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Presentació
BARCELONA ECONÒMICA, amb aquest número 2 de la revista,

acudeix a la cita trimestral per tal de continuar proporcionant a
les institucions i als agents econòmics i socials que operen
a Barcelona una informació al més immediata i clarificadora
possible del moment econòmic que viu laciutat i de les grans
tendències que s'hi apunten.

En aquest número 2, i en la tònica d'anar ampliant i millorant
continuadament el contingut de la revista, cal destacar la
incorporació d'informació referida a:

a) Consum de benzines. Aquest és un indicador de consum

de gran fiabilitat i que reflecteix, de forma molt immediata tot
i les variacions estacionals, les variacions en la dinàmica del
consum.

b) Escombraries recollides. Aquest és també un indicador
de consum de gran fiabilitat i, com l'anterior, usat amb molta
freqüència en les anàlisis de conjuntura de ciutats i espais
territorials de dimensió relativament reduïda.
c) Fira de Barcelona. Incorporem en aquest número una

informació força exhaustiva sobre les principals magnituds que
afecten la celebració de les diferents fires i salons a Barcelona.
Toti que l'àmbit d'influència de la Fira depassa de molt la
ciutat, d'una banda, la incidència en el nombre de visitants
rebuts afecta molt directament Barcelona. De l'altra, les
implicacions de tipus comercial, d'inversió i innovació
tecnològica de la Fira, són prou importants perquè el
seguiment de la seva evolució de forma trimestral, sigui
inexcusable per qualsevol publicació sobre la conjuntura
econòmica de Barcelona.

D'altra banda, cal assenyalar que en aquest número de
BARCELONA ECONÒMICA, s'ha fet un esforç important per
proporcionar una visió general de l'evolució econòmica de la
ciutat durant l'any 1988 i fer-ho de forma al més immediata
possible a la finalització d'aquest any. Així, la majoria
d'informacions es tanquen a desembre del 1988, i en els pocs
casos en què això no ha estat possible, s'han fet acurades
estimacions, a partir de la informació parcial disponible que
habitualment cobria tres dels quatre trimestres, per poder
comparar les variacions experimentades durant el 1988, en
relació amb el 1987, amb les variacions d'un any abans.

En aquesta ocasió, comptem amb dos annexos monogràfics.
El primer és una aproximació a l'estructura social de Barcelona,
que assigna a cada una de les illes de cases de la ciutat una
d'entre les set categories sócio-econòmiques en què aquesta s'ha
dividit. Es tracta d'un treball efectuat pel Centre de Política de
Sòl i Valoracions—a qui agraïm la gentilesa de facilitar-nos-en
la publicació— com a material previ per a la revisió del cadastre
efectuada per l'empresa municipal Informació Cartogràfica i de
Base. En el segon annex, i comptant amb la col.laboració del
Patronat de Turisme de Barcelona, s'efectua una aproximació
a l'evolució de l'any turístic a Barcelona. A més s'analitza la
situació de l'oferta hotelera a la ciutat, els projectes que hi ha
en relació amb aquesta i els criteris que, segons el Patronat de
Turisme, haurien d'informar la nova oferta a crear a Barcelona.

Finalment, no volem deixar d'agrair la cordial acollida i els
diversos suggeriments de cara a anar millorant el contingut de
la revista que hem rebut de nombroses institucions, empreses
i persones arran de la publicació del número 1. Confiem
continuar comptant amb aquest suport i seguiment de tots

aquells que es preocupen per la situació econòmica de la ciutat.

