre ambdós
grups d'unitats (que, d'altra banda, és particular per cadascun
dels sectors considerats) ve determinat per les barreres d'entrada

que operen en el mercat (i que, en lamajoria dels casos,

depenen primordialment de la disponibilitat d'un «know how»
adequat per endegar les activitats de prestació dels serveis) i per
la dimensió4, característiques del propimercat (del conjunt
d'oportunitats locals i del nivell de capacitats empresarials
molt especialment, del comportament de les empreses
—industrials i de serveis— a externalitzar o internalitzar la
cobertura de les seves necessitats de serveis a les empreses).



M.1.2. Distribució de l'inventari per sectors i nivells grup central

Sector
. Nivell I + II % Nivell III

(0101) Organització congressos 16 0,34 53 0,64 29
(0102) Missatgeria 687 14,62 818 9,89 255
(0103) Seguretat 15 0,32 105 1,27 79
(0104) Mecanografia/Traducció 118 2,51 136 1,64 777
(0105) Còpies/Composició textos 404 8,60 572 6,92 904

Aprovisionament 1.240 26,38 1.684 20,36 2.044

(0301) Consellers jurídics 417 8,87 472 5,71 6.714
(0302) Comptabilitat/Fiscalitat 612 13,02 1.579 19,09 3.694
(0303) Assessories d'empreses 190 4,04 392 4,74 795
(0304) Màrqueting 18 0,38 343 4,15 403
(0305) Altres 21 0,45 36 0,44 741

Estudis, consultoria, gestió 1.258 26,77 2.822 34,12 12.347

(0501) Bases de dades 14 0,30 14 0,17 0
(0502) Informàtica 518 11,02 604 7,30 744

Informació i Informàtica 532 11,32 618 7,47 744

(0601) Agències publicitàries 431 9,17 850 10,28 499
(0602) Disseny publicitari/Gràfic 370 7,87 437 5,28 1.356
(0603) Relacions públiques 20 0,43 66 0,80 863

Publicitat 821 17,47 1.353 16,36 2.718

(0801) Enginyeria 614 13,06 1.034 12,50 11.403
(0802) Delineació/Plànols/Maquetes 12 0,26 38 0,46 516
(0803) Disseny industriaUDecoració 138 2,94 152 1,84 756
(0804) Altres 85 1,81 569 6,88 4.262

Serveis tècnics 849 18,06 1.793 21,68 16.937

Total 4.700 100,00 8.270 100,00 34.790

grup perifèric

Nivell III

(0201) Associacions professionals 21 0,95 35 0,61 56

(0401) Formació 20 0,90 24 0,42 196

(0701) Recerca + Desenvolupament 65 2,94 363 6,33 106

(0901) Agències de Viatges 388 17,53 794 13,85 90

(1001) Serveis de comunicació 13 0,59 55 0,96 24
(1002) Altres 59 2,67 233 4,06 468

Comunicació 72 3,25 288 5,02 492

(1101) Serveis immobiliaris 770 34,79 1.452 25,33 1.377
(1102) Altres 206 9,31 1.013 17,67 310

Serveis annexos a la construcció 976 44,10 2.465 43,00 1.687

(1201) Serveis financers 139 6,28 518 9,04 332
(1202) Assegurances 268 12,11 582 10,15 1.062

Serveis financers i assegurances 407 18,39 1.100 19,19 1.394

(1301) Neteja 174 7,86 487 8,50 576
(1302) Lloguer béns mobles 73 3,30 135 2,36 87
(1303) Cobradors/Recaptadors 5 0,23 23 0,40 203
(1304) Altres 7 0,32 8 0,14 20
(1305) Altres serveis d'informació 5 0,23 10 0,17 5

Altres 264 11,93 663 11,57 891

Total 2.213 100,00 5.732 100,00 4.912
Font: Idem. quadre M.1.1.
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M.1.3. Distribució de l'inventari per sectors i per àmbit territorial grup central

Sector
. , ,

I3CN % Àrea % Total °/0

(0101) Organització congressos 71 11 13,41 82 100,00
(0102) Missatgeria 859 80,06 214 19,94 1.073 100,00
(0103) Seguretat 127 69,02 57 30,98 184 100,00
(0104) Mecanografia/Traducció 777 85,10 136 14,90 913 100,00
(0105) Còpies/Composició Textos 925 62,67 551 37,33 1.476 100,00

Aprovisionament 2.759 74,01 969 25,99 3.728 100,00

(0301) Consellers jurídics 6.204 86,33 982 13,67 7.186 100,00
(0302) Comptabilitat/Fiscalitat 3.923 74,40 1.350 25,60 5.273 100,00
(0303) Assessories d'empreses 909 76,58 278 23,42 1.187 100,00
(0304) Màrqueting 569 76,27 177 23,73 746 100,00
(0305) Altres 544 70,01 233 29,99 777 100,00

Estudis, consultoria, gestió 12.149 80,09 3.020 19,91 15.169 100,00

(0501) Bases de dades 14 100,00 0 0,00 14 100,00
(0502) Informàtica 1.000 74,18 348 25,82 1.348 100,00

Informació i informàtica 1.014 74,45 348 25,55 1.362 100,00

(0601) Agències publicitàries 1.104 81,84 245 18,16 1.349 100,00
(0602) Disseny publicitari/Gràfic 1.431 79,81 362 20,19 1.793 100,00
(0603) Relacions públiques 752 80,95 177 19,05 929 100,00

Publicitat 3.287 80,74 784 19,26 4.071 100,00

(0801) Enginyeria 9.543 76,73 2.894 23,27 12.437 100,00
(0802) Delineació/Plànols/Maquetes 418 75,45 136 24,55 554 100,00
(0803) Disseny industriallDecorado 601 66,19 307 33,81 908 100,00
(0804) Altres 3.064 63,42 1.767 36,58 4.831 100,00

Serveis tècnis 13.626 72,75 5.104 27,25 18.730 100,00

Total 32.835 76,25 10.225 23,75 43.060 100,00

grup perifèric

Sector % Àrea % Total %

(0201) Associacions professionals 65 71,43 26 28,57 91 100,00

(0401) Formació 171 77,73 49 22,27 220 100,00

(0701) Recerca + Desenvolupament 350 74,63 119 25,37 469 100,00

(0901) Agències de Viatges 611 69,12 273 30,88 884 100,00

(1001) Serveis de comunicació 56 70,89 23 29,11 79 100,00
(1002) Altres 564 80,46 137 19,54 701 100,00

Comunicació 620 79,49 160 20,51 780 100,00

(1101) Serveis immobiliaris 1.973 69,74 856 30,26 2.829 100,00
(1102) Altres 1.190 89,95 133 10,05 1.323 100,00

Serveis annexos a la construcció 3.163 76,18 989 23,82 4.152 100,00

(1201) Serveis financers 613 72,12 237 27,88 850 100,00
(1202) Assegurances 1.046 63,63 598 36,37 1.644 •100,00

