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Presentació
BARCELONA ECONÒMICA acut a la seva cita trimestral per

avaluar l'evolució de laconjuntura econòmica de la ciutat durant
els primers mesos del 1989. A més de les informacions ja
habituals, les principals novetats d'aquest número són:

— Obertura d'un nou capítol sobre el sistema financer,
entenent que el paper de Barcelona com a centre financer és
un dels grans reptes històrics de la ciutat, no tan sols per la
significació que aquest tipus d'activitats tenen per si mateixes,
sinó també per la seva transcendència sobre la resta de les
activitats econòmiques. A més de les dades sobre el mercat

borsari, les oficines, els dipòsits i els crèdits de les entitats
financeres —aquestes dues darreres de moment només

disponibles al nivell provincial—, es presenta un llistat de les
100 primeres entitats financeres delmón i se n'analitza el
nivell de presència a Barcelona i a Madrid. El propòsit de
BARCELONA ECONÒMICA és oferir informació qualitativa
d'elaboració pròpia sobre el tema en els pròxims números.

— Nova enquesta sobre l'activitat turística a Barcelona.
Presentem, per gentilesa del Patronat de Turisme de
Barcelona, un avenç dels resultats de l'enquesta pilot que
sobre l'activitat turística a la ciutat s'anirà efectuant cada
trimestre per l'empresa Consultur i sota la supervisió tècnica
del departament d'estudis de d'Economia i Empreses
de l'Ajuntament. No cal estendre's sobre la importància i el
potencial econòmic del turisme a la ciutat en l'actual
conjuntura, ni sobre la migradesa de la informació disponible
fins ara. La iniciativa del Patronat de Turisme permetrà
acostar-se amb molta més exactitud a les característiques i
evolució del fenomen.

— Nova informació sobre l'oferta de sól i de sostre industrial a
la primera coronametropolitana. Facilitada pels Eixos de
Promoció Industrial de la Mancomunitat de Municipis de

Metropolitana, a partir d'una recerca efectuada
especialment per a BARCELONA ECONÒMICA, aquesta informació
té un caràcter pràcticamente exhaustiu de la zona en qüestió,
amb dades sobre el volum d'oferta disponible i els preus en
vigor, tot diferenciant el sòl urbanitzat del no urbanitzat, i el
sostre. Aquesta informació complementa la que fins ara era
disponible, facilitada pel Consorci de la Zona Franca, de
forma que s'alternaran trimestralment les dues fonts
d'informació.

Pel que fa als temesmonogràfics tractats, en aquesta ocasió
n'hi ha quatre:

— Lamobilitat obligada pel motiu de treball de caràcter
intermunicipal i en l'àmbitmetropolità. A partir de les dades
facilitades per la Direcció de Programació i Finances de la
Mancomunitat de Municipis, s'analitza aquest tipus de
desplaçaments tot relacionant-los amb laprofessió i el sector
d'activitat de l'empresa en què treballen les persones que es

desplacen. Això permet, entre altres coses, establir el tipus
d'articulació i jerarquització del mercat de treballmetropolità.
— Les tendències demogràfiques a les grans ciutats europees.
S'analitza l'evolució de la població absoluta, del creixement
vegetatiu i dels saldos migratoris, de 1970 ençà, per les grans
ciutats europees i les seves àrees metropolitanes i se situa
Barcelona en aquest context general a partir, bàsicament, de
la recerca efectuada pel sociòleg Joan Soler i Serratosa.

— Darreres estimacions sobre la renda familiar disponible a

Barcelona i als municipis metropolitans. S'efectua una anàlisi
comparativa de les estimacions que darrerament s'han
elaborat sobre la renda familiar disponible —referides als anys
1983 i 1985—, que han promogut la Diputació de Barcelona i

d'Hisenda de l'Ajuntament i han realitzat equips del
Centre d'Estudis de Planificació i de l'Institut d'Estudis
Metropolitans i la UAB, respectivament. S'analitza tant la
metodologia emprada com els resultats obtinguts, a partir del
coneixement específic del medi que es té.

— Evolució i oportunitats de l'aeroport de Barcelona. Es fa una
anàlisi de l'evolució dels trànsits de passatgers i els tràfics de
mercaderies a l'aeroport de Barcelona des del 1970 cap aquí i
s'apunten les oportunitats i els reptes que té per assolir una
activitat d'acord amb les dimensions i amb la projecció d'una
aglomeració urbana com la de la capital de Catalunya.

Barcelona, 31 demaig del 1989
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Quadre de síntesi

Període

Darrera
dada

disponible

Variació (%) Acumulat

darrers

12 mesos

Variació(°/0)

,. Tendència(A) (B)
1987/

1986

1988/

19: -

Producció

Inversió industrial registrada (milions ptes.) ir. tr. 89 3.980 519,9 208,5 6.397 n.d. n.d. Creixement puntual
Variaciódel volum de crèdit del sistema bancari
al sector privat (prov.) (milers de milions ptes.) 4t. tr. 88 209,4 54,0 n.d. n.d. n.d. n.d. Creixement superior a la mitjana espanyola
Consum d'electricitat usos cials.-indtals. (Gwh) lr. tr. 89 732,7 0,5 7,2 4.163 12,3 4,1 Reforçament de la tendència alcista
Consum de ciment (prov.) (milers tones) lr. tr. 89 549,1 13,4* 29,3* 1.996* 18,1 30,9 Manteniment del creixement exponencial
Conferències telefòniques internac. (milers) lr. tr. 89 3.394 10,8 32,3 11.908 19,2 13,0 Manteniment d'elevats ritmes de creixement
Noves línies telefòniques: Total (milers) lr. tr. 89 810,5 0,8 4,0 - 3,2 4,1 Es confirma la taxa de creixement

Privades (milers) lr. tr. 89 557,3 0,3 2,2 - 2,2 2,4 Expansió moderada

No privades (milers) lr. tr. 89 159,1 1,4 6,3 - 4,7 5,6 Confirmació de l'evolució positiva
D'enllaç (milers) 1r. tr. 89 92,6 2,8 12,1 - 7,5 12,6 Acceleració del creixement

Projectesd'habitatges visats (prov.) lr. tr. 89 7.835 10,0 31,6 28.213 54,2 46,9 Lleu desacceleració del creixement
Tràfic de mercaderies pel Port

- Total (milers tones) lr. tr. 89 4.897 7,7 7,2 18.295 -2,7 6,4 Reforçament de la tendència alcista
Embarcades lr. tr. 89 1.552 4,0 5,1 6.212 -6,2 -1,6 S'intensifica la millora
Desembarcades lr. tr. 89 3.345 9,5 8,3 12.083 -0,5 11,2 Consolidació dels ritmes expansius

- Càrrega general (milers tones) lr. tr. 89 1.704 6,7 7,8 6.592 7,2 8,0 Confirmació de la tendència a l'alça
Embarcades lr. tr. 89 977 7,0 3,4 3.851 4,9 4,7 Lleu disminució de les taxes positives
Desembarcades lr. tr. 89 727 6,3 14,5 2.741 10,9 13,1 Manteniment del creixement

Tràfic de mercaderies per l'Aeroport
- Total (tones) 1r. tr. 89 13.256 -14,2 21,3 57.949 -2,2 26,2 Consolidació del canvi positiu de signe
- Interior (tones) lr. tr. 89 7.099 -18,0 22,5 31.877 -13,1 25,0 Consolidació del canvi positiu de signe
- Internacional (tones) lr. tr. 89 6.157 -9,3 19,9 26.070 15,9 27,7 Estabilització dels ritmes de creixement

Trànsit de passatgers per l'Aeroport
- Total (milers) lr. tr. 89 1.606 -9,4 2,0 7.265 9,6 8,3 Desacceleració del creixement
- Interior (milers) lr. tr. 89 1.067 -10,1 -0,4 4.748 11,8 9,6 Trencament de la tendència positiva
- Internacional (milers) lr. tr. 89 539 -8,0 7,2 2.518 5,6 5,8 Reforçament de l'evolució expansiva

Mercatde treball

Taxa general d'atur (Barcelona ciutat) (°/0) Març 89 12,4 - Persisteix la davallada accelerada de les
Taxa general d'atur (Barcelona prov.) (%) Març 89 15,2 - taxes d'atur. Accentuació de les
Taxa general d'atur (Catalunya) (°/0) Març 89 14,3 - - - - - diferències relatives

Atur total enregistrat (persones) Març 89 90.790 -2,1 -20,7 - -5,8 -18,1 Manteniment dels ritmes de disminució
Atur juvenil (16-24 anys) (persones) Març 89 24.589 -5,5 -30,0 - -15,2 -26,5 Reforçament dels ritmes de disminució
Atur masculí (persones) Març 89 38.801 -2,7 -30,2 - -12,0 -27,5 Reforçament dels ritmes de disminució
Atur femení (persones) Març 89 51.989 -1,6 -11,8 - 1,2 -8,6 Consolidació del canvi de signe
Aturats sense ocupació anterior Març 89 15.889 -11,5 -27,7 - -16,6 -25,9 Consolidació elevats ritmes de disminució
Contractes registrats per l'INEM 1r. tr. 89 78.538 -1,0 -1,3 301.037 29,3 32,2 Trencament de la tendència alcista
Distribució sectorial dels contractes

incentivats: - Indústria lr. tr. 89 9.662 13,5 14,1 33.142 n.d. n.d. Tendència lleugerament a l'alça
- Construcció lr. tr. 89 2.337 23,7 58,0 7.240 n.d. n.d. Expansió molt intensa
- Serveis lr. tr. 89 29.864 -6,7 9,7 111.537 n.d. n.d. Tendènciaafectada per l'estacionalitat

Estalvi, Consum i preus
Variació dels dipòsits del sector privat en el
sistema bancari (prov.) (milers de milions ptes.) 4t. tr. 88 377,1 47,3 134,1 923 -13,2 123,4 Creixement superior a la mitjana catalana

i a l'espanyola
Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh) lr. tr. 89 376,4 45,9 4,1 1.239 8,6 -4,2 Evolució condicionada per causes climàtiques
Consum de gas canalitzat (milions de tèrmies) lr. tr. 89 901,2 135,2 8,1 2.115 5,9 -1,7
Mercabarna.

- Entrades de fruites i verdures (milers tones) lr. tr. 89 169,1 2,1 6,4 272 3,3 3,3 Acceleració del creixement
Escombraries recollides (milers tones) lr. tr. 89 151,6 -1,3 2,2 585 8,4 7,3 Alentiment dels ritmes expansius
Matriculació de vehicles (prov.) lr. tr. 89 59.396 6,7 10,6 221.329 33,1 17,0 Notable reducció dels ritmes expansius
Consum de benzina (97 Oct.) (milers litres) lr. tr. 89 67.473 0,1 8,8* 263.704* n.d. n.d. Manteniment dels ritmes expansius
IPC. Barcelona (°/0) lr. tr. 89 1,4* 1,5** - 6,3 5,9 5,2* Esmantenen les menors tensions alcistes

Espanya (%) lr. tr. 89 1,8* 2,2** 6,8 4,6 5,8 de Barcelona respecte al total estatal

Població
Població resident estimada (milers de persones) 1988 1.744 - - - -0,7 -0,9 S'accentua la tendència a la baixa

- Naixements 4t. tr. 88 3.400 0,7 0,7 13.556 -4,0 -2,1 Esmodera la taxade natalitat negativa, però
- Defuncions 4t. tr. 88 3.993 0,4 5,1 16.121 -5,0 5,4 s'accentua el decreixement vegetatiu
- Immigrants 4t. tr. 88 2.854 -9,2 3,9 11.310 16,0 9,1 Reforçament de la tendència negativa
- Emigrants 4t. tr. 88 5.762 -18,3 6,8 24.593 34,3 15,1 del saldo migratori

(A) s/ períodeanterior
(B) s/ mateix període any anterior
* Dades provisionals
** Variació acumuladaAbril 1989/ Desembre 1987
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Indicador

Darrer

període
disponible Tendència

Enquestes de conjuntura Febrer-Març
Enquestes industrials (província)

Total indústria
Alimentació
Tèxtil

Pell, calçat i confecció
Fusta i mobles de fusta
Arts gràfiques
Farmacèutica

Químicadomèstica
Productes metal.lics industrials

Maquinària elèctrica

Aparells elèctrics
Automoció

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

4t. tr. 1988

Recuperació dels nivells de producció i de vendes després del període vacacional

Recuperació de les vendes interiorsi l'ocupació. Milloren les expectatives
Continua la tònica depressiva amb Ileus millores relatives i expectatives d'estabilització

Millora de l'ocupació. Lleu increment de les vendes interiors i caiguda de les exteriors

Expansió de la producció i de les vendes en el mercat interior
Dinàmica moderadament positiva i reforçament de les tensions inflacionàries

Creixement moderat de la producció, l'ocupació i les vendes al mercat interior
Alentiment dels ritmes de producció ide vendes. Desceleració de les tensions inflacionàries

Notable millora dels nivells de producció, vendes iocupació. Tendènciaalcista dels preus
Es manté a nivells de producció alts, amb forta expansió a les vendes, incloses les exportacions
Forta expansió a producció i vendes, incloses les dels mercats exteriors i cartera de comandes

Manteniment del ritme de creixement de l'actvitat tot i perdre ocupació. Vendes en expansió

Evolució lleument negativa de les vendes en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior

Les dades definitives corresponents al darrer trimestre del
1988 refermen les consideracions sobre l'evolució de l'any
efectuades al núm. 2 de BARCELONAECONÒMICA. En tot cas,
només hi ha una lleu matisació derivada d'alguns indicadors,
com ara els consums energètics, les conferències telefòniques i
els projectes d'habitatges visats, que accentuen el diagnòstic
àmpliament positiu ja formulat.

Pel que fa a l'anàlisi més de darrera hora, els indicadors de
producció disponibles assenyalen un manteniment de la
tendència expansiva amb què acabà l'any. Deixant ja de banda
la inversió industrial registrada, que recull un gran projecte
d'inversió puntual que distorça les xifres generals, el consum
d'electricitat per a usos industrials i comercials experimenta una
notable estrebada i, tot i no arribar als ritmes de creixement
anormalment elevats experimentats l'any 1987, supera
àmpliament els de la mitjana de l'any passat amb una taxa del
7,2 % en relació amb el mateix trimestre de l'any 1988.

Complementàriament, podem dir que les dades dels crèdits
concedits a la província de Barcelona —que incorporem per
primer cop als indicadors de BARCELONA ECONÒMICA— denoten
un creixement continuat i superior al del conjunt de l'Estat
espanyol. En aquest darrer cas, cal tenir en compte, però, que
no disposem d'informació que ens permeti diferenciar entre el
crèdit a les empreses —directament vinculat a la inversió— i el
crèdit a les famílies —que, sobretot, ho està al consum de béns
duradors. Tanmateix, cal pensar que el segment més important
correspon al crèdit a les empreses, per la qual cosa l'hem
col-locat dins l'epígraf de producció i cal valorar-lo positivament
en aquest context.

Les enquestes de conjuntura industrial, per la seva banda,
reflecteixen en termes globals una represa dels ritmes expansius,
després del parèntesi vacacional de finals d'any, si bé amb una
intensitat més moderada que l'any anterior. El mercat interior
continua sent el principalmotor de la demanda, tot i un
comportament moderadament expansiu dels mercats exteriors.
D'altra banda, la tendència alcista en els preus sembla moderar
se després dels forts increments experimentats al bimestre
desembre-gener. Tanmateix, aquesta valoració global amaga
notables diferències segons els sectors. Així, hi ha els sectors en

situació més problemàtica —Tèxtil i Pell, calçat i confecció—,

que continuen una lenta però constant recuperació. Com a

sectors clarament i continuadament expansius se situen tots els
del metall i el de la Fusta i mobles de fusta. I amb més
oscil-lacions apareixen els sectorsd'Arts gràfiques, Indústria
farmacèutica, Química domèstica i Alimentació, aquest darrer el
més expansiu durant el bimestre febrer-març.

El sector de la construcció, per la seva banda, prossegueix el
seu creixement exponencial, tot i que aquesta dinàmica no es

reflecteixi, per ara, en la construcció d'habitatges a Barcelona,
on els condicionants estructurals pesen molt més que no pas la
conjuntura extraordinàriament expansiva del sector. Aquesta
conjuntura es reflecteix tant en el consum de ciment i en el
nombre de projectes d'habitatges visats a la província, com en

l'evolució de les contractacions incentivades registrades a les
oficines de l'INEM de Barcelona.

Pel que fa al mercat de treball, persisteix la davallada de la
taxa general d'atur, que se situa en el 12,4 % i en menys de
91.000 persones, xifra inferior a la dels darrers mesos del 1982.
En aquest sentit, cal remarcar que ladavallada accelerada dels
darrers mesos es deu en bona part a la disminució de persones
—joves i dones— que entren al mercat de treball, més que a una

gran acceleració en el creixement del nombre de llocs de treball.
D'altra banda, i es tracta d'un fenomen tot just apuntat i que
caldrà constatar si esmanté en els pròxims mesos, en aquest
primer trimestre del 1989 es detecta una disminució en la
velocitat de rotació del mercat de treball; és a dir, hi ha una
radical desceleració tant en el nombre de baixes com en el
d'altes de demandes d'ocupació. Una explicació d'aquesta
circumstància podria provenir d'una disminució en la
precarització del mercat de treball i de la rotació en els
contractes. Tanmateix, això caldrà confirmar-ho en els propers
mesos.

Sense deixar el tema del mercat de treball i per contextualitzar
millor les informacions sobre atur registrat—que es refereixen
sempre als treballadors residents a la ciutat— cal recordar, com
s'explica en un apartat específic, que dels 629 mil llocs de treball
que el 1986 hi havia a la ciutat, només el 72,5 % eren ocupats
per residents a Barcelona i la resta ho eren per persones
residents en l'entorn metropolitàmés o menys immediat. De
forma similar, però menys acusada, dels 522 mil barcelonins
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amb un lloc de treball, n'hi havia un 12,7 % que treballaven fora
de la ciutat. Aquests fluxos d'intercanvi, però, no són

homogenis i no només perquè Barcelona exerceixi una atracció
neta de l'ordre de 107 mil treballadors; les persones que vénen a

treballar a Barcelona tenen un component majoritari d'obrers
industrials i provenen d'un entorn més concentrat en els
municipis més pròxims. En canvi, entre els residents a Barcelona
que van a treballar fora de la ciutat hi ha un component força
elevat de professionals, tècnics i directius, que s'estenen de
forma més dispersa sobre el territori de la regió metropolitana.
Totplegat, per exemple, ajuda a comprendre perquè la taxa
d'atur de Barcelona és sempre inferior, tant a la del conjunt de
Catalunya com a la de la província de Barcelona.

Quant a les mercaderies mogudes a través del port, també es

manté el tremp positiu generalitzat amb què es desenvolupà el
darrer any i els increments en el tràfic en relació amb el mateix
trimestre de l'any anterior es mantenen similars, amb escasses

oscil.lacions, als de lamitjana de l'any 1988. La novetat més
rellevant és que dins el procés general de millora, el moviment
de mercaderies embarcades també assoleix variacions positives i
l'element, ja persistent i més crític, és l'àmplia diferència entre

els ritmes d'expansió de les mercaderies embarcades —que
s'incrementen molt lentament— i els de les desembarcades,
sobretot en la navegació exterior.

Pel que respecta al moviment de l'aeroport, a més del
manteniment dels elevats ritmes de creixement de les
mercaderies, entre els passatgers de vols interiors es produeix
una lleugera disminució en relació amb el mateix trimestre de
l'any 1988, que possiblement calgui atribuir als conflictes
laborals que hi hagué a final de Setmana Santa, encara que la
inclusió d'aquestes festivitats dins el primer trimestre de l'any

a diferència de l'any anterior— hauria de reforçar la
tendència expansiva. En tot cas, entre els passatgers de vols
internacionals esmanté i es reforça lleument, el ritme de
creixement assolit en el conjunt de l'any anterior.
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Els indicadors disponibles en termes de consum assenyalen
que continua una certa desceleració en els ritmes de creixement
del consum, tot i que en algun cas, com ara el dels vehicles
matriculats, esparteixi de ritmes de creixement
extraordinàriament elevats i que és lògic que tendeixin a la
desacceleració. En aquest sentit, no deixa de ser significatiu que
el creixement en el consum de benzina—un 5,8 % durant el
1988— sigui només molt lleument superior al que pot estimar-se
com a creixement net del parc automobilístic de la ciutat, que
fou de l'ordre d'un 5 % durant aquestmateix any,mentre
ocorre una cosa similar per al primer trimestre d'enguany. En
aquest cas, l'increment del consum seria més d'un bé durador
com és el cotxe, que no pas d'una superior utilització del parc de
vehicles existent.

Per la seva banda, l'enquesta als establiments comercials
reflecteix també una desceleració en els nivells de consum, amb
expectatives que, tot i estar condicionades per l'estacionalitat,
són poc expansives per al primer trimestre de l'any. En aquest
cas, la valoració dels comerciants detallistes és més positiva que
la de les grans superfícies.

Aquest apartat s'amplia a partir d'ara amb la informació
disponible sobre l'evolució dels dipòsits privats en el sistema
financer com a indicador de l'estalvi al nivell de laprovíncia de
Barcelona. Aquestes dades indiquen que en els darrers mesos es

produeix un increment molt intens en l'estalvi—sigui de les

empreses o, cal pensar que sobretot, de les famílies—, amb un

ritme progressivament accelerat i més intens que a la resta del
territori de l'Estat. Pel que respecta als preus, l'endarreriment
amb què són disponibles les dades per Barcelona ha motivat que
n'efectuem una estimació provisional a partir de les
corresponents a Catalunya i d'una sèrie històrica que relaciona
ambdues variables. Així, tot sembla indicar la persistència del
diferencial d'inflació entre Barcelona i el conjunt estatal, que
trenca la tònica tradicional de superiors tensions alcistes a la
ciutat.

Quant a la població, a més de la persistència de les tendències
conegudes de decreixement vegetatiu i saldo migratori negatiu
en moderat però continu increment, el més rellevant sembla el
lent canvi de tendència en la taxa de natalitat, en el sentit de
moderar la tendència a disminuir trimestre rera trimestre. De
fet, en un informe annex que es presenta sobre l'evolució de la
població de les grans ciutats europees, es constata que tant
Barcelona com la seva àrea metropolitana se situen en una

posició intermèdia dins l'evolució de les grans aglomeracions
urbanes de l'EuropaOccidental i en un nivell d'envelliment
encaramolt inferior a la gran majoria d'aquestes ciutats. D'altra
banda, el fet que algunes d'aquestes ciutats, com ara Londres i
Estocolm, hagin tornat a guanyar població en els darrers anys
després d'un llarg període de perdre'n, fa pensar en una possible
represa del cicle d'expansió demogràfica de les grans ciutats
d'Europa.
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La inversió industrial registrada
La inversió industrial registrada al lr. trimestre de 1989

La inversió industrial registrada a Catalunya durant el primer
trimestre de 1989 s'ha mantingut als mateixos nivells que durant
el mateix període de l'any anterior, lleument per sota dels
17.000 milions de pessetes si hom no considera les inversions
inferiors a dos milions en maquinària o cinc milions en capital
fix. En aquest sentit, cal dir que, des d'aquest any, també
disposem d'informació sobre les inversions que no arriben a

aquest mínim, però donats els reduïts valors absoluts que
assoleixen en total—no superen el 2 `)/0 del total— i per tal de
mantenir l'homogeneïtat amb la informació disponible per al
1988, de moment no les comptabilitzarem.

Comparant les inversions registrades aquest primer trimestre
amb la dinàmica inversora de l'any passat, destaca com a fet
diferenciador el predomini de les inversions en ampliacions
d'instal.lacions industrials ja existents, un 60 `)/0 del total,
enfront de les dirigides a noves indústries, el restant 40 %
Durant l'any 1988, la distribució de la inversió entre les dues
modalitats fou més equilibrada.

D'aquest total, a Barcelona se'n concentra gairebé el 24 %,
quan en el mateix trimestre de l'any 1988 la inversió industrial
registrada a Barcelona no superava el 8 %. La diferència és molt
més acusada pel que fa a les ampliacions, de les que el 32 %
s'han canalitzat cap a Barcelona. Cal tenir present, però, que,
tal com es reflecteix al quadre 1.1.2, el 75 `)/(.. de la inversió en

ampliacions registrada a Barcelona durant el primer trimestre
d'enguany correspon a un únic expedient d'inversió de l'empresa
de distribució d'aigua. En termes sectorials, a més d'aquesta
gran inversió puntual, destaquen les corresponents a Altres
indústries manufactureres, sobretot d'alimentació i d'arts
gràfiques.

Seguint la tendència del 1988, les quatre comarques a l'entorn
del Barcelonès —Baix Llobregat, els dos Vallès i el Maresme—,
agrupades sota l'epígraf de Resta Regió I, sobresurten com la

principal destinació de les inversions en noves indústries, en
acollir gairebé el 60 % del total del flux dirigit a crear noves
indústries a Catalunya. Pel que fa a les destinades a ampliar/
modernitzar instal.lacions ja existents, la distribució territorial és
més equilibrada. Sectorialment, a la Resta de la Regió I
predominen les inversions en Altres indústries manufactureres
—tant d'ampliacions com de noves instal.lacions— i les
ampliacions de la Indústria transformadora dels metalls. A la
Resta de Catalunya, en canvi, les inversions més importants és
produeixen en ampliacions d'Altres indústries manufactureres i
d'Extracció i transformació de minerals no energètics i química.

L'evolució d'aquestes dades ve a confirmar el que sembla
evident i que en els darrers mesos s'ha anat concretant, és a dir,
la tendència de la nova inversió industrial a localitzar-se als
municipis situats a l'àrea d'influència de Barcelona,
preferentment als de la segona corona metropolitana, amb una

disponibilitat superior de sòl industrial i lògicament a uns preus
més assequibles que a Barcelona i als municipis limítrofes. La
dificultat, i en alguns casos la impossibilitat, de trobar sòl i
sostre industrial disponible i en condicions adequades, explica,
en bona part, l'escàs volum d'inversió dirigit als sis municipis de
la Resta del Barcelonès.

La inversió industrial registrada a Barcelona

L'anàlisi sectorial de les inversions industrials registrades a

Barcelona es farà a partir de la totalitat dels expedients—també
els d'import inferior a 2 milions de pessetes en maquinària o 5
milions en capital fix—, ja que en aquest cas no és tan rellevant
el volum de la inversió, com les característiques més qualitatives
d'aquesta informació.

Durant el primer trimestre de 1989 s'han inscrit com a

definitius en el Registre Industrial 117 expedients d'inversions
industrials a Barcelona. El 80 % són expedients referents a

Noves inversions. La consideració de les inversions més petites
ha disparat el nombre dels expedients en noves instal•lacions
industrials, ja que aquestes, gairebé sense excepció, necessiten
seguir els tràmits establerts per tal de legalitzar la nova
indústria. Per contra, la major part de les inversions en

ampliacions d'instal•lacions industrials que no superen els dos o

cinc milions de pessetes —segons siguin en maquinària o en

capital fix, respectivament— no requereixen increments de
potència. Això fa que una part important d'aquest tipus
d'inversió continua sense poder ser exactament quantificada.

Del total d'expedients d'inversió referits a noves instal.lacions
a Barcelona durant el primer trimestre de 1989, quatre sectors,
la indústria de Fabricació de productes metà1.1ics—codi 31 de
CNAE—, la de Fabricació de recanvis i accessoris per
automòbils—3630—, les Arts gràfiques—474— i el sector
d'Altres indústries manufactureras —49—, n'acaparen el 55 `)/0.
A un nivell més discret, les Indústries del vidre i de productes
ceràmics —246 i 247 de la CNAE—, les de Material electrònic
—35—, les Indústries del pa—419—, les de Calçat i pell —45—
les de la Fusta—46— i les de Transformats de cautxú —48—.
En total, el 31 % dels expedients. La resta es reparteixen de
forma més dispersa.

Un aspecte a destacar de les inversions industrials en noves

instal.lacions a Barcelona és el seu reduït volum. Gairebé sense

excepció, són inversions molt petites, amb una mitjana que no

arriba a 8,5 milions per inversió de mitjana i que es redueix fins
a 4,4 milions d'inversió mitjana si no es consideren els dos
expedients—sobre un total de 95— que superen els 100 milions.

Comparant amb les inversions en noves instal.lacions
registrades el 1988, es constata que els sectors més dinàmics
quant a noves inversions són bàsicament els mateixos en els dos
períodes, especialment les Arts gràfiques i la indústria de
Productesmetà1.1ics, dues activitats amb una forta tradició a la
ciutat, i que en molts indrets es desenvolupen en àrees
marcadament residencials, de les que paulatinament són
expulsades.

Les dades corresponents als expedients d'inversions industrials
dirigides a ampliacions d'instal.lacions ja existents, vénen
condicionades bàsicament per les inversions de dues empreses
que, en conjunt, representen més del 92 % del total d'aquest
tipus d'inversió. Aquestes inversions corresponen als sectors de
Distribució d'aigua i d'Elaboració de gelats i similars.
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1.1.1. Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial (1r. trimestre 1989)*
Inversions declarades superiorsa 5 milions en capital fix i2 milions en maquinària. Milions de pessetes

Sector Barcelona
Resta

Barcelonès Barcelonès

Resta

Refdó I Regió I
Resta

Catalunya Catal~
Total N 738 295 1.033 3.995 4.988 1.682 6.670

A 3.242 252 3.494 3.206 6.700 3.441 10.141
T 3.980 547 4.527 7.161 11.688 5.123 16.811

1 - Energia i aigua N - 921 921 192 1.113
A 2.459 - 2.459 2.459 2.459
T 2.459 2.459 921 3.380 192 3.572

2 - Extracció i N 13 19 32 508 540 289 . 829
transformació de A 79 38 117 125 242 1.082 1.324
minerals no energètics T
i productes derivats.

92 57 149 633 782 1.371 2.153

Química

3- Indústria N 91 86 177 827 1.004 624 1.628
transformadora dels A 46 115 161 1.626 1.787 594 2.381
metalls. Mecànica de T

precisió.
137 201 338 2.453 2.791 1.218 4.009

4 - Altres indústries N 634 190 824 1.699 2.523 577 3.100
manufactureres A 658 99 757 '1.455 2.212 1.765 3.977

T 1.292 289 1.581 3.154 4.735 2.342 7.077

Distribució percentual

Sector Barcelona
Resta

Barcelonès Barcelonès
Resta

Regió I Regió I
Resta

Catalunya Catalunybk
Total N 11,1 4,4 15,5 59,3 74,8 25,2 100,-

A 32,0 2,5 34,5 31,6 66,1 33,9 100,-
T 23,7 3,3 27,0 42,6 69,6 30,4 100,-

1 - Energia i aigua N - 82,7 82,7 17,3 100,-
A 100,0 100,0 - 100,0 - 100,-
T 68,8 68,8 25,8 94,6 5,4 100,-

2 - Extracció i N 1,6 2,3 3,9 61,2 65,1 34,9 100,-
transformació de A 6,0 2,8 8,8 9,4 18,2 81,8 100,-
minerals no energètics T

i productes derivats.
4,3 2,6 6,9 29,4 36,3 63,7 100,-

Química

3 - Indústria N 5,6 5,3 10,9 50,8 61,7 38,3 100,-
transformadora dels A 1,9 4,8 6,7 68,3 75,0 25,0 100,-
metalls. Mecànicade T

precisió.
3,4 5,0 8,4 61,2 69,6 30,4 100,-

4 - Altres indústries N 20,5 6,1 26,6 54,8 81,4 18,6 100,-
manufactureres A 16,5 2,5 19,0 36,6 55,6 44,4 100,-

T 18,3 4,0 22,3 44,6 66,9 33,1 100,-
* Dades corresponents a les inscripcions definitives en elRegistre Industrial d'aquelles inversions en noves installacionso ampliacions que han declarat una inversió total, igual o superiorals 5 milions
de pessetesen capital fix o als 2 milions enmaquinària.
N: Noves installacions. A: Ampliacions. T: Total

Font: Dades facilitadespel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat. Elaboració pròpia.
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1.1.2. Inversió industrial registrada a Barcelona* lr. trimestre de 1989
Noves inversions

Sector

Ampliacions 11111.11.11r
Nombre

d'expedients

Import de
la inversió

(A) (B)

Llocs de

treball

generats

Potència

instaIlada

(Kw)
Nombre

d'expedients

Import de
la inversió

(A) (B)

Llocs de

treball

generats

Potència

instaIlada

(Kw)
1520
1600

1
1

10.405
2.448.406

100,-
100,-

5
O

14
1.387

1 12.849 94,5 5 180 2431
2465 12.000 90,0 10 187

1 344 100,- 1 6 2472
2 1.540 88,1 5 30 2473

2513 1 66.918 100,- 19 141
2542 1 1.081 100,- O 36

1 2.500 41,4 2 13 2559
2 12.550 81,7 21 276 3130
5 4.098 42,7 13 32 3141

3150 1 4.319 90,4 54 56
1 5.670 82,9 5 23 3162
6 18.362 90,7 37 165 3191
1
1

890

11.282
100,-
100,-

2

15
26

185
3199
3223 2 9.795 93,9 5 75

1.922 92,7 4 72 3291
3294 1 20.795 76,8 0 20

1 446 68,6 5 18 3420
1 3.940 96,2 9 11 3511
3 42.050 100,- 16 127 3540
1 1.520 100,- 2 8 3551
15 2.201 79,1 27 0 3630 1 11.190 97,5 0 149
2 2.514 78,6 16 31 3710
1 725 100,- 8 14 3720

4144 1 547.296 100,- o 1.657
4
1

20.640
375

80,8
73,3

20
3

179
33

4191
4192

3
2

6.043
1.164

84,3
87,1

O
O

38
10

815 100,- 4 14 4312
4330 15.060 100,- 0 0

2 16.420 100,- 19 72 4351
4391 3.920 98,7 0 5

2 2.100 100,- 5 15 4392
1 670 44,8 3 5 4421
2 1.765 61,5 7 18 4534
2 12.044 97,5 10 57 4539 1 250 100,- 0 5
1 195 76,9 25 11 4551
1 263 62,0 1 1 4610
1 450 100,- 2 2 4620

4630 1 15.920 91,8 37 136
1 175 100,- 2 4 4650
2 1.405 100,- 5 21 4681
1 950 100,- 9 20 4685
4 336.043 86,1 74 515 4741 2 58.700 74,4 4 136
8
1
1

115.339
940

3.920

95,7
100,-
87,2

85
3
4

281
11
9

4742
4812
4821

2 1.305 71,6 11 35 4822 2 13.135 100,- 3 37
6 3.510 86,2 10 43 4911
1 130 100,- 2 0 4912
2 132.524 92,1 10 85 4930
93 777.381 89,7 507 2.648 Total 24 3.246.397 99,2 137 4.089

1520 Fabricació id'stribució de gas
1600 Distribució d'aigua
2431 Fabricació de formigons preparats
2465 Manipulació del vidre
2472 Fabricació de rajola
2473 Fabricació de vaixelles iarticles de ceràmica
2513 Fabricació de productes químics inorgànics
2542 Fabricació d'especialitats farmacèutiques
2559 Fabricació d'altres productes químics consum
3130 Tractament i recobriment de metalls
3141 Fusteria metà1.1ica (portes, finestres, etc.)
3150 Construcció de grans dipòsits i caldereria
3162 Fabricació d'articles de ferreteria
3191 Mecànica general
3199 Altres tallers mecànics
3223 Construcció de màquines de cosir
3291 Construcció de màquines per a la indústria del paper i

lesarts gràfiques

3294 Construcció de maquines per a la manipulació de fluids
3420 Fabricació de material elèctric d'utilitzaciói equipament
3511 Fabricació d'aparells iequip telefònic i telegràfic
3540 Fabricació de components electrònics icircuits integrats
3551 Fabricació de receptors de ràdio i tv i reproductors
3630 Fabricació d'equip, ipeces de recanvi per aautomòbils
3710 Construcció naval
3720 Reparació i manteniment de vaixells
4144 Elaboració de gelats isimilars
4191 Indústria del pa
4192 Indústries de pastisseria
4312 Filat i teixit del cotó imescles
4330 Indústria de la seda natural i de lesfibres
4351 Fabricació de gèneresde punt en peça
4391 Cordilleria
4392 Fabricació de feltres, tuls, puntes ipassamaneria
4421 Fabricació d'articles de marroquineria iviatge

4534 Confecció en serie de camiseria, llenceria icotilleria
4539 Altres activitats annexesa la indústria de la confecció
4551 Confecció d'articles tèxtils per la llar i tapisseria
4610 Preparació industrial de la fusta
4620 Fabricació de productes semielaborats de la fusta
4630 Fabricació de peces de fusteria per la construcció
4650 Fabricació d'objectes diversos de fusta
4681 Fabricació de mobiliari de fusta per la llar
4685 Activitats annexesa la indústria del moble
4741 Impressió gràfica
4742 Activitats annexesa la impressió
4812 Reparació de pneumàtics
4821 Fabricació de productes semielaborats de plàstic
4822 Fabricació d'articles acabats de matèriesplàstiques
4911 Joieria
4912 Bijuteria
4930 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics

(*) Dades corresponents a les inscripcions definitives en el Registre Industrial.