Barcelona, 15 de febrer de 1989
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Quadre de síntesi

Darrera
Variació (%) Acumulat Variació (°/0)

dada darrers 1987/ 1988/
Indicador Període disponible (A) (B) 12 mesos 1986 1987 Tendència

Producció

Inversió industrial registrada (milions ptes.) 2n. sem. 88 1.585 -25,3 - - - - Desceleració del ritme inversor
Consum d'electricitat usos comercials-industrials (Gwh) 3r. tr. 88 678,2 -1,0 7,8 2.670 12,3 3,5* Moderació de la tendència alcista

Consum de ciment (prov.) (milers tones) 3r. tr. 88 487,2 2,3 37,6 1.773 18,1 30,5* Reforçament de l'expansió del sector

Conferències telefòniques internacionals (milers) 3r. tr. 88 2.669 -4,0 -
- 19,2 9,0* Expansió encara notable

Línies telefòniques: Total (milers) 3r. tr. 88 793,8 0,9 - - 3,2 3,7* Es manté la taxa de creixement

Privades (milers) 3r. tr. 88 550,2 0,4 - - 2,2 2,0* Creixement moderat

No privades (milers) 3r. tr. 88 154,2 1,4 - - 4,7 5,1* Manteniment del creixement

D'enllaç (milers) 3r. tr. 88 87,9 3,2 - - 7,5 13,1* Acceleració del creixement

Projectes d'habitatges visats (prov.) 3r. tr. 88 5.618 -26,4 52,8 22.792 54,2 38,4* Manteniment de l'expansió
Tràfic de mercaderies del Port

- Total (milers tones) 4t. tr. 88 4.546 15,6 9,1 17.964 -2,7 6,4 Canvi positiu de signe
Embarcades 4t. tr. 88 1.493 1,0 6,3 6.136 -6,2 -1,6 Millora però persisteix signe negatiu
Desembarcades 41. tr. 88 3.053 24,8 10,5 11.828 -0,5 11,2 Creixement important

- Càrrega general (milers tones) 4t. tr. 88 1.597 4,5 -3,2 6.468 7,2 8,0 Confirmació de la tendènciaa l'alça
Embarcades 4t. tr. 88 913 -1,3 -6,5 3.819 4,9 4,7 Manteniment del creixement

Desembarcades 41. tr. 88 684 13,4 1,6 2.649 10,9 13,1 Reforçament del creixement
Tràfic de mercaderies per l'Aeroport

- Total (tones) 41. tr. 88 15.441 3,5 35,3 55.622 -2,2 26,2 Canvi positiu de signe
- Interior (tones) 41. tr. 88 8.654 6,2 37,7 30.575 -13,1 25,0 Canvi radical d'orientació
- Internacional (tones) 41. tr. 88 6.786 0,2 32,4 25.046 15,9 27,7 Accentuació de la tendènciapositiva

Trànsit de passatgers per l'Aeroport
- Total (milers) 4t. tr. 88 1.773 -12,7 7,1 7.234 9,6 8,3 Manteniment del creixement
- Interior (milers) 4t. tr. 88 1.187 -6,1 6,7 4.752 11,8 9,6 Manteniment del creixement
- Internacional (milers) 4t. tr. 88 586 -23,6 7,9 2.482 5,6 5,8 Manteniment del creixement

Mercat de treball

Taxa general d'atur (Barcelona ciutat) (°/0) Des. 88 13,70 - - - - - Caiguda entre 3 i4 punts de la taxa

Taxa general d'atur (Barcelona prov.) (%) Des. 88 16,03 - - - - - d'atur enun any. Atemperament de les

Taxageneral d'atur (Catalunya) (%) Des. 88 15,18 - - - - - diferències relatives

Atur total enregistrat (persones) Des. 88 97.1307 -0,9 -22,1 - -5,8 -22,1 Accentuació de la tendènciapositiva
Atur juvenil (16-24 anys) (persones) Des. 88 28.596 -4,4 -26,3 - -15,2 -26,5 Reforçament de l'evolució positiva
Atur masculí (persones) Des. 88 42.579 -0,3 -27,5 - -12,0 -27,5 Reforçament de l'evolució positiva
Atur femení (persones) Des. 88 54.498 -1,2 -8,6 - 1,2 -8,6 Canvi positiu de signe
Contractes registrats per l'INEM 4t. tr. 88 79.361 13,0 22,8 287.702 29,3 32,2 Manteniment de la tendència expansiva
Distribució sectorial dels contractes

incentivats: - Indústria 41. tr. 88 8.513 36,4 - 31.949 - - Tendència afectada per comportaments
- Construcció 41. tr. 88 1.890 40,2 - 6.382 - - estacionals
- Serveis 41. tr. 88 32.001 43,2 - 108.900 - -