Serveis financers i assegurances 1.659 66,52 835 33,48 2.494 100,00

(1301) Neteja 623 58,61 440 41,39 1.063 100,00
(1302) Lloguer béns mobles 153 68,92 69 31,08 222 100,00
(1303) Cobradors/Recaptadors 139 61,50 87 38,50 226 100,00
(1304) Altres 27 96,43 1 3,57 28 100,00
(1305) Altres serveis d'informació 13 86,67 2 13,33 15 100,00

Altres 955 61,45 599 38,55 1.554 100,00

Total 7.594 71,35 3.050 28,65 10.644 100,00

Font: Idem quadre

98



M 1.4. Comparació de la distribució territorial de les empreses del sector de serveis
a les empreses i dels llocs de treball totals a la Regió Metropolitana

Empreses serveis a les empreses (°/0) Llocs de treball

(%)Nivefi 1 Nivell

Barcelona 85,5 80,5 51.-

Municipis Regió Metropolitana
> 50.000 hab. 9,4 10,7 22,-
10-50.000 hab. 4,1 7,1 19,4
5-10.000 hab. 0,4 0,7 3,3
<5.000 hab. 0,5 1,0 4,3

100,- 1

L'inventari dels serveis a les empreses realitzat s'ha
organitzat, doncs, tant des del punt de vista territorial, com des
del punt de vista sectorial i des de les característiques de les

unitats inventariades (empreses i professionals). En la
classificació segons els dos darrers punts de vista han estatmolt

importants les raons d'ordre analític però també la disponibilitat
i qualitat de la informació existent en la realització de
l'inventari.

En total s'han registrat 53.704 unitats al conjunt de l'inventari
(vegeu quadre M.1.2). En el «hard core» del sector en un sentit
estricte (nivell I) s'han comptabilitzat unes 6.900 empreses, que
arriben a unes 14.000 si aquell es defineix d'una formamés
àmplia (Nivell I + II). Destaquen, a nivell sectorial, els serveis
d'Estudis consultoria, gestió, Aprovisionament, Serveis Tècnics,
Publicitat, comunicació, Serveis informàtics, Serveis
immobiliaris i similars i Altres serveis financers.

A l'entorn del sector s'han comptabilitzat unes 40.000 unitats
més, especialment professionals, molt menys consolidades
(nivell III).

2.2. Les pautes de localització de les empreses dins l'àmbit de
l'Área Metropolitana de Barcelona

S'ha de destacar l'elevada concentració d'aquests serveis al
municipi de Barcelona (on es localitzen el 75,3 % del total de les
unitats inventariades -76,3 `)/0 del grup central i 71,4 % del
perifèric-, el 80,5 % de les empreses del «hard core» en sentit
ampli, el 85,5 `)/0 del «hard core» estricte). És a dir, la
concentració tendeix a ser superior a mesura que són més
estables i consolidades les empreses.

A nivell sectorial, la concentració relativa al municipi de
Barcelona és superior en els subsectors del que es pot anomenar
el terciarimés estratègic i decisional, és a dir: Publicitat,
Estudis, consultoria i gestió, Serveis de comunicació, Formació,
Recerca i desenvolupament (vegeu quadre M.1.3.)

Aquesta concentració de les unitats subministradores de
serveis a les empreses (molt especialment les que tenen

consideració d'empreses) a la ciutat de Barcelona, en detriment
de la resta de la Regió Metropolitana, es pot corroborar
també, matisar- si es compara la distribució territorial
d'aquestes empreses amb la distribució dels llocs de treball de
totes les branques d'activitat (vegeu quadre M.1.4.).

• Destaca, en primer lloc, el fet que, a la ciutat de Barcelona,
s'hi concentra el 80,5 (1/0 de les empreses registrades (i el
85,5 `)/0 si es compten, exclusivament, les que figuren en el
«hard core» estricte (nivell I) de l'inventari, mentre el

percentatge de llocs de treball del conjunt d'activitats
econòmiques és només el 51 % del total dels de la Regió
Metropolitana. El grau de concentració és encara més evident
si es consideren, en particular, els sectors aplegats en el grup
central; en aquest cas, el percentatge d'empreses a Barcelona
puja al 84,8 ')/0 (al 88,2 °/0, si es té en compte el nivell I).

• D'altra banda, no cap dels restants 161 municipis de l'Àrea
Metropolitana presenta un percentatge d'empreses superior
al percentatge de llocs de treball (de la totalitat de les
activitats).

Així, en el conjunt de municipis de més de 50 mil habitants hi
ha el 22 % dels llocs de treball de només, el 10,7 % de
les empreses de la branca (el 9,4 % si es consideren les del
Nivell I).
En els municipis de 10.000 a 50.000 habitants el percentatge

de llocs de treball és del 19,4 % mentre el d'empreses
registrades és del 7,1 % (el 4,1 % si es compten les del primer
nivell). En els municipis de 5.000 a 10.000 habitants hi ha el
3,3 % dels llocs de treball i el 0,7 % de les empreses (el 0,4 %
de les del nivell I). Finalment, en els municipis de menys de 5
mil habitants el percentatge de llocs de treball és del 4,3 % front
a un 1 % del d'empreses (el 0,5 % de les del primer nivell). Les
disparitats entre ambdós tipus de percentatges són més evidents
si es tenen en compte només les empreses que pertanyen als
sectors del grup central.
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Tot i que l'accentuada concentració a Barcelona de les
empreses de SERVEIS A LES EMPRESES és, sense cap dubte,
el tret més notori de la seva pauta de localització territorial, cal
esmentar també alguns aspectes complementaris d'aquesta pauta
a la resta de municipis, a partir de la concentració relativa
d'empreses de serveis a les empreses en relació amb els llocs de
treball de cada municipi (*), tal com es pot veure als mapes G.1.
i G.2.:

• la concentració relativa més significativa d'empreses es dóna,
com calia suposar, en aquells municipis que tenen un teixit
industrial més desenvolupat, una posició funcional central
(capitals de comarca) o un volum de població més elevat;

• es dibuixen, a més, dos eixos força ben definits: un primer
eix paral.lel a la línia de la costa i un segon eix que uneix
Barcelona amb la zona central del Vallès (Occidental i
Oriental), tot seguint el traçat de l'autopista;

• hi ha un nombre considerable de municipis sense cap
empresa d'aquesta branca (o on n'hi ha molt poques);
aquestsmunicipis (de grandària reduïda i/o amb poca
implantació industrial) es troben, sobretot, a les zones més

perifèriques de la Regió Metropolitana.