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

(A) Import de la inversióenmilers de pessetes.
(B) Percentatge de la inversió destinat a maquinària.
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1.2. Oferta
Oferta
só

industrial

de sòl i de sostre industrial
Oferta sostre industrial

a la primera corona metropolitana
Eix dePromoció

Industrial

Municipi
Polígon

Ailli

(maig 1989)
Preus per m (venda)

m2 nombre naus nom. promoc. any prev. sortida Sol net Sostre

actual

en fase
de

projecte
actual

en fase

de

projecte
actual

en fase
de

projecte
actual

en fase

de

projecte
urbanitzat

sense

urbanitzar

Llobregat Occidental

Sant Boi de Llobregat
21.000 19.600 15 3 1989 Fonollar Sud-Bullidor 12.400-15.000 9.300-11.900 75.000-80.000
10.000 8.700 10.600 11 15 1 2 1989 1990 Salines 12.400-15.000 9.300-11.900 75.000-80.000
12.717 Abat Oliba 12.400-15.000 9.300-11.900

Viladecans
23.500 Sector centre 8.000-9.000

Molins de Rei-S. Feliu

Molins de Rei
32.000 27 5 1989 El Pla - PERI MR-1 60.000-70.000

9.600 20.995 23 3 1990 El Pla-Pla ParcialMR1 21.000 15.000 60.000-90.000
30.482 71.000 72 9 1989-1990 El Pla-Pla ParcialMR2 19.800 15.000 60.000-90.000

St. Feliu de Llobregat
23.185 20.419 22 1 1990 El Pla-Pla Parcial-SF-1 16.500-21.000 15.000 80.000

3.064 1 El Pla-PERI-SF-1 40.000

Barcelonès Nord

Badalona - St. Adrià

220.355
Industrial Sud.,
Llevant, Les Guixeres,

(14.909*) 8.111 7.700 13 7 1 1 1989 1990 Montigalà, Bonavista 40.000-50.000 20.000-30.000 120.000

Vallès

Cerdanyola del Vallès
140.000 20.000 98.000 1989 1990 Uralita 22.000 16.000 80.000

Montcada i Reixac
230.000 162.000 1991 Pla d'en Coll 22.000 16.000 80.000

St. Cugat del Vallès
110.000 77.000 1989 Can Magí 22.000 18.000 80.000

830.839 39.875 519.314 25 181 2 24

(14.909)*
*En projecte
Font: Elaboració pròpiaen base a les dades facilitades pels Eixos de Promoció Industrial de la Mancomunitatde Municipis de l'Àrea Metropolitana recollides per la gerència de l'Eix

Molins de Rei-Sant Feliu.
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En aquest número de BARCELONA ECONÒMICA presentem unes

dades sobre l'oferta de sòl i de sostre industrial als municipis del
que podem considerar primera corona industrial de Barcelona.
Aquestes dades han estat facilitades pels Eixos de Promoció
Industrial que coordina la Direcció de Serveis i Finances de la
Mancomunitat de Municipis de l'Area Metropolitana—a qui
agraïm la deferència en facilitar-nos-les per publicar-les—, en un
treball de camp fet expressament arran de la demanda de
BARCELONA ECONÒMICA. Les dades es refereixen als municipis
integrats pels cinc eixos existents: Llobregat Occidental
—municipis de Sant Boi i Viladecans—, Molins de Rei-Sant
Feliu, Barcelonès Nord—Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma,
Montgat i Tiana— i Vallès —Sant Cugat, Cerdanyola, Ripollet i
Montcada, a més de l'Hospitalet-Cornellà, on només ha estat

possible disposar de dades de preus de sostre, però no de
superfície, la qual és, tanmateix, molt escassa.

Les dades han estat recollides durant elmes de maig de 1989
pels gerents dels EPIs a partir del seu coneixement immediat de
l'entorn en el que estan treballant i de les transaccions i les
ofertes que s'hi efectuen. Es tracta, doncs, d'informació
pràcticament exhaustiva de tota l'oferta —efectiva i prevista en

un termini curt— de cada zona i de les condicions—quant a
preu i tipologia— en què surt al mercat.

En relació amb la informació que, provinent del Consorci de
la Zona Franca, hem publicat en números anteriors de
BARCELONA ECONÒMICA, aquesta que ara presentem té l'avantatge
d'una major exhaustivitat i detall de la tipologia d'espai
industrial referit. En canvi, té l'inconvenient de tan sols referir
se a un segment relativament limitat—el més pròxim— de
l'oferta de sòl i de sostre industrial de l'entorn de Barcelona. Per
això, i sempre amb una voluntat no tan estadística, sinó
orientativa i perquè serveixi de primer acostament a la realitat
del mercat, a partir d'ara alternarem la informació més
exhaustiva de la primera corona amb la més àmplia de la regió
metropolitana.

Segons les dades que sintetitzem en el quadre adjunt, l'oferta
de sòl industrial en els esmentats municipis de la primera corona

industrial és de l'ordre dels 830 mil m2, als que encara podrien
afegir-se uns altres 15 mil en projecte a la zona del Barcelonès
Nord. Les majors disponibilitats de sòl vacant es troben al sector
del Vallès—57,8% del total—, que és també on hi ha el polígon
amb una superior concentració d'oferta—el Pla d'en Coll, de
Montcada i Reixac. Al sector del Barcelonès Nord és on hi ha
l'altre gran bloc d'oferta—26,5 % del total—, concentrada
sobretot a Montigalà. Molins de Rei-Sant Feliu compten amb el
7,6 % de l'oferta i l'eix del Llobregat Occidental disposa del
8,1 % restant. Tanmateix, per ajudar a fer-se una idea del que
aquestes magnituds representen, cal tenir en compte que només
equivalen al 20 o 25 % de la superfície ocupada o compromesa
durant el trienni 86-88.

Els preus del sòl depenen de si està urbanitzat o no. En aquest
darrer cas, els preus són inferiors perquè el cost total inclourà, a
més, el de laurbanització. Totes les dades que oferim, però, són
de sòl net, és a dir, un cop descomptades les cessions
obligatòries que marca la normativa urbanística. Habitualment,
doncs, elpreu del sòl urbanitzat és entre un 40 i un 60 % més
car que el del no urbanitzat, encara que aquestes diferències
poden ser superiors si els costos d'urbanització són superiors,
com ara en polígons ubicats en terrenys amb molt de pendent.

A la vista de la informació disponible, els preus del sòl net
urbanitzat oscil•len entre les 12.400-15.000 pts/m2 al Llobregat
Occidental i les 40-50.000 al Barcelonès Nord, en una proporció
pràcticament de 4 a 1. Tanmateix, el cas del Barcelonès Nord és
extrem per la seva contigüitat a Barcelona i les millores en

l'accessibilitat que es preveuen amb el 2n Cinturó. Els sectors de
Molins de Rei, Sant Feliu i el Vallès oscil•len entre les 16.500 i
les 22.000 pts/m2, tot i que tots els polígons d'aquesta darrera
zona es troben en el límit superior de l'interval. Quant al sòl no
urbanitzat, les diferències són una mica menys accentuades ja
que la zona del BarcelonèsNord acusa els superiors costos
d'urbanització. Al Vallès passa també una mica el mateix, però
la jerarquia relativa esmanté de forma similar a l'existent en
termes de sòl urbanitzat.

Quant al sostre industrial, es comptabilitza una oferta efectiva
d'uns 40 mil m2. Es comptabilitzen 25 naus, amb una mitjana de
795 m2 per nau, és a dir, es tracta de naus força petites. Per la
seva banda, l'oferta en projecte—519mil m2— és 13 vegades
superior a l'actualment existent i les dimensions mitjanes de
l'oferta prou documentada només és una mica superior a la que
ja existeix, 1.007 m2 per nau. El fet que, tant les naus en oferta
actual com les previstes, siguin de dimensions petites correspon
a una voluntat per part dels planejadors dels eixos de promoció
industrial d'oferir un espai adequat a les petites empreses, les
quals, amb la normativa originària del Pla General Metropolità
—que pensava només en parcel•les grans, per empreses mitjanes
i grans— quedaven moltmenystingudes.
Les zones amb superior oferta de sostre, tant existent com en

projecte, sónMolins de Rei-Sant Feliu i, sobretot, el Vallès, si
bé en algun cas no és previsible que surti al mercat abans del
1991. Cal destacar que una zona amb gran potencial d'oferta de
sòl, com és el Barcelonès Nord, l'oferta de sostre, tant l'actual
com la prevista, és relativament reduïda, la qual cosa sembla
implicar una orientació poc decantada cap a petites empreses,
que són les que poden estar interessades en adquirir naus ja
construïdes de les dimensions abans indicades. Les promocions
són també relativament petites, ja que oscil.len entre les 5 i les
22 naus per promoció.

Quant al règim d'accés a aquest sostre, pràcticament tot és de
compra. Només s'ha detectat alguna oferta de lloguer, tot i que
no s'ha pogut quantificar, al polígon Almeda de Cornellà.
Segurament, cal relacionar el pràctic esgotament de tota oferta
de sól i de sostre a la zona de l'Hospitalet-Cornellà amb el fet
que l'únic espai industrial vacant existent sigui sostre de lloguer,
en aquest cas a 900 pts/m2 i mes. Pel que fa als preus de venda,
aquests oscil-len entre les 40 i les 120mil pts. perm2; és a dir, el
ventall és més reduït que en termes de sòl i de fet la gran
majoria es troben entre les 60 i les 90 mil pts/m2. El Barcelonès
Nord torna a aparèixer com la zona més cara, seguida de
l'Hospitalet-Cornellà, on l'escassa oferta que hi ha no s'ha pogut
quantificar, però se situa al voltant de les 100mil pts/m2. A
continuació es troba el Vallès i, amb poques diferències, Molins
de Rei-Sant Feliu i el Llobregat Occidental.

15



1.3. Enquestes de conjuntura industrial
La conjuntura industrial als bimestres desembre-gener i febrer
març

En aquest número de BARCELONA ECONÒMICA presentem les
dades corresponents als bimestres desembre-gener i febrer-març
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 febrer-març—després d'un bimestre anterior
condicionat pel període vacacional de Nadal, que fa caure els
ritmes de producció i de vendes— ha estat un període de franca
recuperació de la tònica expansiva dels mesos anteriors, tot i que
sense arribar als ritmes tan intensos assolits durant el mateix
bimestre de l'any anterior. La producció esmostra expansiva en

vora la meitat de les respostes, hi ha un moderat increment de
l'ocupació —després de quatre mesos de signe negatiu—, les
vendes continuen incrementant-se, especialment als mercats
interiors, els estocs resulten molt equilibrats i disminueixen les
tensions alcistes en els preus després de l'estrebada
experimentada en el bimestre anterior.

Quant a les expectatives per al proper bimestrè, mantenen la
tònica expansiva general de tot l'any, tot i una previsió alcista
dels preus considerable, si bé sembla que amb uu marcat aspecte
estacional. Pel que fa als factors que impedeixen un augment de
la producció, el més notable és el lleu però continua't descens de
l'argument sobre la feblesa de la demanda—que continua sent, i
de bon tros, la resposta més freqüent— i el també moderat però
força persistent argument sobre la insuficiència de l'equip
productiu, resposta característica de períodes d'expansió.

Alimentació

Aquest és un dels sectors que sembla acusar més
l'estacionalitat i el bimestre febrer-març es presenta com a part
del cicle alcista, després de quatre mesos de conjuntura
depressiva, sobretot en termes de producció i d'ocupació.
Tanmateix, en relació amb el mateix bimestre de l'any anterior,
les respostes de les empreses del sector denoten un superior
dinamisme de les vendes als mercats interns en contraposició a

una caiguda, fins i tot en termes absoluts, dels mercats exteriors.
Les perspectives per al proper bimestre són força expansives,
especialment en termes de vendes, i es preveu una desceleració
de l'escalada de preus dels dos bimestres anteriors.
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Continua la tònica depressiva del sector, tot i que en algun
aspecte—producció, ocupació— millora lleument respecte a la
trajectòria seguida des del bimestre abril-maig de l'any passat.
Els estocs continuen considerant-se excessius per un terç de

les empreses enquestades i les vendes, sobretot als mercats
exteriors, continuen baixant, si bé sembla que ho fan més
moderadament que no pas fa ara un any. Els preus de venda
registren el més fort increment dels que hi ha hagut en els 14
mesos analitzats. Tot i el panorama poc afalagador d'aquest
bimestre, les perspectives per al proper són d'una notable
estabilització de la situació i, fins i tot, d'una lleu millora en
termes de producció. De fet, per primer cop en els darrers
bimestres, la insuficiència de l'equip productiu apareix com a

factor d'alguna rellevància entre els que impedeixen incrementar
la producció, la qual cosa podria apuntar la recuperació d'alguna
empresa o subsector concret dins una tònica general encara
depressiva.

Pell, calçat i confecció

L'element més positiu en el comportament d'aquest sector és
el de l'ocupació, amb un increment notable dins una tònica amb
força oscil.lacions. La producció reprèn una dinàmica positiva
després de la recessió del bimestre anterior, segurament
condicionada pel període vacacional, les vendes al mercat
interior augmenten moderadament, mentre les que es fan a

l'exterior continuen disminuint com ho han fet quasi sense
interrupció en el darrer any. Els preus de venda reprenen el
comportament alcista que s'havia abandonat des del bimestre
juny-juliol. Per alproper bimestre, les previsions són
d'estabilitat amb augments moderats de preus i un

comportament menys positiu de la cartera de comandes, fet que
fa presagiar una certa recessió, segurament de caire estacional
per al bimestre juny-juliol. Quant als factors que impedeixen un

augment de laproducció, ressorgeix amb força, a més de
l'omnipresent feblesa de la demanda, el de les dificultats
d'abastament de primeres matèries.

Fusta i mobles de fusta

Aquest és un dels sectors amb un comportament més expansiu
durant el bimestre febrer-març, comportament que reforça una

dinàmica positiva força continuada. Tant la producció com
l'ocupació i les vendes experimenten creixements notables i els
estocs són més aviat reduïts. D'aquestes variables, el més
significatiu en relació amb el mateix bimestre de l'any anterior
—donat que febrer-març és un bimestre estacionalment alcista
és el notable increment de les vendes al mercat interior. Les
expectatives per als pròxims dos mesos continuen sent

favorables, si bé es preveu un rebrot de les tensions alcistes en

els preus, que havien disminuït en el bimestre anterior. Entre els
factors que impedeixen un augment de la producció, cal
remarcar la rellevància assolida per tots aquells característics
d'una conjuntura expansiva.



Arts gràfiques

Després del bimestre anterior, desembre-gener, de lleugera
recessió, durant el període febrer-març el sector recupera una

dinàmica moderadament positiva, en què la producció i les
vendes almercat interior apareixen com els indicadorsmés
expansius i es reforcen les tensions inflacionàries. Per al pròxim
bimestre, les empreses enquestades preveuen un manteniment
de la tònica expansiva i una estabilització dels preus. Entre els
motius que impedeixen un increment en la producció, aquells
més característics dels períodes d'expansió, inclòs en aquest cas
el d'abastament de primeresmatèries, mantenen una certa

rellevància.

Indústria farmacèutica

Aquest sector continua la seva trajectòria globalment positiva,
tot i lleugeres oscil•lacions conjunturals en algunes variables.
Durant el bimestre febrer-març, la producció, l'ocupació i les
vendes al mercat interior han estat els indicadors amb un millor
comportament, mentre que les vendes a l'exterior s'han
estabilitzat després de dos bimestres de notable creixement. Per
als propers dos mesos es preveu un reforçament generalitzat de
la tendència expansiva. No existeixen pràcticament
estrangulacions que impedeixin l'augment de la producció, a
part de la intensitat de la demanda.

Química domèstica

La situació relativa del sector durant el període febrer-març ve
condicionada per l'evolució del bimestre anterior, que tingué un

comportament força depressiu, segurament condicionat pel
període vacacional. En el darrer, la millora relativa es produeix
sobretot en la producció, l'ocupació i les vendes interiors. Hi ha
també una desceleració de les tensions inflacionàries, molt
intenses en els dos bimestres anteriors. Per al proper bimestre es

preveu una situació molt estabilitzada, inclosos els preus, i
aquest és un dels pocs sectors en què les dificultats de
finançament o de tresoreria apareixen com a element rellevant
que impedeix increments en la producció.

Productes metàl•lics industrials

El període febrer-març ha resultat clarament expansiu per a
aquest sector. Tos els indicadors presenten millores rellevants en

relació amb el bimestre anterior, en algun cas tot trencant

trajectòries més aviat negatives, com ara en termes d'ocupació.
A més d'aquesta variable, la producció i les vendes a tots els
mercats són les que tenen un comportament més expansiu. Per
als dos pròxims mesos es preveu un manteniment dels notables
ritmes de creixement i un manteniment de la tendència alcista en

els preus. És pràcticament l'únic sector on els factors propis dels
períodes d'expansió assoleixen més rellevància a l'hora de
condicionar els augments de producció que no pas la intensitat
de la demanda.

Maquinària elèctrica

Com tots els altres sectors metà1.1ics, el bimestre febrer-març
ha resultat força positiu per al sector de Maquinària elèctrica,
especialment en termes de producció i vendes. Així, resulta ser
un dels sectors analitzats amb un comportament més expansiu
en les vendes a l'exterior durant aquests dos mesos. Com a

pràcticament tots els sectors en situació expansiva, els preus han
sofert notables increments. La cartera de comandes actual i les
previsions de producció, vendes i de la mateixa cartera de
comandes resulten clarament optimistes. La insuficiència de
l'equip productiu resulta el factormés important que impedeix
augments en la producció, per damunt de la intensitat de la
demanda.

Aparells elèctrics

Com a la resta dels sectorsmetà1•1ics, el comportament del
bimestre febrer-març ha estat força expansiu, en aquest cas amb
l'única excepció de l'ocupació, que disminueix moderadament.
La dinàmica de les vendes és força notable, incloses les que es

fan a l'exterior. Per als pròxims dos mesos, tant la cartera de
comandes com la previsió de producció i vendes fan esperar la
continuïtat del comportament expansiu, amb una estabilització
dels preus que, d'altra banda, se situen entre els de menor
tendència alcista entre els sectors en expansió. La insuficiència
de l'equip productiu apareix aquest bimestre com a principal
factor, a part del comportament de la demanda, que limita els
augments de producció.

Automoció

De forma similar al que ocorria en el sector anterior,
l'Automoció compagina variacions positives a quasi totes les
variables amb un descens en el nombre d'ocupats, en aquest cas
d'una certa rellevància. També de forma similar als restants
sectors metà1.1ics, i a diferència de pràcticament tota la resta, el
dinamisme dels mercats exteriors és semblant al dels interiors.
Aquest és un dels pocs sectors expansius en què no s'han produït
increments de preus durant el període, encara que aquests es
preveuen generalitzats per al període següent. Això és a causa,
sens dubte, del comportament oligopolístic del sector,en què els
preus s'apugen el mateix temps i de forma similar per a totes les
empreses. Les previsions per al pròxim bimestre són de
manteniment dels ritmes expansius, tot i que la matriculació de
vehicles sembla que tendeix a estabilitzar-se en el mercat
interior. La insuficiència de l'equip productiu, a més de la
intensitat de la demanda és el principal argument per no
incrementar la producció, en situació similar a la de la majoria
de sectorsmetà1.1ics analitzats.
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Total indústria (sense Cons

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

rucció) (dades provincials)

dill.lai, 1989

F-M -Mg r,1111,1,,

53 31 44Superior 54 27 43 12

Igual 35 43 42 32 34 44 40

Inferior 11 30 15 56 13 25 16

Augment 1,12 1,04 0,89 0,92 0,74 0,45 1,06
Disminució 0,53 0,51 0,68 0,64 1,17 1,22 0,88

Diferència 0,59 0,53 0,21 0,28 –1,43 –0,77 0,18

Excessius 17 16 16 18 15 13 12

Normals 64 65 63 63 65 68 83

Reduïts 19 19 21 19 20 19 5

Superiors 54 44 50 18 57 20 50

Iguals 30 31 31 27 28 35 36

Inferiors 16 25 19 55 15 45 14

Superiors 42 24 26 18 53 36 37

Iguals 35 39 35 33 35 41 44

Inferiors 23 37 39 49 12 23 19

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

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

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

Més de 3 mesos 8 9 8 6 8 7 6

Superior 41 27 27 16 25 25 37

Igual 39 41 46 41 44 45 50

Inferior 20 32 27 43 31 30 13

Superiors 20 23 11 11 9 31 17

Iguals 72 68 83 82 85 64 78

Inferiors 8 9 6 7 6 5 5

Superior 40 38 16 55 18 46 48

Igual 48 48 36 33 52 47 45

Inferior 12 14 48 12 30 7 7

Superiors 46 42 21 43 23 51 46

Iguals 43 43 33 43 43 40 47

Inferiors 11 15 46 14 34 9 7

Superior 42 35 20 50 21 42 39

Igual 47 48 37 38 51 49 54

Inferior 11 17 43 12 28 9 7

Superiors 31 9 9 22 18 30 35

Iguals 64 83 87 73 77 66 62

Inferiors 5 8 4 5 5 4 3

Ja

-ja
;matèries

56
2

7
5

2
11

54

2

9
4

2
12

57

2
11

4

1
14

54

2

10
5
2
12

52
3
11
4

2

13

51
4
10
5
3
13

49
3
13
4
3

14

Font: COCINB
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Alimentació

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

1988

(dades provincials)
1989

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

Superior 53 33 66 45 34 27 53

Igual 36 32 14 19 16 27 36

Inferior 11 35 20 36 50 46 11

Augment 0,63 2,80 3,02 1,76 0,61 0,46 3,42
Disminució 0,52 0,57 0,67 1,00 4,13 3,10 0,15
Diferència 0,11 2,23 2,35 0,76 –3,52 –2,64 3,27

Excessius 9 10 7 10 5 3 21

Normals 89 89 88 88 89 96 79

Reduïts 2 1 5 2 6 0

Superiors 58 34 67 51 40 33 64

Iguals 17 28 15 18 12 18 21

Inferiors 25 38 18 31 48 49 15

Superiors 28 14 35 18 31 9 9

Iguals 48 68 59 31 45 57 70

Inferiors 24 18 6 51 24 34 21

76 71 85 74 76 71 73
Entre 1 i 2 mesos 14 20 12 18 12 27 25

Entre 2 i 3 mesos 8 8 7 10 0

Més de 3 mesos 2 1 2 1 2 2 1

31 43 40 13 18 11 26

Igual 46 33 57 11 22 9 53

Inferior 23 24 3 76 60 80 21

Superiors 19 11 12 19 22 60 11

Iguals 75 88 88 81 77 39 83

Inferiors 6 1 O 0 1 6

Superior 44 68 49 33 19 46 51

Igual 34 20 19 9 44 59 24

Inferior 22 12 32 58 37 4 25

Superiors 50 67 53 37 26 53 74

Iguals 28 20 21 5 39 42 24

Inferiors 22 13 26 58 35 5 2

Superior 64 60 74 29 7 48 59

Igual 34 34 24 26 93 50 38

Inferior 2 6 2 45 0 2 3

Superiors 10 10 13 18 50 31 14

Iguals 90 90 87 82 49 69 86

Inferiors O 0 O 0 1 0 0

matèries

54
O

2

O

O
13

61

O
4

O

O
16

48

O
1

O

O

13

52

0
2

O
1

25

52
O

O
O

21

60
O

O
O

20

60
O

o

O

1
14

Font: COCINB
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(dades provincials)
1988

-F-M A-Mg J-J1

Superior 23 9 14 3 29 8 19

Igual 56 63 55 44 59 65 70

Inferior 21 28 31 53 12 27 11

Augment 1,11 0,21 0,39 0,17 0,29 0,26 0,65

Disminució 0,72 0,42 0,52 0,72 1,28 1,24 1,33

Diferència 0,39 —0,21 —0,13 —0,55 —0,99 —0,98 —0,68

Excessius 39 38 42 49 39 26 34

Normals 54 58 54 44 55 65 62

Reduïts 7 4 4 7 6 5 4

Superiors 16 9 13 12 37 13 22

Iguals 38 41 43 39 42 38 46

Inferiors 46 50 44 49 21 49 32

Superiors 12 7 8 11 25 23 16

Iguals 50 45 49 42 46 35 49

Inferiors 38 48 43 47 29 42 35

Menys d'l mes 40 43 44 57 34 38 38

Entre 1 i 2 mesos 37 23 32 24 40 42 42

Entre 2 i 3 mesos 14 22 14 18 17 16 19

Més de 3 mesos 9 12 10 1 9 4 1

Superior 22 16 13 15 29 20 20

Igual 42 43 42 35 49 45 48

Inferior 36 41 45 50 22 35 32

Superiors 8 12 7 5 9 11 20

Iguals 61 57 66 70 69 69 62

Inferiors 31 31 27 25 22 20 18

Superior 17 15 7 31 7 20 22

Igual 64 58 53 49 76 71 65

Inferior 19 27 40 20 17 9 13

Superiors 22 17 21 39 12 40 29

Iguals 52 44 36 20 48 39 47

Inferiors 26 39 43 21 40 21 24

Superior 19 13 16 32 28 30 27

Igual 50 48 41 46 48 53 47

Inferior 31 39 43 22 24 17 26

Superiors 5 5 8 6 11 26 15

Iguals 69 65 75 82 77 62 74

Inferiors 26 30 17 12 12 12 11

da

ria

s matèries

65
1

4

6
0

14

71
2

3
6

2

10

73

1

2
5

1

6

66

1

2
s
5

11

60
1

3
6

5
11

64

1
2

6
3

10

62
3

10
5

3
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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 (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

Font: COC1NB
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Pell, calçat i confecció (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 enel mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

1988 1989

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

Superior 37 4 7 9 39 18 37

Igual 51 63 44 36 33 43 57

Inferior 12 33 49 55 28 39 11

Augment 0,78 0,76 0,77 0,57 2,68 0,42 2.49

Disminució 0,29 0,82 1,60 1,12 1,14 2,03 0,75
Diferència 0,49 –0,06 –0,83 –0,55 1,54 –1,61 1,74

Excessius 28 21 14 27 25 28 21

Normals 57 59 62 54 64 65 74

Reduïts 15 20 24 19 11 7 5

Superiors 39 11 8 10 36 21 33

Iguals 37 56 54 39 39 50 45

Inferiors 24 33 38 51 25 29 22

Superiors 30 15 4 16 25 25 16

Iguals 41 47 57 50 61 42 52

Inferiors 29 38 39 34 14 33 23

Menys d'I mes 15 22 16 25 17 15 7

Entre 1 i 2 mesos 39 36 43 44 31 48 29

Entre 2 i 3 mesos 34 23 41 28 47 30 57

Més de 3 mesos 12 19 0 3 5 7 7

Superior 29 25 7 9 25 17 19

Igual 35 38 54 51 56 59 58

Inferior 36 37 39 40 19 24 23

Superiors 37 27 9 6 2 9 23

Iguals 62 72 88 71 89 81 76

Inferiors 1 1 3 23 9 10 1

Superior 31 9 17 38 29 35 23

Igual 43 49 46 29 56 47 55

Inferior 26 42 37 33 15 18 22

Superiors 30 7 18 33 29 28 32

Iguals 36 46 42 35 48 57 50

Inferiors 34 47 40 32 23 15 18

Superior 33 3 16 36 26 4 14

Igual 34 60 44 34 57 73 63

Inferior 33 37 40 30 17 23 23

Superiors 25 5 2 2 8 25 12

Iguals 72 86 89 82 80 65 87

Inferiors 3 9 9 16 12 10 1
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(dades provincials)
1988 1989

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

Superior 50 43 39 14 31 30 62

Igual 44 52 60 37 48 56 29

Inferior 6 5 1 49 21 14 9

Augment 5,44 2,97 0,12 1,05 0,42 1,52 4,29
Disminució 1,09 0,14 3,25 3,97 2,92 1,32 0,27
Diferència 4,35 2,83 –3,13 –2,92 –2,50 0,20 4,02

Excessius 9 3 7 5 6 12 3

Normals 87 93 77 88 86 69 79

Reduïts 4 4 16 ' 7 8 19 18

Superiors 39 19 50 26 51 53 77

Iguals 23 40 47 38 28 18 16

Inferiors 38 41 3 36 21 29 7

Superiors 68 60 70 21 19 43 62

Iguals 19 37 6 33 39 29 19

Inferiors 13 3 24 46 42 -.8 19

Menys d'l mes 23 25 27 35 26 23 22

Entre 1 i 2 mesos 26 21 43 38 49 54 52

Entre 2 i 3 mesos 50 52 26 24 23 17 18

Més de 3 mesos 1 2 4 3 2 6 8

Superior 40 21 48 25 27 26 32

Igual 25 33 40 44 56 52 64

Inferior 35 46 12 31 17 22 4

Superiors 8 6 12 5 6 34 13

Iguals 83 94 88 95 94 66 87

Inferiors 9 0 0 0 0 0 0

Superior 30 17 27 41 48 27 35

Igual 44 78 32 56 39 67 64

Inferior 26 5 41 3 13 6 1

Superiors 36 30 34 43 53 54 37

Iguals 37 59 25 36 36 39 61

Inferiors 27 11 41 21 11 7 2

Superior 30 31 29 54 42 53 49

Igual 68 53 56 44 44 40 49

Inferior 2 16 15 2 14 7 2

Superiors 20 6 16 7 31 10 21

Iguals 71 94 84 93 69 90 79

Inferiors 9 0 0 0 0 0 0
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Fusta i mobles de fusta

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 (`)/o)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitza
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresore
— Dificultats d'abastament de primere
— Altres causes
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Arts gràfiques
A) Resultats del bimestre observat

encomparació amb l'anterior (`)/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

Font: COCINB

(dades provincials)

Superior 37 26 41 12 60 21 54

Igual 47 68 46 12 18 45 33

Inferior 16 6 13 76 22 34 13

Augment 1,97 1,05 0,97 1,70 1,28 0,65 0,61
Disminució 0,40 0,21 0,35 0,44 1,25 1,05 0,61
Diferència 1,57 0,84 0,62 1,26 0,03 –0,40 0,00

Excessius 15 7 6 12 8 10 10

Normals 70 75 76 68 75 79 70

Reduïts 15 18 18 20 17 11 20

Superiors 43 30 31 10 57 21 57

Iguals 35 66 56 21 26 39 23

Inferiors 22 4 13 69 17 40 20

Superiors 44 12 22 20 23 20 31

Iguals 50 69 41 29 44 49 57

Inferiors 6 19 37 51 33 31 12

Menys d'l mes 33 21 23 33 30 23 28

Entre 1 i 2mesos 45 58 60 46 45 46 49

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

Més de 3 mesos 18 11 8 11 9 15 11

Superior 43 21 17 2 29 14 26

Igual 37 51 53 41 46 59 55

Inferior 20 28 30 57 25 27 19

Superiors 32 2 1 0 4 17 23

Iguals 63 97 98 97 92 82 76

Inferiors 5 1 1 3 4 1 1

Superior 43 47 21 74 16 40 42

Igual 52 47 33 16 70 50 48

Inferior 5 6 46 10 14 10 10

Superiors 44- 39 24 74 22 49 38

Iguals 45 40 28 13 49 40 51

Inferiors 11 21 48 13 29 11 11

Superior 49 33 26 43 17 35 18

Igual 47 44 46 45 67 60 79

Inferior 4 23 28 12 16 5 3

Superiors 31 9 7 8 20 29 4

Iguals 65 89 91 85 71 64 89

Inferiors 4 2 2 7 9 7 7
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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 el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

'

1988 1989

Ag-S 0-N D-G

Superior 57 44 63 7 57 28 48

Igual 36 45 37 27 40 63 40

Inferior 7 11 0 56 3 9 12

Augment 1,35 1,06 1,29 1,22 0,50 2,03 1,11
Disminució 0,43 0,30 0,07 0,26 0,54 0,08 0,02
Diferència 0,92 0,76 1,22 0,96 —0,04 1,95 1,09

Excessius 1 8 1 5 0 0 O

Normals 94 92 98 90 95 99 100

Reduïts 5 0 1 5 5 1 0

Superiors 87 39 62 20 61 30 50

Iguals 11 46 37 26 32 50 31

Inferiors 2 15 1 54 7 20 19

Superiors 24 14 35 3 49 59 30

Iguals 23 48 36 42 45 18 40

Inferiors 53 38 29 55 6 23 30

Menys d'l mes 12 22 35 38 34 36 33

Entre 1 i 2 mesos 73 71 60 62 65 59 67

Entre 2 i 3 mesos 6 7 5 0 1 5 0

Més de 3 mesos 9 0 0 0 0 0 0

Superior 15 7 12 19 24 35 26

Igual 47 49 60 71 65 60 65

Inferior 38 44 28 10 11 5 9

Superiors 1 O 3 59 14 6 1

Iguals 97 100 97 41 86 94 99

Inferiors 2 0 0 0 0 0 0

Superior 42 41 21 63 33 39 45

Igual 50 59 40 32 66 58 55

Inferior 8 0 39 5 1 3 0

Superiors 58 56 23 63 36 26 36

Iguals 35 41 36 32 61 71 64

Inferiors 7 3 41 5 3 3 0

Superior 14 23 22 40 32 42 35

Igual 85 77 74 56 65 58 64

Inferior 1 0 4 4 3 0 1

Superiors 46 48 40 6 12 3 6

Iguals 54 52 58 94 88 97 94

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

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

1988 1989

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

Superior 87 71 9 2 82 11 74

Igual 13 28 81 51 4 7 17

Inferior 0 1 10 47 14 82 9

Augment 1,71 0,38 0,54 2,30 0,68 0,00 1,15
Disminució 0,29 0,59 1,40 0,31 0,96 2,63 0,12
Diferència 1,42 0,21 –0,86 1,99 –0,28 –2,63 1,03

Excessius 59 48 0 0 36 43 0

Normals 41 52 100 91 64 57 91

Reduïts 0 0 0 9 0 o 9

Superiors 88 71 27 11 80 28 83

Iguals 12 28 63 2 4 9 17

Inferiors 0 1 10 87 16 63 0

Superiors 15 49 13 58 10 2 17

Iguals 68 48 67 3 62 40 71

Inferiors 17 3 20 39 28 58 12

Menys d'l mes 88 74 79 88 95 93 94

Entre 1 i 2 mesos 12 14 14 0 0 0 0

Entre 2 i 3 mesos 0 12 7 12 5 7 6

Més de 3 mesos 0 0 0 0 0 O 0

Superior 21 29 0 6 26 3 13

Igual 69 58 72 65 60 83 80

Inferior 10 13 28 29 14 14 7

Superiors 56 O 0 0 46 64 21

Iguals 44 100 100 100 54 36 79

Inferiors 0 0 O 0 0 O 0

Superior 70 65 0 95 16 78 2

Igual 30 29 51 5 11 22 98

Inferior 0 6 49 0 73 0 0

Superiors 67 68 0 77 13 53 13

Iguals 33 24 46 20 10 21 82

Inferiors 0 8 54 3 77 26 5

Superior 26 5 0 75 8 12 11

Igual 61 65 19 25 30 75 77

Inferior 13 30 81 0 62 13 12

Superiors 56 0 0 9 55 13 o

Iguals 42 100 100 91 45 87 100

Inferiors 2 0 0 0 0 0 0
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Productes metallics industrials (dades provincials)
1988 1989

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 properbimestre, en
comparació amb l'observat (°/0)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

C) Factors que impedeixen un augment
de la producció (<1/0)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

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

Superior 57 29 48 44 29 52

Igual 20 52 49 14 24 32 43

Inferior 23 19 3 78 32 39 5

Augment 0,57 0,19 0,70 0,67 1,26 0,40 1,82
Disminució 1,42 0,43 3,15 1,27 1,70 3,24 0,19
Diferència –0,85 –0,24 –2,45 –0,60 –0,44 –2,84 1,63

Excessius 9 8 4 20 21 16 13

Normals 89 89 90 78 57 68 69

Reduïts 2 3 6 2 22 16 18

Superiors 45 28 50 31 52 16 52

Iguals 38 58 37 16 16 32 41

Inferiors 17 14 13 53 32 52 7

Superiors 13 1 38 12 33 5 21

Iguals 53 72 53 40 62 69 73

Inferiors 34 27 9 48 5 26 6

Menys d'l mes 12 6 9 17 18 14 9

Entre 1 i 2 mesos 34 32 58 21 23 46 38

Entre 2 i 3 mesos 12 9 14 28 24 10 24

Més de 3 mesos 42 53 19 34 35 30 29

Superior 20 30 31 30 26 20 27

Igual 55 56 64 35 45 70 60

Inferior 25 14 5 35 29 10 13

Superiors 34 19 14 17 24 38 27

Iguals 63 79 82 80 76 62 73

Inferiors 3 2 4 3 0 0 0

Superior 40 39 15 43 24 45 50

Igual 52 60 57 48 53 54 49

Inferior 8 1 28 9 23 1 1

Superiors 36 50 19 49 29 47 38

Iguals 57 45 49 42 46 52 61

Inferiors 7 5 32 9 25 1 1

Superior 24 19 24 26 28 22 25

Igual 69 65 51 51 65 78 66

Inferior 7 16 25 23 7 O 9

Superiors 16 9 5 9 31 40 36

Iguals 84 91 95 90 69 59 62

Inferiors 0 0 0 1 0 1 2
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Maquinària elèctrica (dades provincials)

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

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

Superior 29 71 37 21 48 40 64

Igual 64 27 57 52 39 18 30

Inferior 7 2 6 27 13 42 6

Augment 0,99 0,50 0,15 2.37 2,97 0,25 0,64
Disminució 0,48 0,53 0,50 1,05 0,32 1,04 0,47
Diferència 0,51 –0.03 –0,35 1,32 2,65 –0,79 0,17

Excessius 16 21 16 15 9 7 9

Normals 74 79 84 85 91 85 85

Reduïts 10 0 0 0 0 8 6

Superiors 45 44 53 41 75 43 43

Iguals 47 51 36 33 23 32 50

Inferiors 8 5 11 26 2 25 7

Superiors 41 24 27 22 42 19 48

Iguals 18 40 46 34 47 58 36

Inferiors 41 36 27 44 11 23 16

Menys d'l mes 9 20 13 7 4 3 8

Entre 1 i 2 mesos 34 32 33 39 61 45 25

Entre 2 i 3 mesos 56 32 30 52 34 31 52

Més de 3 mesos 1 16 24 2 1 21 15

Superior 39 29 13 31 36 38 45

Igual 30 39 42 40 57 38 47

Inferior 31 32 45 29 7 24 8

Superiors 31 28 30 5 O 33 47

Iguals 69 59 70 95 100 67 49

Inferiors 0 13 0 0 0 0 4

Superior 72 64 30 70 29 54 82

Igual 28 36 40 30 71 46 18

Inferior 0 0 30 0 0 0 0

Superiors 67 64 30 89 36 74 88

Iguals 33 26 40 11 59 26 12

Inferiors 0 10 30 0 5 0 0

Superior 23 38 22 78 29 41 58

Igual 58 44 39 8 57 45 31

Inferior 19 18 39 14 14 14 11

Superiors 42 30 27 36 57 60 28

Iguals 58 70 73 64 43 26 67

Inferiors 0 0 0 0 0 14 5
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Aparells elèctrics

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

28

1988

(dades provincials)
1989

0-N Å-G
Superior 39 18 22 18 33 40 50

Igual 35 60 56 28 49 18 43

Inferior 26 22 22 54 18 42 7

Augment 0,14 0,81 0,74 0,96 1,10 0,47 0,65
Disminució 1,36 1,82 0,71 1,30 0,46 1,02 1,18

Diferència –1,22 –1,01 0,03 –0,34 0,64 –0,55 –0,53

Excessius 14 25 30 18 15 21 7

Normals 86 72 70 82 83 63 89

Reduïts 0 3 o o 2 16 4

Superiors 27 33 28 28 36 26 41

Iguals 37 32 50 37 45 26 50

Inferiors 36 35 22 35 19 48 9

Superiors 23 37 29 0 59 21 47

Iguals 39 47 63 58 40 38 41

Inferiors 38 16 8 42 1 41 12

Menys d'l mes 21 16 2 24 5 3 1

Entre 1 i 2 mesos 65 54 80 73 59 86 47

Entre 2 i 3 mesos 2 5 1 2 9 43

Més de 3 mesos 14 28 13 2 34 2 9

Superior 39 26 49 37 33 33 47

Igual 19 46 37 46 38 20 49

Inferior 42 28 14 17 29 47 4

Superiors 13 0 1 0 15 0 24

Iguals 87 93 99 93 85 95 76

Inferiors 0 7 o 7 o 5 0

Superior 21 2 19 39 19 48 62

Igual 49 77 53 49 69 35 32

Inferior 30 21 28 12 12 17 6

Superiors 41 24 39 43 25 49 49

Iguals 36 63 38 44 48 33 45

Inferiors 23 13 23 13 27 18 6

Superior 27 16 34 58 30 34 57

Igual 41 55 30 18 39 36 43

Inferior 32 29 36 24 31 30 0

Superiors 19 8 0 18 1 28 8

Iguals 81 92 100 82 83 59 79

Inferiors 0 0 0 o 16 13 13
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Automoció

A) Resultats del bimestre observat
encomparació 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 especialitza
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresore
— Dificultats d'abastament de primere
— Altres causes

Font: COCINO

(dades provincials)
1988 1989

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

Superior 96 32 74 1 76 73 72

Igual 4 6 21 27 20 24 9

Inferior 0 62 5 72 4 3 19

Augment 1,52 1,32 0,70 0,91 0,89 0,19 0,39
Disminució 0,07 0,14 0,31 0,15 0,45 0,91 2,07
Diferència 1,45 1,18 0,39 0,76 0,44, –0,72 1,68

Excessius 2 5 4 0 0 0 0

Normals 33 29 31 33 34 35 99

Reduïts 65 66 65 67 66 65 1

Superiors 91 94 93 8 77 10 77

Iguals 9 1 2 20 21 21 22

Inferiors 0 5 5 72 2 69 1

Superiors 80 28 25 8 94 72 77

Iguals 6 4 5 22 6 27 20

Inferiors 14 68 70 70 0 1 3

Menys d'l mes 69 66 70 69 67 84 86

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

Entre 2 i 3 mesos 9 30 20 22 7 7 9

Més de 3 mesos ') 2 9 8 6 7 3

Superior 88 37 40 4 14 39 72

Igual 6 25 22 27 20 26 28

Inferior 6 38 38 69 66 35 0

Superiors 3 65 19 19 0 64 3

Iguals 97 35 81 81 100 36 97

Inferiors 0 0 0 0 0 0 0

Superior 70 69 5 70 22 72 89

Igual 30 25 24 27 10 27 11

Inferior 0 6 71 3 68 1 0

Superiors 74 74 10 6 22 73 71

Iguals 26 25 26 89 10 26 29

Inferiors 0 1 64 5 68 1 0

Superior 78 74 6 69 22 71 72

Igual 22 26 29 29 11 28 28

Inferior 0 0 65 2 67 1 0

Superiors 69 4 4 64 2 21 85

Iguals 31 96 96 36 98 79 15

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





Introducció

Iniciem en aquest número de BARCELONA ECONÒMICA la
publicació de dades referents al sistema financer i mercat de
valors, amb una doble pretensió: d'una banda, cobrir, encara
que només sigui parcialment, el buit existent fins ara en aquestes
pàgines d'informació d'aquest caire, i apropar-la a un ventall
més ampli de persones potencialment interessades, entenent que
el seguiment de Barcelona com a plaça financera constitueix el
seguiment d'un dels vessants fonamentals de la seva activitat
econòmica. El segon motiu seria procurar-nos nous indicadors
per complementar la informació disponible sobre la renda, el
consum i la inversió.