Consum i preus

Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh) 3r. tr. 88 282,3 7,8 -1,0 1.237 8,6 -2,0* A la baixa per causes climàtiques
Consum de gas canalitzat (milions de tèrmies) 3r. tr. 88 274,6 -50,6 1,8 2.035 5,9 -2,2* A la baixa per causes climàtiques
Mercabarna.

- Entrades de fruites i verdures (milers tones) 4t. tr. 88 165,6 7,0 4,6 662 3,3 3,3 Persisteix el creixement moderat
Escombraries recollides (milers tones) 4t. tr. 88 153,6 19,1 5,4 582 8,4 7,3 Manteniment d'importants ritmes

expansius
Matriculació de vehicles (prov.) 4t. tr. 88 55.656 11,9 11,7 215.631 33,1 17,0 Taxa de creixement encaramolt elevada
Consum de benzina (97 Oct) (milers litres) 41. tr. 88 79.232 14,1 - 303.448 - -

IPC. Barcelona (°/0) 2n. tr. 88 -0,4 0,6** 3,9*** 3,9 5,9 5,7* Disminució del diferencial d'inflació

Espanya (%) 2n. tr. 88 0,0 1,6** 4,3*** 4,3 4,6 5,8 Rebrot inflacionari

Població

Població resident estimada (milers de persones) 1988 1.749,3 - - - -0,7 -0,6* Es manté la tendència a la baixa

(A) s/ període anterior

(B) s/ mateix període any anterior
Variacions estimades

** Variació acumulada Juny 1988 sffiesembre 1987
*** Variació interanual Juny s/Juny
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Indicador

Darrer

període
disponible Tendència

Enquestes de conjuntura
Enquestes industrials (província)

Total indústria
Alimentació

Tèxtil

Pell, calçat i confecció
Fusta i mobles de fusta

Arts gràfiques
Farmacèutica
Química domèstica
Productes met•lics industrials

Maquinària elèctrica

Aparells elèctrics
Automoció

Enquesta turística. Activitat hotelera
Enquesta comercial. Grans superfícies (prov.)
Enquesta comercial. Detallistes (prov.)

Octubre-Novembre

3r. tr. 1988

Manteniment dels nivells de producció i vendesen expansió
Reducció a la producció, vendes interiors i ocupació
Estabilització de la producció amb una lleu expansió de les vendes
Fre a l'evolució negativa en producció, vendes i comandes
Alentiment de la tendència positiva que incideix sobre l'ocupació
Manteniment tendència clarament expansiva i perspectives alentiment

Expansió continuada de les vendes iproducció
Evolució positiva tant a producció com a vendes interiors
Manteniment dels nivells elevats de producció i vendes
Es manté a nivells de producció alts, amb forta expansió a les vendes

Manteniment del creixement moderat
Manteniment alt nivell d'activitat i ocupació, previsions deceleració

Millora en els nivells d'ocupació.
Evolució lleument negativa tant a vendescom a ocupació
Manteniment del volum de vendes i perspectives lleument positives

Durant el 1988, l'evolució econòmica de Barcelona ha

mantingut una tònica d'expansió generalitzada al nivell de
pràcticament tots els fluxos i variables disponibles per
avaluar-la. Si bé els ritmes de creixement d'alguns indicadors
que havien experimentat augments espectaculars durant el 1987
s'han moderat—consum d'electricitat per a usos industrials,
matriculació de vehicles, conferències telefòniques
internacionals—, el més positiu ho constitueix el fet que la
millora de la conjuntura s'estén a tots els àmbits de l'activitat
econòmica.