(*) Segons la relació:
nombre d'empreses de serveis a les empreses en el municipi j

Llocs de treball en el municipi j
nombre d'empreses de serveis a les empreses a tota l'area

Llocs de treball a tota l'area
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2.3. Pautes de localització de les empreses de serveis a les
empreses a Barcelona

Per analitzar la pauta de distribució territorial a la ciutat de
Barcelona, després d'identificar cada una de les empreses de
l'inventari amb el barri o la secció censal on estaven localitzades,
s'ha calculat, per cada un dels sectors: lamitjana, que expressa
la relació entre el total d'empreses i el total de barris o seccions
censals; la desviació estàndard, que indica el grau de dispersió de
la distribució respecte a aquesta mitjana; és a dir, si té un valor
elevat indica una major dispersió de les observacions
(concentració de moltes empreses en pocs barris o seccions
censals) i viceversa; i la relació Variança/Mitjana, que permet
comparar les dispersions a les distribucions que no tenen una

mitjana aritmètica igual o similar.

A més a més, el valor de la mitjana i la desviació estàndard
s'han utilitzat com a Ilindars per discriminar els diferents nivells
de concentració espacial (SHORT, 1980), tot establint cinc
intervals diferents a partir dels valors de lamitjana i la desviació
estàndard per a cada un dels sectors i grups existents: així, s'han
diferenciat aquells barris (o seccions censals) sense cap
observació, els que tenen un nombre d'observacions per sota de
la mitjana, els que estan entre la mitjana i lamitjana més dues
vegades el valor de la desviació estàndard, els que estan entre

aquest llindar i lamitjana més 4 vegades el valor de la desviació
estàndard i, finalment, els que estan per sobre d'aquest últim
llindar.



Concentració d'empreses de serveis a les empreses en relació amb el total de llocs de treball
existents a cada municipi*
G.1. Regió Metropolitana. Nivell I

Total grup central i perifèric

G.2. Regió Metropolitana. Nivell I + II
Total grup central i perifèric

---

Empreses/Llocs de Treball

o 0

El 0,1 a 14,9
o 15,0 a 39,9
w 40,0 a 115,0
m > 115,01
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Concentracions d'empreses de serveis a les empreses als barris de Barcelona

G.3. Nivell I
Total grup central i perifèric

Empreses
o 1 a 156
Eia 157 a 715
ei 716a 1.275

> 1.276

(Mitjana = 166)
(Desviació St = 279,66)

G.4. Nivell I + II
Total grup central i periferic

Empreses
o 1 a 296

297a 1.387
wi 1.388 a 2.478

> 2.479

(Mitjana = 296,13)
(Desviació St = 646,63)
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A partir d'aquests llindars (mapes G.3. —nivell i G.4.
—nivell I + II—) es constata que la tendència a la concentració
es dóna també a l'interior del municipi de Barcelona, on pel
total de les empreses (tant les del grup central com les del grup
perifèric) es comprova que la zona de màxima concentració està
situada a l'entorn de l'eix Plaça Catalunya-Passeig de Gràcia
Diagonal (és a dir en els barris de l'Eixample —Esquerra i
Dreta— i Sant Gervasi), on es localitzen més del 50 % de les
unitats inventariades. Un segon nivell (inferior) de concentració
se situa en una corona al voltant d'aquest nucli, formada
essencialment pels barris de les Corts, Pedralbes, Sarrià, Barri
Gòtic i Poblenou.

Sembla prou evident que la pauta de concentració de les

empreses subministradores de serveis a les empreses a la ciutat
de Barcelona està determinada, en gran mesura, per raons de
centralitat i de bona accessibilitat, per raons de prestigi i bona
imatge de la zona, i per raons de proximitat a certes

concentracions d'oficines públiques (el Barri Gòtic) o
d'establiments industrials (al Poblenou), pel que fa, en
particular, a les empreses d'aprovisionament.
Dintre de la pauta general de concentració, s'aprecien certes

particularitats de localització a nivell dels diferents subsectors. El
sector d'aprovisionament és el que té la implantació més

dispersa a la ciutat i, també, el que té el grau de concentració
superior en enclavaments fora de l'eix terciari de la ciutat
(especialment al Poblenou). Els altres quatre sectors tenen un

comportament de localització més homogeni i molt orientat cap
a emplaçaments centrals. Tanmateix, semblen dibuixar-se certes

tendències diferenciades: així, per exemple, mentre les empreses
del sector de publicitat tenen més tendència a concentrar-se a la
part nord-oest de la ciutat (Sant Gervasi, Sarrià, Pedralbes), les
empreses del sector de serveis tècnics mostren una certa

concentració a la zona oest.

Totes aquestes característiques s'aprecien de manera molt més
detallada en els mapes de concentració de les empreses a nivell
de seccions censals, que dibuixen amb claretat l'eix terciari Pça.
de Catalunya-Rambla de Catalunya/Passeig de Gràcia-Diagonal
com a zona de màxima concentració dels serveis a les empreses;
zona que sembla continuar amb menor intensitat cap a la
Rambla, els carrers que envolten l'eix Rambla de Catalunya/
Passeig de Gràcia, i per sobre de la Diagonal tot seguint la Via
Augusta (Mapes G.5. i G.6.).

De forma complementària es pot analitzar l'especialització
relativa de cadascun dels 38 barris de la ciutat en les diferents
activitats de serveis a les empreses, a partir dels corresponents
coeficients de localització (*):

• Novament es posa de manifest que el sector

d'aprovisionament és el que té una distribució més dispersa:
25 barris tenen una proporció d'empreses d'aquest sector
superior al percentatge mitjà del sector en el conjunt de la
ciutat.

(*)
Xii/X;

L= on,
"

X/X
X,, nombre d'empreses del sector ien la localització j
X. = nombre d'empreses del sector ien tot el territori considerat
• nombre d'empreses en tots elssectors enla localització j
X = nombre d'empreses de tots els sectors en tot el territori

• El sector d'Estudis, consultoria i gestió és, en canvi, el de
distribució més concentrada: només 6 barris tenen un

percentatge d'empreses del sector superior al promig de la
ciutat (en rigor, dos d'aquests barris—Ciutat Meridiana i
Vallvidrera-les Planes— tenen un nombre absolut d'empreses
de tots els sectors molt reduït, el que fa que el coeficient de
localització no sigui, en aquest cas, significatiu).

• Els barris amb especialització relativa més alta en empreses
del sector d'Informació i informàtica són, curiosament, els
que envolten els tres eixos viaris més importants d'entrada a

Barcelona (al voltant de la Gran Via, de la Diagonal i de la
Meridiana).

• Pel que fa a les empreses del sector de Publicitat, els barris
amb una especialització relativa més destacada són els situats
a la zona oest de la ciutat, per sobre de la Diagonal (també,
en aquest cas, hi ha barris amb un coeficient de localització
alt en empreses d'aquest sector—comsón Trinitat Vella i
Bon Pastor— que no poden ser considerat com els altres
perquè disposen d'un nombre molt limitat d'empreses de tots
els sectors).