D'entrada, en aquest número de BARCELONA ECONÓMICA ens

centrarem en les dades puBlicades pel Banc d'Espanya referides
a dipòsits i crèdits generats i rebuts pel sector privat de
l'economia, desagregats a nivell provincial i als volums negociats
i inversions estrangeres canalitzats a través de les Borses de
Barcelona i Madrid. A més, s'examinarà el nivell de presència a

Barcelona i a Madrid de les 100 primeres entitats financeres del
món, com a indicador qualitatiu del nivell d'internacionalització
de la plaça. Cal assenyalar la voluntat de BARCELONAECONÒMICA
d'oferir en propers números indicadors qualitatius d'elaboració
pròpia sobre l'activitat financera a la plaça de Barcelona.

De forma excepcional, les dades referides a la província de
Barcelona es compararan amb les de la província de Madrid, per
ser d'alguna manera les dues úniques àrees comparables a nivell
d'Estat pel que fa a capacitat i infrastructura financera. En el cas
de la informació borsària, l'evolució de la Borsa de Madrid és
també un punt de referència inexcusable per la de Barcelona.
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11.1. Sistema financer

11.1.1. Nombre d'oficines del sistema creditici (31-XII-1988)

Àmbit
territorial jamaditici

Nombre d'oficines Variació (31-X11-1988/31-XII-1985) (')/0)

Total
sistema

Banca

Caixes

d'estalvi

Resta

sistema

creditici

Total

sistema

creditici Banca

Caixes

d'estalvi

Resta
sistema

creditici

Barcelona 2.035 1.027 996 12 14,7 3,6 29,4 -7,7
Prov. Barcelona 4.602 2.158 2.428 16 7,6 -0,3 17,6 -67,3
Resta Catalunya 2.037 936 1.014 87 3,9 -2,2 26,8 -57,4
Total Catalunya 6.639 3.094 3.442 103 6,4 -0,9 20,2 -59,3

Madrid 2.126 1.577 532 17 7,1 4,9 14,7 0,0
Prov. Madrid 2.966 2.144 805 17 2,8 3,6 16,5 -86,3
Total Espanya 33.876 16.691 14.037 3.148 3,9 0,5 11,9 -9,0

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

11.1.2. Algunes ratios del sistema financer
Àmbi

territorial
Residents/Oficina Dipòsits/Oficina

(milions de ptes.)
VAB/Oficina
(milions ptes.)

31-XII-1985 31-X11-1988 31-X11-1985

Barcelona 927,9 - - -

Prov. Barcelona 1.069,6 741,5 1.082,9 961,1
Resta Catalunya 692,9 370,8 519,9 646,8
Catalunya 952,0 624,9 910,2 862,3

Madrid 1.507,2 - -

Prov. Madrid 1.639,5 1.194,3 1.881,2 1.583,6
Espanya 1.170,1 592,8 864,5 854,3

Font: Elaboració pròpia en base al quadre anterior, a dades del Padró de 1986, i a dades publicades pel Banco de Bilbao aRenta Nacional de España. 1985.

Pel que fa a l'evolució del nombre d'oficines, en els darrers
tres anys, la ciutat de Barcelona ha experimentat un creixement
molt més elevat que la de Madrid i, per descomptat, que la
mitjana catalana i espanyola. Barcelona ha iniciat aquest any
1989 amb un 14,7 % més d'oficines de bancs i caixes que tres

anys abans, en comparació amb un increment del 7,1 % a

Madrid. Aquest creixement s'ha basat en la forta expansió de les

caixes d'estalvis catalanes i la seva política d'ampliar i apropar
els serveis que donen als seus clients. Una part d'aquest
creixement també es deu a l'arribada a laciutat de caixes
d'estalvis espanyoles que fins ara no eren presents a Catalunya i
també a l'expansió de les caixes d'origen comarcal a la capital
catalana.

34

L'anàlisi de l'evolució de la dotació d'oficines del sistema
creditici reflecteix notables diferències entre les dues grans
places financeres de l'Estat. Per un cantó, hi ha el superior pes
de les caixes a Barcelona -un 49 % de les oficines del sistema
creditici obertes a Barcelona són de les caixes, en contraposició
a un 25 % a Madrid. Per l'altre, la ratio residents/oficina és

radicalment diferent a les dues ciutats. Mentre a Barcelona hi ha
una oficina per cada 930 habitants, que es converteix en una per
cada 1.070 persones si es tracta de laprovíncia, aMadrid
aquesta ratio és de 1.500 habitants/oficina i 1.640 a la província.
La diferència és com a mínim sorprenent i ens porta a pensar en
un altre tipus d'infrastructura creditícia -oficines més grans,
amb més serveis- oberta al públic a l'àrea de Madrid, donat
que fins i tot ès compara molt desfavorablement amb la mitjana
espanyola. Un altre factor, sens dubte molt important, és la
política desplegada en els darrers anys per les principals caixes
d'estalvis catalanes, especialment a Barcelona, de mecanitzar i
d'ampliar la xarxa d'oficines al màxim, en una estratègia a

termini mitjà per no perdre quota de mercat, i que els ha permès
aprofitar al màxim els seus recursos humans -alleugerint els
serveis centrals i destinant els excedents a nous punts
perifèrics- i incrementar la inversió immobiliària en adquirir els
locals per a noves oficines. Aquesta dinàmica es tradueix en una

ratio dipòsits/oficina molt més baixa a Barcelona que a Madrid.
Diferència que en els darrers anys s'ha eixamplat.



11.1.3. Dipòsits del sector privat en el sistema bancari

Àmbit Milers de milions de pessetes Variació

territorial 1988/1985
31/X1111985 31/X1111986 31/X1111987 31/XII11988 _.afj...

Prov. Barcelona 3.171,2 3.647,0 4.060,2 4.983,4 57,1
Resta Catalunya 727,2 889,9 940,7 1.059,1 45,6
Total Catalunya 3.898,4 4.536,9 5.000,9 6.042,5 55,0

Prov. Madrid 3.444,5 4.199,5 4.913,8 5.579,5 62,0
Total Espanya 19.332,6 23.023,7 25.986,2 29.286,5 51,5

11.1.4. Estructura

Àmbit
territorial

W

dels dipòsits del sector privat en el sistema bancari (%)
desembre 1988desembre 1986

a la vista d'estalvi a termini a la vista d'estalvi a termini

Prov. Barcelona 22,85 20,36 56,79 24,65 17,22 58,13
Resta Catalunya 16,94 28,26 54,80 22,11 27,76 50,13
Total Catalunya 21,69 21,90 56,40 24,21 19,07 56,72

Prov. Madrid 30,71 19,18 50,10 30,40 17,42 52,18
Total Espanya 20,53 25,95 53,52 21,93 24,73 53,32

11.1.5. Crèdits del sistema bancari al sector privat
Variació

31-XII/31-111
(%)

Àmbit
territorial

Milers de milions de pessetes

31/111/1988 30NI11988 30/I,Q1988 31/X11/198/".
Prov. Barcelona
Resta Catalunya
Total Catalunya

Prov. Madrid
Total Espanya

2.821,1
633,7

3.454,8

6.071,2
19.730,9

2.967,6
690,8

3.658,4

6.146,4
20.457,0

3.103,6
699,5

3.803,1

6.303,7
21.212,6

3.313,0
769,7

4.082,7

6.504,0
22.709,0

17,44
21,46
18,17

7,13
15,09

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

Pel que fa als dipòsits del sector privat en el conjunt del
sistema bancari, la seva evolució en els darrers anys és força
diferent a l'observada pel nombre d'oficines. En concret, la
província de Madrid es manté com a primera plaça per volum de
dipòsits, tot i que durant l'any 1988 la recuperació de Barcelona
ha estat molt notable. Com ja es podia intuir en parlar del
superior dinamisme de les caixes a Catalunya, a finals de 1988 el
volum de dipòsits confiats a aquestes institucions a la província
de Barcelona supera els col•locats a la banca privada. Aquest fet
és extensible a tot Catalunya.
Analitzant l'evolució dels dipòsits segons el grau de

disponibilitat, en els darrers dos anys s'observa unadinàmica
lleument diferent entre les províncies de Barcelona i Madrid. En
els dos àmbitshi ha una disminució en termes relatius dels
dipòsits d'estalvi, mentre augmenten els dipòsits a la vista i els
dipòsits a termini. Aquesta evolució pot tenir diverses lectures.
Els dipòsits d'estalvi, un cop assolits determinats nivells de
renda, creixen a unes taxes menors que aquesta. Els dipòsits a la
vista s'expandiran amb l'augment d'activitat econòmica, atès que
increments en el nivell d'activitat econòmica requereixen majors
fluxos monetaris. Quant als dipòsits a termini, després d'un
notable creixement en anys anteriors, en liberalitzar-se els tipus
d'interès de passiu, prendre consciència de la depreciació de
l'estalvi via inflació i generalitzar-se l'adquisició de deute públic
per part dels particulars, han hagut de competir amb d'altres
destinacions alternatives, sobretot inversions en borsa, com a via

d'obtenir remuneracions elevades. Per això, el pes d'aquests
dipòsits esmar,,é estable al llarg dels anys examinats. De fet, el
menor nivell de dipòsits d'estalvi a les províncies de Barcelona i
Madrid és indicatiu de la superior modernitat dels hàbits
d'estalvi en aquestes zones en relació amb els restants territoris.

Pel que fa als crèdits, la informació disponible només data del
primer trimestre del 1988 ençà i, per tant, la perspectiva
temporal ésmenor. A més, no disposem d'informació del tipus
de crèdits i, per tant, de destinació d'aquests, especialment
rellevant pel que fa a la diferenciació entre crèdit al consum i
crèdit a la inversió. Malgrat tot, l'anàlisi de la informació
disponible per al 1988 sembla confirmar un superior dinamisme
del sector a la província de Barcelona i a Catalunya que a

Madrid i a Espanya, que es pot explicar segurament comun

efecte induït pels increments ja detectats via altres indicadors del
nivell d'activitat inversora de les empreses i de la capacitat de
consum dels residents a Catalunya. Tot i amb això, la província
de Barcelona continua jugant el rol tradicional de
subministradora neta de recursos al sector financer. En efecte, a

31 de desembre del 1988, la província de Barcelona compta amb
el 14,6 `1/0 del total de crèdits existents en l'àmbit de l'Estat
espanyol mentre generava el 17,0 % dels dipòsits. A més, cal
tenir en compte que totes les xifres estan condicionades pel fet
que moltes grans empreses que operen a Catalunya tenen la seva

divisió financera a Madrid i els seus moviments es
comptabilitzen en aquesta plaça.
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11.1.6. Els 100 primers bancs del món segons recursos propis. Presència d'aquestes
entitats a Barcelona i Madrid

RecRang
1987å 111~111"
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17

18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41

42
43
44

45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

National Westminster Bank Group (Gran Bretanya)
Citicorp (USA)
Caisse Nationale Du Credit Agricole (França)
Barclays (Gran Bretanya)
Union Bank Of Switzerland (Suïssa)
Deutsche Bank (Alemanya)
Swiss Bank Corp (Suïssa)
BanqueNationale De Paris (França)
SumitomoBank (Japó)
Credit Suisse (Suïssa)

Banco Do Brasil (Brasil)
Fuji Bank (Japó)
J P Morgan & Co. Inc (USA)
InduStrial & Commercial Bk of China (Xina)
Mitsubishi Bank (Japó)
Dai-Ichi Kangyo Bank (Japó)
Midland Bank Group (Gran Bretanya)
Rabobank (Holanda)
Lloyds Bank (Gran Bretanya)
Sanwa Bank (Japó)

Hong Kong & Shanghai Banking Corp (Hong-Kong)
Dresdner Bank (Alemanya)
Bank of China (Xina)
TsbGroup (Gran Bretanya)
Monte dei Paschi Di Siena (Itàlia)
Industrial Bank Of Japan (Japó)
Banca Commerciale Italiana (Itàlia)
Credit Lyonnais (França)
C.D.R. Delle Provincie Lombarde (Itàlia)
Security Pacific Corp (USA)

Compagnie Financiere De Paribas (França)
Algemene Bank Nederland (Holanda)
Bankamerica Corp (USA)
Chase Manhattan Corp (USA)
Royal Bank Of Canada (Canadà)
Société Generale (França)
Istituto Bancario San Paolo Di Torino (Itàlia)
Tokai Bank (Japó)
Banca Nazionale Del Lavoro Group (Itàlia)
Bank OfTokyo (Japó)

Chemical New York Corp (USA)
Istituto Mobiliare Italiano (Itàlia)
Mitsui Bank (Japó)
Bankers Trust New York Corp (USA)
Amsterdam Rotterdam Bank (Holanda)
Canadian Imperial Bank Of Commerce (Canadà)
Manufacturers HanoverCorp (USA)
Credito Italiano (Itàlia)
Long Term Credit Bank OfJapan (Japó)
Bank Of Montreal (Canadà)

Westdeutsche Landesbank Giroz (Alemanya)
Bayerische Hypotheken-undWeschel-Bank (Alemanya)
Commerzbank (Alemanya)
Toronto-Dominion Bank (Canadà)
Kreditanstalt Für Wiederaufbau (Alemanya)
Australia & New Zealand Banking Group (Austràlia)
Wells Fargo & Company (USA)
Rafidain Bank (Iraq)
Bayerische Vereinsbank (Alemanya)
Taiyo Kobe Bank (Japó)

9.165
8.810
8.741
7.707
7.626
7.112
6.855
5.379
5.263
5.174

5.173
5.147
5.036
4.953
4.866
4.846
4.840
4.716
4.475
4.473

4.269
4.232
3.966
3.887
3.872
3.531
3.529
3.501
3.408
3.363

3.327
3.288
3.259
3.250
3.240
3.182
3.157
3.022
3.009
3.008

3.003
2.940
2.897
2.889
2.873
2.839
2.704
2.692
2.688
2.631

2.529
2.437
2.426
2.390
2.338
2.258
2.248
2.246
2.237
2.214
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Rang
1987 Banc

'ecursos

,'osis

61 First Interstate Bancorp (USA) 2.166
62 Mitsubishi Trust & Banking Corp (Japó) 2.078
63 Sumitomo Trust& Banking Co (Japó) 2.070
64 National Australia Bank (Austràlia) 2.049
65 DaiwaBank (Japó) 2.006
66 Westpac Banking Corp (Austràlia) 1.999
67 Groupe Des Banques Populaires (França) 1.943
68 Great Western Financial Corp (USA) 1.852
69 Pnc Financial Corp (USA) 1.841
70 Bank OfNova Scotia (Canadà) 1.814

71 Bayerische Landesbank Girozentrale (Alemanya) 1.812
72 First Chicago Corp (USA) 1.802 B M

73 H F Ahmanson & Co (USA) 1.800
74 First UnionCorp (USA) 1.794
75 Shoko Chukin Bank (Japó) 1.788
76 Commonwealth Banking Corp (Austràlia) 1.778
77 Bank Of Boston Corp (USA) 1.748
78 Deutsche Genossenschaftbank (Alemanya) 1.722
79 Royal Bank Of ScotlandGroup (Gran Bretanya) 1.713
80 Fleet/Norstar Financial Group (USA) 1.677

81 Suntrust Banks (USA) 1.674
82 Mitsui Trust & Banking Co (Japó) 1.674
83 Nippon Credit Bank (Japó) 1.644
84 Generale Bank Group (Bèlgica) 1.598 M

85 First Fidelity Bancorp (USA) 1.585
86 Comp Financiere De Credit Ind'I Et Comm (França) 1.552
87 Swiss Volksbank (Suïssa) 1.547
88 Banque Indosuez (França) 1.535 B M
89 Banco Español de Crédito (Espanya) 1.531 B M
90 Bank Of Yokohama (Japó) 1.515

91 Banco Santander (Espanya) 1.512 B M

92 Ntnb Corp (USA) 1.510
93 Banco Central (Espanya) 1.501 B M

94 Shawmut National Corp (USA) 1.498
95 Kyowa Bank (Japó) 1.491
96 Banc OneCorp (USA) 1.489
97 Banco Di Sicilia (Itàlia) 1.480
98 Banco de Bilbao (Espanya) 1.475 B M
99 Banco Brasileiro De Descontos (Brasil) 1.473
100 Saitama Bank (Japó) 1.470

Recursos propis en milions de dòlars segons el ranking d'Euromoney.
Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per lesCambres de Compensació Bancària de Barcelona iMadrid.

B. Entitat associada o representada a la Cambra de Compensació de Barcelona
M. Entitat associada o representada a la Cambra de Compensació de Madrid.

A un altrenivell, pot ser interessant comparar els diferents
nivells de representació de la banca estrangera a les places
financeres de Barcelona i Madrid. Nivell de representació que,
tal com s'especifica al quadre 11.1.6, esmesura considerant
quants dels 100 primers bancs delmón, classificats segons el seu
volum de recursos propis, estan associats o representats a les
Cambres de Compensació Bancària de Barcelona o Madrid.
Dels 10 primers grans bancs mundials -8 són europeus-,

6 estan representats de forma més o menys directa a les dues
places. Si es fixa el llindar en els 50 primers, 19 són presents tant
a Barcelona com a Madrid, i n'hi ha tres, dos de japonesos i un
d'italià, que només operen a Madrid. En tot cas, s'ha passat
d'un 60 % que representaven els bancs estrangers presents a
Espanya d'entre els 10 primers, a un 44 % si hom considera els
50 primers. Percentatge que es redueix fins el 36 % si hom
considera els representats a Barcelona. Entre la posició 50 i 100
del ranking de 1987, la presència de bancs a Espanya és escassa,
si no es considera els 4 bancs espanyols que hi figuren. D'altra
banda, aquesta és una conseqüència lògica, donat que a mesura

que disminueix la grandària de l'entitat, en disminueix la seva

presència a països que no siguin el d'origen.

D'aquestes dades val a remarcar la notable posició relativa de
Barcelona enfront de Madrid, tenint en compte les diferències
entre ambdues places financeres quan s'empren altres
indicadors, atès que Barcelona gaudeix de pràcticament la
mateixa representació de la gran banca estrangera. Aquestes
institucions creditícies són atretes, sens dubte, pel potencial
econòmic català i la presència d'empreses transnacionals, mentre
que la seva presència aMadrid es deu en bona mesura a l'afany
d'ésser prop dels centres de decisió política i de les seus socials
de les grans empreses públiques i parapúbliques.
D'entre els cinc bancs amb representació a Madrid i no a

Barcelona, n'hi ha dos de britànics -si bé el primer, el National
Westminster, està àmpliament representat per un banc local on
té la posició majoritària, el Natwest March- un de japonès, un
d'italià i un de belga. D'altra banda, tots els grans bancs
presents a Barcelona també són a Madrid.
Limitant-nos als 50 primers, trobem una àmplia presència dels

grans bancs dels països de la CEE que, evidentment, van
prenent posicions de cara a la plena liberalització financera de
1993. Hi ha també una bona representació dels grans bancs
nord-americans i japonesos, tot i que en falten uns quants.
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11.2. Mercat de valors

11.2.1. Volum

Període

efectiu negociat a les borses de comerç
Nfia.s de milions de ptes. Números índex

Total "ffidilikilitna Mackid Total 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
lr. trim. 539,4 72,9 432,6
2n. trim. 815,1 106,4 648,2
3r. trim. 569,1 73,0 445,2
4t. trim. 815,0 111,4 638,7

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

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

11.2.2. Inversions estrangeres a les Borses
de Barcelona iMadrid. (Compres-Vendes)

Període

Milers de milions de ptes.
Total Barcelona Madrid

1983
1984
1985

3,4
12,8
57,3

3,4
12,8
52,6

1986 134,6 3,4 131,2

1987 53,8 18,6 35,3
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. -46,3 5,5 -51,8

1988 42,8 3,3 39,4
lr. trim. -21,8 4,0 -25,9
2n. trim. 21,7 3,7 18,0
3r. trim. 32,6 -3,8 36,4
4t. trim. 10,3 -0,6 10,9

Font: Banco de España. Boletín Estadístico. Diversos anys. Elaboració p ópia.
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De la informació disponible dels volums negociats a les Borses
de Madrid i Barcelona, se'n desprèn la consolidació del mercat
madrileny com el primer mercat borsari de l'Estat, canalitzador
de gairebé les 3/4 parts del volum total negociat als quatre
mercats. L'efectiu negociat a la de Barcelona s'ha situat en els
darrers anys en una franja entre el 15 i el 20 °/0. De fet, es
constata que l'eufòria borsària que s'inicià el 1985 afectà molt
més la Borsa de Madrid que la de Barcelona, i augmentà
clarament la diferència entre ambdues que, des del 1980 i amb
diferents altibaixos, estava força estabilitzada. La recessió
iniciada a les darreries del 1987 no sembla que contribueixi a
rebaixar gaire la diferència acumulada entre ambdues borses.

En el cas de la inversió estrangera canalitzada pel conjunt del
mercat borsari, que en els darrers quatre anys ha significat un
2,4 % del total dels volums negociats, la participació de cada
una de les borses ésmolt variable, i depèn de les decisions
discrecionals de grans grups industrials i financers d'àmbit
supranacional, a més dels processos puntuals de desinversió.

El creixement de la inversió estrangera al mercat borsari
espanyol ha estat exponencial, si bé quasi tota 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 l'any 1986. En els dos anys
següents, 1987-88, es modera 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
KI0 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.



III. Ocupació
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111.1. Mercat de treball
Taxa general d'atur registrat (°/0)

Març 1987Àmbit Març 1988
»

Març 198

Barcelona-ciutat 17,8 15,4 12,4
Província Barcelona 22,0 18,8 15,2
Catalunya 20,1 17,7 14,3

Atur registrat a Barcelona Març 1987 Març 1988 Març 1989

Variació

Març 1989/ (%)
Març 1988

Atur total registrat
Atur juvenil (16-24 anys)
Atur masculí
Atur femení
Aturats sense ocupació anterior
Aturats que reben prestacions

126.185
45.245
65.715
60.470
28.887
48.836

114.546
35.115
55.569
58.977
21.989
44.509

90.790
24.589
38.801
51.989
15.889
43.751

.....

-20,7
-30,0
-30,2
-11,8
-27,7
-1,7

Contractacions registrades a Barcelona lr. tr. 1987 lr. tr. 1988 lr. tr. 1989

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

Altes demandes d'ocupació 57.290 71.927 70.973 -1,3
Baixes demandes d'ocupació 55.352 71.172 74.831 5,1
Altes llocs de treball oferts 10.676 9.904 4.736 -52,2

Contractes de treball registrats 49.927 68.566 78.538 14,5
- acollits a mesures de foment 25.024 37.204 41.981 12,8
- no acollits a mesures de foment 24.903 31.362 36.557 16,6

Distribució dels contractes
acollits a mesures de foment:

- Sectorial: Agricultura 29 118 306,7
Indústria 8.469 9.662 14,1
Construcció 1.479 2.337 58,0
Serveis 27.227 29.864 9,7

- Per sexes: Homes 22.854 24.588 7,6
Dones 14.350 17.393 21,2

Font: Dadesde l'INEM recollides pel Departament d'Economia aplicada de l'UAB.

En comparar l'atur registrat del passat mes demarç amb
l'enregistrat en el mateixperíode de l'any anterior, veiem que
s'ha produït una davallada d'un 20 %, és a dir, hi ha 23.756
desocupatsmenys en termes absoluts.
És important continuar assenyalant la forta tendència a la

baixa que ja es venia palesant en els darrers mesos. Com a punt
més destacable, es constata unamillora molt significativa en el
comportament de totes les variables analitzades. Les reduccions
més importants es registren en el col.lectiu dels joves aturats
-10.526 joves, un 30 %, i en el segment de desocupació
masculina 16.768 homes, un 30,2 %. Continua el descens
progressiu, encara que menys intens, de l'atur femení que
experimenta una davallada d'un 11 % -6.988 dones
desocupades menys. Seguint en lamateixa línia, el grup dels que
no havien treballat amb anterioritat minva en un 27,7 °/0. També
es redueix, encara que molt lleugerament -un 1,7 °/0- i molt
menys que no pas ho fa el nombre total d'aturats, el total de
desocupats que reben prestacions. Destaca, però, un increment
del pes d'aquest col.lectiu dins del conjunt de la desocupació
total respecte al mateix període de l'any anterior.
El volum de contractacions registrades durant el primer

trimestre de 1989, en relació amb el mateix període de l'any
anterior, creix en un 14,5 `)/0 -un augment de 9.972 contractes.
En considerar la distribució sectorial dels contractes acollits a

mesures de foment de l'ocupació, s'observa que el 71,1 "Yo del
conjunt es concentra en el sector terciari.

Diferenciant per sexes, la distribució d'aquest tipus de
contracte és més favorable al col.lectiu masculí amb un 58,4 %,
i més tenint en compte que els homes aturats només representen
el 42,7 % del total de desocupats. Respecte al trimestre
anterior, el col•lectiu femení augmenta en 2,8 punts el seu
percentatge de participació en el total de contractes incentivats.
En síntesi, l'evolució del primer trimestre del 1989 esmanté

en la línia apuntada en els darrers mesos del 1988, és a dir,
continua la disminució del nombre de desocupats registrats. Hi
ha una important disminució -de l'11,5 % en aquests tres
mesos- del nombre de persones que s'incorporen al mercat de
treball i cerquen la primera feina, col.lectiu que havia estat el
principal motiu en els dos darrers anys perquè les taxes no

caiguessin de forma més accentuada. El col•lectiu d'aturats joves
continua sent el que disminueix més intensament gràcies a la
menor pressió demogràfica i que és el més versàtil i més afavorit
per la normativa incentivadora de contractacions.
Finalment cal assenyalar que l'element més característic

d'aquest primer trimestre és la pràctica estabilització del
moviment d'altes i baixes en les demandes d'ocupació. Toti que
caldrà veure si es confirma aquesta tendència -possiblement
afectada pel període vacacional de Setmana Santa, que l'any
passat fou en el 2n trimestre-, això podria apuntar unamenor
velocitat de rotació en el mercat de treball de la ciutat derivada
delmenor nombre de persones que cerquen la primera feina i
d'una superior estabilitat i durada dels contractes temporals.
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111.2. Anàlisi de la mobilitat obligada per motius de feina.
Relació amb la professió i amb l'activitat de l'empresa

Introducció

Les dades de lamobilitat obligada per motius de feina i
d'estudi constitueixen una de les més valuoses fonts d'informació
que els padrons municipals, mostralment des del 1975 i
exhaustivament des del 1981, recullen periòdicament. L'anàlisi
d'aquestes informacions permet delimitar, en el cas dels
moviments per raó de feina, els àmbits territorials dels mercats
de treball i la jerarquia entre nuclis urbans; també fan possible
avaluar el nombre de llocs de treball en una determinada zona,
determinar-ne la procedència i constatar si és excedentària o

deficitària—segons que el saldo d'entrades i sortides sigui
positiu o negatiu— en llocs de treball (*).
En aquest apartat de BARCELONA ECONÒMICA centrarem

l'anàlisi en l'encreuament de les dades de desplaçament per
motiu de treball amb les corresponents a la professió dels qui es
desplacen i l'activitat econòmica de l'empresa en què treballen.
Això pot resultar d'interès per acabar de definir el perfil
d'aquests fluxos donat que resulta lògic pensar que no tenen ni
una composició homogènia entre si —en funció de si tenen
l'origen o la destinació a Barcelona i també segons els municipis
amb què Barcelona estableixi aquests fluxos—, ni ailladament
ni, quan es tracta del seu conjunt, amb els fluxos interns de
Barcelona.

(*) Per auna anàlisi detallada d'aquests temes pera les dades del 1986, vegeu Esteban
Quintana, M.: «Distribució geogràfica de la mobilitat per treball a la regió metropolitana de

Barcelona. Anàlisi dels mercats de treball». Revista Econòmica de Catalunya, núm. 10. Ipelque
fa a les dades de base, Corporació Metropolitana de Barcelona. Mobilitatobligada 1986. Direcció

de Serveis de Programació iFinances, 1988.
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Les dades de base han estat elaborades per la Direcció de

Programació i Finances de la Mancomunitat Metropolitana de
Municipis de Barcelona i fan possible el creuament entre les
variables de desplaçaments amb activitat i professió en

aproximadament el 85 % dels casos; aquest és l'univers sobre el

que treballarem a partir d'ara. La desagregació territorial
disponible correspon a cadascun dels municipis de l'antiga
Corporació Metropolitana de Barcelona —que més o menys
equivaldrien a una primera corona metropolitana—, la resta de
les cinc comarques de la Regió I—que equivaldria a la segona
.corona— i la resta de Catalunya. Tanmateix, pel que fa als dos
últims àmbits territorials esmentats, només hi ha informació

disponible quan es tracta de desplaçaments amb origen a

Barcelona i destinació a alguna d'aquestes dues àrees.

Per situar-nos, abans d'entrar en el creuament de variables,
cal recordar que la informació de la mobilitat intermunicipal
permet determinar el nombre de llocs de treball existents en un

municipi com també la distribució per sectors en què s'ocupen
els residents d'aquell municipi. Així, per exemple, el total de
viatges atrets per Barcelona, tinguin l'origen a la mateixa ciutat
o fora d'ella, resulta una aproximaciómolt exacta al volum, i la
tipologia, dels llocs de treball que hi ha a la ciutat. D'altra
banda, el total de viatges originats per motiu de feina, siguin
interns o amb destinació a l'exterior, ens acosta al volum de
població ocupada i a les seves característiques.

Segons aquestes premisses (vegeu el Quadre 111.2.1),
Barcelona, l'any 1986 disposaria de 629.176 llocs de treball, dels
quals el 72,5 % estarien ocupats per persones residents a la

ciutat i la resta per no residents. Igualment, el nombre d'ocupats
residents a Barcelona seria de 522.393, dels quals el 87,3 %
treballarien a la mateixa ciutat i els restants ho farien a fora. Tot
això, d'altra banda, implica que a Barcelona es produeix una
concentració de llocs de treball que depassa en 106.783 unitats el
nombre de persones ocupades que hi resideixen i així es
converteix en oferent neta d'ocupació.

Territorialment, la situació no és idèntica, segons que els
fluxos tinguin origen o destinació a Barcelona. Els fluxos
intermunicipals amb origen a Barcelona, tot i el seu menor
volum, estan més dispersos pel territori: la primera corona
n'acull el 64,7 % i la segona el 26,4 %. Els fluxos que des de
l'exterior s'adrecen a Barcelona estan més concentrats, sobretot
en els municipis contigus del Llobregat i del Besòs. En aquest
cas, la primera corona en genera el 83,2 % i la segona 111,1 %.
En termes absoluts, els fluxos d'entrada i sortida són gairebé
equilibrats a la segona corona i tenen un saldo net clarament
favorable a les entrades —en proporció de 3,3 a 1— a la
primera.



111.2.1. Viatges atrets i generats per Barcelona per motiu de treball
Viatges atrets per Barcelona per motiu de treball procedents de (*):

Barcelona
la Corona

Metropolitana
2a Corona

Metropolitana Altres Total

456.140 143.910 19.210 9.916 629.176

Viatges generats per Barcelona amb destinació a (*):

Barcelona
la Corona

Metropolitana
2a Corona

Metropolitana Altres Total

456.140 42.877 17.454 5.922 522.393

(") Les diferencies que es poden observar en aquestes xifres en relació amb les equivalentsde quadres posteriors es deriven del fet que en elsquadres següents només es dóna informació d'aquells
desplaçaments en què s'han pogut creuar lesvariables desplaçament amb activitat oprofessió, segons el cas.
Font: Esteban, M.: «Distribució geogràfica de la mobilitat per treball a la regió metropolitana de Barcelona. Anàlisi delsmercats de treball». Revista Econòmica de Catalunya, núm. 10.

Anàlisi dels grans trets de lamobilitat obligada per motius de
feina entre Barcelona i l'exterior segons les professions

L'encreuament de la mobilitat per treball amb la professió és
segurament elmés significatiu dels encreuaments dels que es

disposa, en lamesura que proporciona una imatgemés
aproximada a la categoria sócio-econòmica del qui es desplaça
que no pas el sector d'activitat de l'empresa. Les dades,
provinents de l'explotació del Padró del 1986, corresponen als
ocupats —és a dir, n'exclouen els que no tenen feina— i aquí
han estat agrupades en sis epígrafs. Un primer bloc de categoria
professional més elevada és el de Professionals i tècnics, d'una
banda, i Directius, de l'altra. En un segon bloc, de categoria
intermèdia, hi hauria els grups d'Administratius, funcionaris i
assimilats i el de Venedors i comerciants. En el tercer bloc, de
menor estatus professional, correspondrà als Obrers de la
indústria, la construcció i el transport, d'una banda, i als Obrers
dels altres serveis, de l'altra. Cal tenir present que disposem
d'informació sobre les professions per al 86,1 % dels qui
resideixen a Barcelona i per al 83,5 % dels qui hi treballen. Per
això, sempre que ens referim als moviments per motiu de treball
entre els diferents àmbits territorials, ens referim tant als que
estan ben classificats en termes professionals no sectorials,
segons el cas, comals que no ho estan; tanmateix, quan creuem

les dues variables, ens referim només a aquells per als que es

disposa d'informació.

Si analitzem l'estructura professional de la gent que resideix a

Barcelona i que treballa a Barcelona, el col.lectiumajoritari és
el dels Administratius i els Venedors—amb el 37,0 % del
total—, amb un pes lleugerament superior al dels Obrers
—siguin de la indústria, la construcció o els serveis—, amb un

35,5 % del total (vegeu els Quadres 111.2.2 i 111.2.3). Hi ha
també un col.lectiu important de Professionals i de Directius,
que abasta el 27,6 % restant. És a dir, d'entre els residents a

Barcelona que treballen a la mateixa ciutat, hi ha un ampli
predomini dels anomenats treballadors de «coll blanc»
—administratius, comerciants, professionals, directius i obrers
dels serveis, exclòs el transport—, mentre que els treballadors
de «coll blau» queden reduïts a poc més d'un terç del total. Cal
recordar que els residents a Barcelona ocupen menys de tres

quartes parts dels llocs de treball existents a la ciutat.

Els que no resideixen a Barcelona, però que sí que hi
treballen, tenen una composició professional que varia
substancialment en relació amb la dels residents a Barcelona que
treballen a la mateixa ciutat. Així, en aquest col.lectiu, els
professionals i tècnics queden reduïts al 10,0 % del total, mentre
que el col.lectiu d'obrers, de la indústria i similars i dels serveis,

constitueix el 65,5 % del total. En el grup intermedi, el
d'Administratius i Venedors, és on la situació és més

equilibrada, de forma que aquests representen el 24,5 % del
total.

La composició professional dels residents a Barcelona que
surten a treballar fora de la ciutat també canvia notablement de
signe en relació amb els dos grups analitzats anteriorment. En
efecte, el bloc de Professionals i Directius arriba al 42,4 % del
total d'ocupats que surten de Barcelona i en constitueix el grup
majoritari. Dins d'aquest gran bloc, és en el de Professionals on
es produeix un flux de sortida, tant en termes absoluts com
relatius —en relació amb la composició professional dels altres
dos col•lectius—, més important.

El segment d'Obrers, tant de la indústria com dels serveis,
passa a un segon lloc d'importància absoluta, amb el 30,8 % del
total. Resulta significatiu el diferent comportament entre el grup
industrial, de la construcció i el tranport i el dels serveis. Així,
la proporció d'Obrers de la indústria i similars que surt de
Barcelona és lleugerament superior a la d'aquest tipus d'ocupats
que es queden a la ciutat. En canvi, la proporció d'Obrers dels
serveis que surt de Barcelona és molt inferior a la dels que
resten a la ciutat. Això és a causa, sens dubte, de la diferent
composició sectorial de l'estructura productiva d'ambdues zones
—Barcelona d'una banda i la resta de municipis de l'altra—,
molt més orientada als serveis a Barcelona i a la indústria a la
resta del territori. Una situació similar, encara que menys
acusada, a la dels Obrers dels serveis passa amb els Venedors i
comerciants, i quasi s'arriba a l'equilibri amb els Administratius
i funcionaris. Així, el grup intermedi d'Administratius i de
Venedors representa el 26,8 % dels residents a Barcelona que
treballen fora de laciutat i, com ja hem comentat més amunt, el
24,5 % dels no residents a Barcelona que van a treballar a la
ciutat. És, per tant, el bloc professional més equilibrat en termes

relatius, tot i que en termes absoluts ho sigui el de Professionals
i Directius, amb un lleuger saldo favorable a les entrades.

Podríem dir, en síntesi, que Barcelona, que genera una

important atracció neta —entrades menys sortides— de
treballadors, té un saldo àmpliament favorable a les entrades
d'obrers de la indústria i dels serveis, un altre saldo més moderat
d'entrada de treballadors administratius i del comerç i una
sortida neta molt petita, però que representa un canvi de signe
en relació amb tota la resta de categories, de professionals,
tècnics i directius.
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111.2.2. Mobilitat intermunicipal obligada per motiu de treball segons grups
Destinació Barcelona. 1986

de professions.
(Dades provisionals)

Origen Total*
Professionals
i tècnics

Directius

empreses
i serveis

Administratius,
funcionaris i
assimilats

Venedors i
comerciants

Obrers de serveis
i altres

Obrers indústria,
construcció
i transports

Valors absoluts

Barcelona
CMB sense Barcelona
TotalCMB

393.145
132.385
525.530

76.609

11.259
87.868

31.784
1.921

33.705

91.496
20.306
111.802

53.773
12.185
65.958

44.393
18.131
62.524

95.090

68.583
163.673

Distribució percentual

Barcelona

CMB sense Barcelona
Total CMB

100,-
100,-
100,-

19,5
8,5
16,7

8,1
1,5
6,4

23,3
15,3
21,3

13,7
9,2
12,6

11,3
13,7
11,9

24,2
51,8
31,1

Distribució percentual
Barcelona
CMB sense Barcelona
Total CMB

74,8
25,2
100,-

87,2
12,8

100,-

94,3
5,7

100,-

81,8
18,2
100,-

81,5
18,5
100,-

71,0
29,0
100,-

58,1
41,9
100,-

111.2.3. Mobilitat intermunicipal obligada per motiu de treball segons grups de professions.
Origen a Barcelona. 1986 (Dades provisionals)

Destinació Total*
Professionals
i tècnics

Directius

empreses
i serveis

Administratius,
funcionaris
i assimilats

Venedors i Obrers de serveis
comerciants i altres

Obrers indústria,
construcció

i transports

Valors absoluts

Barcelona 393.145 76.609 31.784 91.496 53.773 44.393 95.090
CMB sense Barcelona 34.753 11.734 3.327 6.897 2.678 1.213 8.904
Resta Regió I 16.766 4.493 2.167 3.061 1.208 451 5.386
Resta Catalunya 5.230 1.712 572 679 744 383 1.140

Total 449.894 94.548 37.850 102.133 58.403 46.440 110.520

Distribució percentual
Barcelona 100,- 19,5 8,1 23,3 13,7 11,3 24,2
CMB sense Barcelona 100,- 33,8 9,6 19,8 7,7 3,5 25,6
Resta Regió I 100,- 26,8 12,9 18,3 7,2 2,7 32,1
Resta Catalunya 100,- 32,7 10,9 13,0 14,2 7,3 21,8
Total 100,- 21,0 8,4 22,7 13,0 10,3 24,6

Distribució percentual
Barcelona 87,4 81,0 84,0 89,6 92,1 95,6 86,0
CMB sense Barcelona 7,7 12,4 8,8 6,8 4,6 2,6 8,1
Resta Regió I 3,7 4,8 5,7 3,0 2,1 1,0 4,9
Resta Catalunya 1,2 1,8 1,5 0,7 1,3 0,8 1,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

(*) No s'hi inclouen els no ben especif cats.

Font: Direcció de Programació i Financesde la MMAMBen base al Padró de 1986. Elaboració pròpia.

Anàlisi per municipis i professions dels desplaçaments de treball
amb origen extern i destinació a Barcelona

Si comencem l'anàlisi pels desplaçaments que, provinents de
l'exterior, tenen destinació a Barcelona, els municipis que, en
termes absoluts, aporten més Professionals i tècnics són
l'Hospitalet, Sant Cugat, Badalona, SantaColoma de
Gramenet, Esplugues, Cornellà i Cerdanyola, si bé en termes

relatius els municipis en què el pes d'aquest grup és més elevat
en relació amb el total de treballadors que aporten a Barcelona
són, amb diferència, Sant Cugat,Sant Just Desvern i Tiana,
seguits de lluny per Castelldefels, Molins de Rei i Montgat.
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És a dir, en termes absoluts resulta decisiu el-volum de
població i el grau de relació amb la ciutat per determinar el
nombre de Professionals i tècnics que es desplacen a Barcelona
des de municipis com l'Hospitalet, SantaColoma de Gramenet,
Cornellà o Cerdanyola, el qual és força elevat. En els municipis
més grans i més immediats a la ciutat central, el percentatge de
professionals que atreu Barcelona és inferior al del conjunt de
treballadors del municipi que efectuen aquest desplaçament; en
canvi, en els municipis de menors dimensions i més allunyats,
ambdós percentatges són bastant similars. Hom diria que els
municipis més grans generen un volum de llocs de treball per a
professionals, sobretot als serveis, capaç d'aconseguir un cert

volum de professionals residents que hi romanguin vinculats en



111.2.4. Mobilitat
Destinació

Origen

intermunicipal
Barcelona.

Total*

obligada
1986 (valors

Professionals
i tècnics

per motiu
absoluts)

Directius

empreses
i serveis

,

de treball

Administratius,
funcionaris
i assimilats

segons grups

Venedors i

comerciants

de professions.
(Dades

Obrers de serveis,
i altres

provisionals)
Obrers indústria,

construcció

i transports
Badalona 18.492 1.242 195 2.643 1.707 2.291 10.414
Barcelona 393.145 76.609 31.784 91.496 53.773 44.393 95.090
Castelldefels 2.033 426 124 414 266 234 569
Cerdanyola 4.069 513 86 670 424 367 2.009
Cornellà de Llobregat 7.815 568 75 1.103 692 1.321 4.056

Esplugues de Llobregat 5.858 607 130 966 673 826 2.656
Gavà 1.573 189 31 355 138 196 664
Hospitalet de Llobregat, l' 40.658 2.819 342 6.983 3.587 5.765 21.162
Molins de Rei 692 146 33 149 91 59 214
Montcada i Reixac 1.552 157 30 296 140 199 730

Montgat 615 121 22 171 99 63 139

Pallejà 311 58 16 50 38 38 111

Papiol, el 137 25 3 31 14 25 39
Prat de Llobregat, el 5.436 391 56 796 404 883 2.906
Ripollet 1.286 88 14 163 106 198 717
Sant Adrià de Besos 4.511 257 40 646 464 816 2.288
Sant Boi de Llobregat 5.488 387 60 767 479 757 3.038
Sant Climent de Llobregat 78 8 0 9 15 10 36
Sant Cugat del Vallès 3.755 1.263 335 821 478 170 688
Sant Feliu de Llobregat 2.465 223 40 403 233 375 1.191
Sant Joan Despí 1.677 155 29 253 174 243 .823
Sant Just Desvern 1.243 397 100 253 166 65 262
Santa Coloma Cervelló 194 40 6 41 26 18 63
Santa Coloma Gramenet 18.707 859 90 1.772 1.425 2.634 11.927
SantVicenç dels Horts 795 71 9 89 80 173 373
Tiana 362 95 33 94 51 12 77
Viladecans 2.583 154 22 368 215 393 1.431

Total CMB 525.530 87.868 33.705 111.802 65.958 62.524 163.673
CMB sense Barcelona
-

132.385 11.259 1.921 20.306 12.185 18.131 68.583

(*) No s'hi inclouen els no ben especificats.
Font: Direcció de Programació iFinances de la MMAMB en base al Padró de 1986. Elaboració pròpia.

termes de llocs de treball. D'altra banda, el pes relatiu d'aquest
grup en relació amb el total de desplaçaments delmunicipi,
reflecteix clarament la composició social i la qualitat residencial
de cadascun d'ells.

Les anteriors reflexions poden extrapolar-se a l'hora
d'analitzar les restants categories professionals. El cas dels
Directius és paral.lel al dels Professionals. En termes absoluts,
són l'Hospitalet, Sant Cugat, Badalona, Esplugues, Castelldefels
i Sant Just Desvern els municipis que generen més

desplaçaments d'aquesta categoria professional a Barcelona. En
termes relatius, destaquen Tiana i Sant Cugat, que són els dos
únics municipis que generen un percentatge de Directius que va
a treballar a Barcelona superior al que la mateixa ciutat genera.

En l'altre extrem, el dels obrers, els grans fluxos absoluts dels
Obrers de la indústria, la construcció i el transport provenen
altre cop de l'Hospitalet, seguida de Iluny de Santa Coloma de
Gramenet i Badalona i ja després de Cornellà, Sant Boi, el Prat
i Esplugues. En aquest sentit, cal tenir en compte que el 42 `)/0
dels obrers d'aquests sectors que treballen a Barcelona
resideixen fora de la ciutat, a la primera corona metropolitana.
En termes relatius, els municipis amb més decantament obrer
industrial i similars en les seves relacions amb Barcelona són
Santa Coloma de Gramenet, seguida de Badalona, Ripollet,
Viladecans i Sant Boi, tots municipis en què més del 55 `1/0 dels
treballadors que es desplacen a Barcelona pertanyen a aquesta
categoria professional.

Entre els Obrers dels serveis, aquests municipis tendeixen a

ser els mateixos en termes absoluts. En termes relatius destaca
SantVicenç dels Horts, el Papiol, Sant Adrià i Cornellà.

Finalment, pel que fa als dos grups professionals intermedis,
les grans aportacions absolutes continuen condicionades pels
municipis més grans i més pròxims, mentre que en termes

relatius cal destacar que només Montgat i Tiana, en la categoria
d'Administratius i funcionaris, i també Montgat i Sant Climent,
en la de Venedors i comerciants, generen un percentatge
superior d'aquestes categories professionals al que genera la
mateixa ciutat de Barcelona.
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111.2.5. Mobilitat intermunicipal obligada per motiu de treball segons grups de professions..
Destinació Barcelona. 1986 (distribució percentual) (Dades provisionals)

Total*
Professionals
i tècnics

Directius
em es

i1Ws

Adnúnistratius,
funciónaris
iasailats

Venedors
i comerciants

Obrers de serveis
i altres jak,

Obrers indústria,
construcció
i transports

Badalona 100,- 6,7 1,1 14,3 9,2 12,4 56,3
Barcelona 100,- 19,5 8,1 23,3 13,7 11,3 24,2
Castelldefels 100,- 21,0 6,1 20,4 13,1 11,5 28,0
Cerdanyola 100,- 12,6 2,1 16,5 10,4 9,0 49,4
Cornellà de Llobregat 100,- 7,3 1,0 14,1 8,9 16,9 51,9
Esplugues de Llobregat 100,- 10,4 2,2 16,5 11,5 14,1 45,3
Gavà 100,- 12,0 2,0 22,6 8,8 12,5 42,2
Hospitalet de Llobregat, l' 100,- 6,9 0,8 17,2 8,8 14,2 52,0
Molins de Rei 100,- 21,1 4,8 21,5 13,2 8,5 30,9
Montcada i Reixac 100,- 10,1 1,9 19,1 9,0 12,8 47,0
Montgat 100,- 19,7 3,6 27,8 16,1 10,2 22,6
Pallejà 100,- 18,6 5,1 16,1 12,2 12,2 35,7
Papiol, el 100,- 18,2 2,2 22,6 10,2 18,2 28,5
Prat de Llobregat, el 100,- 7,2 1,0 14,6 7,4 16,2 53,5
Ripollet 100,- 6,8 1,1 12,7 8,2 15,4 55,8
Sant Adrià de Besos 100,- 5,7 0,9 14,3 10,3 18,1 50,7
Sant Boi de Llobregat 100,- 7,1 1,1 14,0 8,7 13,8 55,4
SantCliment de Llobregat 100,- 10,3 0,0 11,5 19,2 12,8 46,2
SantCugat del Vallès 100,- 33,6 8,9 21,9 12,7 4,5 18,3
Sant Feliu de Llobregat 100,- 9,0 1,6 16,3 9,5 15,2 48,3
Sant Joan Despí 100,- 9,2 1,7 15,1 10,4 14,5 49,1
Sant Just Desvern 100,- 31,9 8,0 20,4 13,4 5,2 21,1
Santa Coloma Cervelló 100,- 20,6 3,1 21,1 13,4 9,3 32,5
Santa Coloma Gramenet 100,- 4,6 0,5 9,5 7,6 14,1 63,8
Sant Vicenç dels Horts 100,- 8,9 1,1 11,2 10,1 21,8 46,9
Tiana 100,- 26,2 9,1 26,0 14,1 3,3 21,3
Viladecans 100,- 6,0 0,9 14,2 8,3 15,2 55,4

TotalCMB 100,- 16,7 6,4 21,3 12,6 11,9 31,1
CMB sense Barcelona 100,- 8,5 1,5 15,3 9,2 13,7 51,8

(*) Nos'hi inclouen els no ben especifitats.
Font: Direcció de Programació i Financesde la MMAMB en base al Padró de 1986. Elaboració pròpia.

Anàlisi permunicipis i professions dels desplaçaments per treball
amb origen a Barcelona i destinació exterior

Si passem ara a l'anàlisi dels residents a Barcelona que
marxen a treballar fora de la ciutat i n'examinem les àrees de
destinació segons les categories professionals, disposem
d'informació no només per als municipis que pertanyien a la

CMB, sinó també per a les zones que engloben la resta de la
Regió I, d'una banda, i la resta de Catalunya, de l'altra.

Tal com hem vist al Quadre 111.2.1, els residents a Barcelona
que surten a treballar a fora de la ciutat es reparteixen entre un

83,2 % que s'adrecen a municipis de l'antigaCMB -assimilable
a primera coronametropolitana-, 111,1 % que van a la resta

de la Regió I -segona coronametropolitana- i el 5,7 % que
van a treballar a la resta del territori.
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Si analitzem aquells desplaçaments per als que també
disposem d'informació sobre la professió dels qui els efectuen
-Quadres 111.2.8 i 111.2.9- i comencem pel grup de
Professionals i tècnics, en termes absoluts, els municipis que
rebenmés ocupats residents a Barcelona són els de l'Hospitalet
-sempre condicionat per les seves dimensions i la intensitat dels
intercanvis amb Barcelona-, Badalona, Santa Coloma de
Gramenet, Esplugues, Sant Cugat i Cornellà. L'ordre dels
primers municipis no es manté exactament igual quan es tracta

dels Directius, en què les primeres posicions vénen ocupades per
l'Hospitalet, Badalona, Esplugues, el Prat, Cornellà i Sant
Adrià. En termes relatius, destaca l'elevada participació que els
Professionals i tècnics assoleixen, entre els residents a Barcelona
que van a treballar fora, als municipis de Sant Cugat, Santa
Coloma de Gramenet i Cerdanyola, mentre que, en el grup de
Directius, les diferències entre municipis no són tan extremes i
el percentatge més alt és el de Sant Climent.

Quant al bloc intermedi d'Administratius i Venedors,
l'Hospitalet, Badalona, Cornellà i Esplugues ocupen en aquest
ordre les primeres posicions en ambdues categories
professionals. En termes relatius, només destaquen municipis
poc significatius en valors absoluts, com ara Pallejà, Sant Just
Desvern i Santa Coloma de Cervelló.



111.2.6. Mobilitat intermunicipal obligada per motiu de treball segons grups de professions.
Origen a Barcelona. 1986 (valors absoluts) (Dades provisionals)

Destinació Total*

Professionals
i tècnics

Directius

empreses
i serveis

Administratius,
funcionaris
i assimilats

Venedors

i comerciants

Obrers de serveis

i altres

Obrers indústria,
construcció

i transports
Badalona 3.933 1.403 360 690 347 127 1.006
Barcelona 393.145 76.609 31.784 91.496 53.773 44.393 95.090
Castelldefels 236 87 25 33 20 31 40
Cerdanyola 986 435 80 132 57 30 252
Cornellà de Llobregat 1.859 727 204 320 139 25 444

Esplugues de Llobregat 2.682 883 307 679 183 74 556
Gavà 507 198 64 89 37 27 92
Hospitalet de Llobregat, l' 9.304 3.060 788 1.862 865 373 2.356
Molins de Rei 366 114 51 55 33 18 95
Montcada i Reixac 1.360 302 158 254 113 32 501
Montgat 114 45 11 10 6 3 39
Pallejà 161 35 19 48 26 2 31
Papiol, el 54 15 9 9 1 3 17
Prat de Llobregat, el 2.506 545 241 672 169 127 752
Ripollet 698 141 84 105 42 15 311
Sant Adrià de Besòs 1.632 358 156 334 126 46 612
Sant Boi de Llobregat 921 316 126 219 65 8 187
Sant Climent de Llobregat 31 5 9 4 3 0 10
Sant Cugat del Vallès 1.625 849 79 309 38 95 255
Sant Feliu de Llobregat 763 265 93 138 45 23 199
Sant Joan Despí 1.076 406 92 193 55 22 308
Sant Just Desvern 975 201 121 280 97 21 255
Santa Coloma Cervelló 58 6 9 14 7 0 22
Santa Coloma Gramenet 1.968 999 119 282 152 89 327
Sant Vicenç dels Horts 319 125 47 59 15 4 69
Tiana 31 9 2 5 4 4 7
Viladecans 588 205 73 102 33 14 161

TotalCMB 427.898 88.343 35.111 98.393 56.451 45.606 103.994
CMB sense Barcelona 34.753 11.734 3.327 6.897 2.678 1.213 8.904

Resta Regió I 16.766 4.493 2.167 3.061 1.208 451 5.386
Resta Catalunya 5.230 1.712 572 679 744 383 1.140

Total
IlL

449.894 106.282 41.177 102.133 61.081 46.440 119.424

(*) No shi inclouen els no ben especiftats.
Font: Direcció de Programació iFinances de la MMAMB en base al Padró de 1986. Elaboració pròpia.

Pel que fa al bloc dels obrers, els municipis que capten més
residents a Barcelona són altre cop l'Hospitalet i Badalona en

primer lloc, seguits del Prat, SantAdrià, Esplugues i Cornellà.
Es tracta dels municipis contigus a Barcelona amb
concentracions industrials més importants. En termes relatius, el
pes dels obrers entre els treballadors atrets des de Barcelona és
especialment rellevant a Santa Coloma de Cervelló, Montcada,
Montgat, Sant Climent i el Prat.

Anàlisi dels grans trets de la mobilitat obligada per motius de
feina entre Barcelona i l'exterior segons el sector d'activitat
de l'empresa

Quan passem a fer l'anàlisi dels sectors, disposem
d'informació d'aquesta variable per al 81,8 % dels llocs de
treball de la ciutat i per al 86,2 % dels ocupats que resideixen a

Barcelona. En el cas dels llocs de treball, de moment no
disposem d'informació sobre aquells que estan ocupats per
persones que resideixen fora dels 27 municipis de l'antiga CMB.
Els restants casos corresponen a aquells en què no ha estat

possible creuar les preguntes sobre la residència i la ubicació del
lloc de treball amb el sector productiu de l'empresa on treballen.

Tenint en compte aquestes limitacions de les dades, ens
trobem que vora dues terceres parts -el 64,5 °/0- dels llocs de
treball existents a Barcelona -estimats com a suma dels
desplaçaments interns i dels desplaçaments atrets de l'exterior
pertanyen al sector terciari. La indústria generaria el 31,9 %
dels llocs de treball de la ciutat, la construcció el 3,5 `)/0 i el
sector primari el 0,3 % restant. Dins del bloc dels serveis, el
conjunt d'Altres serveis -que inclou sanitat i ensenyament,
sobretot- és el més nombrós, seguit del de Comerç i hostalatge.
Entre els industrials, el més important és el d'Altres
manufactures -que inclou tèxtil, arts gràfiques, cuir i confecció,
sobretot- i el de Transformats del metall.
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111.2.7. Mobilitat
Origen a

intermunicipal
Barcelona.

Total*

obligada
1986 (distribució

per motiu de treball segons grups de professions.
percentual) (Dades provisionals)

Destinació
Professionals
i tècnics

Directius

empreses
i serveis

Administratius,
funcionaris
i assimilats

Venedors
i comerciants

Obrers de serveis
i altres

Obrers indústria,
construcció

i transports

Badalona 100,- 35,7 9,2 17,5 8,8 3,2 25,6
Barcelona 100,- 19,5 8,1 23,3 13,7 11,3 24,2
Castelldefels 100,- 36,9 10,6 14,- 8,5 13,1 16,9
Cerdanyola 100,- 44,1 8,1 13,4 5,8 3,- 25,6
Cornellà de Llobregat 100,- 39,1 11,- 17,2 7,5 1,3 23,9
Esplugues de Llobregat 100,- 32,9 11,4 25,3 6,8 2,8 20,7
Gavà 100,- 39,1 12,6 17,6 7,3 5,3 18,1
Hospitalet de Llobregat, l' 100,- 32,9 8,5 20,- 9,3 4,- 25,3
Molins de Rei 100,- 31,1 13,9 15,- 9,- 4,9 26,-
Montcada i Reixac 100,- 22,2 11,6 18,7 8,3 2,4 36,8
Montgat 100,- 39,5 9,6 8,8 5,3 2,6 34,2
Pallejà 100,- 21,7 11,8 29,8 16,1 1,2 19,3
Papiol, el 100,- 27,8 16,7 16,7 1,9 5,6 31,5
Prat de Llobregat, el 100,- 21,7 9,6 26,8 6,7 5,1 30,0
Ripollet 100,- 20,2 12,0 15,0 6,0 2,1 44,6
Sant Adrià de Besòs 100,- 21,9 9,6 20,5 7,7 2,8 37,5
Sant Boi de Llobregat 100,- 34,3 13,7 23,8 7,1 0,9 20,3
Sant Climent de Llobregat 100,- 16,1 29,0 12,9 9,7 - 32,3
Sant Cugat del Vallès 100,- 52,2 4,9 19,0 2,3 5,8 15,7
Sant Feliu de Llobregat 100,- 34,7 12,2 18,1 5,9 3,0 26,1
Sant Joan Despí 100,- 37,7 8,6 17,9 5,1 2,0 28,6
Sant Just Desvern 100,- 20,6 12,4 28,7 9,9 2,2 26,2
Santa Coloma Cervelló 100,- 10,3 15,5 24,1 12,1 - 37,9
Santa Coloma Gramenet 100,- 50,8 6,0 14,3 7,7 4,5 16,6
Sant Vicenç dels Horts 100,- 39,2 14,7 18,5 4,7 1,3 21,6
Tiana 100,- 29,0 6,5 16,1 12,9 12,9 22,6
Viladecans 100,- 34,9 12,4 17,3 5,6 2,4 27,4

Total CMB 100,- 20,6 8,2 23,0 13,2 10,7 24,3
CMB sense Barcelona 100,- 33,8 9,6 19,8 7,7 3,5 25,6

Resta Regió I 100,- 26,8 12,9 18,3 7,2 2,7 32,1
Resta Catalunya 100,- 32,7 10,9 13,0 14,2 7,3 21,8

Total 100,- 23,6 9,2 22,7 13,6 10,3 26,5

(*) No s'hi inclouen els no ben especificats.
Font: Direcció de Programació iFinances de la MMAMB en base al Padró de 1986. Elaboració pròpia.

Si ens fixem en el lloc de residència dels que ocupen els llocs
de treball de Barcelona, constatem que entre els qui vénen a

treballar des de fora de la ciutat -en aquest cas des de la resta
de municipis de la CMB, donada la informació disponible- són
molt més nombroses les persones que treballen a la indústria
-sobretot a Transformats metà1.1ics- i a la Construcció, sector
en què la meitat dels llocs de treball de Barcelona són ocupats
per persones residents en altres municipis. Per tant, doncs, els
no residents a Barcelona ocupen sobretot llocs de treball
industrials -especialment al sector metà1.1ic, desenvolupat com
a especialització productiva de la zona a partir de la dècada dels
seixantes- i de la construcció, sectors, d'altra banda, i com ja
constatàvem en analitzar les professions, on el component demà
d'obra demenor qualificació és més elevat. Entre els serveis, la
presència més rellevant de residents fora de Barcelona es

produeix en el de Transports i comunicacions -el més industrial
dels serveis- mentre que lamenor participació s'assoleix en
Finances i assegurances.
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Si passem a analitzar la composició sectorial dels ocupats que
resideixen a Barcelona -tant si treballen al municipi com si ho
fan a fora-, constatem que, en comparació amb el que ocorria
en termes de llocs de treball existents a la ciutat, el pes dels
sectors terciaris hi és lleument més elevat i arriba al 65,7 %.
D'altra banda, el 31,8 `1/0 dels ocupats que resideixen a

Barcelona treballen a la indústria, només el 2,3% a la
construcció i un 0,2 % ho fa al sector primari. És a dir, encara
que hi hagi un important transvassament de residents a

Barcelona que treballen fora de la ciutat i de llocs de treball a
Barcelona ocupats per no residents, l'estructura sectorial dels
llocs de treball a la ciutat i la dels que hi resideixen és força
similar, només amb un lleu increment del pes dels serveis -en
detriment de la construcció-, entre els residents en relació amb
els llocs de treball. En aquest sentit, doncs, i tal com
constatàvem en l'anterior apartat, aquest transvassament resulta
rellevant en termes de categories professionals -Barcelona
«exporta» una superior proporció de categories elevades i
«importa» un percentatge més elevat de categories baixes-,
però no és gaire rellevant en termes sectorials.

A un altre nivell d'anàlisi, es pot comparar la composició
sectorial dels residents que es queden a treballar a Barcelona
amb la dels residents que surten a treballar a fora i amb la dels



111.2.8. Mobilitat
(CNAE).

intermunicipal
Destinació Barcelona.

obligada per
1986

motiu de treball segons sectors d'activitat
(Dades provisionals)

Origen Total*
Agricul-
tura

Energia
i aigua

Extractiva

i química

Transfor-

madora
del metall

Altres

manufac-
tures

Cons-

trucció
Comerç i
hostalatge

Transports
i comuni-

cacions

Finances
i assegu-
rances

Altres

serveis„
Valors absoluts

Barcelona 388.942 669 6.537 25.049 33.302 48.849 8.959 76.623 39.972 50.332 98.650
CMB sense Barcelona 125.824 703 1.373 6.686 25.192 16.921 8.962 21.364 14.336 8.183 22.104
TotalCMB 514.766 1.372 7.910 31.735 58.494 65.770 17.921 97.987 54.308 58.515 120.754

Distribució percentual

Barcelona 100,- 0,2 1,7 6,4 8,6 12,6 2,3 19,7 10,3 12,9 25,4
CMB sense Barcelona 100,- 0,6 1,1 5,3 20,0 13,4 7,1 17,0 11,4 6,5 17,6
Total CMB 100,- 0,3 1,5 6,2 11,4 12,8 3,5 19,0 10,6 11,4 23,5

Distribució percentual

Barcelona 75,6 48,8 82,6 78,9 56,9 74,3 50,0 78,2 73,6 86,0 81,7
CMB senseBarcelona 24,4 51,2 17,4 21,1 43,1 25,7 50,0 21,8 26,4 14,0 18,3
Total CMB 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

111.2.9. Mobilitat
. (CNAE).

intermunicipal obligada per
Origen a Barcelona. 1986

motiu de treball segons sectors d'activitat
(Dades provisionals)

Destinació Total*
Agricul-
tura

Energia
i aigua

Extractiva
i química

Transfor-

madora
del metall

Altres
manufac-

tures

Cons-

trucció
Comerç i
hostalatge

Transports
i comuni-

cacions

Finances i

assegu-
rances

Altres

serveisil
Valors absoluts

_.

Barcelona 388.942 669 6.537 25.049 33.302 48.849 8.959 76.623 39.972 50.332 98.650
CMB sense Barcelona 37.475 45 471 4.804 5.065 6.147 551 4.826 2.292 1.970 11.304
Resta Regió I 18.629 62 142 4.023 3.146 4.240 407 1.863 754 804 3.188
Resta Catalunya 5.353 84 119 481 414 802 378 796 514 335 1.430
Total sense Barcelona 61.457 191 732 9.308 8.625 11.189 1.336 7.485 3.560 3.109 15.922
Total 450.399 860 7.269 34.357 41.927 60.038 10.295 84.108 43.532 53.441 114.572

Distribució percentual

Barcelona 100,- 0,2 1,7 6,4 8,6 12,6 2,3 19,7
'

10,3 12,9 25,4
CMB senseBarcelona 100,- 0,1 1,3 12,8 13,5 16,4 1,5 12,9 6,1 5,3 30,2
RestaRegió I 100,- 0,3 0,8 21,6 16,9 22,8 2,2 10,0 4,0 4,3 17,1
RestaCatalunya 100,- 1,6 2,2 9,0 7,7 15,0 7,1 14,9 9,6 6,3 26,7
Total sense Barcelona 100,- 0,3 1,2 15,1 14,0 18,2 2,2 12,2 5,8 5,1 25,9
Total 100,- 0,2 1,6 7,6 9,3 13,3 2,3 18,7 9,7 11,9 25,4

Distribució percentual
Barcelona 86,4 77,8 89,9 72,9 79,4 81,4 87,0 91,1 91,8 94,2 86,1
CMB sense Barcelona 8,3 5,2 6,5 14,0 12,1 10,2 5,4 5,7 5,3 3,7 9,9
RestaRegió I 4,1 7,2 2,0 11,7 7,5 7,1 4,0 2,2 1,7 1,5 2,8
RestaCatalunya 1,2 9,8 1,6 1,4 1,0 1,3 3,7 0,9 1,2 0,6 1,2
Total sense Barcelona 13,6 22,2 10,1 27,1 20,6 18,6 13,0 8,9 8,2 5,8 13,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

(*) No s'hi inclouen els no ben especificats.
Font: Direcció de Programació i Finances de la MMAMB en base al Padró de 1986. Elaboració pròpia.

no residents que vénen a treballar a la ciutat. Aleshores hi ha
més diferències i en el primer grup els ocupats als serveis arriben
al 68,3 % mentre que en els altres dos les xifres són del 48,9 `)/0 i
del 52,5 "Yo respectivament. És evident, doncs, que és entre els
treballadors industrials i de la construcció on es produeixen
transvassaments de superior intensitat, mentre que en els serveis
és on hi ha menor tendència a canviar demunicipi per anar a
treballar i, en principi, cal considerar que els desplaçaments són
més curts i la dissociació física entre la residència i el lloc de
treball és menor.

Si descendim al detall dels sectors, és en quasi tots els serveis
-Transports i comunicacions, Finances i assegurances i Comerç
i hostalatge-, a més d'Energia i aigua -que a Barcelona té un

componentmolt elevat de tasques de gestió i comercialització
on els residents a Barcelona que hi pertanyen tenen menor

necessitat de desplaçar-se fora del municipi per anar a treballar.
En la situació oposada es troben els restants secters industrials.
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Mobilitat obligada per motiu de feina

Mapa 1: Viatges amb origen a

Barcelona. Percentatges dels viatges
de professionals i tècnics en relació
amb el total de viatges originats per
Barcelona amb destinació a cada
municipi.
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Mapa 2: Viatges amb origen a

Barcelona. Percentatges dels viatges
d'obrers d'indústria, construcció i
transports en relació amb el total de
viatges originats per Barcelona amb
destinació a cada municipi.
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Mapa 3: Viatges amb destinació
Barcelona. Percentatges dels viatges
de professionals i tècnics en relació
amb el total de viatges atrets per
Barcelona des de cada municipi.
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Mapa 4: Viatges amb destinació
Barcelona. Percentatges dels viatges
d'obrers d'indústria, construcció i
transports en relació amb el total de
viatges atrets per Barcelona des de
cada municipi.
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Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades
per la Direcció de Serveis de Programació iFinances de la
MMAMB en base a les dades del Padró de 1986.
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Conclusions

De tot el que hem vist fins ara, podem sintetitzar i extreure'n
les següents conclusions:

1) La integració del mercat de treball de Barcelona amb el
seu entorn metropolità és notable, sobretot pel que fa a les
relacions nucli-perifèria metropolitana. El 27,5 % dels llocs de
treball de Barcelona estan ocupats per persones que no

resideixen a la mateixa ciutat i el 12,7 % dels treballadors que
resideixen a Barcelona treballen fora de la ciutat.

2) Els fluxos d'entrada i sortida de treballadors no són
equilibrats i el saldo net és una entrada de 107 mil persones.
Així, Barcelona és oferent neta de llocs de treball.

3) Diferenciant entre la primera coronametropolitana —26
municipis de l'antiga CMB— i la segona —municipis de la resta

de la Regió 1—, els fluxos entre Barcelona i la primera corona
tenen un saldo net àmpliament favorable a les entrades—en

101 mil persones—, mentre que els fluxos amb la segona són
molt més equilibrats, amb una entrada neta de poc més de mil
persones. Tanmateix, és amb la primera corona amb la que
s'estableix el gros dels intercanvis, tant de sortida —el 65 %—
com, sobretot, d'entrada—el 83 %.

4) Analitzant els fluxos per professions, es produeix una
important entrada neta d'Obrers de la indústria, la construcció
i el transport, que en la gran majoria provenen dels grans
municipis de la primera coronametropolitana contigus a la
ciutat. De fet, del total de llocs de treball existents a la

construcció i a la indústria, una tercera part estan ocupats per
persones que resideixen fora de la ciutat, especialment en el
sector de la construcció—on aquesta proporció arriba al 50 %—
i del metall —amb el 43 % de llocs de treball ocupats per no
residents— i on es nota l'atracció que genera la concentració
d'activitats d'aquest tipus a la Zona Franca.
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5) Pel que fa als Professionals i tècnics i als Directius, són
l'únic grup en què hi ha una sortida neta, encara que petita, de
Barcelona cap a la resta del territori. Així com els fluxos dels
obrers, siguin de la indústria o dels serveis, estan molt
concentrats a l'entorn metropolità més pròxim, els
desplaçaments de Professionals i tècnics i de Directius estan

molt més dispersos per ambdues corones metropolitanes. El
factor distància resulta decisiu per als desplaçaments dels
treballadors de menor qualificació i ho és moltmenys per als de
superior categoria sócio-professional. De fet, quasi tots els
municipis de la perifèria metropolitana són deficitaris en
Professionals i tècnics i en Directius.

6) Pel que fa als Obrers dels serveis, als Venedors i als
Administratius, no es produeix una entrada neta tan important
de treballadors com entre els Obrers de la indústira i similars, ni
en termes absoluts ni en termes relatius. De fet, entre els
residents a Barcelona que treballen a la mateixa ciutat hi ha un

ampli predomini de treballadors de «coll blanc»
—administratius, comerciants, professionals, directius i obrers
dels serveis—, mentre que els treballadors de «coll blau» queden
reduïts a menys d'una quarta part del total.

7) Simplificant, podem dir que Barcelona «exporta» tècnics,
professionals i directius i «importa» treballadors de les altres
categories productives, sobretot obrers de la indústria i de la
construcció.