• Finalment, els barris amb especialització relativa en empreses
del sector de Serveis tècnics són els situats a la zona nord-oest
de la ciutat, al voltant de la Diagonal com a eix central,
ocupant una àrea més extensa que el sectord'activitat
anterior (Sant Gervasi, Sarrià, Les Corts, Sants, esquerra de
l'Eixample, Gràcia, Vallcarca, el Guinardó i Sagrada
Família).

Per concloure, sembla força evident que certs factors, lligats,
com ja s'ha dit, a la configuració central dels enclavaments, al
seu perfil i valoració social, al mix (mescla) d'activitats que hi
són instal.lades, i al grau de dotació, fins i tot de certes

infrastructures, tenen un paper selectiu a l'hora de determinar el
comportament de localització de les empreses de serveis a els
empreses.
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Concentració d'empreses de serveis a les empreses segons les seccions censals de Barcelona

G.5. Grup central + grup perifèric. Nivell

Empreses
o 0
o 1-3

o 4-18
ffil 19-33

•>34
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Concentració d'empreses de serveis a les empreses segons les seccions censals de Barcelona

G.6. Grup central + grup perifèric. Nivell I + II

Empreses
o 0
o 1 a 5
re 6 a 34
ffi 35 a 63
ee >63
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3. Les pautes de difusió territorial i urbana dels serveis a les

empreses

Tots aquests resultats semblen confirmar les pautes de difusió
territorial de l'oferta de serveis a les empreses a les àrees i
regions metropolitanes, que han estat ja profundament
documentades en molts estudis estrangers centrats en altres
àrees urbanes o metropolitanes. Es a dir:

• els serveis a les empreses són activitats econòmiques
preponderantment urbanes, per raons d'aglomeració, de
facilitat d'accés i de difusió de la informació, de recerca de
centralitat, de prestigi i de bona imatge.

• la pauta de concentració de les unitats subministradores de
serveis a les empreses és molt més accentuada, com s'acaba
de comprovar, que la de la resta de sectors productius (molt
especialment dels industrials). Això no vol dir que el
desenvolupament d'aquesta branca sigui independent del
conjunt d'activitats de l'àrea i en particular, de les activitats
industrials. La presència —notable— d'aquestes darreres, la
seva proximitat, són condicions necessàries per la proliferació
i diversificació de l'oferta de serveis a les empreses.

• Tanmateix,un element molt important per explicar, més
particularment, la desigual concentració dels serveis a les
empreses entra plenament dins la consideració de «extemal
economy industries», unitats que utilitzen amb molta
intensitat les economies ofertes per l'ambient extern on es

desenvolupen. En efecte, la prestació d'aquests serveis
requereix:
• establir —amb freqüència— relacionsface to face (cara a

cara) amb els clients, el que determina la necessitat
d'emplaçaments pròxims a aquests i/o que gaudeixin de
bona accessibilitat.

• de mantenir, molt sovint, relacions amb altres empreses o
professionals en règim de consultoria externa o de
subcontractació de certes activitats, la qual cosa determina
també una propensió a localitzar-se en llocs on la densitat
d'aquests serveis complementaris sigui més gran.

• incorporar, en molts casos, professionals i tècnics d'una
certa qualificació, el que fa que tinguin una tendència a

desenvolupar-se en emplaçaments on l'accés a aquest tipus
de personal estigui més garantit.

• situar-se en aquells enclavaments on hi ha una densitat
d'activitats i d'aptituds professionals més gran, i on una

més intensa circulació d'informació (tècnica i de mercats) i
de know how crea millors condicions per a la proliferació
d'iniciatives empresarials.

1.•ot aquest conjunt de factors expliquen de manera plausible
la força d'atracció de la ciutat central per aquestes empreses
fins i tot, el paper d'«incubadora» d'aquestes activitats de
serveis.
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4. La superficie estimada de les instal•lacions d'empreses de
serveis a les empreses

La dimensió no gaire gran de les plantilles i les pròpies
característiques dels processos de prestació dels serveis fa que
aquest tipus d'empreses no requereixi grans instal.lacions. Dels
resultats obtinguts de l'enquesta a una mostra d'elles, se'n
dedueix que les necessitats d'espai no són gaire elevades (*)• Pel
que fa al total de les instal.lacions, una tercera part de les
empreses consultades declaren disposar d'una superfície no

superior als 100 m2, un 57,5 % de les seus de les empreses no

ultrapassen els 200 m2 i prop d'un 70 % d'elles no excedeixen
dels 300 m2. Pel que fa, més específicament, a l'espai destinat a
oficines, un 38 % de les empreses enquestades disposen d'una
superfície no superior als 100 m2, un 64,3 % d'elles no superen
els 200 m2 i prop d'un 75 ')/0 no ultrapassen els 300 m2.

Aquesta dimensió d'instal.lacions (i, especialment, d'espai
d'oficines) no massa àmplia es correspon amb el fet que prop
d'un 60 `)/0 de les seus principals de les empreses consultades es

localitzen en edificis mixtos (un 41 % d'ells en pisos) i un 32,7 %
en edificis singulars d'oficines (percentatge que augmenta a

Barcelona ciutat, on la proporció d'aquest tipus d'edificis és

superior que a la resta de l'entorn metropolità).

A partir de totes aquestes dades, es pot fer una estimació de
la superfície total de llurs seus (i instal-lacions complementàries)
per al conjunt de les 8.270 empreses del conjunt de la regió
metropolitana registrades en els nivells I i II de l'inventari i que
desenvolupen activitats d'Aprovisionament, d'Estudis,
Consultoria i Gestió, d'Informació i Informàtica, de Publicitat i
de Serveis Tècnics.

— Tal commostra el quadre M.1.5., la dimensió total de les
instal.lacions s'avalua en 3.187.105 m2, dels quals un
72,1 % correspondrien a la superfície d'oficines, un 14,4 %
a magatzems, un 4,6 % a aparcaments i un 8,9 % a altres
tipus d'instal-lacions.

— El quadre M.1.5. permet apreciar, a més, com la major
part de la superfície d'instal.lacions es destina a oficines:
des d'un 97,6 `)/0 en el cas de les empreses d'Estudis,
Consultoria i Gestió, fins a un 68 % en el cas de les
empreses de Serveis Tècnics. La part destinada a

magatzems és només majoritària en el cas de les empreses
d'Aprovisionament.

— El quadre M.1.6. mostren la distribució territorial de les
instal.lacions. La forta concentració de les seus de les
empreses del sector a la ciutat de Barcelona queda palesa
veient que, de la superfície total de les instal.lacions, el
81 % se situa a Barcelona i només un 19 % a la resta de
l'àrea metropolitana. També s'evidencia que per moltes
empreses (en especial dels sectors de Publicitat, de Serveis
Tècnics i d'Aprovisionament) les localitzacions fora de
Barcelona corresponen a instal.lacions complementàries
(que no són oficines).

(*) Lenquesta a la que es fa esment ha estat dirigida aun conjunt de 400 empreses
subministradores de serveis de les activitats classificades dins el «grup central» ipertanyents tant

a Barcelona ciutat com a la seva àrea metropolitana.



M.1.5. Superfície estimada de les empreses (Nivell I + II)
(m2)

Estudis,
consultoria Informació i Serveis

Aprovisionament i gestió informàtica Publicitat tècnics al

Dimensió de les oficines 193.262 716.491 296.812 385.689 704.596 2.297.300
Dimensió dels magatzems 232.764 5.490 31.159 49.536 139.422 458.371
Dimensió dels aparcaments 61.004 4.108 25.236 20.767 34.621 145.736
Dimensió d'altres
instal.lacions 66.646 7.783 21.792 31.417 158.060 285.698
Dimensió total
de les insta1.lacions 553.676 734.322 374.999 487.409 1.036.699 3.187.105

(Distri~
Estudis,

consultoria Informació i Serveis

Aprovisionament gestió informàtica Publicitat tècnics Total

Dimensió de les oficines 34,9 97,6 79,2 79,1 68,0 72,1
Dimensió dels magatzems 42,0 0,7 8,3 10,2 13,4 14,4
Dimensió dels aparcaments 11,0 0,6 6,7 4,3 3,3 4,6
Dimensió d'altres
instal.lacions 12,0 1,1 5,R 6,4 15,2 8,9
Dimensió total
de les instal.lacions 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,

Font; Idem Quadre M.1.1.

M.1.6. Superfície estimada de les empreses (Nivell I + II)
(112)

Estudis,
consultoria Informació i Serveis

Aprovisionament i gestió informàtica Publicitat tècnics Total

BCN Regió BCN Regió BCN Regió BCN Regió BCN Regió BCN Regió
Dimensió de les oficines 192.494 768 638.989 77.952 178.260 118.552 364.814 20.875 581.079 123.517 1.955.637 341.664
Dimensió dels magatzems 232.764 0 402 5.088 17.947 13.212 25.321 24.215 89.202 50.220 365.636 92.736
Dimensió dels aparcaments 61.004 0 2.199 1.910 4.553 20.683 20.767 0 17.641 16.980 106.164 39.573
Dimensió d'altres
instal.lacions 49.494 17.152 2.695 5.088 20.246 1.546 31.417 0 49.487 108.573 153.339 132.359
Dimensió total

de les instal.lacions 535.757 17.920 644.285 90.038 221.006 153.993 442.319 45.090 737.409 299.290 2.580.776 606.332

Distribució percentual
Estudis,

consultoria Informació Serveis

Aprovisionament i gestió informàtica Publicitat tècnics Total

BCN Regió BCN Regió BCN Regió BCN Regió BCN Regió BCN

Dimensió de les oficines 35,9 4,3 99,2 86,6 80,7 77,0 82,5 46,3 78,8 41,3 75,8 56,3
Dimensió dels magatzems 43,4 0,0 0,1 5,7 8,1 8,6 5,7 53,7 12,1 16,8 14,2 15,3
Dimensió dels aparcaments 11,4 0,0 0,3 2,1 2,1 13,4 4,7 0,0 2,4 5,7 4,1 6,5
Dimensió d'altres
instal•lacions 9,2 95,7 0,4 5,7 9,2 1,0 7,1 0,0 6,7 36,3 5,9 21,8
Dimensió total
de les instal•lacions 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
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Monografia 2
Anàlisi comparativa d'indicadors de
consum entre Barcelona i grans ciutats
europees





En el número 4 de BARCELONA ECONÒMICA, hem cregut
interessant introduir el tema dels indicadors de consum a

diverses ciutats europees per tal de veure quina ha estat la seva

evolució i establir una comparació amb Barcelona. L'informe
s'ha elaborat per contextualitzar bona part de la informació
sobre el consum a Barcelona que es publica en aquesta revista.

Hom ha emprat com a font bàsica d'informació l'anuari Cities
of the World publicat l'any 1988 per l'Institut d'Estudis
Metropolitans de Barcelona. Hom s'ha trobat amb algunes
dificultats en el moment de fer el tractament de la informació
degut a la manca d'homogeneïtat de les dades quant a:

— les dates de recollida de les xifres: l'any de recollida no està
fixat i per tant cada país ho fa en moments diferents;

— l'àmbit territorial: en alguns casos, les dades no es

refereixen exclusivament a l'àmbit de la ciutat, sinó que
inclouen també les d'alguns dels municipis de l'entorn, que no

són necessàriament els de tota la seva àreametropolitana.

Això fa difícil establir comparacions entre les diferents ciutats,
especialment en termes absoluts o per capita. Per això el que
analitzarem i compararem preferentment són les variacions que
es produeixen al llarg del període analitzat, 1980-1985, a

cadascuna de les ciutats.

D'altra banda, quan no es disposava d'informació, o aquesta
no era prou coherent o homogènia, s'ha qualificat aquesta de no

disponible (n.d.). Així mateix cal assenyalar la inexistència de
dades referides a algunes de les ciutats més importants.

Els indicadors analitzats es refereixen a:

— consum d'electricitat;
— consum d'aigua;
— línies telefòniques;
— vehicles de passatgers.

En primer lloc, examinarem el consum d'electricitat com a

indicador del grau de desenvolupament econòmic de les
diferents ciutats europees escollides. A l'hora d'utilitzar aquesta
variable per fer comparacions internacionals, cal tenir en compte
que els condicionants climàtics hi tenen una forta incidència, en
funció de les necessitats de calefacció; que tendeixen a conduir a
la baixa els valors assolits per les ciutats del sud d'Europa.
Igualment, la utilització per calefacció—o fins i tot per altres
usos, com el de cuinar— de l'energia elèctrica o d'altres fonts
energètiques—gas, carbó— condiciona els valors absoluts
obtinguts. Per tot plegat, i en aquesta variable més que a les

altres, les comparacions dels valors absoluts o per capita entre

les diferents ciutats tenen una utilitat limitada i el més rellevant
és l'anàlisi de l'evolució temporal d'aquestes mateixes variables
a cada ciutat.

En analitzar les taxes de creixement anual acumulatiu del
consum total d'electricitat durant el període 1980-1985, veiem
que a la major part de les ciutats, l'evolució ha estat força
positiva. Les taxes calculades se situen en l'interval entre
—1,2 % i 3,7 °/0. És destacable el ritme de creixement anyal de
Brussel•les, amb una taxa acumulativa del 3,7 %. A
continuació, se situen Roma i Lió amb el 2,6 % cadascuna,
Frankfurt amb el 2,5 % i Budapest amb el 2,4 %. La resta de

poblacions registren taxes de creixement anual acumulatiu
inferiors al 2 °/0. Quant a les ciutats que experimenten una

caiguda en el seu ritme de consum d'electricitat, destaca Bonn
amb una taxa negativa de l'1,2 %. A continuació se situa
Rotterdam, amb un retrocés anual d'un 0,9 %. I en darrer lloc
Amsterdam, que experimenta un lleu decreixement.