8) A partir d'aquestes informacions, podem conèixer
l'estructura sectorial dels llocs de treball existents a Barcelona
—independentment que els ocupin residents o no residents—,
com a forma d'acostar-se a la'seva estructura productiva. Així,
el 65 `)/0 de llocs de treball de la ciutat pertanyen als serveis, el
32 % a la indústria i el 3 % a la construcció. Entre els subsectors
terciaris, destaquen els Altres serveis —24 % del total— i el
Comerç i hostalatge —19 `)/0. Entre els de la indústria,
destaquen els d'Altres manufactures —13 %— i el de
Transformats del metall —11 %.



IV. Comerç, Consum i Preus





IV.1. Consum de ciment * (província de Barcelona) (Milers de tones)

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

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

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

Variació (%)
4t. tr. 1988/4t. tr. 1987 25,7
2n. sem. 1988/2n. sem. 1987 31,4

1988/1987 30,9

Les dades definitives del darrer trimestre del 1988 comporten
que, durant el conjunt de l'any, el creixement en el consum de
ciment a la província de Barcelona hagi estat d'un 30,9 % en

relació amb l'any anterior. D'aquesta forma es confirma
l'acceleració en el creixement d'aquest indicador que ja
avançàvem en el núm. 2 de BARCELONA ECONÓMICA i que constata
que durant el 1988 s'ha assolit el major ritme d'expansió del
sector de la construcció dels últims anys.

Pel que fa al quart trimestre del 1988, els valors absoluts del
consum de ciment no arriben a superar el màximassolit en el
trimestre anterior, de forma que el creixement en relació amb el
mateix trimestre de l'any 1987 se situa una mica per sota de la
mitjana del 1988. Tot i amb això, les dades disponibles sobre els

projectes d'habitatges visats i la dinàmica general de l'obra
pública fan pensar que en els primers mesos de 1989 es

mantindran uns valors absoluts que, pel cap baix, seran similars
als del darrer semestre del 1988. Tanmateix, és més difícil
pensar que continuïn mantenint-se els extraordinaris ritmes de
creixement assolits durant el 1988 i que ja es mantenen des del
segon trimestre del 1986.
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IV.2. Matriculació de vehicles (província de Barcelona)

26.355 25.085 41.411 53.698 59.396lr. tr. 25.648

2n. tr. 21.985 27.840 37.022 49.716 56.557

3r. tr. 22.109 25.693 33.262 43.313 49.720

4t tr. 22.388 34.189 43.099 49.844 55.656

Total 92.130 114.077 138.468 184.284 215.631

Font: COCINB. Boletin de Estadística yCoyuntura. Diversos números. A partir del Ir. tr. del 1988 les dades són les facilitades per la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.

Variació (°/0)

lr. tr. 1989/1r. tr. 1988 10,6
lr. tr. 1988/1r. tr. 1987 29,7
lr. tr. 1987/1r. tr. 1986 65,1

1988/1987 17,0
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Durant el primer trimestre del 1989, s'ha assolit un nou

màximabsolut en la matriculació de vehicles a laprovíncia de
Barcelona Tanmateix, i com era lògic d'esperar, el ritme de
creixement registrat ha disminuït substancialment, tant en
relació amb lamitjana del 1988 com amb els creixements
experimentats en els primers trimestres d'anys anteriors.

Tenint en compte l'evolució del cens de vehicles de la ciutat
de Barcelona i les dades de matriculacions per al conjunt de la
província, pot estimar-se que l'increment net —és a dir, un cop
descomptades les baixes— del parc de vehicles de laciutat ha
estat d'unes 13.100 unitats durant el primer trimestre del 1989.



IV.3. Consum de benzines per automoció a l'àrea de Barcelona
Barcelona

(Milers litres)
Resta Barcelonès

Benzina
92 Oct

Benzina Gas-oil
auto

Benzina
S

Benzina
1 •

Gas-oil
auto

1987 30.125 255.291 110.734 n.d. n.d. n.d.
1988 73.395 270.508 124.860 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. 5.099 67.473 .949 2.121 28.944 14.545

' Dadesestimades apartir dels consums totals
Font: CAMPSA. Delegació de Barcelona

En l'anterior número de BARCELONA ECONÓMICA es va iniciar la
publicació de dades referides al consum de benzines a Barcelona
i a la resta de la comarca del Barcelonès. La informació referida
al 1988 i publicada en el número 2 correspon al total de
combustibles venuts en els 78 punts de distribució situats als set
municipis del Barcelonès, sensediferenciar-ne la destinació
final.

A hores d'ara, ja disposem de la informació referida
exclusivament al consum de combustibles per a vehicles, que és
la que es facilita a partir d'aquest número de BARCELONA
ECONÒMICA. Les dades són disponibles a partir de l'any 1987, per
Barcelona, i a partir del 1988 per la resta del Barcelonès. El
consum de benzines per a vehicles representa de l'ordre del
88-90 "Yo del consum total d'aquests combustibles.

L'evolució del consum a Barcelona el 1988, en relació amb el
1987, permet parlar d'un increment en el consum de la benzina
de 97 octans, la més utilitzada, de l'ordre del 6 %; és

especialment rellevant l'augment experimentat en el consum de
gas-oil per automoció, superior al 12 `)/0. La lògica disminució en

el consum de la benzina de 92 octans, fa que el total de
combustible per automoció venut a Barcelona el 1988 hagi estat
un 5,8 ')/0 superior al que es vengué el 1987.

En relació amb l'increment en el consum de benzina de 97
octans experimentat durant el 1988, si tenim en compte que
l'increment net estimat del parc de vehicles fou durant aquest
mateix any de l'ordre d'un 5 %, cal pensar que l'augment en el
consum no prové tant d'una superior utilització del parc de
vehicles existent, sinó de la pròpia ampliació d'aquest parc.

Com ja assenyalàvem en el comentari que presentava les
dades en el número anterior de la revista, s'ha de tenir en
compte que una part rellevant dels barcelonins es proveeixen de
benzina fora de la ciutat, tot i que cal pensar que aquesta
proporció és estable en terminis no gaire llargs i que, en termes

d'evolució, el volum de benzines venudes a la ciutat de
Barcelona és un indicador valuós de l'evolució del consum.

57



IV.4. Consum d'electricitat a Barcelona Gwh)
'ffil Total (Gwh) Estructura d'usos (`)/0)

Valomaha---
N. índex

,- 197S -= 100 Domèstic
Comercial
i industrial Tracció Total

'

1977 3.106,6 107,0 29,6 66,9 3,5 100
1978 3.077,5 106,0 30,6 65,9 3,5 100

1979 3.309,4 114,0 31,7 65,1 3,2 100
1980 3.342,5 115,1 32,0 64,8 3,2 100
1981 3.313,9 114,2 33,3 63,5 3,2 100

1982 3.298,1 113,6 32,4 64,7 2,9 100
1983 3.362,1 115,8 33,2 63,6 3,2 100
1984 3.470,3 119,5 33,3 62,8 3,9 100
1985 3.544,2 122,1 31,4 64,8 3,8 100
1986 3.622,7 124,8 32,4 64,0 3,6 100

1987 4.025,5 138,7 31,7 64,7 3,6 100
lr. tr. 1.046,8 35,1 61,3 3,6 100
2n. tr. 1.049,0 34,7 61,9 3,4 100
3r. tr. 949,8 30,0 66,2 3,8 100
4t. tr. 979,9 26,5 69,8 3,7 100

1988 4.067,7 140,1 30,1 66,6 3,3 100
lr. tr. 1.079,2 33,5 63,3 3,2 100
2n. tr. 972,3 33,5 63,5 3,0 100

3r. tr. 993,7 28,4 68,2 3,4 100
4t. tr. 1.022,5 25,2 71,3 3,5 100

1989
lr. tr. 1.143,1 32,9 64,1 3,0 100

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

Variació (`)/0)
lr. tr. 1989/
lr. tr. 1988 1988/1987

Consum total 5,9 1,0
Domèstic 4,1 4,2
Comercial-Industrial 7,2 4,1
Tracció -1,7 -9,3
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Les dades corresponents al primer trimestre del 1989
reflecteixen el notable creixement experimentat pel consum
d'energia elèctrica a Barcelona, gairebé un 6 `)/0 superior al
consum enregistrat un any abans. Una taxa de creixement molt
més elevada que la resultant per tot l'any 1988.

Dels tres tipus de consum d'electricitat, l'únic que
experimenta una variació negativa -tant durant el primer
trimestre d'enguany com durant l'any 1988- és el de Tracció,
quantitativament el menys rellevant i no tan lligat a la
conjuntura. El Consum domèstic, degut en bona part a factors
climàtics -comes pot deduir del consum de gas canalitzat-,
sembla iniciar l'any amb una base més forta que un any abans,
que al final es va concretar en una disminució d'aquest tipus de
consum superior al 4 % en relació amb el 1987. El consum
d'energia elèctrica més directament Iligat a la producció i
distribució, el Comercial i industrial, segueix la tendència
expansiva iniciada ja fa tres anys. El creixement assolit durant
el primer trimestre del 1989 -7,2%- és lleument superior al
resultant pel total del 1988, però inferior al creixement del 1987.
D'aquest comportament hom podria inferir que si bé es pot
parlar d'un nivell d'activitat econòmica que manté uns ritmes
sostinguts de creixement, sembla que s'ha entrat en una fase
d'expansió més alentida, de consolidació del procés clarament
expansiu que s'ha viscut en els darrers anys.



IV.5. Consum de gasos a Barcelona

Any

Consum

total

n. índex

1981
1982
1983
1984
1985
1986

1987
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.

4t. tr.

1988
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.

4t. tr.

1989
lr. tr.

100,0
93,4
96,1
96,6
103,9
99,1

101,4

98,7

Gas

canalitzat

Butà i propà (milions de tèrmies)

omèstic

Comercial
¡industrial Tracció

1.802,4 913,7 625,2 60,3 228,2
1.700,9 836,8 582,1 54,6 200,1
1.821,2 787,9 579,8 29,5 178,6
1.906,3 716,5 549,5 7,6 159,4
2.024,4 769,5 581,3 44,4 143,8
1.967,8 722,6 544,6 39,8 138,2

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

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

901,2 n.d. n.d. n. n.d.

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

Variació (%) Gas canalitzat

Buta i propà
Total Domèstic

lr. tr. 1989/1r. tr. 1988
lr. tr. 1988/1r. tr. 1987

8,1
-6,1

n.d.

-6,8
n.d.

-10,2

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

Les dades corresponents al primer trimestre del 1989
permeten constatar un notable augment en el consum de gas
canalitzat en relació amb el mateix trimestre de l'any 1988.
Aquest increment ve a compensar l'evolució negativa
experimentada per aquest tipus de consum durant el primer
trimestre de 1987. En definitiva seria unamanera de restar
protagonisme al factorclimàtic-, es pot parlar d'un augment de
l'ordre de l'1,5 % en dos anys -primer trimestre 1989/primer
trimestre 1987-, en la línea d'estancament-lleu expansió que
caracteritza l'evolució d'aquest tipus de consum en els darrers
anys.

Convé remarcar, per entendre millor la importància del factor
climàtic en el comportament d'aquesta variable, que més del
40 `1/0 del consum total anual es produeix durant el primer
trimestre de l'any.

Pel que fa al butà i propà, la seva progressiva substitució per
gas canalitzat en provoca la continuada disminució del consum.
Tanmateix, es constata un important creixement, en relació amb
l'any 1987, del butà i propà per a usos comercials i industrials,
creixement que, tanmateix, no és gaire significatiu perquè es
tracta de volums de consum relativament baixos. De fet, el
consum total de gas, canalitzat o no, esmanté estable en els
darrers anys, amb lleus oscil.lacions condicionades per la
conjuntura climàtica, tal com ho demostra la columna en

números índexs del consum total que apareix al quadre.
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IV.6. Entrades de verdures i fruites a Mercabarna
Any
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 640,7 314,3 326,4
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 3315 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
lr. tr. 169,1 96,7 72,4

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

Variació (°/0) Verdures Fruites

lr. tr. 1989/1r. tr. 1988 10,6 1,3
lr. tr. 1988/1r. tr. 1987 1,3 -0,6
lr. tr. 1987/1r. tr. 1986 3,5 7,6

1988/1987 5,5 1,3
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L'entrada de verdures i fruites a Mercabarna durant el primer
trimestre d'enguany s'ha mantingut dins la tònica ja habitual en
els darrers anys de tendència lleument expansiva, puntualment
trencada en la primera meitat de l'any passat pels coneguts
conflictes provocats pel canvi d'horari de Mercabarna.

En concret, la taxa interanual de creixement de les verdures
durant aquest primer trimestre ha estat clarament superior als
increments registrats en els dos darrers anys. Símptoma d'una
bona campanya, afavorida per la bonança climàtica del passat
hivern, que necessàriament ha incidit sobre els preus a

majoristes.

L'evolució de la fruita és més moderada i els ritmes
d'expansió s'han mantingut dins uns marges que són els
habituals en els darrers anys.



IV.7. Escombraries domiciliàries recollides
a Barcelona

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

1986 500.406 109,3
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

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

Variació (`)/0)
lr. tr. 1989/1r. tr. 1988 '2,2
lr. tr. 1988/1r. tr. 1987 7,6
lr. tr. 1987/1r. tr. 1986 10,0

1988/1987 7,3

Les dades d'escombraries domiciliàries recollides a Barcelona
durant el primer trimestre del 1989 mostren un lleu creixement
en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior. Aquest
creixement és força inferior als experimentats en els mateixos
trimestres dels anys 1988 i 1987, i també se situa força per sota
del creixementmitjà del conjunt de l'any 1988. Igual que en

altres indicadors de consum, després dels extraordinaris
creixements experimentats des del 1986, sembla que s'entra en

una fase de desceleració en la dinàmica expansiva. Tanmateix,
en aquest cas caldrà esperar a les dades dels pròxims trimestres
per confirmar aquesta tendència.
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IV.8.1. Enquesta de conjuntura comercial.

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

Grans superfícies
1987 411111> 1988

(província de Barcelona)

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

1) Evolució del negoci Bona 41) 32 8 13 31

Regular 51 56 79 71 59

Dolenta 9 12 13 16 10

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

amb elmateix trimestre de l'any anterior (°/0)
2) Volum de vendes Superior 21 31 18 20 21

Igual 56 55 58 59 43

Menor 23 14 24 21 36

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

amb el trimestre anterior (°/0)
3) Volum de vendes Superior 45 23 25 25 46

Igual 38 40 52 35 46

Menor 17 37 23 40 8

4) Preus de venda Superiors 50 35 34 31 51

Iguals 40 39 64 55 46

Menors 10 26 2 14 3

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

Igual 91 91 100 87 87

Menor 7 2 0 9 5

D) Perspectives per al proper trimestre en relació amb el

trimestre observat (°/0)
6) Evolució del negoci Bona 6 29 8 12 17

Regular 77 63 77 78 58

Dolenta 17 8 15 10 30

E) Factors que dificulten una millora en el negoci (%)
(respostes no ponderades)
— No cap d'important 7 5 3 4 17
— Debilitat de la demanda 71 72 80 76 53
— Manca de personal qualificat 7 5 3 2 3
— Increment dels costos d'explotació 17 19 17 18 30
— Dificultats financeres o de tresoreria 7 12 10 7 13

12 12 7 11 23

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

L'enquesta comercial de la Cambra de Comerç a les grans
superfícies de la província de Barcelona reflecteix que l'activitat
del sector del quart trimestre de 1988 fou relativament expansiva
en relació amb el trimestre anterior —tal com correspon a

l'època de l'any de què es tracta—, però no arribà a ser tan

dinàmica com la del mateix trimestre de l'any 1987. Aquestes
conclusions es deriven de l'anàlisi de les preguntes A, B i C.1 de
l'esmentada enquesta.
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Aquest quart trimestre, com ja és habitual en aquesta època
de l'any, ha tingut un notable comportament alcista amb els
preus, fins i tot ja lleument superior al mateix trimestre de l'any
anterior. Les perspectives per al primer trimestre del 1989 no

són gaire optimistes i el 30 `)/0 dels establiments enquestats
declaren que són dolentes. En aquest cas, l'efecte estacional és
depressiu, però també es compara desfavorablement amb les
previsions que es feien en el mateix trimestre del 1988. Entre els
factors que dificulten unamillora en el negoci, cal remarcar la
menor rellevància de la debilitat de la demanda que, tot i amb
això, continua sent l'argumentació àmpliament majoritària.
D'altra banda, destaca el nombre de respostes que esmenten

l'increment dels costos d'explotació com a factor que dificulta la
millora en el negoci.



IV.8.2. Enquesta de conjuntura comercial. Comerç detallista (província de Barcelona)

A) Evolució de l'activitat en el trimestre observat (°/0)
1987 1988

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

1) Evolució del negoci Bona 21 18 19 12 21

Regular 61 63 60 59 56

Dolenta 19 19 21 29 16
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 18 21 17 16 22

Igual 44 40 42 52 40

Menor 38 39 41 32 38

C) Evolució de l'activitat en el trimestre observat en relació
amb el trimestre anterior (°/0)
3) Volum de vendes Superior 48 12 22 15 54

Igual 30 27 39 26 22

Menor 22 61 39 59 24

4) Preus de venda Superiors 36 28 31 36 45

Iguals 60 61 66 58 52

Inferiors 4 11 3 6 3

5) Nombre de persones ocupades Superior 2 2 2 2 3

Igual 96 97 94 95 95

Menor 2 1 4 3 2

D) Perspectives per al proper trimestre en relació amb el
trimestre observat (°/0)
6) Evolució del negoci Bona 7 17 10 36 13

Regular 65 72 56 51 58

Dolenta 28 11 34 13 29

E) Factors que dificulten unamillora en el negoci (% )
(respostes no ponderades)
— No cap d'important 9 8 7 8 12
— Debilitat de la demanda 55 58 57 55 49
— Manca de personal qualificat 3 3 3 5 6
— Increment dels costos d'explotació 24 25 21 24 23
— Dificultats financeres o de tresoreria 9 12 10 11 12
— Altres causes 17 19 17 17 21

Font: COCINB. Boletín de estadística ycoyuntura. Diversos números.

Les respostes a l'enquesta comercial al comerç detallista de la
província de Barcelona denoten una valoració lleugerament
positiva de l'evolució del negoci durant el quart trimestre del
1988. Tanmateix, en relació amb el que ocorria amb les grans
superfícies, el comportament d'aquest trimestre és lleugerament
millor que el mateix trimestre de l'any 1987, la qual cosa es

reflecteix en la resposta sobre el volum de vendes. Els preus,
dins la tònica estacional alcista, augmentarien una mica menys
que els de les grans superfícies, i les previsions per al trimestre
següent, també condicionades a la baixper motius estacionals,
són una mica menys dolentes que les que s'efectuaven en el
mateix trimestre de l'any anterior.

Els factors que dificulten unamillora en el negoci del comerç
detallista, en comparació amb les grans superfícies, vénen menys
condicionats per la intensitat de lademanda i la importància
relativa de factors com ara l'increment dels costos d'explotació i
les dificultats financeres i de tresoreria.
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IV.9. Índex general de preus de consum (Barcelona / Espanya)
1985 1986 1987 1988 1989

Gener 94,4 105,8 115,7 128,4 137,5 145,0
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
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
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

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

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

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

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
102,1 112,9 122,1 133,5 139,7 147,0*

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

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

*Dades provisionals.
Font: INE.

Evolució (°/0) Barcelona Madrid Espanya
set. 85 / set. 84 9,2 8,2 8,3
set. 86 / set. 85 11,0 8,6 9,5
set. 87 / set. 86 5,9 3,3 4,4
set. 88 / set. 87 5,0 7,8 5,7
set. 88 / des. 87 3,5 6,5 4,9
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Les darreres dades disponibles per a Barcelona i Madrid
semblen confirmar el manteniment del canvi de signe en el
diferencial d'inflació de Barcelona en relació amb el conjunt de
l'Estat i també 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 inflació acumulada durant el període setembre
1988/desembre 1987 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. Aquestes
diferències de ritme, però, no és fàcil que es mantinguin, i pot
estimar-se -tenint en compte l'evolució de la inflació a

Catalunya i la relació d'aquesta amb la de Barcelona- que
durant el darrer trimestre de 1988 el diferencial existent entre les

taxes de Barcelona i Espanya s'haurà anat reduint, passant de
11,4 punts del setembre a aproximadament la meitat a finals
d'any, diferència que haurà anat mantenint-se durant el primer
trimestre d'enguany.



V. Transports, comunicacions i turisme





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

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades Embarcades 1 Desembarcades Embarcades Desembarcades

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

Fon Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%)

lr. tr. 1989 / lr. tr. 1988 1988/1987

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

Total

Càrrega general
Líquids a doll
Dolls sòlids

5,1
3,4

-26,5
18,1

8,3
14,5
15,2

-11,0

-1,6
4,7
11,4

-14,1

11,2
13,1
6,6
21,0

L'anàlisi de les dades relatives a les mercaderies embarcades i
desembarcades al Port de Barcelona durant el primer trimestre
del 1989 revela un augment generalitzat del tràfic gairebé a tots

els grups en relació amb el mateix període de l'any 1988.
L'increment és especialment rellevant a les mercaderies
desembarcades -8,3 %-, que representen més de dos terços
del total dels intercanvis -entrades i sortides- comptabilitzats.
També les mercaderies embarcades han experimentat una alça
-5,1 %-, especialment significativa si es considera que durant
els últims anys es venien produint decreixements de manera

continuada. En concret, els creixements més importants, tant en
termes absoluts com relatius, s'han produït als Líquids a doll
desembarcats -15,2 "Yo- i a la Càrrega general desembarcada
-14,5 %-, mentre que els únics decreixements registrats es

comptabilitzen als Dolls sòlids desembarcats -11,0 `)/0- i als
Líquids a doll embarcats -26,5 %. Val a dir que aquests últims
són ben poc importants en relació amb el volum total de líquids
a doll que es mouen pel port.

Si ens endinsem en l'anàlisi per grups de mercaderies, quant a
la Càrrega general, el moviment generat per l'entrada i per la
sortida de mercaderies és encara moderadament favorable a les
carregades, tot i que els ritmes de creixement, que de forma
continuada són més intensos en les descarregades, fan pensar en
una tendència a l'equilibri. De fet, durant el primer trimestre del
1989, la Càrrega general embarcada ha crescut a un ritme
inferior al de la mitjana de l'any anterior, mentre que en la
desembarcada ha passat el contrari, laqual cosa sembla reforçar
la tendència esmentada.

Si fem la comparació amb el mateix trimestre de l'any
anterior, ens trobem que el moviment de cabotatge té unes

variacions similars en l'entrada i en la sortida de mercaderia
general -amb creixements del 9,9 i el 9,6 `)/0, respectivament.
En canvi, la relació amb l'exterior és molt més desequilibrada,
tal com correspon a l'evolució del comerç exterior en els darrers
anys. Així, la mercaderia general embarcada cap a l'exterior
disminueix d'un 2,0 % en relació amb el mateix trimestre del
1988, mentre que la desembarcada creix d'un 15,9 %. D'igual
manera, la destinació dels fluxos de la Càrrega general
embarcada es distribueix de forma homogènia entre el tràfic de
cabotatge i l'exterior. Per contra, la Càrrega general
desembarcada amb destinació a l'exterior representa un 79 ')/0
del total de la Càrrega general entrada.
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V.1.1. Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades, de cabotatge
i exterior, al Port de Barcelona segons els principals agregats (gener-març 1989)

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

Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior

Líquids a doll 15.271 70.450 1.009.931 898.863 2,29 7,96 81,72 42,63

1. Gas natural - - - 689.185 - - - 32,68
2. Gas butà propà 6.171 - 4.605 8.385 0,93 - 0,37 0,40
3. Resta derivats del petroli 1.127 345 966.935 56.636 0,17 0,04 78,24 2,69
4. Productes químics 1.738 6.248 28.045 69.161 0,26 0,71 2,27 3,28
5. Olis i greixos 29.384 - 25.629 - 3,32 - 1,22
6. Altres 6.235 34.473 10.346 49.967 0,94 3,89 0,84 2,37

Dolls sòlids 186.284 303.275 74.981 633.351 27,94 34,25 6,07 30,03

7. Ciment i clínker 139.973 182.280 43.696 - 21,00 20,59 3,54 -

8. Llavors i grans 62 - - 521.413 0,01 - - 24,73
9. Potassa 42.685 115.425 - - 6,40 13,04 -

-

10. Adobs i fosfats 780 268 5.554 8.427 0,12 0,03 0,45 0,40
11. Productes minerals 267 5 - 92.198 0,04 0,00 - 4,37
12. Ferralla - 31 13.307 442 - 0,00 1,08 0,02
13. Altres 2.517 5.266 12.424 11.931 0,38 0,59 1,01 0,57

Càrrega general 465.059 511.743 150.894 576.529 69,76 57,79 12,21 27,34

14. Envasos i contenidors 107.129 173.517 96.535 129.236 16,07 19,60 7,81 6,13
15. Productes siderúrgics 19.595 57.756 441 55.411 2,94 6,52 0,04 2,63
16. Sabons i detergents 21.198 2.775 60 21 3,18 0,31 0,00 0,00
17. Productes químics envasats 5.937 49.605 1.335 27.009 0,89 5,60 0,11 1,28
18. Materials construcció 51.534 23.585 428 25.951 7,73 2,66 0,03 1,23
19. Vehicles, maquinària i accessoris 34.921 40.978 1.508 41.598 5,24 4,63 0,12 1,97
20. Vehicles usats 9.844 116 6.259 11 1,48 0,01 0,51 0,00
21. Begudes 20.104 7.243 143 3.836 3,02 0,82 0,01 0,18
22. Fruites 6.600 3.199 21.567 10.054 0,99 0,36 1,75 0,48
23. Pinsos i farines 20.077 2.493 1.854 3.662 3,01 0,28 0,15 0,17
24. Peix i conserves 5.592 7.928 570 13.197 0,84 0,90 0,05 0,63
25. Cafè 300 1.159 - 22.029 0,05 0,13 - 1,04
26. Altres productes alimentaris 54.781 15.917 6.732 28.191 8,22 1,80 0,54 1,34
27. Tabac 1.077 - 1.163 223 0,16 - 0,09 0,01
28. Teixits i filats 3.999 4.474 65

-

9.096 0,60 0,51 0,01 0,43
29. Cotó i cuirs 349 1.863 391 29.319 0,05 0,21 0,03 1,39
30. Fusta i derivats 4.644 1.447 660 25.174 0,70 0,16 0,05 1,19
31. Paper i cartró 4.932 15.990 1.922 59.373 0,74 1,81 0,16 2,82
32. Altres mercaderies 92.446 101.747 9.261 93.138 13,87 11,49 0,75 4,42

Total 666.614 885.468 1.235.806 2.108.743 100,00 100,00 100,00 100,00

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

En concret, els epígrafs més importants en termes d'unitats
físiques transportades són els que agrupen els productes
alimentaris (Begudes, Fruites, Pinsos i farines, Peix i conserves,
Cafè i Altres productes alimentaris) -12,1 %-, Altres
mercaderies -13,9%- i Materials de construcció -7,7 %-
sortides en direcció a altres ports de l'Estat i, en direcció a

l'estranger, els compresos a Altres mercaderies -11,5%- i els
Productes siderúrgics -6,5 %. Entre les mercaderies
corresponents a la Càrrega general procedent d'altres ports,
destaca Productes siderúrgics, tant en el tràfic de cabotatge
-7,8%- com en el tràfic exterior-6,1 `)/0. En relació amb el
mateix període de l'any anterior, les variacions més significatives
es produeixen, dintre de les embarcades, als Pinsos i farines en

el tràfic de cabotatge -increment d'un 84,7 °/0-, i als
Productes siderúrgics i al Paper i cartró, amb unes disminucions
d'un 35,5 i un 33,8 %, respectivament, en el tràfic exterior. Pel
que fa a la Càrrega general desembarcada, destaca en el tràfic
de cabotatge l'increment als Productes químics envasats
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-1.221,8 %- i als Pinsos i farines -107,8 %-, mentre que al
tràfic exterior el Paper i cartró augmenta d'un 108,4 % i els
Productes siderúrgics d'un 56,2 %.

Pel que fa referència als Líquids a doll, aquests constitueixen
tradicionalment el volum més important en el total dels
productes desembarcats, sobretot els que tenen per origen la
resta de l'Estat -81,7 %-, degut al volum assolit per l'epígraf
Resta dels derivats del petroli -78,2 %-, epígraf en què es

produeix un augment del 29,8 % en relació amb el mateix
trimestre de l'any anterior, increment que no pot deixar de
relacionar-se amb el dinamisme econòmic general. Els Líquids a

doll desembarcats procedents de la resta del món representen un

42,6 `)/0 del total de mercaderies amb la mateixa procedència, i

en destaca la partida Gas natural amb un 32,7 %. En aquest cas,
l'increment ésmés moderat que en l'altra gran partida
energètica i se situa en un 7,5 % respecte al primer trimestre del
1988.



Tràfic de la càrrega general
al Port de Barcelona

Càrrega general
Total

Càrrega general
contenidoritzada

Càrrega general
contenidoritzada/

Total

1982 4.775 1.649 34,5
1983 5.145 1.820 35,4
1984 5.524 2.605 47,2
1985 5.920 3.631 61,3
1986 5.588 3.557 63,7
1987 5.989 3.967 66,2
1988 6.472 4.345 67,1

Càrrega general (contenidoritzada)
Embarcada Desembarcada

Total
Roll on-
Roll off

Ro-Rol
Total

`)/0 Total

Rol! on-

Roll off

Ro-Rol
Total

%

1986

1987
2.031

2.229
116
310

5,7
13,9

1.526
1.738

47
35

3.1

2.0

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

Els dolls sòlids representen aproximadament un terç del
conjunt de les mercaderies embarcades i de les desembarcades
amb destinació exterior. De les primeres, tant en el tràfic de
cabotatge com en l'exterior, en destaca la partida Ciment i
clínker—entorn d'un 21 `)/0 en ambdós casos—, mentre que en
el moviment amb origen exterior les Llavors i grans representen
el 24,7 % del total de les mercaderies desembarcades procedents
de l'estranger. En el cas del ciment, cal destacar l'espectacular
creixement —d'un 180 %— del que s'embarca de cabotatge, que
du camí d'igualar-se amb l'embarcat cap a l'exterior i que denota
el gran dinamisme del sector de la construcció arreu de l'Estat.

Aprofundint en l'anàlisi del moviment de mercaderies que es

produeix al Port de Barcelona i examinant amb deteniment
l'estructura del procés que se segueix en la càrrega i descàrrega
de les mercaderies, incorporem un nou quadre que conté la
desagregació de la Càrrega general transportada en funció del
mitjà que s'ha fet servir per traslladar-la. La importància
d'aquestes dades rau en el fet que la Càrrega general és el grup
més important, en termes de valor d'entre les mercaderies
mogudes i, per tant, el de més significació econòmica general.
Això es tradueix, per exemple, en termes de tarifes aplicades, ja
que les mercaderies de la Càrrega general representen el grup
més important del total de les mercaderies embarcades i

desembarcades, tant en el tràfic de cabotatge com en l'exterior.

Durant l'últim decenni la Càrrega general ha experimentat
una evolució positiva quant al nombre de tones transportades i
ha augmentat el nivell de contenidorització. Del total del volum
mogut, la proporció que s'ha traslladatmitjançant contenidors
ha anat incrementant-se de manera creixent durant els últims
anys. En concret, l'any 1982 es traslladava en contenidors el
34,5 % de la Càrrega general, mentre que la proporció pel 1988
arriba al 67,1 %. Aquest increment esmanifesta també en

l'augment absolut experimentat per la Càrrega general
contenidoritzada durant el mateix període —163,5 %—, mentre
que l'increment a la Càrrega general total és d'un 35,6 %. Les
causes de la utilització creixent dels contenidors com a mitjans
per traslladar les mercaderies de la Càrrega general són lamajor
seguretat respecte als mitjans tradicionals de càrrega i
descàrrega —tant per a la mercaderia com per als estibadors—,
els avantatges derivats de la utilització d'una mesura homogènia
i normalitzada de capacitat (1 Teu, equivalent a 20 peus de
longitud) a tot elmón i, per últim, la major rapidesa amb què es

poden desenvolupar les operacions a dins del port i la superior
productivitat assolida en ésser un sistema de càrrega i descàrrega
molt més mecanitzat que els tradicionals.

L'anàlisi dels procediments que es fan servir per embarcar i
desembarcar la Càrrega general ens dóna pas a l'estudi del
procediment anomenat Roll on-Roll off. Aquest procediment
consisteix en la manipulació de la càrrega per rodadura
horitzontal—és a dir, les mercaderies no són hissades per entrar
o sortir del vaixell, sinó que ho fan a sobre de les plataformes
d'uns tractors especials o dels camions que les hi han dut o les
distribuiran posteriorment. Això implica poder disposar d'uns
vaixells específics que permetin aquest tipus de càrrega a nivell i
una utilització menys intensiva de l'espai però, en contrapartida,
representa un estalvi important en el cicle operatiu de la
manipulació portuària. Durant el període 1986-1987 s'ha produït
un increment d'un 167,2 `)/0 en la Càrrega general embarcada per
mitjà d'aquest procediment. Així, mentre que el 1986 es va
traslladar el 5,7 % del total de la mercaderia sortida en

contenidors, el 1987 aquesta proporció va ésser del 13,9 %. En
relació amb els contenidors desembarcats, la proporció d'aquests
mogutsmitjançant elRoll on-Roll off és menor—2,0 % el
1987— i el nombre total de tones que han arribat d'aquesta
manera ha experimentat una reducció en el bienni 1986-1987 de
l'ordre del 25,5 %.
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V.2. Trànsit de passatgers
Avions

i tràfic de mercaderies per l'Aeroport de Barcelona
(Tones)Passatgers (milers) Mercaderies

Any "tal Interior Interior Internacional 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 1.639 56.093 37.639 18.454

1982 73.420 48.127 25.293 5.489 3.865 1.624 52.559 34.180 18.379
1983 73.421 48.229 25.192 5.461 3.818 1.643 50.926 34.242 18.684
1984 69.940 44.979 24.961 5.328 3.572 1.736 49.035 29.482 19.553
1985 71.754 46.062 25.692 5.459 3.676 1.783 45.064 27.147 17.917

1986 74.506 47.252 27.254 6.097 3.876 2.221 45.054 28.132 16.922

1987 80.064 50.893 29.171 6.680 4.335 2.345 44.065 24.459 19.606
lr. tr. 16.714 10.829 5.885 1.330 918 412 9.546 5.323 4.223

2n. tr. 20.591 12.986 7.605 1.745 1.137 608 11.717 6.448 5.269
3r. tr. 22.637 13.952 8.685 1.950 1.168 782 11.391 6.404 4.987
4t. tr. 20.122 13.126 6.996 1.655 1.112 543 11.411 6.284 5.127

1988 96.263 61.427 34.836 7.234 4.752 2.482 55.622 30.575 25.046
lr. tr. 20.505 13.528 6.977 1.575 1.071 503 10.929 5.797 5.133
2n. tr. 24.903 16.045 8.858 1.855 1.230 626 14.335 7.979 6.356
3r. tr. 26.975 16.718 10.257 2.031 1.264 767 14.917 8.145 6.772

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

1989
lr. tr. 21.164 13.607 7.557 1.606 1.607 539 13.256 7.099 6.157

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

lr. tr. 1989/1r. tr. 1988 1988/1987

Variació (°/0) Avions Passatgers Mercaderies Avions Passatgers Mercaderies

Total 3,2 2,0 21,3 20,2 8,3 26,2
Interior 5,8 -0,4 22,5 20,7 9,6 25,0
Internacional 8,3 7,2 19,9 19,4 5,8 27,7

De l'anàlisi de les dades de trànsit de passatgers per
l'Aeroport durant el primer trimestre d'enguany se n'ha de
destacar el manteniment de la tendència alcista, especialment en
el trànsit internacional. El trànsit interior, afectat durant algunes
jornades d'aquest període per problemes laborals en alguns
aeroports de l'Estat, ha enregistrat una molt lleu caiguda, que
no ha estat seguida ni pel nombre d'avions, que ha augmentat
moderadament, ni pel volum de mercaderies transportades, que
s'ha mantingut en la tendència de fort creixement experimentat
en els darrers trimestres. El nombre de passatgers en vols
internacionals és la variable més expansiva del trimestre, amb un

ritme de creixement superior a la mitjana de l'any anterior.
Tanmateix, s'ha de tenir en compte que el primer trimestre del
1989 va englobar el període vacacional de Setmana Santa,
mentre el mateix període de 1988, no.
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S'ha de destacar l'expansió del tràfic de mercaderies, amb
ritmes de creixement a l'entorn del 20 °/0, lleument inferiors als
experimentats durant l'any 1988.