Pel que fa a Barcelona, durant el període 1980-1985, el seu
consum total d'electricitat creix a un ritmemoltmoderat —0,9 %
anual acumulatiu—, ritme que la situa en la banda baixa de les
ciutats analitzades. En canvi en base a les dades que
publiquem a BARCELONA ECONÒMICA—, entre el 1985 i el 1988
creix a un ritme del 4,7% anual acumulatiu. Una taxa i l'altra
indiquen l'impacte especialment intens de la crisi i la intensitat
de la reactivació.

A continuació, examinarem el creixement del consum total
d'electricitat per tipus de consum, diferenciant entre el domèstic
i l'industrial. En fer aquesta anàlisi ens trobem amb les
dificultats metodològiques ja comentades anteriorment. Els
valors de les taxes de creixement anual acumulatiu de consum

domèstic en el període 1980-1985 oscil.len entre un màxim de
3,5 % per Varsovia —que partia d'uns valors absoluts molt
baixos— i un mínim de —1,5 % a Brussel.les. Es constata una
evolució negativa del consum domèstic a les tres ciutats del
Benelux—Brussel.les, Rotterdam i Amsterdam— amb unes

taxes de —1,5 °/0, —0,7 % i —0,3 %, respectivament. Això està

parcialment relacionat amb la moderada pèrdua de població que
sofreixen les esmentades ciutats en el quinquenni 1980-1985. Cal
assenyalar, no obstant que, en el cas de Amsterdam, el consum
per habitant adopta un signe positiu. Pel que fa a la resta de

taxes, s'aprecia una evolució positiva, encara que amb un

creixement moderat. Hi destaquen Varsòvia amb una taxa d'un

3,5 %, Lió amb un 2,7 %, Marsella amb un 2,6 %, Roma amb
un 2,3 % i Budapest amb un 2,2 `)/0. La resta de taxes se situen
per sota del 2 c70.

Si considerem el consum domèstic per habitant, l'any 1980,
Barcelona ocupa el Oenúltim lloc dins del ranking de les 21
ciutats considerades. El consum domèstic dels barcelonins és de
4,6 Ghw per cada 10.000 habitants. Madrid, amb una ratio de
3,7, se situa en darrer lloc. En aquest aspecte, hi sobresurt
Brussel.les que, malgrat els valors negatius de la seva taxa de
creixement anual, té un elevadíssim consum domèstic
d'electricitat per capita respecte de les altres ciutats. En aquest
cas, cal tenir en compte que Brussel-les compta amb una

població flotant molt important estretament vinculada a

l'activitat de les Institucions Comunitàries. A continuació, la
ratio més alta correspon a Hamburg amb un consum 23,8 Ghw
per cada 10.000 habitants. Darrera, se situen Lió i Frankfurt
amb un 17,8 i un 17,4 respectivament.
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M.2.1. Consum d'electricitat i aigua en

Consum per 10.000 habitants

el període 1980-1985
Valors absoluts. Taxa creixement anual acumulatiu 1985/1980

Electricitat (Ghw) Aigua (m3) Electricitat (Ghw) Aigua (m3)
Consum domèstic Consum industrial Consum total Consum domèstic

1985/1980
Consum industrial

285/1980 iiii
Consum total
1985/19

_Ililliitillik, c.1980,§.1980~
Amsterdam 8,3 8,5 16,6 17,2 953,3 976,5 -0,3 -0,2 -0,4
Barcelona 6,1 6,5 12,3 13,5* 1.162,3 1.089,4 0,7 1,0 -1,6
Bonn 4,6 4,9 2,9 2,0 798,2 788,1 1,3 -6,0 n.d.
Brussel.les 366,5 342,1 854,2 1.291,1 1.100,1 n.d. -1,5 5,5 n.d.

Budapest 7,8 9,1 18,0 21,2 2.032,1 2.373,4 2,2 2,4 2,3
Dublín 9,6 10,2 14,9 17,9 n.d. 1.203,7 0,2 2,0 n.d.
Frankfurt 17,4 19,6 23,5 29,0 1.065,4 1.031,9 1,6 3,2 -1,0
Gènova n.d. 6,1 n.d. 19,4 n.d. 1.475,3 n.d. n.d. n.d.

Glasgow n.d. 17,1 n.d. 20,4 1.728,8 1.700,7 n.d. n.d. -1,0
Hamburg 23,8 25,0 41,4 44,8 715,0 703,9 0,2 0,6 -0,9
Lisboa 5,0 5,2 10,5 10,8 761,3 788,8 1,0 0,8 0,9
Lió 17,8 n.d. 14,9 n.d. n.d. n.d. 2,7 2,6 n.d.
Madrid 3,7 n.d. 6,1 7,8 1.190,0 1.360,1 n.d. 3,8 1,7
Marsella 9,6 11,9 5,3 4,6 n.d. 1.401,2 2,6 -2,5 n.d.
Milà 6,8 7,6 18,3 21,2 1.694,4 1.780,7 0,6 1,6 -0,4
Munic 10,6 11,2 7,7 9,1 1.093,4 1.110,8 0,7 2,6 0,04
Roma 7,9 9,6 9,4 11,9 1.436,7 1.344,4 2,3 2,9 -1,4
Rotterdam 8,0 7,7 6,1 5,7 n.d. n.d. -0,7 -1,1 n.d.
Viena 13,5 15,3 17,8 20,5 1.032,0 977,1 1,7 2,0 -1,3
Varsòvia 4,8 5,7 n.d. n.d. 894,7 940,7 3,5 n.d. 1,5

*Inclou també el consum per ausos comercials.

Font: Anuari Cities of the World. Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona, 1988. Elaboració pròpia.

L'any 1985, Barcelona, malgrat l'increment -molt moderat
del consum domèstic dels barcelonins, ocupa el darrer lloc. Pel
que fa aMadrid, hauríem de veure quina ha estat l'evolució del
consum domèstic ja que amb les dades de què disposem no ens

és possible calcular-ho degut que el consum domèstic per l'any
1985 inclou el consum per a enllumenat que fan les industries i
els comerços. A totes les ciutats, excepte a Brussel.les i a
Rotterdam, s'aprecia un augment del consum domèstic
d'electricitat. No es produeixen variacions dins del ranking. A
Barcelona, cal remarcar que després d'un creixement molt petit
durant el quinqueni 1980-1985 -0,7 % anual acumulatiu-, en
el trienni següent el ritme de creixement se situa en el 3,2 c70.

Pel que fa al consum industrial d'electricitat, observem que els

valors de les taxes de creixement anual acumulatiu en el
quinquenni 1980-1985 varien dins d'un interval limitat entre un

màximde 6,6 `)/0 i un mínim de -6,0 %. Barcelona té una taxa
de creixement anual acumulatiu molt moderada, de l'1,0 %, tot i
que cal tenir en compte que, a Barcelona, també s'hi inclou el
consum comercial. Entre 1985 i 1988, en canvi, la taxa de
creixement arriba al 5,7% anual acumulatiu, la qual cosa ja
dóna idea de la represa de l'activitat productiva a la ciutat.

Barcelona a part, hi destaca Brussel.les amb una taxa del
5,5 %. El consum industrial de Madrid creix a un ritme anual
acumulatiu d'un 3,8 %. La resta de taxes tenen un valor inferior
al 3,2 %. Es constata unaevolució negativa en quatre casos:

Bonn amb un -6,6 %, Marsella amb un -2,5 %, Rotterdam
amb un -1,1 `)/0 i Amsterdam amb un -0,2 %. Aquestes ciutats
es caracteritzen més per tenir una vessant més marcadament
comercial o de centre administratiu i de serveis que industrial
-com ho demostra el percentatge relativament baix de població
ocupada dedicada al sector industrial-, vessant que sembla
reforçar-se a la vista d'aquesta evolució del consum energètic
industrial. Tanmateix, la situació de Rotterdam i Amsterdam
sembla més problemàtica perquè el consum per capita hi
disminueix, tant en termes domèstics com industrials.
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Si tenim en compte la relació entre consum industrial i
nombre d'habitants, l'any 1980, Barcelona se situa en el dotzè
lloc amb un consum de 8,9 Ghw per cada 10.000 habitants. Com
a ratios més significatives, continua Brussel.les amb una ratio de
854,2, seguida de Hamburg amb un 41,4. A continuació,
apareixen Frankfurt i Milà consumeix 23,5 Ghw i 18,3 Ghw
respectivament per cada 10.000 habitants. Totes aquestes ciutats
tenen un accentuat caràcter industrial.

L'any 1985, malgrat el significatiu augment en el consum
industrial que es registra, Barcelona continua mantenint-se en la

mateixa posició. Disminueix el consum industrial a Bonn,
Marsella i Rotterdam per les raons ja comentades en els punts
anteriors. A la resta de les ciutats, aquest tipus de consum

s'incrementa.

Per tipus de consum, la indústria absorbeix, en 13 de les 19 de
les ciutats analitzades, més del 50 % del consum total
d'electricitat. Si considerem les ciutats amb un consum industrial
relativament baix, constatem que a l'entorn d'un 60 % de la
població ocupada es dedica al sector terciari. El percentatge de
consum industrial més baix correspon a Bonn que es caracteritza
per tenir una estructura ocupacional dedicada bàsicament als
serveis, amb una part important dins de l'Administració Pública.
Marsella i Rotterdam són ciutats estretament dependents dels
serveis portuaris. El pes del consum industrial dins del consum
total evoluciona a la alça en tots els casos, excepte Lisboa, la
qual cosa reflecteix la reactivació productiva que el 1985 ja
comença a notar-se.



El consum d'aigua per capita és un indicador també força
utilitzat per mesurar el nivell de renda i, encara que no és tan
sensible a la conjuntura, presenta menys problemes per fer
comparacions internacionals que el consum d'electricitat. En
analitzar les taxes de creixement anual acumulatiu, veiem que
un 61 % de les ciutats redueixen el seu consum absolut d'aigua.
Hi destaca Barcelona amb un creixement negatiu d'un 1,6 anual
acumulatiu. Cal recordar que, durant aquest mateix període,
Barcelona redueix la seva població, que registra una taxa anual
de creixement acumulatiu negativa de l'ordre d'un 0,6 %, tot i

que en el trienni 1985-1988 s'observa una lleu recuperació que
comporta una variació positiva del 0,5 % anual acumulatiu. El
comentari a propòsit de la pèrdua de població, d'altra banda, és
extensible a la resta de ciutats on es denota un progressiu
descens en el consum d'aigua.

Budapest i Varsòvia són les ciutats que registren els augments
més rellevants, amb una taxa d'un 2,3 % i d'un 1,5 %
respectivament. En general, hem constatat que existeix una

relació directa entre l'evolució del consum d'aigua i la que
segueix la població de les ciutats. En el cas de Madrid, veiem
que mentre que, en el període 1980-1985, la ciutat redueix la
seva població, el consum d'aigua creix en una taxa acumulativa
anual d'un 1,7 %.

Si considerem la ratio m3/nombre d'habitants, l'any 1980,
Barcelona ocupa el sisè lloc amb un consum de 1,2 m3 per
capita. El consum més elevat -2 m3 per persona- correspon a

Budapest, seguida de Milà -1,7 m3 per persona-, i el mínim es

dona a Hamburg, amb un consum de 0,7 m3 per capita. L'any
1985, Barcelona, degut a la davallada en el consum, se situa en

el desè lloc. Aquest any, cada barceloní consumí
aproximadament 1,1 m3 d'aigua. Budapest continua situada en

primer lloc amb un consum de 2,4 m3 per capita, el que
representa un increment de 0,4 m3 per capita. El consum mínim

per habitant es manté a Hamburg amb 0,7 m3 per capita. Tant
per l'any 80 com pel 85, el consum en aigua dels barcelonins és
lleugerament inferior al dels madrilenys.

Un altre dels indicadors de consum de què disposem és el
nombre de línies telefòniques insta•ades. El tractament de la
informació disponible presenta problemes metodològics degut,
en primer lloc a l'heterogeneïtat en les dates de recollida de les
xifres i, en segon lloc, a la no homogeneïtat del concepte a

considerar; per exemple, en el cas de Birmingham es

comptabilitzen el nombre de telèfons i no el de línies
instal.lades. En general, l'àmbit territorial considerat és la
ciutat, encara que en el cas de Milà, les xifres donades inclouen
dades d'alguns municipis de l'àrea metropolitana. La manca de
desagregació de les dades disponibles no permet un tractament
per línies regulars -privades i no privades- i per línies d'enllaç
-centraletes.

En analitzar les taxes de creixement anual acumulatiu en el
període 1980/1985, veiem que els valors es mouen entre un

mínim de 0;7 % a Birmingham i un màxim de 3,4 %. Bonn
registra la taxa de creixement més elevada. A continuació, i amb
valors molt pròxims, se situen les de Lió -un 3,3 %-, de
Frankfurt -un 3,2 %-, de Munic -un 3,1 %- i de Gènova
-un 3,0 %. Cal remarcar que totes aquestes ciutats se situen al
centre-nord d'Europa en una zona amb un important teixit
industrial. La taxa de creixement acumulatiu més baixa
correspon a Birmingham amb un 0,7 %.

M.2.2. Nombre de línies telefòniques
en el període 1980-1985

Línies per
1.000 habitants

c.1980 c.1985

Valors absoluts
Taxa creixement
anual acumulatiu

1985/1980

Amsterda

Barcelona
Birmingham
Bonn

Budapest
Copenhaguen
Frankfurt
Gènova
Lilla
Lisboa
Lió
Madrid
Milà
Munic
Roma
Viena
Varsòvia

482,8
389,9
758,0*
456,5
454,4
n.d.