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

Any Metro Autobusos**
Total

MB
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
67,7 106,8 5,8

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

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

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

Metro 2,3 -0,9
Autobús -1,8 -4,6
Ferr. Sarrià 1,1 11,5

L'anàlisi de les dades d'utilització del transport públic urbà
durant el primer trimestre d'enguany reflecteixen una clara
estabilització de la trajectòria lleument alcista iniciada ara fa dos
anys. El comportament més negatiu es dóna, com ja es usual, als
autobusos. Per contra, les dades de viatgers que han utilitzat el
Ferrocarril de Sarrià en la part del seu recorregut urbà,
reflecteix un increment molt notable en relació amb el mateix
període de l'any anterior. Aquest comportament sembla
inicialment difícild'explicar si hom pensa que aquest servei i el
del metro són en bona part complementaris, i seria lògic esperar
unes tendències semblants. Tanmateix, cal tenir en compte que
una i altra xarxa serveixen zones econòmicament i socialment no
homogènies.
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V.4. Utilització i estructura de la xarxa telefònica
Conferències telefòniques efectuades pels abonats de Barcelona

Any

Interurbanes Internacionals Internacionals/
(%)

Interurbanesmilers ~111111", milers maiKíndeuela
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
1988 209.653 194,7 11.080 390,4 5,3
lr. tr. 53.884 2.566 4,8
2n. tr. 52.883 2.781 5,3
3r. tr. 48.375 2.669 5,5
4t. tr. 54.511 3.064 5,6

1989
lr. tr. 54.949 3.394 ,2

,

Estoc de línies en servei i demanda telefònica total a Barcelona

31-XII-1986 31-XII-1987 31-XII-1988 31-111-1989

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

810.470
716.450
557.323
159.127
92.559
1.461

Demanda
de
línies

Total
LR
LE
LTP

12.258 10.819 8.353
5.809
2.544

0

9.512
6.401
3.110

1

Demanda telefònica Tot 760.656 783.091 812.206 819.982

LR = LP+LNP LP = Línies Privades LE = Línies d'Enllaç
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.

lr. tr. 1989/
Variació (%) lr. tr. 1988 1988/1987

Conferències interurbanes 2,0 9,0
Conferències internacionals 32,3 13,0

La informació disponible sobre conferències telefòniques i
demanda de línies posa en evidència 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 pel
que fa a les conferències interurbanes. El ritme de creixement
del nombre de conferències internacionals durant el primer
trimestre d'enguany -32,3%-ha estat molt superior al de la
mitjana de l'any 1988, que ja era prou elevada -13,0 %
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Aquestes dades confirmen la tendència dels anys anteriors, en
els que les conferències internacionals han crescut a ritmes
superiors que les interurbanes. De fet, la informació referida a

aquest darrer tipus de conferències per al primer trimestre
permet entreveure un fort alentiment dels ritmes de creixement.

Pel que fa al total de línies instal.lades, l'estoc en acabar el
primer trimestre d'enguany era un 4,0 % superior al d'un any
abans, percentatge comparable a l'enregistrat en acabar l'any
1988 -4,1 %-, que denota la permanència d'una forta
demanda, donat que el nombre de demandes pendents esmanté
relativament estable. Quant a tipus de línies, les dades en acabar
aquest primer 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. Enquesta d'activitat turística a Barcelona

Presentació i metodologia
A partir del número 3 de BARCELONA ECONÒMICA, publicarem

els resultats de l'Enquesta d'Activitat Turística a Barcelona que,
amb una periodicitat trimestral, ha endegat el Patronat de
Turismede Barcelona. La realització tècnica de l'Enquesta ha
estat encarregada a l'empresa Consultur SA. i ha estat
supervisada pelDepartament d'Estudis de l'Area d'Economia i

Empreses. Aquesta informació substituirà lapublicada fins
aquest moment referent a l'enquesta de conjuntura turística que
laCambra de Comerç efectua als hotelers.

El Patronat de Turisme de Barcelona té previst, de forma
imminent, efectuar una publicació sobre l'actualitat turística a la
ciutat en què, entre d'altres informacions, es recollirà
exhaustivament cada trimestre els resultats de l'Enquesta.
BARCELONA ECONÒMICA publicarà, per gentilesa del Patronat de
Turisme de Barcelona, una síntesi dels resultats trimestrals a
cada número. En aquest número, farem una breu síntesi dels
primers resultats, referits a l'Enquesta pilot efectuada durant el
trimestre febrer-abril.

Per a l'elaboració de l'Enquesta d'Activitat Turística a

Barcelona, hom ha seguit la metodologia que sintetitzem a

continuació.

La mostra s'ha seleccionat mitjançant el mètode demostreig
aleatori estratificat en base a la variable «categoria d'hotel».
S'ha fet una primera distribució de les enquestes en funció del
nombre de places que cada categoria d'hotels oferta. Els
resultats obtinguts s'han ponderat en funció de l'avaluació feta
del nivell d'ocupació de cada categoria d'hotels durant el
trimestre en qüestió, mitjançant enquesta qualitativa als
directors d'hotels. Pel que fa als hostals, en considerar-los un
tipus d'allotjament que sovint engloba altres tipus d'estades
—estudiants, residències temporals, etc.—, s'ha fet abstracció
del nombre teòric de places que oferten i només, i a manera de
prova, se n'han enquestat tres que es consideravem
especialitzats en turisme juvenil.
A partir del nombre d'enquestes a atribuir a cada categoria

d'allotjament, s'han seleccionat diversos hotels de cada categoria
atenent a la representativitat que tenien dins la respectiva
categoria i a la vinculació o no a cadenes hoteleres. A partir de
la quota de cada categoria, el nombre total d'enquestes a

efectuar a cada hotel esdistribueix en funció del pes que les
seves places representen respecte a la resta d'hotels escollits en

cada segment.

Pel que fa a la distribució temporal de les enquestes, es
diferencia entre el cap de setmana i la resta de la setmana,
atenent als nivells d'ocupació de cada període. Així mateix es
tindran en compte les fires i congressos que tenen lloc
habitualment a la ciutat.

La selecció dels individus de lamostra es fa de forma aleatòria
en les parts comunes dels hotels i a les hores de màxima
afluència i de major receptibilitat per part dels clients.

En la primera Enquesta pilot, que correspon al trimestre
febrer-abril, s'han enquestat 426 individus.

En ser una mostra relativament reduïda, les segmentacions
que es facin—siguin per origen, motiu de la visita, categoria de
l'allotjament escollit, etc.—, no són prou significatives
estadísticament, encara que tinguin un valor orientatiu. A
mesura que disposem de qüestionaris de diferents trimestres, es
podran fer aquestes segmentacions amb plena significació tot

agregant les respostes de cada trimestre. Aleshores sabrem amb
prou propietat, per exemple, el perfil del visitant que s'allotja en

establiments de cinc estrelles o del que ve en viatge organitzat.
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V.5.1. Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Període febrer-abril
Sexe (%) Durada de l'estada mitjana a la ciutat

Homes 74,0 Dies 4,3
Dones 26,0 Nits 3,48
Total 100,- Acompanyat per (%)
Edat (°/0) Sol 38,5
14-18 3,8 Amic/companys 33,0
19-24 14,8 Amb la família 18,9
25-34 23,0 Grup organitzat 9,6
35-49 38,0 Total 100,-
50-64
+ 65
Total

18,0
2,4

100,-

Distribució de la despesa extrahotelera (°/0)
Menjar/beguda
Compres

58,7
22,4

Nacionalitat (%) Entreteniment 10,9
Espanyola 46,3 Transport intern 7,6
Estrangera 53,7 Altres 0,4
Total 100,- Total 100,-
Professió de l'enquestat (%) Principals visites efectuades (°/0)
Professional liberal 19,9 Barri Gòtic/Ciutat Vella 19,0
Alt directiu 17,8 Gaudí/Modernisme 15,8
Quadres intermedis 14,7 La Rambla 14,6
Empleat 13,0 Montjuïc 11,6
Tècnic superior 11,1 Museu Picasso 10,6
Estudiant 10,6 Port/Colom/Barceloneta 8,4
Altres 12,9 Valoració dels enquestats sobre els següents punts.
Total 100,- (Mitjana, en base a valoració de al 10).
Motiu de la visita (%) Oferta arquitectònica 8,4
Comercial/negocis 51,3 Oferta cultural 7,6
Turisme 24,5 Entreteniment 7,5
Fires/Congressos 13,1 Qualitat oferta comercial 7,5
Altres 11,1 Quantitat oferta comercial 7,5
Total 100,- Qualitat oferta hotelera 7,2

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

Total

17,3
82,7
100,-

Caràcter/amabilitat ciutadana
Accessos a Barcelona

Clima

Transport públic
Nivelld'informació

7,1
6,9
6,9
6,6
6,5

Mitjà de transport utilitzat (%) Quantitat oferta hotelera 5,6
Avió 51,9 Nivell de preus 5,5
Vehicle propi 29,3 Neteja de la ciutat 5,4
Autocar/Autobus 12,8 Seguretat ciutadana 4,9
Altres 6,0 Pol.lució ambiental 4,7
Total 100,- Grau de satisfacció de l'estada a Barcelona (°/0)
Règim d'allotjament (°/0) Força satisfet 60,4
Habitació i desdejuni 58,2 Molt satisfet 26,4
Només habitació 22,6 Indiferent 11,3
Pensió completa 10,1 Poc satisfet 1,7
Mitja pensió 9,1 Molt insatisfet 0,2
Total 100,- Total 100,-

V.5.2. Aspectes de Barcelona segons l'opinió dels enquestats (°/0)
Considerats més positius: Consideratsmés negatius:
Esmentats en primer lloc Esmentats en primer lloc
Oferta arquitectònica/Monumental 49,1 Pol.lució ambiental (sorolls, fum...) 20,1
Oferta de lleure/Entreteniment 8,5 Seguretat ciutadana 14,0
Caràcter/Amabilitat dels ciutadans 8,6 Pocs hotels 13,8
Infrastructura de comunicacions/Accessos a Barcelona 8,1 Nivell general de preus 8,5
Esmentats en segon lloc

Tràfic 9,2
Oferta arquitectònica/Monumental 24,2 Esmentats en segon lloc

Oferta cultural 23,4 Seguretat ciutadana 16,9
Caràcter/Amabilitat dels ciutadans 20,4 Nivell general de preus 16,8
Oferta de lleure/Entreteniment 18,9 Pol.lució ambiental 15,3
Infrastructura de comunicacions/Accessos a Barcelona 12,9 Pocs hotels 12,5

Caràcter/Amabilitat dels ciutadans 11,5
Tràfic 10,2

Font: Patronat de Turisme de Barcelona.
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Característiques dels visitants durant el trimestre febrer-abril

En fer l'anàlisi de les dades definitives de l'Enquesta
d'Activitat Turística a Barcelona, obtenim els següents resultats.
Un 74,0 % dels enquestats són homes i un 26,0 % dones. L'edat
modal de la mostra se situa en l'interval de 35 a 49 anys, i és
també destacable el col•lectiu entre els 25 i els 34 anys. Els joves
fins a 24 anys representen un 18,6 % dels enquestats i el pes dels
majors de 65 anys és molt poc rellevant. Els enquestats amb
nacionalitat estrangera suposen més del 53,0 `)/0 del total. Cal
destacar principalment els d'origen francès amb un 12,4 %, els
d'origen britànic, amb un 11,2 % i els procedents d'Itàlia, amb
un 10,9 %. Els de nacionalitat espanyola representen un 46,3 %
de la mostra. Prenent com a base el col•lectiu de visitants de la
resta de l'Estat, les comunitats autònomes que més sobresurten
són Madrid amb un 25,8 %, el País Basc amb un 14,8 %,
Andalusia amb un 10,8 % i el País Valencià amb un 10,6 %.

Respecte la professió, hi destaca un 19,9 % de professionals
liberals i un 17,8 % d'alts directius. És a dir, hi predominen les
professions que impliquen elevats nivells de formació.

Si analitzem el motiu de l'estada a Barcelona, destaca un

51,3 % que declara venir-hi per negocis o relacions comercials,
resultat directament relacionat amb les categories professionals
que es donen en lamostra. Un 24,5 % diu visitar la ciutatper
turisme i un 13,1 % assisteix a fires o congressos.

Un punt a destacar és la repetitivitat de la visita a Barcelona.
Un 24,2 % declara haver-hi estat entre 2 i 5 vegades i un 14,8 %
entre 5 i 10 cops. Un 17,1 % la visita per segona vegada. I un
11,2 % ho fahabitualment entre 2 i 3 cops a l'any. Només un

segment forçamés petit -un 17,3 %- venia per primera
vegada, percentatge que és inferior, fins i tot, al de persones que
declaren venir per turisme. La durada de l'estadamitjana a la
ciutat és de 4,3 dies i 3,5 nits i pot considerar-se relativament
elevada donades les motivacions dels turistes enquestats.
Barcelona té una demanda que pot qualificar-se de fidel,
presumiblement vinculada a activitats professionals que donen
lloc a estades periòdiques. Tanmateix, i a partir d'aquestes
dades, es dedueix que no resulta excessivament atraient per a
nous segments del mercat.

L'avió és elmitjà de transport utilitzat majoritàriament pels
enquestats -un 51,9 %. La utilització de l'autocar/autobús és
relativament baixa. Ambdues coses tenen relació amb l'elevada
proporció de visitants per motius professionals i el baix nombre
de turistes, i més encara dels que es desplacen en grup,
enquestats. En tot cas, aquestes respostes només reforcen la
transcendència de l'aeroport com a infrastructura d'accés a la
ciutat per part dels visitants.

Pel que fa a l'allotjament, gairebé un 60 % dels enquestats
contesten que només tenen contractat el servei d'habitació i
desdejuni. És poc significativa l'incidència del règim de pensió
completa i del de mitja pensió, que solament suposen un 10,1 %
i un 9,1 % respectivament.
Si analitzem la despesa extrahotelera -és a dir excloses les

despeses d'allotjament i de règim alimentari contractades-,
veiem que un 58,7 `)/0 del total gastat es destina a despeses de
restauració. Aquesta forta concentració en menjar/beguda
s'explica per l'elevat percentatge que només contracta el règim
d'habitació i desdejuni. Els que vénen per motius de turisme,
són els que destinen una part important de la despesa
extrahotelera a compres i entreteniment, la qual cosa els
presenta com el segmentmés propens a reforçar aquest tipus
d'activitats. Tanmateix, i encara que quan segmentem la mostra
les dades només són indicatives, els visitats per motius de
turisme no només representen una quarta part del total -si més
no durant aquest trimestre, ja que, en els mesos d'estiu, cal
pensar que aquesta proporció augmentarà-, sinó que la
capacitat de despesa sembla menor, ja que tendirien a allotjar-se
en establiments de menor categoria que no pas els visitants per
motius de negocis o de fires i congressos.

La major part dels enquestats vénen sols o amb amics o

companys, mentre que aproximadament un 19,0 % ho fa amb la
familia. Només un 9,6 % contracten una viatge organitzat, tot i
que, si tenim en compte que els viatges organitzats acostumen a

circunscriure's als viatges de turisme, més d'un terç d'aquests
visitants haurien arribat en viatge organitzat.

Pel que fa als llocs de la ciutat més visitats, i tenint en compte
que la pregunta oferia la possibilitat de diverses respostes, veiem
que els punts més atraients continuen sent Ciutat Vella, els
monuments modernistes i el museu Picasso.

Respecte a l'opinió dels enquestats sobre els diferents aspectes
de la ciutat, i tenint en compte els esmentats en primer lloc, els
considerats com a més positius són, per damunt de cap altre i a
distància de la resta, l'oferta arquitectònica. A continuació,
tenim l'oferta d'entreteniment, l'amabilitat dels ciutadans i
l'oferta cultural en general. Com aspectes més negatius, apunten
en primer lloc la pol•lució ambiental, seguida de la seguretat
ciutadana i de la migrada oferta hotelera. En aquest darrer cas,
el fet que part de les enquestes efectuades hagin coincidit amb
fires importants, com ara Construmat, pot haver condicionat la
resposta a causa de les dificultats d'allotjament generalitzades
que s'han produït durant aquests dies.

Finalment, cal assenyalar que, a partir dels nivells d'ocupació
declarats pels directors d'hotel entrevistats i de l'oferta de places
existent, s'ha efectuat una avaluació del nombre de
pernoctacions efectuades a la ciutat en totes les categories
d'hotel i en hostals de 3 estrelles durant el trimestre febrer-abril.
El nombre total de pernoctacions fóra de 1.055.000, de les quals
un 43,7 % corresponen a estades en hotels de 4 i 5 estrelles.

A partir de la mitjana de nits que, per cada categoria
d'allotjament efectuen els visitants, pot estimar-se que durant
aquests tres mesos el nombre de visitants que pernoctaren
en aquests tipus d'establiment fou de 309.000.
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VI. Habitatge





VI.1. Construccii5 d'habitatges i projectes visats
Projectes d'habitatges visats pel

Col.legi d'Arquitectes (prov. Barcelona)
Habitatges acabats

(Barcelona ciutat)

Any

.

op
Lliures 1I Protecció Oficial

Promoció

pública Total

1982 19.211 1983 4.011 290 4.301
1983 16.188 1984 3.254 438 3.692
1984 13.644 1985 3.456 155 3.611
1985 15.260 1986 3.085 110 3.195
1986 11.621 1987 2.771 599 3.370

1988 2.634 610 3.244
1987 17.919
lr. tr. 4.792
2n. tr. 5.863
3r. tr. 3.677
4t. tr. 3.587

1988 26.330
lr. tr. 5.952
2n. tr. 7.635
3r. tr. 5.618
4t. tr. 7.125

1989
lr. tr. 7.835

Font: Dadesdel Col.legid'Arquitectes facilitades pel Servei d'Estadística de l'Ajuntamentde Barcelona. Dades facilitades per la Direcció Gral. d'Arquitectura iHabitatge de la Generalitat de
Catalunya.

Variació (%)
Projectes
visats

Habitatges
acabats

lr. tr. 1989/1r. tr. 1988
lr. tr. 1988/1r. tr. 1987

31,6
24,2

n.d.
n.d.

1988/1987 46,9 -3,7

Durant l'any 1988 ha continuat la tendència gairebé explosiva
que el nombre d'habitatges visats a la província de Barcelona
inicià l'any anterior. Aquesta tendència progressivament
accelerada s'ha mantingut al llarg dels diferents trimestres de
l'any, de forma que en el quart trimestre del 1988 l'increment
respecte al mateix període de l'any anterior fou del 98,6 `)/0 i la
mitjana de l'any se situà en el 46,9 %, molt pròxima al 54,2 %
d'augment del 1987 en relació amb el 1986.

Les dades del primer trimestre de 1989 confirmen aquests
forts ritmes de creixement, però sense accentuar-los. L'evolució
dels propers mesos pot apuntar una desceleració important del
creixement, motivada en bona mesura pels nivells assolits pel
que fa a projectes d'habitatges visats, a més d'altres factors com
són la generalització de l'encariment del sòl, l'augment dels
costos laborals i dels materials de construcció i l'increment dels
tipus d'interès hipotecari.

En canvi, el nombre d'habitatges acabats a Barcelona
continua estancat entorn dels 3.200-3.400, i no sembla que això
hagi de variar substancialment —tot i que el nombre de
llicències d'obres concedides durant el primer trimestre de l'any
ha experimentat un increment força rellevant —perquè els
condicionants estructurals—preus del sòl, manca de solars buits,
competència d'altres usos amb més rendibilitat per unitat de
superfície, retencions d'espai edificable amb finalitats
especulatives— són molt més determinants que una conjuntura
més o menys expansiva com ara l'actual.
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VI.2. Habitatges previstos a les llicències d'obres d'edificis residencials concedides

(gener-març 1989)

Districte

Sostre residencial
previst

Increment

de sostre* Habitatges previstos
Increment

habitatges*
Sostre per
habitatge

m2
Edificis
previstos

Habitatges
per edifici111

2 01 Nombre

1 - Ciutat Vella 744 0,9 0,02 8 1,1 0,02 93,0 1 8
2 - Eixample 24.122 30,5 0,21 187 26,6 0,15 129,0 10 19

3 - Sants-Montjuïc 6.282 7,9 0,12 54 7,7 0,07 116,3 6 9

4 - Les Corts 3.346 4,3 0,10 25 3,6 0,07 133,8 3 8

5 - Sarrià-Sant Gervasi 5.504 7,0 0,07 37 5,3 0,06 148,8 10 4

6- Gràcia 4.928 6,2 0,11 31 4,4 0,05 159,0 9 3
7 - Horta-Guinardó 6.351 8,0 0,12 73 10,4 0,10 87,0 19 4

8 - Nou Barris 12.778 16,1 0,28 139 19,8 0,20 91,9 6 23

9 - Sant Andreu 7.764 9,8 0,19 79 11,3 0,14 98,3 12 7

10 - Sant Martí 7.372 9,3 0,12 69 9,8 0,08 106,8 5 14

Total 79.191 100,- 0,14 702 100,- 0,10 112,8 81 8,7
* En retáció amb l'estoc existent el 1986.
Font: Elaboració pròpia a partir de lesdades facilitades per la Direcció de Serveis de Control d'Edificació de l'Ajuntamentde Barcelona i per ICB.

Les dades recollides en aquest quadre corresponen a

l'explotació dels expedients d'ús residencial aprovats durant els
tres primers mesos d'enguany per la Direcció de Serveis de
Control d'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona. La
informació que s'ha recollit fa referència als projectes de nova

planta i d'ampliació d'habitatges que comporten increment del
volum edificatori.

Les llicències d'obres aprovades durant el primer trimestre de
1989 preveuen la construcció de 79.191 m2 de sostre residencial
total, que es reparteixen en 702 nous habitatges. Tot i que
aquestes dades no representen un increment substancial quant a
l'estoc preexistent d'habitatges (0,10 % respecte al cens
d'habitatges de 1986), ni tampoc quant a superfície construïda
(0,14 % respecte als m2 de sostre residencial existents el 1986),
cal considerar el fet que reflecteixen una intensitat edificatória
més elevada a la corresponent a la mitjana trimestral de l'any
passat. Així, es preveu la construcció d'un 24,5 % més
d'habitatges, que tenen com a contrapartida un increment d'un
14,9 (}/0 de sostre residencial. Caldrà veure què ocorre en els
propers mesos per determinar si efectivament es produeix una
represa en el ritme de construcció d'habitatges després de tot un

seguit d'anys en què el nombre d'habitatges acabats disminueix.

D'altra banda, aquests increments experimentats en la
construcció de sostre residencial donen pas a una de les dades
més rellevants de l'anàlisi, com és la dimensió mitjana dels
habitatges, ja que s'observa que l'increment experimentat en el
nombre d'habitatges previstos -un 24,5 %-, respecte a la
mitjana trimestral del 1988, no té un reflex equivalent en
l'augment de m2 previstos al mateix període -14,9 %-, la qual
cosa es reflecteix en unes menors dimensions mitjanes de m2 per
habitatge, que baixen fins a 113m2 de superfície construïda per
habitatge. Tot i amb això, esmanté una superfície per habitatge
força superior a la dimensió mitjana del parc preexistent, que
segons el cadastre del 1986 era de 80,4 m2. Així, s'adverteixen
categories substancialment ben definides: només el 2,8 % dels
habitatges previstos durant aquest trimestre té una superfície
inferior als 60 m2; el 33,0 % oscil.la entre els 60 i els 90 m2 per
habitatge, lamajor part dels quals se situa en el segment alt de
l'interval; entre 90 i 120 m2 i, per tant, entorn a lamitjana
trimestral, es troben el 21,3 % dels habitatges; el 35,9 % té unes

dimensions entre 120 i 165 m2 i, per últim, superant àmpliament
la mitjana, el 7 % dels habitatges previstos ocupa més de
165 m`.
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Els nous habitatges aprovats s'ubiquen en 81 nous edificis, la
qual cosa representa unamitjana de 8,7 habitatges per edifici,
proporció força inferior a la mitjana registrada pels projectes
aprovats l'any passat, que era d'11,1 habitatges per edifici. Això
ve a reforçar la tendència a la construcció d'edificis de
dimensions més reduïdes respecte a les que configuren l'estoc
d'edificis de la ciutat. Així, en els projectes de nous habitatges,
els edificis menors de tres plantes representen gairebé dos terços
del total dels previstos, mentre que els edificis superiors a les 5
plantes representen una proporció mínima (un 7 `)/0).

Si ens endinsem en l'anàlisi per districtes, tot considerant que
les promocions aprovades aquests tres mesos representen un

nombre relativament reduït de projectes, observem diferències
significatives respecte a les dades més rellevants, com són les
dimensions mitjanes de sostre per habitatge i d'habitatges per
edifici registrades l'any passat. Així, cal assenyalar en primer
lloc que per primera vegada es registra unapromoció al districte
de Ciutat Vella en els darrers 15 mesos. A4 districtes -Horta
Guinardó, Nou Barris, Ciutat Vella i Sant Andreu- la relació
de sostre per habitatge és inferior a 100 m2, la qual cosa no
s'havia produït a cap districte durant l'any anterior. Tot i que la
mitjana global de la ciutat és força inferior a la registrada el
1988, hi ha districtes on aquesta relació augmenta respecte a la
mitjana trimestral de l'any passat -l'Eixample, Sants-Montjuïc,
Gràcia i les Corts. En tot cas, cal tenir en compte que
l'escassetat relativa de promocions condiciona notablement el
resultat final de les dimensions dels habitatges, especialment
quan es fan desagregacions, siguin territorials o d'altre tipus.

Quant a la dimensió dels edificis, es pot apreciar també que és
més reduïda que la resultant dels expedients aprovats el 1988.
De l'anàlisi per districtes es dedueix que hi ha força dispersió en

les dades i que de nou es produeix una distorsió deguda a les
relativament escases promocions que s'han comptabilitzat durant
aquests tres mesos. Així, especial rellevància tenen les
variacions produïdes a Nou Barris (de 7 habitatges/edifici al 1988
a 23 habitatges/edifici aquest trimestre) i a Sants-Montjuïc (de
27 habitatges/edifici a 9 habitatges/edifici). En conjunt, les dades
més significatives són les que fan referència als districtes on els
edificis són més petits, que estan ben delimitats. Aquests
districtes, d'altra banda, durant el primer trimestre del 1989
mantenen grandàries mitjanes similars a les del 1988. Com ara

Sarrià-Sant Gervasi, les Corts, Gràcia i Horta-Guinardó, on les
proporcions oscil.len entre 3 i 8 habitatges per edifici.



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

Edificis residencials
unifamiliars
2-10 habitatges
• 11-40 habitatges
• > 40 habitatges
• Oficines
• Indústries
• Equipaments
Font:Direcció de Serveis de Control
d'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona

Fe d'errades: En el número anterior de Barcelona
Econòmica, el gràfic de Llicències d'obres (G.2,
pàg. 71) s'ha de Ilegir, pel que fa a l'escala de
colors dels Edificis residencials, a l'inrevès.
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VI.3. Places d'aparcament previstes a les llicències d'obres concedides gener-març
...

1989)

Districte

Nombre de places

Total
nombre

places

.

Places previstes/
Places existents

(1986) ')/0

Places previstes/
Dèficit de places

(1986) %

En edificis residencials

En altres*
edificis

Nombre
de

places %

Places previstes/
places existents

(1986) %

Places previstes/
habitatge

Ciutat Vella 9 0,4 0,06 1,1 - 9 0,06 0.1

Eixample 461 22,2 0,46 2,5 598 1.059 1,06 9,4

Sants-Montjuïc 198 9,4 0,59 3,7 - 198 0,59 0,8

Les Corts 36 1,7 0,11 1,4 246 282 0,89 6,7

Sarrià-St. Gervasi 24 1,1 0,04 0,6 24 0,04 0,2

Gràcia 261 12,4 0,58 8,4 - 261 0,59 13,9

Horta-Guinardó 289 13,8 0,72 4,0 - 289 0,72 1,3

Nou Barris 409 19,5 1,17 2,9 - 409 1,17 1,8

Sant Andreu 224 10,7 0,65 2,8 44 268 0,78 2,1

Sant Martí 185 8,8 0,51 2,7 - 185 0,51 0,5

Total 2.096 .m.iliik Olm. 3,0 2.984 0:2.9 1,8

*Altres edificis: Indústries, oficines, equipaments, ho els.
Font: Elaboració pròpia apartir de lesdades facilitades per la Direcció de Serveis de Control d'Edificació i per Servei de la Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

Les dades que presentem en aquest quadre fan referència a les
noves places d'aparcament la construçció de les quals s'ha
aprovat durant els tres primers mesos d'enguany. En total,
s'incorporen a l'estoc existent 2.984 places, el 70 % de les quals
s'ubica en edificis d'ús residencial. La resta queda repartida
entre edificis d'ús industrial, d'oficines i equipaments.

Aquesta oferta representa un increment sobre les places
existents el 1986 d'un 0,69 %, proporció que presenta un

augment de places força superior al de la mitjana trimestral de
l'any anterior. S'ha de tenir en compte que les places
projectades durant aquests tes primers mesos ja representen
gairebé el 40 % de totes les que es varen construir el 1988, per
la qual cosa, si es manté aquest ritme de creixement se
superaran les gairebé vuit mil places previstes a les llicències
concedides el 1988. En concret, s'ha previst la construcció de
2.096 places en edificis d'usos residencials, que gairebé
representen la meitat de les que es varen projectar durant l'any
1988. Això implica que en els edificis residencials es preveu una

ratio de 3,0 places per cada habitatge previst, relació
sensiblement superior a la corresponent al 1988 (2,3 places per
habitatge). S'ha de remarcar que les construccions previstes es

fan ressò de la manca de places d'aparcament a la ciutat, manca
que s'agreuja dia a dia amb l'increment del parc de vehicles
existent.
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En tot cas, tenint en compte que tant els edificis com les

places previstes representen una quantitat petita sobre l'estoc
total existent, aquestes proporcions favorables que es donen a

les noves construccions previstes no tenen prou pes per
modificar significativament la disponibilitat total de places pel
conjunt de la ciutat.

Quant a les places previstes en edificis no residencials, s'ha
aprovat la dotació de 888 places de les quals gairebé dos terços
s'ubiquen en edificis d'oficines.

De l'anàlisi per districtes es dedueix que és a l'Eixample on

més places s'ha previst construir, tant en edificis residencials
(461 places) com en altres edificis (598 places). Del total de les
places, el 35 ')/0 estan situades en aquest districte, la resta de
places es distribueixen amb una relativa homogeneïtat entre els
altres districtes, excepte Sant Andreu, amb un 9 % del total
en l'altre extrem, Ciutat Vella i Sarrià-SantGervasi, que entre

tots dos acullen només un 1 % del total de les places previstes.



VI.4. Locals comercials previstos a les llicències d'obres concedides (gener-març 1989)

Districte

En edificis d'habitatges En altres

edificis
I11
2

Total
m212

m2 locals comercials previstos/
m2 locals comercials existents 1986

(°/0)m2 %

Ciutat Vella 533 1,7 533 0,13

Eixample 8.777 28,0 116 8.893 0,94

Sants-Montjuïc 3.445 11,0 284 3.729 1,37
Les Corts 1.173 3,7 — 1.173 1,00

Sarrià-St. Gervasi 2.674 8,5 2.674 0,97

Gràcia 3.329 10,6 — 3.329 1,67

Horta-Guinardó 1.730 5,5 1.730 1,09

Nou Barris 2.576 8,2 — 2.576 1,43

Sant Andreu 4.556 14,5 4.556 2,52

Sant Martí 2.601 8,3 — 2..601 0,95

Total 31.394 100,– 400 31.794 1,05
Font: Elaboració pròpia apartir de lesdades facilitades per la Direcció de Serveis iControl d'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona iCEP Àrees de nova centralitat.

Els locals comercials previstos a les llicències d'obres
concedides durant els tres primers mesos de 1989 ocupen una

superfície de 31.794 m2. Gairebé la totalitat se situa en edificis
d'habitatges. La nova oferta que configura aquest sostre
comercial previst representa un increment d'un 1,05 % sobre la
superfície comercial total estimada per al 1986.

Tot i la forta vinculació entre la nova oferta comercial i la
residencial, s'aprecia una major intensitat en la construcció de
superfície comercial respecte a la residencial ja que, en termes
d'estoc i pel conjunt de la ciutat, el sostre residencial només ha
experimentat un increment d'un 0,14 `)/0 respecte a la superfície
existent el 1986 destinada a habitatges que, tot i tractar-se de
dades relativament poc rellevants en termes relatius, és força
inferior a l'increment que ha sofert la previsió de superfície
comercial.

D'altra banda, és pot afirmar que la tendència al creixement
de la nova oferta de locals comercials és acusada, car, respecte
al mateix període de l'any passat, els nous locals previstos
representen més de la meitat dels que van obtenir llicència
durant tot l'any 1988.

Pel que fa a la distribució per districtes, és a l'Eixample on la

previsió d'oferta de superfície comercial és més elevada —28 %
del total—, seguit per SantAndreu i Gràcia. Cal recordar, però,
que a l'Eixample es construirà el 30,5 % del total de sostre
residencial previst.
En l'altre extrem, és a Ciutat Vella on l'oferta de sostre

comercial previst és menor, tant en relació amb el total previst
per la ciutat com respecte a l'increment que representa sobre
l'estoc existent. En relació amb aquest darrer aspecte, són els
districtes de Sant Andreu, Gràcia i Nou Barris els que registren
increments majors sobre la superfície existent dedicada a usos

comercials, la qual cosa confirma la tendència de l'oferta
comercial a estendre's arreu de tota la ciutat.
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VI.5. Sostre previst a les llicències d'obres per usos industrials,
d'equipaments i d'oficines concedides (gener-març 1989)

s finlustrà Oficines Equ pamen
0/0 M2 0.

1 - Ciutat Vella 294 2,8
2 - Eixample 13.099 62,6 2.274 21,5
3 - Sants-Montjuïc 6.799 30,5 402 1,9
4 - Les Corts
5 - Sarrià-Sant Gervasi 254 1,1 723 3,5 1.200 11,3
6-Gràcia 677 3,2
7 - Horta-Guinardó 591 2,7 204 1,0 849 8,0
8 - Nou Barris 387 1,7
9 - Sant Andreu 11.730 52,6 5.964 56,4

10 - Sant Martí 2.552 11,4 5.811 27,8

Total 22.313 100,– 20.916 100,– 10.581 100,–

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

Durant els tres primers mesos d'enguany s'ha aprovat la
construcció de 22.313 m2 de sostre industrial, 20.916 m2 de
sostre per usos d'oficina i 10.581 m2 de sostre per equipaments.
En total representen dos terços dels m2 aprovats per usos
residencials i una mica menys del doble de m2 concedits per usos
comercials en el mateix període.

L'anàlisi relativa als projectes destinats a ús industrial revela
la seva concentració en els districtes de Sant-Andreu, Sants
Montjuïc i Sant Martí, als quals els correspon més del 96 % del

sostre industrial previst per al conjunt de la ciutat. De fet,
només aquests tres districtes poden contenir construccions
industrials amb un cert relleu quant a dimensió i potència, car
són els únics amb zones amb qualificació urbanística industrial; a
la resta de la ciutat els escassos projectes aprovats fan referència
a petites instal.lacions enclavades en zones residencials.

D'altra banda, cal destacar que el sostre industrial previst
durant aquest trimestre representa més del 46 % de la superfície
industrial prevista durant tot l'any passat la qual cosa potser cal
vincular-la als processos de renovació i de substitució
d'edificacions antigues que s'apuntava arran de les dades
d'inversió industrial examinades en un altre apartat.
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Quant a la superfície prevista destinada a oficines, els
20.916 m2 aprovats es concentren principalment a l'Eixample
—62,6 %— i a Sant Martí—27,8 %. A la resta dels districtes les
promocions aprovades són de petita entitat, i fins i tot hi ha 4

districtes—Ciutat Vella, Les Corts, Nou Barris, Sant Andreu
on no es registra cap projecte. En aquest sentit, cal remarcar el
fet que a les Corts i a Ciutat Vella no s'hagi aprovat cap
expedient tenint en compte que, el 1988, entre tots dos districtes
acollien el 34 ')/0 del sostre previst.

D'altra banda, cal considerar que, tot i l'escassetat relativa de
promocions que provoca aquestes variacions quant a la
localització dels nous locals previstos per oficines, durant
aquests tres mesos considerats s'ha previst la construcció de
gairebé el 40 % del sostre total que es vaprojectar durant tot el
1988. Això apunta una intensitat edificatória superior a la que es

va donar durant el darrer any pel mateix període.

Pel que fa a l'anàlisi del sostre previst destinat a equipaments
culturals, esportius, religiosos, recreatius i sanitaris, durant
aquest primer trimestre d'enguany s'ha previst la construcció de
10.581 m2, la major part dels quals (un 78 `)/0) s'ubiquen a

l'Eixample i a Sant Andreu. Com ja vàrem comentar al número
2 de BARCELONA ECONÒMICA, les promocions destinades a

equipaments són les més irregulars quant a tipologia i ubicació.
La ubicació de nous projectes destinats a equipaments per la
ciutat ve en bona mesura condicionada per lamancança relativa

d'equipaments als diferents districtes i per les característiques
sócio-professionals i urbanístiques del barri que estableixen unes

demandes diferencials que es reflecteixen en el sostre total

previst per a aquest tipus d'utilitzacions.

Del total del sostre previst per equipaments, es contempla
l'ampliació de dos hotels a l'Eixample, mentre que la resta són

principalment equipaments de tipus esportiu.



VII. Població





VII.1. Evolució de la població resident a Barcelona

Any
Naixements

(a)
Defuncions

(b)

Creixement
vegetatiu

ii(aeiab)
Immigrants

(d)
Emigrants

(e)

Saldo
migratori

ditii.e)

Evolució

total

(c + f)

Població absoluta (milers)
Rectificacions

adronals

1975 27.976 13.763 14.213 12.586 11.567 1.019 15.232 1.778 1.751**
1976 27.897 16.023 11.874 10.386 9.640 746 12.620 1.794 1.816
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 1.7535*
1981 19.123 14.302 4.821 5.218 8.790 -3.572 1.249 1.815 1.761
1982 17.973 14.007 3.966 5.598 15.236 -9.638 -5.672 1.810 1.772
1983 16.440 14.908 1.532 9.269 20.134 -10.865 -9.333 1.800 1.770
1984 15.598 14.812 786 11.198 21.103 -9.905 -9.119 1.791 1.769

1985 15.190 16.057 -867 13.214 21.824 -8.610 -9.477 1.782 1.702**
1986 14.413 16.089 -1.676 8.932 15.919 -6.987 -8.663 1.773 1.704
1987 13.843 15.292 -1.449 10.364 21.373 -11.009 -12.458 1.760 1.714
lr. tr. 3.432 4.311 -879 2.217 4.269 -2.052 -2.931
2n. tr. 3.542 3.556 -14 2.643 5.709 -3.066 -3.080
3r. tr. 3.492 3.626 -134 2.757 6.003 -3.246 -3.380
4t. tr. 3.377 3.799 -422 2.748 5.393 -2.645 -3.067

1988 13.556 16.121 -2.565 11.310 24.593 -13.283 -15.848 1.744 1.712
lr. tr. 3.416 4.393 -977 2.744 5.690 -2.946 -3.923
2n. tr. 3.365 3.756 -391 2.569 6.090 -3.521 -3.912
3r. tr. 3.375 3.979 -604 3.143 7.051 -3.908 -4.512
4t. tr. -593 2.854 5.762 -2.908 -3.501

Notes: * Pob ació estimada per l'Àrea d'Economia i Empreses incorporant a les dades del padró de 1981 lesaltes per omissió produïdes en el quinqueni següent i refent la sèrie en base al saldo
vegetatiu i al saldo migratori. Les dues sèries de població fan referència a31 desembre de cada any, amb l'excepció del període 1980-1985 en què la xifra de població és referida a31 març de
l'any següent.
**

Dades censals

Font: Elaboració pròpia apartir de lesdades facilitades pel Servei d'Estadísticade l'Ajuntament de Barcelona.

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

Naixements 0,7 -2,1
Defuncions 5,1 5,4
Inmigrants 3,9 9,1
Emigrants 6,8 15,1

Com ja avançàvem en el número anterior de BARCELONA
ECONÓMICA, la població resident a Barcelona ha disminuït de
15.848 persones i d'un 0,9 `)/0 durant el 1988. Això representa un

nou màxim absolut en lapèrdua de població de la ciutat, pèrdua
que augmenta en 4.430 persones i en 0,2 punts en relació arnb la
disminució de l'any passat. Aquesta pèrdua de població prové
en un 84 % del saldo migratori negatiu i, en la resta, del
decreixement vegetatiu.

Pel que fa al saldo migratori, experimenta un augment del
21 % -2.274 persones- en relació amb l'any anterior i ho fa de
manera homogènia durant els quatre trimestres, dels quals el
tercer és sempre el més intens, ja que sovint s'aprofita el període
vacacional per fer els trasllats. Pel que fa als dos elements del
saldo, hi ha un augment tant del nombre d'emigrants com
d'immigrants, el que implica una superior mobilitat en la
població resident de la ciutat. Tanmateix,mentre els emigrants
assoleixen un màxim absolut, el nombre d'immigrants registrats
l'any 1985 fou superior al del 1988.

Pel que fa al saldo vegetatiu, el nombre de defuncions assoleix
un màximabsolut de 1975 ençà, mentre que el de naixements
arriba a un mínim absolut en el mateix període, la qual cosa
implica que per quart any consecutiu es produeixi un creixement
vegetatiu negatiu 1 s'arribi a aquests valors màxims. En el quart
trimestre de l'any, però, sembla que s'apunta una estabilització
en la caiguda dels naixements.

En aquest sentit, al marge de possibles modificacions en la
taxa de fecunditat, el fet que siguin, amb diferència, les dones
entre 25 i 29 anys i les d'entre 30 i 34 les que tenen major
nombre de fills i que s'estiguin incorporant a aquest segment de
població les generacions més plenes, pot fer pensar que per
estricta estructura d'edats podem assistir a una estabilització o a

una lleu recuperació de la taxa de natalitat general, si més no en

un horitzó de 6 o 8 anys vista i mentre la taxa de fecunditat es
mantingui en els nivells i amb l'estructura actuals.
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VII.2. Actuals tendències demogràfiques a les grans ciutats europees*

VII.2.1. Evolució demogràfica de les ciutats en el període 1970-1985

Ciutat

Població

ement
anual acumulatiu

(°/0)
Creixement vegetatiu
(per 1.000 hab.)

Saldo migratori
(per 1.000 hab.)

c. 1970 c. 1980 c. 1985 c. 1970-1980 c. 1980-1985 c. 1970 c. 1980 c. 1985 c. 1970 c. 1980 c. 1985

Amsterdam 820.406 712.365 679.363 -1,40 -0,94 2,01 -0,14 0,45 -15,48 -6,35 4,79
Barcelona 1.741.979 1.752.627 1.701.812 0,06 -0,59 8,69 3,52 -0,51 3,31 -4,49 -5,06
Berlin (DDR) 1.086.374 1.152.529 1.196.871 0,59 0,76 -2,80 1,24 3,02 - - -

Berlin (DFR) 2.122.815 1.896.230 1.860.084 -1,12 -0,38 -9,57 -8,54 -7,90 -
- -

Birmingham 1.097.960 1.030.300 1.007.500 -0,63 -0,45 5,92 2,85 3,74 - - -

Bonn 274.518 288.148 291.836 0,49 0,25 -1,14 -2,03 -0,66 13,08 8,85 14,93
Bruxelles 161.089 141.901 136.944 -1,26 -0,71 -0,16 -1,05 -1,50 -1,62 -7,47 -2,25
Bucaresti 1.574.536 2.090.408 2.239.493 2,87 1,39 4,37 4,12 1,89 - - -

Budapest 1.940.212 2.059.347 2.071.484 0,60 0,12 -0,31 -3,61 -5,08 - - -

Dublin 567.866 525.882 502.337 -0,76 -0,91 14,57 7,94 2,92 -
-

Frankfurt 667.428 631.287 615.177 -0,55 -0,52 -2,50 -3,41 -3,94 4,95 3,37 6,23
Genova 842.114 774.643 727.427 -0,83 -1,25 -1,29 -6,69 -7,17 1,67 -3,42 -4,07
Glasgow 880.617 774.068 733.794 -2,55 -1,06 -2,05 -1,46 -1,24 -25,57 -16,24 -10,57
Hamburg 1.793.640 1.645.095 1.579.884 -0,79 -0,80 -4,56 -6,17 -6,09 1,35 1,34 -1,90
Istambul 3.019.032 4.445.793 5.560.908 3,95 4,58 - - - - -

-

Kelln 847.037 1.014.820 966.307 1,82 -0,97 -0,73 -1,95 -2,70 - -2,64 -0,90
Kobenhavn 724.647 587.137 556.264 -2,08 -0,90 -2,59 -8,94 -8,74 -20,45 -8,72 -1,94
Lille 194.948 168.516 154.808 -1,32 -1,68 9,20 7,28 - - -

-

Lisboa 760.150 807.937 829.400 0,61 0,53 19,19 0,02 -2,45 - - -

London (1) 7.452.346 6.713.165 6.767.500 -1,04 0,16 3,77 2,21 3,04 -0,26 6,53 -

Lyon 519.868 412.507 - -2,08 - - - -
-

-
-

Madrid 3.120.941 3.158.821 3.058.182 0,12 -0,65 13,49 5,05 4,23 5,06 -12,42 -

Marseille 888,043 872.264 840.000 -0,16 -0,75 4,16 2,55 2,86 - -6,38 -

Milano 1.733.490 1.602.623 1.495.260 -0,78 -1,37 3,56 -3,11 -4,04 6,70 -7,29 -9,15
München 1.293.590 1.298.941 1.281.613 0,04 -0,27 -0,68 -2,50 -2,73 29,74 1,92 6,04
Oslo 477.898 452.023 449.395 -0,55 -0,12 2,01 -1,86 -2,51 - -

-

Paris 2.590.800 2.176.243 - -1,33 - 2,95 4,51 - -15,09 -9,84 -

Praha 1.078.281 1.181.834 - 0,92 - -2,63 -2,16 - - -
-

Roma 2.778.872 2.916.414 2.826.488 0,48 -0,62 9,41 2,18 0,02 6,99 0,46 -0,10
Rotterdam 686.586 579.187 571.374 -1,69 -0,27 3,21 -1,14 -0,38 -14,21 -3,61 0,15
Stockholm 744.911 647.214 659.030 -1,40 0,36 -2,36 -3,81 -2,26 - - 10,52
Torino 1.190.688 1.143.378 1.054.067 -0,40 -1,61 6,31 -0,93 -1,89 - - -

Warszawa 1.315.600 1.596.100 1.659.400 1,95 0,78 1,33 3,14 1,03 21,36 18,23 3,50
Wien 1.641.841 1.531.346 1.492.864 -0,69 -0,51 -6,26 -7,15 -6,28 -3,29 -1,99 0,4

(1) ÀreaMetropolitana.
Fonts: Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona, Citiesofthe World, Barcelona, 1988, vol. V.

TokyoMetropolitan Government, Statistics ofWorld Large Cities, diversos anys.
Ajuntament de Barcelona, EstadísticaMunicipal, diversos anys.
Oslo Kommune, StatistikArbok for Oslo, diversos anys.
Utrednings-Och Statistik-Kontoret, Stockholms Kommun, StatistikArsbok fór Stockholm, diversos anys.
Elaboració pròpia.

El propòsit d'aquest escrit és exposar una breu anàlisi
comparativa d'un conjunt de ciutats i àrees metropolitanes
europees. Això ens permetrà, d'una banda, apropar-nos al
coneixement de les tendències demogràfiques d'algunes de les
principals aglomeracions urbanes del continent, i, d'altra banda,
ens proporcionarà un marc de referència dins el qual situar les
pautes seguides per la ciutat de Barcelona.

*

Aquest apartat ha estat elaborat bàsicament a partir de la investigació efectuada pel sociòleg
Joan Soler i Serratosa.
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El text s'estructura entorn de tres eixos principals. En primer
lloc, fem referència al creixement de la població entre 1970 i
1985, darrera data per a la qual disposem d'informació per a la
majoria de ciutats. En segon lloc, analitzem el comportament
dels dos factors demogràfics que intervenen de manera

immediata en aquest creixement: el moviment natural o
creixement vegetatiu -és a dir, la diferència entre naixements i
defuncions-, i el saldo migratori -diferència entre el nombre
d'immigrants i el d'emigrants. Naturalment, cada un d'aquests
elements són determinats o influenciats per múltiples variables
sociològiques, econòmiques o culturals, però queda fora de
l'abast d'aquest escrit abordar l'extens entramat de relacions,
causes i efectes que intervenen en cada cas. En tercer lloc,
considerem una de les principals conseqüències (i causes) que
s'esdevé del particular comportament dels factors demogràfics:
els canvis en l'estructura d'edats de la població, reflectit en el
seu envelliment. Finalment, hem inclòs a manera d'apèndix el



VII.2.2. Evolució demogràfica de les

Població

àrees metropolitanes
Creixement

anual acumulatiu

(%)

en el període 1970-1985

Saldo migratori
(per 1.000 hab.)

Creixement vegetatiu
(per 1.000 hab.)

Àrees
metropolitanes c. 1970 c. 1980 c. 1985 c. 1970-1980c. 1980-1985 c. 1970 c. 1980 c. 1985 c. 1970 c. 1980 c. 1985

Amsterdam 1.095.253 1.044.830 1.024.961 -0,47 -0,38 0,98 1,67 1,73 1,45 -1,34 9,46
Barcelona 2.706.380 3.096.748 3.031.720 1,36 -0,42 13,09 8,16 2,75 10,30 -0,36 -4,68
Bonn 384.677 455.953 474.200 1,71 0,79 2,35 -0,11 0,13 30,11 16,74 6,04
Bruxelles 1.075.136 997.293 976.536 -0,75 -0,42 -0,16 -1,05 -1,50 -1,62 -7,47 -2,25
Budapest 2.341.078 2.469.211 2.508.317 0,53 0,31 0,64 -2,51 -4,12 - 5,37 7,38
Dublin 852.219 1.003.164 1.020.796 1,64 0,35 16,25 13,24 9,45 - - -

Glasgow 2.504.909 2.414.813 2.358.727 -0,73 -0,47 1,48 1,20 0,82 -10,40 -10,02 -6,53
Kobenhavn 1.388.737 1.387.735 1.346.666 -0,01 -0,50 2,38 -2,31 -2,82 -18,22 -2,56 -2,96
Lille 991.555 1.047.603 0,50 - 9,57 7,89 - - - -

Lisboa 1.781.360 2.621.275 2.578.500 3,94 -0,33 9,70 16,43 2,61 - -

London 7.452.346 6.713.165 6.767.500 -1,04 0,16 3,77 2,21 3,04 -0,26 6,53 -

Lyon 1.065.966 1.101.208 - 0,30 - - - - -

Madrid 3.761.348 4.686.895 4.786.488 2,22 0,42 15,30 9,55 5,58 8,30 4,19 -

Marseille 964.812 1.108.660 - 1,27 - - 2,17 - - -0,39 -

Milano 3.162.729 3.226.755 3.221.325 0,20 -0,03 6,96 0,16 -0,59 2,26 -3,09 -2,10
München 2.112.410 2.300.083 2.315.899 0,85 0,14 - - -0,88 - 0,74 -

Paris 9.244.846 10.071.068 - 0,66 - 7,11 5,97 - -0,32 -0,77 -

Stockholm 1.349.173 1.386.980 1.435.474 0,28 0,69 - - 2,66 - 7,82
Warszawa 1.998.400 2.319.100 2.412.300 1,50 0,79 4,83 2,57 - 11,90 3,32

Font: Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona, Cities of theWorld V, Barcelona, 1988.
Elaboració própa.

càlcul d'una taxa demogràfica que constitueix, al nostre parer,
un bon índex del grau general de desenvolupament d'una
societat i del seu estat de salut, entès aquest en el sentit més
ampli. Es tracta de la taxa de mortalitat infantil, quemesura la
ratio existent entre les defuncions d'infants menors d'un any i el
nombre de nascuts vius.

A manera d'advertència preliminar hem de dir que, a causa de
la diversitat de les fonts d'informació i de les notables
diferències existents en la seva fiabilitat, cal considerar les dades
que aquí exposem com a indicadors de tendència i com a mitjà
per establir una classificació aproximada entre les ciutats segons
les variables considerades. D'altra banda, la diversitat de fonts
que ha calgut emprar fa que calgui entendre les dates i els
períodes que figuren en els quadres com aproximats (c.) en una

part dels casos.

Al quadre VII.2.1 exposem l'evolució demogràfica de 34
ciutats europees durant els períodes 1970-1980 i 1980-1985. Com
pot observar-se, la pèrdua de població és la característica més
generalitzada. Durant el decenni 1970-1980, 21 de les ciutats
estudiades perdien habitants, mentre que al quinquenni següent
hi ha cinc ciutats que s'incorporen a aquest grup amb pUdues
demogràfiques: Barcelona, Küln, Madrid, München i Roma.

Un altre fet a destacar és l'esmorteïment de la dinàmica
demogràfica de les ciutats entre el primer i el segon període.
Així, les ciutats que entre 1980 i 1985 continuen perdent
població ho fan a ritme més lent, i les ciutats que encara

guanyen habitants en aquest lustre tenen una taxa de creixement
anual generalment inferior a la del període 1970-1980. Les
excepcions corresponen gairebé totes a ciutats franceses i
italianes, que veuen accelerada la seva disminució poblacional.
Aquest és el cas de Lille, Marseille, Genova, Milano i Torino.
Finalment, hem d'esmentar el canvi de tendència esdevingut a
London i Stockholm, que assoleixen creixements positius en el
darrer quinquenni.
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VII.2.3. Població de 65 i més anys (c. 1985)

Kobenhavn
Stockholm
Oslo
Bruxelles
Berlin (DFR)
Wien

Hamburg
Genova
Rotterdam
Paris
Milano
Frankfurt

Lyon
Amsterdam
Glasgow
Budapest
Marseille
London (1)
Bonn
München
Praha
Birmingham
Torino
Barcelona
Lisboa
Küln
Lille
Roma

Madrid
Warszawa
Berlin (DDR)
Dublin
Bucaresti

140.161 23,9
141.000 21,6
91.924 20,4
27.765 19,6

361.052 19,4
291.769 19,4
289.607 18,4
136.352 17,9
99.370 17,2
371.132 17,1
251.014 16,8
102.344 16,7
67.884 16,5
113.140 15,9
121,979 15,8
326.286 15,7
136.120 15,6

1.049.138 15,5
43.600 15,2
196.247 15,2
178.060 15,1
150.563 15,0
154.688 15,0
252.289 14,8
115.520 14,3.
144.620 14,3
22.584 13,4
390.446 13,1
395.605 12,9
200.532 12,0
143.251 11,6
58.537 11,1

246.093 11,0

(1) ÀreaMetropolitana.
Fonts:
Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona, Cities ofthe World,Barcelona, 1988, vol. V.
TokyoMetropolitan Government, Statistics ofWorld Large Cities, varis anys.
Ajuntamentde Barcelona, Estadístiques de Salut, Barcelona, 1987.
Ajuntament de Barcelona, Estadística Municipal 1987.
Ayuntamiento de Madrid, Anuario Estadístko1988.
INE,Movimiento naturalde la población 1984.
OsloKommune, Statátik Arbok for Oslo 1987.
Stockholms Kommun, StatistikArbok fór Stockholm.
Amt fiirStatistik, Whalen und Einwohnenvesen, Statisches Jahrbuch Frankfurt am Main 1986.
Elaboració pròpia.
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Si establim una jerarquització de les ciutats en funció de la
variació de la població observada entre 1980 i 1985, Barcelona
se situaria en una posició intermèdia. Deixant de banda el cas
singular d'Istambul, amb un creixement explosiu propi de països
subdesenvolupats, els increments demogràfics més importants
corresponen a ciutats de països de l'est europeu. Pel que fa a les
ciutats que perden habitants, la taxa de -0,59 % anual que
correspon a Barcelona s'apropa més a les pèrdues moderades
que experimenten les ciutats alemanyes que no pas a les
elevades taxes negatives enregistrades per les ciutats del nord
d'Itàlia.

Evidentment, si prenem com a unitats d'anàlisi les àrees
metropolitanes, observarem una disminució en el nombre de
signes negatius en l'evolució demogràfica (quadre VII.2.2), si bé
la meitat de les àrees per a les que tenim informació perden
habitants entre 1980 i 1985. L'observació realitzada per a les
ciutats sobre la ralentització de la dinàmica demogràfica és
també vàlida per les àrees metropolitanes. En altres paraules,
l'afebliment demogràfic que afecta el centre dels nuclis
metropolitans s'estén també al seu hinterland immediat. La
revitalització de les àrees de London i Stockholm constitueix
novament una excepció. Pel que fa a Barcelona, l'evolució de la
seva àrea metropolitana se situa entre les de major pèrdua de
població.

Pel que fa als dos components del creixement de la població
(el creixement,vegetatiu i el creixementmigratori), tan sols
disposem de dades puntuals entorn als anys 1970, 1980 i 1985,
però no tenim sèries homogènies que ens permetin calcular el
pes que cadascun d'aquests elements ha tingut en l'increment o
en la pèrdua de població entre 1970 i 1985. En el cas de les
migracions, la informació és particularment fragmentària i de
fiabilitat limitada. Malgrat tot, podem tenir un coneixement
aproximat de les tendències generals, tal i com hem assenyalat
anteriorment.

Al quadre VII.2.1 s'exposa també el creixement vegetatiu de
les ciutats en forma de taxes per 1.000 habitants, per tal de
facilitar les comparacions. Com veiem, ladiferència entre

naixements i defuncions és negativa a la gran majoria de ciutats.
En el cas de Barcelona, aquest creixement natural negatiu iniciat
cap a l'any 1985 és encara feble comparat amb la resta de ciutats
europees. Pel que respecta a les àrees metropolitanes,
l'estructura d'edats més jove que les caracteritza és un element
important en l'assoliment de taxes de creixement vegetatiu més
elevades que no pas a les ciutats (vegeu el quadre VII.2.2). La
tendència més generalitzada és però la reducció d'aquest
creixement. Les excepcions que observem a Amsterdam i
London caldria confirmar-les amb sèries completes de
naixements i defuncions.

Com dèiem, les dades sobre migracions són les menys
completes i fiables. En general sembla que l'emigració està
infraregistrada respecte a la immigració, ja que d'altra manera

no es pot explicar la coexistència de saldos migratoris positius
amb creixements globals negatius, tenint en compte les taxes de
creixement natural observades anteriorment. Malauradament, el
mètode més senzill i fiable per calcular els saldos migratoris
-com a diferència entre el creixement total i el creixement
vegetatiu- no el podem utilitzar amb les dades que ara

disposem, de manera que no tenim altra alternativa que basar
nos en la informació que presentein als quadres VII.2.1 i
VII.2.2. Malgrat tot, d'aquestes taules en podem obtenir algunes
conclusions provisionals. D'una banda, els recents creixements
de les ciutats de London i Stockholm semblen estar recolzats per
un sòlid moviment immigratori, a banda de la lleugera



recuperació experimentada en el creixement vegetatiu. Els
mateixos elements podrien explicar el ralentiment en la pèrdua
demogràfica que experimenta Amsterdam en el quinquenni
1980-1985. D'altra banda, els creixements negatius en aquest
darrer període a ciutats del sud d'Europa com Barcelona,
Madrid, Milano, Torino o Roma semblen clarament relacionats
amb la persistència de saldos migratoris negatius que no poden
ser compensats per uns creixements vegetatius que han sofert
una davallada espectacular. En aquest sentit, hom diria que les
ciutats del sud d'Europa segueixen amb cinc o deu anys de
retard el cicle demogràfic en què les ciutats del nord i del centre
son capdavanteres. De ser vàlids aquests raonaments, les ciutats
de l'Europa mediterrània estarien, en general, travessant la fase
més depressiva de l'evolució de la seva població, però seria
raonable esperar una estabilització o una millora d'aquesta
situació, seguint els passos de les ciutats del nord i el centre
d'Europa en els darrers anys. Les ciutats dels països de l'Est, per
la seva banda, es trobarien encara en una etapa anterior,
assimilable als creixements explosius de les ciutats del sud
durant els anys cinquantes i seixantes.

Un tercer aspecte que voldríem considerar és el de
l'envelliment demogràfic. Al quadre VII.2.3 presentem
ordenades una sèrie de ciutats europees segons el seu índex
d'envelliment que, com veiem, assoleix valors prou dispersos:
entre l'11 % de Dublin o Bucaresti fins a cotes superiors al 20 `1/0
a Kobenhavn, Stockholm i Oslo. D'entre les 33 ciutats
seleccionades, Barcelona ocupa el lloc 27. De fet, la proporció
de persones majors de 65 anys que s'espera tingui Barcelona
l'any 2000 (entre un 19 i un 23 %) és l'envelliment que ja tenien
les principals ciutats escandinaves l'any 1980. Els nostres punts
de referència són, com en tantes altres ocasions, les ciutats de
l'Europa meridional, que mostren unes pautes força semblants a

les de Barcelona.

En síntesi, hem vist que Barcelona, com lamajoria de les
ciutats europees aquí considerades, perd població—a causadel
comportament seguit pel creixement natural i pel creixement
migratori— i, a més s'envelleix. Ni la ciutat ni l'àrea
metropolitana constitueixen un cas a part o extrem del que
succeeix en altres aglomeracions urbanes. Un cop analitzats els
principals trets demogràfics de tipus quantitatiu, finalitzarem
amb una breu referència a aquest índex sintètic sobre la qualitat
de vida de les ciutats que representa la taxa de mortalitat
infantil. Al quadre VII.2.4 veiem que Barcelona encara forma
part de les ciutats amb taxes de mortalitat infantil de dos dígits,
si bé el seu valor és més pròxim al que assoleixen les ciutats
escandinaves que no pas al d'algunes ciutats de l'est europeu.
Naturalment, en tots els casos considerats la tendència és
decreixent. I aquesta tendència il.lustra perfectament el repte
que actualment tenen plantejat les ciutats europees: una millora
de la qualitat de vida dels ciutadans enfront d'un creixement
quantitatiu que difícilment serà el protagonista de l'immediat
esdevenidor.

VII.2.4. Taxes de mortalitat infantil per
1.000 nascuts vius (c. 1985)

Bucaresti

Budapest
Warszawa
Praha

Sofia
Madrid
Lille
Milano
Bruxelles
Berlin (DFR)
Birmingham
Barcelona
Wien

Glasgow
Torino
Berlin (DDR)
Bonn
London (1)
Hamburg
Dublin

Frankfurt
München
Roma
Paris
Küln
Amsterdam
Oslo
Stockholm
Kobenhvn

21,60
21,00
17,73
17,38
13,21
12,16
11,82
11,69
11,05
10,60
10,55
10,47
10,39
9,95
9,82
9,62
9,39
9,26
8,65
8,62
8,60
8,54
8,48
8,30
8,15
7,96
7,50
6,66
6,03

(1) Àrea Metropolitana.
Fonts:
Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona, Cities ofthe World, Barcelona, 1988, vol. V.
TokyoMetropolitan Government, Statistics ofWorld Large Cities, varis anys.
Ajuntamentde Barcelona, Estadístiques de Salut, Barcelona, 1987.
Ajuntamentde Barcelona, Estadística Municipa11987.
Ayuntamiento de Madrid, Anuario Estadístico1988.
INE, Movimiento natural de lapoblación 1984.
Oslo Kommune, Statistik Arbok for Oslo 1987.
Stockholms Kommun, Statistik Arbok fór Stockholm.
Amt für Statistik, Whalen und Einwohnenvesen, Statisches Jahrbuch Frankfurt am Main 1986.
Elaboració pròpia.

91





Monografia 1
Un comentari a l'estimació de la renda
familiar disponible per capita a

Barcelona i municipis de la CMB





Estimació de la renda familiar disponible per capita

En ocasió de la publicació per part de l'Àrea d'Hisenda de
l'Ajuntament de Barcelona d'un treball en el que s'estima per al
1985 la Renda Familiar Disponible per capita (RFDpc) de'
Barcelona i els restants 26 municipis de l'antigaCMB, elaborat,
en el marc de l'Institut d'Estudis Metropolitans, pels
economistes JosepOliver, Isabel Busom i Joan Trullén, del
Departament d'Economia Aplicada de la UAB (*), ens ha
semblat adient publicar-ne una petita síntesi per tal que els
resultats d'aquest estudi tinguin lamés àmplia difusió possible
donat el seu interès.

De la mateixa manera, hem considerat interesant recollir els
resultats d'un altre estudi de les mateixes característiques, amb
estimacions per al 1983 i elaborat pels economistes Antoni
Castells, Xavier Güell i Martí Parellada, en el si del Centre
d'Estudis i Planificació, per a la Diputació de Barcelona (**).
L'àmbit de referència abasta tot Catalunya, més concretament,
els 135 municipis amb més de 5.000 habitants de dret i els totals
comarcals. Una síntesi dels dos treballs, ha estat publicada en el
número corresponent al primer quadrimestre d'enguany de la
Revista Econòmica de Catalunya del Col•legi d'Economistes.

Els punts en comú entre aquests dos treballs van més enllà de
l'estimació d'una mateixa magnitud per uns mateixos municipis,
donat que els dos utilitzen una metodologia bàsicament idèntica.
Així, els dos estudis estimen laRFDpc a partir,de procediments
indirectes que permeten establir una relació funcional entre la
renda i un conjunt de variables explicatives, bàsicament
variables lligades al consum i també a la producció.

Ha estat aquest paral.lelisme entre metodologies, variables i
àmbit geogràfic el que ens ha decidit a comentar els resultats de
l'estimació de la renda de 1985, lamés propera en el temps i per
això mereixedora de més atenció, posant com a punt de
referència —pensem que del tot vàlid— els resultats de
l'estimació datada el 1983 i referida a les comarques i als
municipis catalans de més de 5.000 habitants i capitals de
comarca. Lògicament, els resultats de l'estimació del 1985 no

necessiten ser comparats per fer-ne una valoració. Però no deixa
de ser cert, que aquest és un mètode acceptable de fer-ne una
contrastació qualitativa.

Algunes de les variables finalment seleccionades marquen una
de les diferències entre les dues estimacions. Mentre l'estimació
del 1983 és funció de la taxa d'activitat, el nombre de telèfons i
peticions pendents, el consum domèstic d'energia elèctrica i el
nombre de vehicles de turisme, l'estimació del 1985 insisteix en
la mateixa tipologia de variables —consum domèstic d'energia
elèctrica i nombre de turismes es repeteixen, el nombre de
conferències telefòniques interurbanes substitueix el nombre de
telèfons, i la taxa d'activitat és substituïdaper tres variables
referides a la categoria professional dels residents.

La relació funcional que lliga la variable a explicar—en

aquest cas la RFDpc— i les variables explicatives s'obté en els
dos estudis pel procediment de regressió lineal per mínims
quadrats ordinaris, a partir d'una mostra d'observacions
provincials. En els dos casos s'utilitza com a rendes provincials
de referència les estimades pel Banc de Bilbao pels anys 1983 i
1985 respectivament.

(*) Josep Oliver, Isabel Busom iJoan Trullén. Estimació de la rendafamiliar disponibleper
capita de Barcelona, els seusdistrictes iels27 municipis de la CMB (1985). Ed. Área d'Hisenda.
Ajuntament de Barcelona. 1989

(**) Antoni Castells, XavierGüell iMartí Parellada. Estimació de la renda de les comarques
iels principals municipis de Catalunya. Ed. Diputació de Barcelona. 1989

El procés de selecció de les relacions funcionals i de les
variables explicatives ha seguit en els dos estudis uns camins per
moments idèntics, com ara l'intent de segmentar la mostra
d'observacions en sub-grups amb tipologia comuna, intent que al
final no han tingut viabilitat. En altres aspectes, la metodologia
ha estat diferent. Pel que fa a l'estimació de 1985 es treballa amb
tres tipus de models, intentant estimacions i contrastacions
alternatives, escollint finalment l'estimació que proporciona uns

resultatsmés ajustats, segons els autors, al que en teoria s'hauria
d'esperar. A la de 1983, només s'utilitza un sol model en el que
es van variant les variables explicatives; s'inicia el procés amb
una equació amb vuit variables exògenes que, en funció del seu
grau de significativitat, esmanté o s'anul.la per la següent
equació. Aquest procés es repeteix fins a obtenir una relació
funcional en la que tant la significació del conjunt com la de les
diferents variables sigui estadísticament acceptable. L'intent de
correcció del consum d'energia elèctrica en funció del lloc de
residència del consumidor, i no segons el lloc on efectivament es
realitza el consum, és una de les notes metodològiques
destacables de l'estimació per al 1983.

Aquestes diferències metodològiques, més formals que
conceptuals, poden ajudar a explicar algunes de les diferències
que es produeixen als resultats. Per contra, no és tan rellevant la
diferència de dos anys que separa les dues estimacions, donat
que l'estructura de consum es presumeix estable a termini mitjà i
homogènia en els diferents àmbits estudiats.

Un dels objectius de treballar amb les dues estimacions alhora
—deixant de banda la comparació directa i en termes absoluts
dels resultats de les dues estimacions, fet que conceptualment,
no seria prou correcte— no és altre que intentar contextualitzar
els resultats de l'estimació per a Barcelona i municipis de la
CMB amb dades de 1985 amb els nivells de renda estimats per a
la resta de Catalunya pel 1983. És per això que no es donarà
tanta importància als valors absoluts —renda mesurada en

pessetes— com als valors relatius.

Tot i amb això, cal dir que en l'estudi per al 1983, en referir-se
a tot Catalunya, s'ha pogut incorporar la restricció que la suma

de les rendes comarcals coincidís amb la suma de les rendes
estimades per a les províncies catalanes, efectuada pel Banc de
Bilbao. En el cas de l'estudi per al 1985, això no era possible ja
que només es refereix als 27 municipis metropolitans. Això
potser explica el fet que els valors absoluts obtinguts per al 1985
siguin força superiors—tot i tenint en compte el creixement real
i nominal de la renda entre els dos anys— als que s'han estimat
per al 1983.

D'altra banda, és prou conegut que per diverses raons

—disponibilitats estadístiques, diferents relacions funcionals no

considerades, etc.— aquest tipus d'estimacions assoleixen la
seva màxima significació i coherència quan s'utilitzen sense

perdre de vista el context d'on han sorgit. En altres paraules,
tenen una validesa relativa que perd consistència si dels resultats
se'n fa un ús descontextualitzat, i a mesura que l'àmbit de
referència ésmenor.

Així, l'anàlisi comparativa entre ambdues estimacions es farà
referint els diferents volums de renda disponible estimada per a
cada comarca, municipi o districte a un punt de referència comú

que, segons les necessitats, pot ésser el volum de renda familiar
disponible per capita a Catalunya o a la província de Barcelona.
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M.1.1. Estimació de la renda familiar disponible per capita. 1983
(comarques imunicipis de més de 5.000 habitants de la Regio Metropolitana de Barcelona)

RFD,pc
núms. Index

RFD

núms. Index
(1)

Alt Penedès 84,57 96,93 Maresme 85,40 97,88
Sant Sadurní d'Anoia 83,48 95,69 Arenys de Mar 85,64 98,16
Vilafranca del Penedès 83,32 95,50 Argentona 88,21 101,11

Calella 91,24 104,58
Baix Llobregat 77,79 89,16 Canet de Mar 87,49 100,29
Castelldefels 92,74 106,30 Malgrat de Mar 77,44 88,75
Cornellà de Llobregat 74,38 85,24 Masnou, el 89,38 102,45
Esparreguera 83,47 95,67 Mataró 81,30 93,15
Gavà 79,04 90,61 Montgat 81,03 92,88
Martorell 87,37 100,14 Pineda de Mar 83,88 96,14
Molins de Rei 83,90 96,17 Premià de Mar 78,51 89,99
Olesa de Montserrat 77,59 88,93 Premià de Dalt 89,29 102,34
Pallejà 80,61 92,38 Tordera 76,86 88,09
Prat de Llobregat, el 73,92 84,72 Vilassar de Dalt 80,77 92,59
Sant Andreu de laBarca 75,39 86,40 Vilassar de Mar 93,23 106,87
Sant Boi de Llobregat 75,60 86,65
Sant Feliu de Llobregar 75,26 86,27 Vallès Occidental 80,77 92,58
Sant Joan Despí 76,64 87,84 Barberà del Vallès 78,28 89,73
Sant Vicenç dels Horts 73,35 84,07 Caldes de Montbui 87,98 100,84
Viladecans 71,51 81,96 Castellar del Vallès 90,79 104,06

Cerdanyola del Vallès 73,00 83,66
Barcelonès 92,79 106,36 Montcada i Reixac 79,55 91,18

Badalona 74,64 85,56 Ripollet 71,51 81,97
Barcelona 100,- 114,62 Rubí 74,97 85,93
Esplugues de Llobregat 83,53 95,74 Sabadell 81,20 93,07
Hospitalet de Llobregat, 76,32 87,48 SantCugat del Vallès 95,39 109,33
Sant Adrià de Besòs 74,02 84,84 SantQuirze del Vallès 81,98 93,96
Sant Just Desvern 98,47 112,86 Santa Perpètua de Mogoda 82,18 94,20
Santa Coloma de Gramenet 70,58 80,89 Terrassa 80,27 92,01

Garraf 83,17 95,33 Vallès Oriental 85,52 98,02
Sant Pere de Ribes 74,25 85,11 Canovelles 73,09 83,77
Sitges 108,16 123,97 Cardedeu 91,46 104,83
Vilanova i la Geltrú 79,18 90,76 Franqueses delVallès, les 83,62 95,84

Garriga, la 89,51 102,61
Granollers 91,00 104,30
Llagosta, la 73,63 84,39
Mollet del Vallès 78,49 89,97
Montmeló 74,38 85,24
Montornès del Vallès 79,72 91,37
Parets del Vallès 90,59 103,82
Roca delVallès, la 80,91 92,74
Sant Celoni 78,62 90,11

Catalunya 87,24 100,-

Renda per capita municipal
(1) Índex = 100

Renda per capita Barcelona

Renda per capita municipal
(2) Índex - 100

Renda percapita Catalunya
Font: Castells, Güell, Parellada. Estimació de la renda de les comarques idelsprincipals municipis de Catalunya. Ed. Diputació de Barcelona. 1989.
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Estimació de la renda familiar disponible per capita als municipis
de la Regió Metropolitana de Barcelona. 1983

Els resultats de l'estudi elaborat amb dades del 1983 dibuixen
una Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) dividida en tres
àrees en funció del seu nivell de renda estimada. Una d'aquestes
àrees és la formada per les comarques del Vallès Oriental,
Maresme i AltPenedès, que esmou en un interval a l'entorn de
la mitjana catalana —entre un 96 i un 104 %. En un nivell
lleugerament inferior a aquesta mitjana—per sota del 93 `1/0—
es troben les comarques del Baix Llobregat i Vallès Occidental,
mentre que el Barcelonès sobresurt per sobre de la mitjana. La
comarca del Garraf és de difícil classificació i, encara que amb
certes reserves, es pot considerar dins el grup amb una renda
equiparable a la de lamitjana de Catalunya.

Aquests resultats al nivell comarcal es veuen molt matisats si
ens fixem amb els resultats obtinguts a nivell municipal. En
concret, i aquest seria el cas més extrem, dels set municipis del
Barcelonès, n'hi ha dos, Barcelona i Sant Just Desvern, que
compten amb uns nivells de renda entre un 10 i un 15 %
superiors a la mitjana de Catalunya; Esplugues hi està
lleugerament per sota, Badalona, l'Hospitalet i Sant Adrià es
mouen en una banda entre un 12 i un 16 % també per sota de la
mitjana, mentre que els residents de Sta. Coloma de Gramenet
tenen una renda per capita inferior al 81 <>/o de la mitjana
catalana.

De contrastos entre nivells de renda municipals, se'n donen
també al Garraf, on Sitges es manifesta com el municipi de la
RMB amb el nivell de renda per capita més elevat, mentre que
els altres dos municipis importants de la comarca resten

clarament per sota de la mitjana. Ocorre el mateix, sense una
dispersió entre extrems tan acusada, al Baix Llobregat i al Vallès
Occidental, les dues comarques que de mitjana tenen un nivell
de renda més baix. Entre els municipis del BaixLlobregat
destaquen clarament per dalt Castelldefels i, en un segon terme,
Martorell. AlVallès Occidental sobresurten Sant Cugat,
Castellar i Caldes de Montbui. A la resta de comarques, els
contrastos són menors i el nivell de renda comarcal és força
indicatiu i aplicable a la majoria de municipis.