556,0
557,9
n.d.

485,0
517,8
n.d.

611,1
556,7
356,2
503,3
188,7

469,6
429,9
795,9*
550,5
509,6
590,9
690,8
729,1
535,1
n.d.

n.d.

394,7
n.d.
677,3
436,5
565,4
206,2

1,9
1,1
0,7
3,4
1,7
n.d.

3,2
3,0
n.d.
n.d.
3,3
n.d.
n.d.
3,1
2,5
1,3
1,8

*Telèfons
Font: Anuari Citiesofthe World. Institut d'Estudis Metropolitansde Barcelona, 1988. Elaboració

pròpia.

Per la seva banda, d'entre les 14 ciutats per a les que disposem
d'informació del 1985, Barcelona se situa en el dotzè lloc, només
per davant de Varsòvia i Madrid, i quasi en la mateixa posició
que Roma. Entfe 1980 i 1985, el creixement anual acumulatiu
del nombre total de línies se situa entre els més baixos. En canvi
si calculem el creixement acumulatiu durant el període
1985/1988 -en base a la informació que habitualment publica
BARCELONAECONÒMICA-, resulta una taxa d'un 2,4 `)/0. Per tant,
durant aquest darrer trienni, s'ha produït un fort procés
d'expansió de l'estoc de línies telefòniques a Barcelona vinculat
al procés de reactivació econòmica de la ciutat.

Pel que fa a les ratios de línies telefòniques per capita, per
l'any 1980, la concentració més elevada es dona a Milà, amb 0,6
línies per capita i la més baixa a Varsòvia amb una ratio de 0,2.
L'any 1985, els valors màxims i els mínims, encara que
moderadament més elevats, continuen corresponent a les
mateixes ciutats. En comparar 1980 i 1985, observem que les
ratios de totes les ciutats creixen excepte en el cas de
Amsterdam on es produeix una lleu disminució. Els increments
per capita més rellevants -a manca de dades de Milà, per al
1985- es registren a Gènova, Frankfurt i Munic, que eren les
que ja assolien ratios més elevades el 1985 i que d'aquesta
manera reformen la seva especialització terciària.

Pel que fa a Barcelona, ja hem comentat que aquesta ratio es

manté entre les més baixes. Entre 1980 i 1985, la ratio creix,
però, ho fa de forma molt moderada, en passar de 0,39 per
capita el 1980 a 0,43 per capita el 1985.
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El parc automobilístic i el nivell de motorització és un altre dels
indicadors de consum i -tot i que les diferències culturals,
reflectides en una major o menor utilització del transport privat.
també hi influeixen- del nivell de renda dels ciutadans.

Deixant de banda els casos extrems de Milà i Hamburg, els
índexs de motorització se situen habitualment entre els 200 i els
500 vehicles per 1.000 habitants. Les ciutats alemanyes se situen
entre les més motoritzadesmentre que, en les darreres
posicions, apareixen les ciutats dels Països de l'Est i casos
específics com ara Copenhaguen -influida per la seva posició
insular- i Glasgow. Barcelona apareix en una posició
intermèdia -la vuitena entre les 18 ciutats per a les que
disposem de dades el 1985 i per damunt de Madrid-, tot i que,
presumiblement, Gènov.a iLió assoleixen ratios més elevades, ja
que el 1980 el seu nivell de motorització era força superior al de
Barcelona.

En analitzar les taxes de creixement anual acumulatiu del
volum total del parc en el quinquenni 1980-1985, es constata que
les ciutats de l'Est són les que enregistren els increments més
rellevants: Budapest té una taxa d'un 5,5 % i Varsoviad'un
4,1 %, la qual cosa és lògica ja que partien d'uns nivells més
baixos. La resta de ciutats se situen a un nivell molt inferior.A
l'excepció del parc automobilístic de Roma, que creix a un ritme
del 3,9 %, el de la resta de les ciutats augmenta a un ritme
inferior al 1,7 %. Cal assenyalar també que en els casos de Lió,
Amsterdam i Rotterdam s'apunta una tendència a evolucionar a
la baixa. El cas d'aquestes dues últimes ciutats sembla força
problemàtic, ja que en la majoria dels indicadors analitzats
experimenten un comportament força negatiu en el període
1980-1985. Totes dues són ciutats amb un creixement demogràfic
negatiu durant el període analitzat. Això no obstant, malgrat
tenir un creixement negatiu, els valors de la taxa són força
moderats i el més rellevant és el que es registra a Lió amb un

retrocés d'un 1 % anual acumulatiu.

Entre 1980 i 1985, el parc automobilístic de Barcelona va

crèixer a un ritme anual del 0,9 %. Durant el bienni 1985-1987,
el ritme de creixement del parc barceloní de turismes s'ha vist
multiplicat per tres i ha passat d'una taxa del 0,9 `)/0 en el
període anterior a 2,7 % en aquest. Aquest indicador corrobora
el rellançament econòmic que ha anat vivint Barcelona a partir
de 1986.

Si aprofundim en la situació de Barcelona, en considerar la
ratio de vehicles per capita, l'any 1980, Barcelona ocupa la
catorzena posició entre les 21 ciutats estudiades amb una ratio
de 317,6 per cada 1.000 habitants. L'any 1985, Barcelona guanya
3 posicions i se situa en l'onzè lloc dins del ranking de les 21
ciutats. Es a dir l'any 1895, a cada 10 barcelonins els
corresponen 3,4 turismes, mentre que el 1980 només els en

tocaven 3,2. L'any 1985, Madrid -no disposem de informació
relativa a l'any 1980- té la mateixa ratio -317 vehicles per
cada 1.000 madrilenys- que Barcelona l'any 1980.
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M.2.3. Nombre de vehicles particulars
en el període 1980-1985

Vehicles

1.000 habitants
per

Valors absoluts
Taxa creixement
anual acumulatiu

1985/1980c.1980

Amsterdam 309,8 306,6 -0,9
Barcelona 317,6 344,8 0,9
Birmingham 255,2 270,3 1,2
Bonn 394,9 403,1 0,6
Budapest 130,2 188,0 5,5
olónia 311,9 338,7 0,6
penhaguen n.d. 183,6 n.d.

Frankfurt 386,9 437,5 1,6
Gènova 490,5 n.d. n.d.

lasgow 139,6 156,0 1,5
amburg 623,4 703,6 1,3

Lió 449,1 n.d. -1,0
Madrid n.d. 317,4 n.d.
Marsella n.d. 380,9 n.d.
Milà n.d. 1.144,6 n.d.
Munic 376,6 359,8 1,6
Roma 387,8 484,7 3,9
otterdam 298,5 297,4 -0,3
iena 306,7 332,0 0,9
arsóvia 157,0 192,5 4,1

Font: AnuariCities of the World. Institut d'Estudis Metropolitans d Barcelona. 1988. Elaboració

pròpia.