Pel que fa a la situació delmunicipi de Barcelona, constatem
que, segons l'estimació per al 1983, disposa d'una RFDpc
superior en un 14,6 % a la mitjana de Catalunya i un 24,2 `)/0
superior a la resta de Catalunya —un cop exclosa Barcelona.
Segons aquesta estimació, només tres municipis de Catalunya
disposarien d'una RFDpc superior a la de Barcelona. Es tracta
de Lloret, Vila-seca i Salou i Sitges, tots tres municipis
d'accentuada especialització turística, en què sembla evident que
les variables emprades en l'estimació n'han sobrevalorat la
RFDpc, tot i l'intent d'assignar els consums domèstics d'energia
elèctrica en funció del lloc de residència i no del consum.

Un cop avançats els resultats més destacables, i que es

mostren exhaustivament al Quadre M.1, cal plantejar-se la seva

significació i molt especialment el grau de validesa. No s'ha
d'oblidar, com ja s'ha dit, que aquest tipus d'estimacions tenen
un valor molt relatiu i la seva significació vamolt lligada a la
metodologia i variables aplicades i en darrer lloc a la qualitat i
exhaustivitat de la informació estadística utilitzada. No és menys
cert però, que és un dels pocs camins viables que els estudiosos
tenen al seu abast per assolir uns nivells de coneixement
acceptables de variables econòmiques bàsiques i que no tenen
an registre estadístic.

En aquest treball en concret, i a causa bàsicament de les
variables explicatives utilitzades—taxa d'activitat, consum
domèstic d'energia elèctrica per capita imputat al lloc de
residència del consumidor, turismes per capita i telèfons i
peticions pendents per capita— i la diferent ponderació a l'hora
d'explicar el valor de la variable RFDpc, es pot parlar d'una
estimació lleument esbiaixada a favor dels nuclis urbans,
especialment els grans, que alhora, penalitza els nuclis rurals.
Aixòexplica en part que, gairebé sense excepció, els respectius
nivells de renda estimats per als conjunts comarcals siguin
inferiors als dels principals nuclis urbans de la comarca; al
mateix temps, sobrevalora la renda dels municipis i comarques
amb una clara especialització turística i de segona residència, i
també tendeix a sobrevalorar aquells municipis —especialment
les capitals de província i de comarca— amb notable
concentració d'activitat terciària. Totplegat comporta
segurament que Barcelona resulti sobrevalorada, així com
municipis—limitant-nos als de la Regió Metropolitana— com
ara Sitges, Castelldefels, Vilassar, Granollers o Parets del
Vallès.

Alguns d'aquests factors, però, es compensen entre si, i
converteixen parcialment en irrellevants alguns d'aquests efectes
adversos. El resultat final d'aquest conjunt de factors es podria
resumir que les estimacions estarien lleument sobrevalorades a

les zones turístiques, especialment del litoral, i als grans nuclis
urbans, sobretot els d'especialització terciària. La sobrevaloració
de la renda en aquests indrets repercuteix necesàriament en una
subvaloració de la renda dels nuclis i comarques rurals, on
l'agricultura sigui l'activitat predominant, i en els que els hàbits
de consum són diferents dels urbans.

Estimació de la renda familiar disponible per capita als municipis
de la CMB. 1985

L'estimació basada en dades del 1985 per als municipis de la
CMB i els districtes de Barcelona es concreta en una forta
dispersió de nivells de renda que, mesurada en números índex
Catalunya = 100, va des d'un nivell superior de 136,48 per Sant
Cugat a la cota mínima representada per SantaColoma de
Gramenet amb un valor de 58,48. Entre aquests dos valors es
troben els restants 25 municipis.
Clarament per sobre de la mitjana catalana, a més de Sant

Cugat, destaquen Barcelona i Sant Just, seguits de prop per
Castelldefels, Santa Coloma de Cervelló i Tiana. A l'entorn de
la mitjana hi ha tres municipis—Molins de Rei, Montcada i
Reixac i Montgat. Els 19 municipis restants compten, segons
aquesta estimació, amb nivells de renda inferiors a lamitjana
catalana. Fins i tot dins d'aquest grup, hi ha alguna distinció
clara a fer. A l'interval que abastaria aquells municipis amb una

renda per capita estimada entre un 5 i un 15 `)/0 inferior a la
mitjana de Catalunya, s'hi localitzen: Cerdanyola, Esplugues,
Gavà, el Papiol, Sant Climent i Sant Feliu. La resta de municipis
disposen d'una renda inferior en més d'un 15 % a la mitjana
catalana, i en destaquen, en els graons més baixos, els tres
municipis del Barcelonès Nord, especialment SantaColoma de
Gramenet, que no assoleix ni tan sols el 60 % de la mitjana, i
—a l'àrea del Llobregat— el Prat, Viladecans i l'Hospitalet.
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M.1.2. Estimació de la renda familiar

disponible per capita a Barcelona
i resta de municipis de la CMB. 1985.

Comparació amb l'estimació de 1983

Municipi

RFDpc (1985)
núms. Index
(1) (2)

RFDpc (1983
núms._ Inde
(1) (2)

Barcelona 100,- 126,38 100,- 114,62

Badalona 60,02 75,86 74,64 85,56
Castelldefels 88,45 111,79 92,74 106,30
Cerdanyola del Vallès 69,92 88,36 73,00 83,66
Cornellà de Llobregat 66,79 84,41 74,38 85,24
Esplugues de Llobregat 72,01 91,01 83,53 95,74
Gavà 72,19 91,24 79,04 90,61
Hospitalet de Llobregat, l' 64,72 81,80 76,32 87,48
Molins de Rei 81,24 102,67 83,90 96,17
Montcada i Reixac 77,25 97,63 79,55 91,18
Montgat 77,23 97,61 81,03 92,88
Pallejà 66,53 84,08 80,61 92,38
Papiol, el 74,84 94,58 - -

Prat de Llobregat, el 60,72 76,74 73,92 84,72
Ripollet 64,34 81,32 71,51 81,97
Sant Adrià de Besòs 58,52 73,96 74,02 84,84
Sant Boi de Llobregat 66,33 83,82 75,60 86,65
Sant Climent de Llobregat 69,91 88,35 - -

SantCugat del Vallès 107,99 136,48 95,39 109,33
Sant Feliu de Llobregat 71,01 89,74 75,26 86,27
Sant Joan Despí 64,59 81,62 76,64 87,84
Sant Just Desvern 98,38 124,34 98,47 112,86
Sant Vicenç dels Horts 64,88 82,00 73,35 84,07
Santa Coloma de Cervelló 87,64 110,75 - -

Santa Coloma de Gramenet 46,27 58,48 70,58 80,89
Tiana 88,28 111,56 - -

Viladecans 62,81 79,38 71,51 81,96

CM13 84,82 107,19 -
-

CMB sense Barcelona 65,92 83,31 - -

Districtes:
1 CiutatVella 80,59 101,84
2Eixample 118,12 149,27
3 Sants-Montjuïc 90,85 114,82
4 Les Corts 131,62 166,34
5 Sarrià-Sant Gervasi 140,53 177,60
6 Gràcia 106,77 134,93
7Horta-Guinardó 87,64 110,76
8 Nou Barris 72,54 91,67
9 Sant Andreu 88,13 111,38
10 Sant Martí 87,81 110,97

(1) Índex =

Renda per capita municipal
Renda per capita Barcelona

(2) Índex =
Renda per capita municipal
Renda per capita Catalunya

100

100

Font: Oliver,Busom iTrullen. Estimació de la rendafamiliardisponible per capita de Barcelona,
elsseus districtes i els 27 municipis de la CMB (1985).
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Pel que fa als districtes, la dispersió entre els dos extrems és
també molt considerable, i mesurada en números índex per
Barcelona = 100, va des de 72,54 a Nou Barris fins a 140,53 a

Sarrià-Sant Gervasi. Curiosament, no hi ha cap districte amb
unaRFDpc estimada comparable a la del conjunt de la ciutat.
N'hi ha quatre que tenen nivells de renda superiors a la mitjana
mentre que els sis restants, els tenen molt per sota.

Com ja s'ha avançat, els resultats d'aquesta estimació s'han
obtingut a partir de la combinació de sis variables explicatives
-vehicles de turisme, consum domèstic d'energia elèctrica,
conferències telefòniques interurbanes, professionals i tècnics
residents, personal directiu de l'administració pública i directors
i gerents d'empreses residents i ocupats en finances i

assegurances residents. No cal insistir que les limitacions i
validesa de l'estimació es veu sotmesa als mateixos
condicionaments que en el cas del treball realitzat amb dades
del 1983.

Dels resultats obtinguts en el Quadre M.2, tot i que la
comparació no pot ser del tot homogènia, hom no pot estar-se
d'establir algunes valoracions derivades del coneixement del
medi i algunes comparacions amb els resultats de l'estimació per
al 1983.

En l'estimació per al 1985, la dispersió de nivells de renda

municipals hi és més elevada -els residents a Sant Cugat
gaudeixen d'una renda mitjana equivalent a 2,33 la mitjana dels
residents a SantaColoma de Gramenet, els dos casos extrems.

En l'estimació per al 1983, la renda superior era equivalent a

1,42 vegades la més baixa. Els nivells de renda estimada per al
1985 obtinguts per als municipis del BarcelonèsNord,
especialment per Santa Coloma de Gramenet i Badalona
semblen molt baixos, sobretot si es compara amb estimacions

assignades a altres municipis veïns. Sembla raonable que Sant
Adrià i Santa Coloma apareguin com els dos municipis de l'àrea
amb menys renda disponible per capita, però resulta més

qüestionable una diferència entre els dos nivells de més del
26 `)/0 a favor de Sant Adrià, on un barri com el de la Mina

representa aproximadament el 30 % de la població censada i el

40 % de la real estimada.

D'altra banda, hom diria que la renda dels dos grans
municipis metropolitans, l'Hospitalet i Badalona, també està
subestimada. En el cas de Badalona, sobta la seva classificació
molt per sota de municipis com ara Ripollet, Sant Vicenç dels
Horts o Montcada i Reixac. Es podria dir el mateix de Sant Joan

Despí, superat per municipis del delta del Llobregat, com ara

Sant Boi i Cornellà. Així, en l'estimació del 1985, i amb
l'excepció de Barcelona, sembla existir una certa correlació
negativa entre població resident i nivell de renda per capita
estimat.

Pel que fa a les estimacions del 1985 per districtes, cal
remarcar la notable diversitat entre uns i altres, en una

proporció de 2 a 1, proporció que sens dubte seria més elevada
si el nivell territorial emprat fos menor -barris o illes de cases,

en comptes de districtes. Així, dels 10 districtes de la ciutat n'hi
ha 6 per sota la mitjana de la ciutat i 2 per sota la del conjunt
dels municipis metropolitans estudiats, encara que tots ells

superen la mitjana de laperifèria metropolitana, és a dir, la
CMB un cop exclosa Barcelona. Dels resultats obtinguts, i com
els mateixos autors ja apunten, potser el més qüestionable és el

que atorga a Ciutat Vella una renda superior a la de Nou Barris.



Monografia 2
Evolució i oportunitats de futur
de l'aeroport de Barcelona





Introducció

L'aeroport és una de les infrastructures físiques de transport
més cabdals i decisives per al desenvolupament i funcionament
eficaç de tota metròpoli moderna. En el cas de Barcelona,
només cal dir que en l'enquesta turística que presentem en

aquest mateix número referida al període febrer
abril, el 44 % dels visitants que pernocten en hotels de la ciutat
hi han arribat per via aèria. Tot i aquesta importància, tothom
està d'acord a considerar les greus mancances de les
instal.lacions de l'aeroport i s'ha endegat un procés que ha de
conduir a ampliar-lo i modernitzar-lo d'aquí a l'any 1972.

És per tot plegat que ha semblat interessant efectuar una certa
recapitulació sobre la informació disponible—d'altra banda
molt menys elaborada i accessible del que seria convenient
entorn de les característiques físiques de les instal•lacions, el
tràfic que canalitzen, la situació actual i les potencialitats de
l'aeroport i les característiques del projecte de reforma. Tot
plegat amb una voluntat de proporcionar a la ciutadania una
visió de síntesi de la situació i elements de judici en un tema

especialment important.

Situació física.

La superfície total que ocupen les instal•lacions aeroportuàries
és de 953 ha amb un perímetre total de 13,4 km
aproximadament, i amb una elevació respecte al nivell delmar
que oscil•la entre 4,3 m —a la capçalera 20— i 2,5 m—a la
capçalera 02.

La configuració del camp de vol respon a un sistema de dues
pistes en forma de V tancada, connectades a les àrees
d'estacionament. L'aeroport disposa de dos estacionaments per
aeronaus. El principal correspon a la terminal de passatgers,
amb una superfície de 380.933 m2 i amb una capacitat de 59 llocs
senyalitzats, dels quals una gran part corresponen a l'aviació
general. El segon està destinat a terminal de càrrega, amb una

superfície de 75.000 m2 i amb una capacitat de 5 llocs
d'estacionament. Actualment, la terminal de passatgers amb una

superfície construïda de 35.000 m2 atén tots els fluxos de tràfic
interiors i internacionals. La terminal de mercaderies té una
superfície de 25.000 m2.

Els aspectes més favorables de la seva ubicació són la
proximitat a la concentració urbana i la facilitat d'accés, ja sigui
per l'autovia de Castelldefels o pel ferrocarril des de l'estació de
Sants i, des de fa poc, des de tota la línia de Mataró. Si
considerem la seva capacitat d'atracció, en traçar una isocrona
de 30minuts, veiem que un 52 % del total de la població de
Catalunya i un 53 del total d'empreses catalanes tenen un

accés fàcil per carretera.

Malgrat aquests aspectes positius, aquest emplaçament també
presenta importants inconvenients: les condicions geològiques
—problemes de drenatge i de fonamentació— i laproximitat al
nucli urbà de Prat del Llobregat, que comporta soroll i
perillositat per als seus habitants.

Evolució del trànsit de passatgers i del tràfic de mercaderies
durant el període 1971-1988

En analitzar l'evolució del volum de tràfic durant aquest
període, veiem que, després del fort creixement experimentat en
els anys 70, va seguir una etapa de forta recessió que va incidir
de forma continuada fins l'any 1985. Entre els anys 1979 i 1985,
el volum de passatgers i de mercaderies, tant en vols interiors
com internacionals, es va reduir en un 14,7 i un 31,8 %
respectivament, i se situà a nivells de l'any 1977.

Si considerem solament el tràfic interior, constatem que la
davallada és moltmés profunda, ja que el nombre de passatgers
disminueix en un 23,7 `1/0 i el de mercaderies en un 52,0 %.
Aquest retrocés afectà tot el sistema aeroportuari estatal, que
registrà una forta reducció del tràfic regular interior que passà
d'un nombre de 4,5 milions de passatgers, l'any 1979, a un
volum lleugerament superior als 3,7 milions, l'any 1985. Les
raons de la crisi varen ser l'increment del preu dels combustibles
i la seva repercussió tarifària i la crisi econòmica que va incidir a

escala mundial. Tambécal afegir que la menor activitat
empresarial i el més acurat control per part de les empreses de
les despeses de viatge van repercutirmolt directament en una

disminució del tràfic interior.

Aquesta recessió va incidir amb més intensitat a Catalunya
que a la resta de l'Estat. Això ho palesa la pèrdua progressiva de
pes de l'aeroport de Barcelona en relació amb el conjunt del
tràfic aeroportuari de l'Estat, ja que l'impacte de la crisi hi fou
més intens i el tràfic generat estava més condicionat pels viatges
de negocis que no pas pels fluxos turístics, els quals tenen una

gran rellevància en el conjunt de l'Estat imantingueren un

comportament menys depressiu. L'any 1988, però, es produeix
unaestabilització en laparticipació de l'aeroport de Barcelona
en el conjunt estatal, la qual cosa podria implicar una inflexió en

la tendència depressiva.

El tràfic internacional ha seguit un comportament similar a
l'interior, encara que amb menors oscil.lacions, durant aquest
període. S'observa una clara especialització en els vols regulars i
la quasi inexistència de vols no regulars que, en general, tenen
per destinació l'aeroport de Girona. En el trienni 1986-1988, es
constata un increment del tràfic total en xifres absolutes,
especialment el 1986, any en què se sortia d'un període de
notable estancament.
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M.2.1. Evolució
de Barcelona

del tràfic interior d'aeronaus,
(1971-1988)

Avions

passatgers i mercaderies

Passatgers

a l'aeroport

Mercaderies

'11.1•111111111~1/1111Iffu 11P' -4111111111111111~111111 IIIIIII.rillipliell~~~a~
1971 34.127 33.168 959 1.915 1.844 71 21.518 21.477 41

1972 31.962 31.043 919 2.157 2.085 72 23.669 23.633 36
1973 35.536 34.550 986 2.487 2.402 85 28.213 28.156 57

1974 39.586 38.315 1.271 2.611 2.509 102 29.231 29.156 75

1975 45.116 43.613 1.503 2.977 2.861 116 26.858 26.842 16

1976 46.481 44.829 1.652 3.381 3.250 131 30.573 30.550 23
1977 49.292 47.171 2.121 3.819 3.649 170 36.869 36.755 114
1978 51.682 49.859 1.823 4.400 4.245 155 40.819 40.755 64

1979 52.324 58.380 1.944 4.549 4.403 146 41.275 41.021 254

1980 52.885 51.315 1.570 4.157 4.028 129 41.057 40.002 65

1981 47.237 45.634 1.603 3.897 3.744 153 39.005 38.940 65

1982 46.308 44.750 1.558 3.861 3.724 137 34.975 34.928 47

1983 48.229 46.093 2.136 3.818 3.714 104 32.242 32.236 6
1984 44.979 42.635 2.344 3.592 3.540 52 29.481 29.453 28

1985 46.062 43.491 2.571 3.676 3.534 142 27.147 27.093 54

1986 47.252 43.474 3.778 3.876 3.802 74 28.132 28.100 32
1987 50.893 44.980 5.913 4.335 4.218 117 24.459 23.240 1.218

1988 61.427 52.415 9.012 4.752 4.592 160 30.595 27.119 3.477

M.2.2. Evolució del tràfic internacional
de Barcelona (1971-1988)

d'aeronaus, passatgers i mercaderies a l'aeroport

Avions
--

Passatgers Mercaderies

' o regular Total . Total .

. -

1971 22.204 18.584 3.620 1.173 838 335 13.729 13.144 585
1972 23.718 20.489 3.229 1296 967 329 16.044 15.560 484
1973 24.030 21.082 2.948 1.414 1.076 338 18.102 17.133 969
1974 24.798 22.141 2.657 1.367 1.076 291 17.358 16.476 882
1975 24.819 21.437 3.382 1.408 1.053 355 13.794 13.052 742

1976 24.015 21.801 2.214 1.297 1.097 200 15.126 14.082 1.044
1977 25.064 21.999 3.065 1.536 1.230 306 18.031 16.160 1.871
1978 25.970 22.709 3.261 1.692 1.369 323 21.138 16.874 4.264
1979 26.419 23.230 3.189 1.714 1.375 339 18.124 16.143 1.981
1980 26.542 24.081 2.461 1.644 1.398 246 16.678 15.813 865

1981 26.122 24.102 2.020 1.655 1.472 183 18.713 17.591 1.122
1982 25.876 23.812 2.064 1.642 1.482 160 18.553 17.913 640
1983 25.192 22.974 2.218 1.643 1.527 116 18.684 18.401 283
1984 24.961 22.402 2.559 1.736 1.578 158 19.553 18.408 1.145
1985 25.692 22.776 2.016 1.783 1.616 167 17.917 17.331 586

1986 27.254 24.156 3.098 2.221 1.848 373 16.922 16.309 613
1987 29.171 25.561 3.610 2.345 2.100 245 19.606 19.147 459
1988 34.836 29.981 4.855 2.482 2.225 257 25.046 24.018 1.028

Font: Subsecretana d'Aviació Civil. Elaboració pròpia.
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Evolució del trànsit aeroportuari de passatgers. 1980-1988
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Quant a l'any 1988, hom analitzarà per separat els vols
internacionals que es generen durant la temporada d'estiu dels
de la d'hivern, considerant una setmana tipus de dilluns a

diumenge. Durant aquesta setmana tipus de la temporada
d'hivern, el nombre de vols va ser de 618 i el de passatgers de
40.984. Durant la d'estiu, es van registrar 695 vols i un total de
53.492 passatgers. L'increment de l'estiu respecte de l'hivern és
d'un 30,5 % pel que fa a tràfic de passatgers i d'un 12,4 % pel
que fa al nombre de vols. La quasi totalitat de les companyies
aèries que els van realitzar són europees. La mitjana de
passatgers per vol és de 59,0 a l'hivern i de 76,7 a l'estiu, la qual
cosa fa pensar en un superior nivell d'ocupació i, possiblement
també, en aeronaus de majors dimensions a l'estiu.

Si analitzem les ampliacions que s'han programat en vols
internacionals regulars per aquest estiu del 1989, en relació amb
l'hivern anterior, es registra un increment de 94 vols; en
contraposició, l'any passat, aquest increment només fou de 77
vols setmanals. Això implica que les 17 ciutats afectades per
aquestes variacions han augmentat els seus vols amb Barcelona
en un 86,2 %. Com a dades més remarcables, podem apuntar
que les ciutats que més han augmentat la seva freqüència de vols
amb destinació a Barcelona sónZuric, Amsterdam i Londres.
Birmingham inaugura línia amb Barcelona amb 7 vols
setmanals. Finalment, respecte als vols transoceànics, Iberia ha
programat 6 vols directes setmanals amb NovaYork, que són
noves línies, i la TWA n'ha programat 7, però aquests amb
escala a Madrid o Lisboa. Aquesta nova programació conjunta
representa un augment de 8 vols respecte a l'anterior.
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M.2.3. Modificacions produïdes en els vols
a Barcelona. Estiu 89

Total de vols per setmalEstiu

Iberia Amsterdam 7 14

Iberia Birmingham 3

Iberia Copenhaguen 4 7

Iberia Düsseldorf 7

Iberia Hamburg 6 7

Iberia Londres 14 21

Iberia Nova York 6

Iberia Roma 7 11

Iberia Manchester 4 7

Iberia Zuric 7 14

Air France Niça 4 6

Air France Lió 4 7

Air Algerie Alger 2 3

Alitalia Milà 7 14

Alitalia Roma 7 11

BritishAirways Londres 7 14

BritishAirways Birmingham 4

KLM Amsterdam 7 10

Lufthansa Stuttgart 6

SAS Copenhaguen 6 7

Swissair Zuric 7 12

TAP Lisboa 4 5

TWA New York (one stop) 5 7

Font: Ajuntament de Barcelona.
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Si considerem la distribució entre tràfic interior i internacional
dels fluxos de passatgers, observem que, fins l'any 1980,
s'incrementa la participació del tràfic interior, mentre que
l'internacional va minvant de pes. A partir del 1980 es produeix
la situació contrària: comença a augmentar el percentatge de
tràfic internacional i es redueix la participació de l'interior.

L'any 1988, es produeix una inflexió en la tendència i es registra
una forta millora de l'interior, de forma que un 65,7 % del tràfic
total correspon a l'interior i un 34,3 % a l'internacional.

Si diferenciem entre tràfic regular i no regular, sigui interior o
internacional, l'aeroport de Barcelona absorbeix la quasi
totalitat del tràfic regular del sistema aeroportuari català. L'any
1988, aquest tipus de tràfic representa un 94,2 ')/0 del volum total
de passatgers de Barcelona. El tràfic no regular és poc rellevant
en el cas de l'aeroport de Barcelona.

Quant als fluxos de passatgers, aquests estan molt
concentrats: el regular interior bàsicament amb Madrid i amb les
Illes Balears i el internacional amb Europa. L'any 1988, el pont
aeri amb Madrid va representar un 30,7 % del tràfic interior de

l'aeroport de Barcelona. Malgrat la inestabilitat laboral de la

companyia Iberia, 1.459.746 passatgers van utilitzar aquest
servei el 1988, el que representa un increment d'un 14 ')/0
respecte de l'any anterior.

Pel que fa al tràfic de mercaderies, l'internacional ha
representat a l'entorn d'una tercera part del volum total
d'activitat de l'aeroport de Barcelona fins l'any 1982. L'any 1983
es produeix un increment de participació, peròmés per
disminució de les mercaderies interiors que per increment de les
internacionals. A partir del 1987 i, sobretot del 1988, es
produeix un augment absolut i relatiu molt important de les
mercaderies internacionals que arriben a representar el 45 % del

total, mentre que les mercaderies interiors no comencen a

recuperar-se en termes absoluts fins el 1988, després de

disminuir-ne el volum sense interrupció des del 1980. Així, el
component internacional dels fluxos de mercaderies a l'aeroport
de Barcelona és, a hores d'ara, superior al de passatgers. L'any
1988, el volum de mercaderies de tràfic interior augmenta en un

20,0 % respecte l'any anterior i l'internacional ho fa en un

21,7 °/0. Sembla, doncs, l'inici d'una fase de recuperació. Cal
destacar que existeix una important oferta de capacitat de
càrrega no utilitzada tant en vols nacionals com en

internacionals, amb l'excepció feta de les Balears i Canàries. A
més cal tenir en compte que, degut als processos de
descentralització, es preveu, a l'horitzó del 2000, una forta
penetració de l'avió en el transport de productes d'alt valor
unitari i de pes i volum reduïts.

D'altra banda, es denota una pèrdua progressiva del pes de

l'aeroport de Barcelona dins del total de mercaderies mogudes a

l'Estat. L'any 1988, però, es palesa un canvi en la tendència
tant el tràfic interior com l'internacional, guanyen quota de

participació.



Situació actual i potencialitats de l'aeroport de Barcelona

L'any 1988, l'aeroport de Barcelona ha registrat un volum de
tràfic de 7.234.072 passatgers i es col.loca en el tercer lloc dins
del sistema aeroportuari espanyol, darrera de Madrid i de Ciutat
de Mallorca, ambdós amb un volum superior als 10 milions de
passatgers.

Ara, si només considerem el tràfic regular, Barcelona se situa
en segon lloc amb un total de 6.816.390 passatgers, seguit a bona
distància del de Ciutat de Mallorca.

Per avaluar la qualitat de la xarxa d'enllaços —o de línies
regulars de l'aeroport de Barcelona, hom ha establert una
comparació amb l'aeroport de Madrid, com a primer aeroport
de l'Estat espanyol i amb l'aeroport de Munic. Munic presenta
unes característiques similars al de Barcelona: en primer lloc, té
un volum de tràfic a l'entorn dels 7 milions de passatgers i, en
segon lloc, està ubicat al centre d'una regió econòmicament
potent i relativament assimilable a Catalunya. En base a dades
de finals del 1987, analitzarem les freqüències de vol setmanals.

Respecte als vols interiors, Barcelona té un promig de 2,5 vols
diaris per enllaç i Madrid en té 3,3. Munic se situa netament per
sobre, amb 5 vols per enllaç. Pont Aeri exclòs, els resultats són
més preocupants. Barcelona té 1,8 vols per enllaç i Madrid en té
2,5.

Això palesa unaoferta insuficient, ja que s'estima que, en vols
domèstics, un servei adequat necessitaria de tres vols diaris per
cada enllaç. Es detecta aquí un potencial gens menyspreable de
creixement. A més, cal tenir en compte que la capacitat mitjana
dels avions que volen a Madrid és superior a la de Barcelona.
Això encara reforçaria les difèrencies en l'oferta absoluta de
places que ofereixen un i altre aeroport.

Pel que fa a vols europeus, Barcelona té un promig de 9,5 vols
setmanals per enllaç, molt comparable amb els 9,9 que té
Madrid. Cal assenyalar que ambdós promitjos se situen per sota
dels aeroports intra-europeus, els quals tenen una oferta més

important tant quantitativa com qualitativa.

El potencial desenvolupament d'aquest camp depèn
bàsicament de ladecisió de la companyia majoritària en

l'aeroport, en aquest cas Iberia, d'establir un segon nucli de
tràfic de llarga distància i, per tant, d'adequar les actuals
instal•lacions per facilitar al màxim les connexions entre vols de
distància curta i mitjana i els transoceànics.

Així mateix, cal remarcar que, per decisió del govern estatal,
l'aeroport de Barcelona ha quedat exclòs per un període inicial
de tres anys de l'aplicació de la Directiva de desembre del 1987,
relativa a la liberalització dels accesos a les rutes entre els
aeroports de la i 2a categoria, El motiu d'aquesta decisió
argumentat pel Ministeri ha estat l'inici a curt termini de les
obres de remodelació i ampliació del Prat, les quals dificultarien
el poder atendre correctament l'increment massiu d'enllaços que
presumiblement se sol-licitarien en cas d'aplicar-hi de seguida la
liberalització. Mentrestant, l'obertura de nous enllaços continua
regint-se pels acords que puguin establir les autoritats
ministerials sota el criteri general de reciprocitat per a la
companyia de bandera espanyola. Tanmateix, és interessant
constatar que Barcelona ja compta amb enllaços amb gairebé
tots els aeroports de la categoria europeus amb l'excepció de
Salònica, Dublín i F'aro.

Pel que fa a l'aviació de tercer nivell, la situació geogràfica de
l'aeroport de Barcelona ofereix un gran potencial de creixement
en l'àmbit de l'aviació regional. Per desenvolupar l'aviació de
tercer nivell, cal disposar d'una estructura prou àgil i flexible
perquè permeti donar un servei d'alta qualitat que comporta
necessàriament incrementar les freqüències de vol diàries i

respondre eficaçment a les variacions de la demanda. La
grandàriamitjana de les aeronaus hauria de ser d'unes 40 places
i amb una capacitat de càrrega d'aproximadament 5 tones de
mercaderies, ja que les densitats de tràfic de la major part dels
enllaços d'aquest tipus no justifica avions de més de 100 places.
Pel que fa a la competència que representen altres alternatives

de transport en distàncies curtes i mitjanes, cal referir-se a la
que representa el ferrocarril d'alta velocitat. Ha quedat
demostrat que si l'oferta és prou flexible i d'alta qualitat, aquests
dos mitjans de transport col.lectiu no són excloents, i
competeixen eficaçment amb el vehicle privat. El cas de
l'aeroport de Lió és il.lustratiu: la línia Lió-París que, en un

primermoment, va patir la competència del TGV, actualment
s'ha convertit en una de les línies de més gran volum de
passatgers gràcies que s'hi han aplicat mesures per flexibilitzar-la
i fer-la més atraient als usuaris potencials (per exemple, donant
servei als dos aeroports de París per cobrir millor tots els sectors
de l'aglomeració metropolitana, incrementant les freqüències
dels vols i, sobretot, ajustant les tarifes). En aquest cas, avió i
ferrocarril han assolit una quota més important de mercat en
detriment del transport en automòbil.

Un altre tema que també depèn de la decisió del Ministeri de
Transports és el de les instal.lacions de manteniment. L'aeroport
de Madrid-Barajas té les seves instal.lacions de manteniment
gairebé saturades. Es planteja, doncs, la necessitat de muntar un
nou centre amb aquesta finalitat. Es podria considerar la
possibilitat que fos Barcelona aquest noupunt. Això, a més de
reforçar el caràcter de la ciutat com a origen i destinació de vols
de tota mena i generar activitat econòmica de per si, podria
convertir-se en un incentiu per al desenvolupament de les
indústries auxiliars en matèria de motors i d'aparells electrònics.

En considerar l'explotació aeroportuària, ens trobem que tota
la gestió está centralitzada en el Organismo Autónomo de
Aeropuertos Nacionales, que depèn del Ministeri de Transports,
el qual constitueix el nucli de tot el sistema aeroportuari estatal i
exerceix funcions de coordinació, explotació, conservació i
administració de tots els aeroports oberts al tràfic comercial. En
l'actualitat, s'estan estudiant fórmules alternatives de gestió per
tal de millorar la competitivitat d'aquestes infrastructures, tant
pel que fa a la rendibilitat econòmica com a la qualitat del
servei. Aquesta reedructuració no està massa definida, però
sembla que es tendeix cap a l'aplicació d'algun dels models
europeus existents, que habitualment impliquen que els nivells
regionals i locals de l'Administració participin en l'ordenació de
l'activitat aeroportuària i que el sector privat, sota diferents
fórmules, ho faci en l'explotació i en la gestió.

En el cas de l'aeroport de Barcelona, cal assenyalar que la
política d'ingressos és poc favorable, tant per la manca de
desenvolupament comercial de l'entorn aeroportuari i de la
pròpia terminal, com per unaestructura de taxes que penalitza
els fluxos de tràfic més important de l'aeroport, ja que no

s'aplica cap tipus de taxa de sortida al trànsit interior
—gravamen sobre el bitllet per l'ús dels serveis per part de
l'usuari. Pel que fa a la distribució de costos, la situació es

similar a la resta d'aeroports del sistema.
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Aeroport de Barcelona. Situació actual

Futures expropiacions Propietat

Aeroport de Barcelona. Projecte de la terminal de viatgers i de la zona adjacent

Internacional

Internacional

Interior i
Internacional

Interior
i trànsits

Pont aeri

ntenor

Serveis

Rambla
amb botigues

121

Hotel

1p1

P1

Hotel

esporiiu

Zona d'esbarjo

Zona d'esbarjo

/Lloguer de cotxes

Llac

Edifici
per a serveis

aeroportuaris

Zona
Comercial

Benzinera

Indústria
aoarador

Hotel

Garraf

Autovia de
Castelldefels

Barcelona

106



Necessitat de remodelació

En aquests moments, l'aeroport de Barcelona es troba en una

situació de congestió total que es palesa en problemes com:
— l'anul.lació de vols;
— la necessitat d'enllaçar la terminal amb els avions
mitjançant autobusos i la necessitat d'equips auxiliars per a
l'encaminament de l'aeronau, fet que comporta retards en la
sortida dels vols;
— el fet de no disposar d'hangars per a les aeronaus ni tallers
per llur manteniment i reparació;
— la saturació de l'estacionament de vehicles privats;
— el fet de no disposar d'un sistema d'accessos ràpids:
migradesa i poca qualitat de l'oferta d'autobusos i de
ferrocarril;
— el fet de no disposar de sales d'espera còmodes i en
condicions;
— les llargues esperes per a la recollida dels equipatges;
— en general, deficiències respecte als serveis oferts:
restauració, telèfons, mala megafonia, no funcionament dels
pannells d'informació...

Actualment, es detecta, doncs, una clara situació
d'incomoditat, saturació i manca d'una estructura unitària,
operativa i actualitzada.

Amb el projecte de remodelació es pretén bàsicament facilitar
una afluència més gran de passatgers i aeronaus, garantint un
màxim nivell de comoditat i eficiència. Hom ha previst
incrementar la capacitat de l'aeroport—pensada inicialment per
a uns 4 milions de passatgers anuals— fins a 12 milions de
passatgers i augmentar la capacitat d'estacionament de 34 a 62
aeronaus. Un 30 % d'aquestes aeronaus seran de gran capacitat
—entre els 250 i 500 passatgers—, de les quals 24 s'estacionaran
en posició de contacte mitjançant fingers, 22 romandran en

posició remota i 16 en la zona d'avió general.

Aquestes previsions realitzades coincideixen plenament amb
les expectatives mundials que preveuen que el moviment de
passatgers es multipliqui per 2 d'ara a l'any 2000 i el d'aeronaus
per 1,5, creixement inferior ja que la congestió del tràfic
obligarà a reduir les freqüències. Ara bé, cal no oblidar que,
l'any 1988, l'aeroport de Barcelona ja ha mogut un volum de
7.234.000 passatgers i en el supòsit que es mantinguin els ritmes
de creixement dels darrers tres anys, podrien assolir-se els 12
milions en una data tan pròxima com la del 1994. Tot i que no

sembla previsible que aquests ritmes de creixement —de l'ordre
del 9,8 ')/0 anual acumulatiu— continuïn mantenint-se durant
gaire temps, cal estar alerta a l'evolució del fenomen.

A continuació, exposarem breument, i en base a l'informació
disponible, el projecte de remodelació. La divisió entre els

passatgers de vols interiors i els de vols internacionals quedarà
clarament definida a partir del moment en què s'utilitzaran
terminals: internacional, interior, pont aeri i tràfic de tercer
nivell, i una de particular per aerotaxis. Hi ha projectats 4
mòduls d'embarcament triangulars amb una capacitat de 1.500
persones amb sales de preembarcament i tots els serveis
necessaris, cada un dels quals disposarà de 6fingers per
embarcar directament, el que en farà un total de 24 i
incrementarà la comoditat i la seguretat de l'usuari. Els fluxos
d'arribada i de sortida quedaran netament separats.

El passatger tindrà accés a l'edifici de la terminal amb
connexió directa amb l'àrea d'aparcament i vials de circulació
coberts. Està prevista una ampliació de l'àrea d'estacionament
fins arribar a un total de 5.000 places. Es reestructurarà l'actual
edifici terminal i es doblarà la seva capacitat. Es calcula que la
capacitat de servei en una hora punta serà, en mitjana, de 4.500
passatgers. La terminal es dividirà en dues plantes: unaper la
facturació i recollida d'equipatges i l'altra per les arribades i les
sortides. Finalment, l'anomenada Rambla serà l'element que
agruparà els mòduls i servirà de separació entre el cantó aire i el
cantó terra.

La remodelació s'ha dividit en tres fases de manera que els
sectors remodelats no vegin sensiblement afectades les seves
activitats.

El projecte de remodelació de l'aeroport és una necessitat
vital per al seu bon funcionament, degut a la situació
d'inseguretat, col-lapse, saturació i a la manca d'un disseny
unitari i actualitzat. Al marge de les qüestions de remodelació
infrastructural, amb inversions en la modernització de
l'equipament, tant de terra com d'aire, i de funcionament, seria
necessari aplicar polítiques comercials més agressives amb
actuacions publicitàries i de màrqueting per tal de penetrar en
nous mercats i minimitzar els efectes que comporta la
competència d'altres aeroports. Això implica, no només la
realització d'importants i ben encaminats esforços en les
instal•lacions, sinó també modificacions en la gestió del aeroport
i en el paper que, tant les autoritats de la Subsecretaría de
Aviación Civil com la companyia Iberia, en tant que companyia
de bandera espanyola, atorguen a l'aeroport de Barcelona en el
context estatal i europeu.
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