En aquest sentit, resulten particularment remarcables els
canvis de signe en els fluxos de mercaderies efectuats a través
del port i de l'aeroport, que en el primer cas tenien signe negatiu
des del 1983 i en el segon des del 1979. La millora en la situació
del port prové sobretot de l'augment de les mercaderies
desembarcades. A la càrrega general, el component més dinàmic
és també el de les mercaderies desembarcades provinents de
l'exterior, la qual cosa és indicativa del ritme d'expansió de les
importacions.

A l'aeroport, el canvi de signe en el tràfic de mercaderies
prové dels moviments amb l'interior. Quant als passatgers, es
mantenen els notables ritmes de creixement assolits ja l'any
anterior, amb un ritme d'augment superior en els passatgers de
vols interiors, si bé són els passatgers de vols internacionals els
que acceleren el ritme de creixement.

L'altre aspecte en què l'evolució del 1988 pot considerar-se
molt positiva és el delmercat de treball. El nombre d'aturats
registrats ha disminuït d'un 18 i la disminució és encaramés
intensa en la desocupació juvenil. Persisteix el diferent ritme de

variació en l'ocupació masculina que en la femenina, la qual,
però, deixa d'augmentar com ho havia fet fins ara. Tanmateix,
cal dir que l'extraordinària millora en la taxa d'atur que s'ha
produït el 1988 en relació amb l'any anterior no prové tant d'un
gran increment en el nombre d'ocupats, sinó del fet que el
nombre de persones que, atretes per lamillora de la situació
econòmica general, entren en elmercat de treball com a

demandants d'ocupació disminueix radicalment del 1987 al 1988.
Per tant, doncs, la caiguda de la taxa d'atur prové més del fet
que s'ha acabat la incorporació massiva de nous actius en el
mercat de treball que no pas d'un gran creixement en el nombre
de llocs de treball creats.

Pel que fa a altres indicadors relacionats amb la producció,
l'evolució del nombre de línies telefòniques d'enllaç,
—centraletes—, com a indicador de l'activitat terciària, gairebé
dobla el de l'any anterior. Quant a la construcció, les dades
provincials de què disposem indiquen l'accentuació d'uns ritmes
de creixement que l'any 1987 ja van sermolt elevats.

Pel que fa als indicadors de consum, a més de la desceleració
en la matriculació de vehicles, que tanmateix continua creixent a
ritmes molt intensos, es produeix una estabilització en els ritmes
de creixement dels restants indicadors d'aquest tipus, excepte en

els consums energètics per a usos domèstics, en què es

produeixen disminucions absolutes en relació amb l'any
anterior, bàsicament per motius estacionals.

En síntesi, doncs, el 1988 s'ha caracteritzat a Barcelona per
una generalització de la dinàmica expansiva a tots els vessants de
l'activitat econòmica, amb un comportament més expansiu
en l'activitat productiva que no pas en el consum.





I. Indústria





1.1. La inversió industrial registrada
La inversió industrial registradaal 2n. semestre de 1988

Arran de l'evolució de la inversió industrial registrada durant

el 2n. semestre a Barcelona en relació amb el lr., es pot parlar
d'un relatiu estancament dels volums d'inversió registrada i
d'una lleugera pèrdua de pes relatiu sobre el total de Catalunya.
En concret, del total de la inversió industrial registrada a

Catalunya durant el 2n. semestre de 1988, només un 6,7 % s'ha
localitzat a Barcelona contra un 7,3 % el lr. semestre. Per
contra, l'evolució a la resta de municipis del Barcelonès ha servit
per compensar aquest suau retrocés de la inversió a Barcelona,
de talmanera que, pel total de la comarca, el pes de la inversió
industrial registrada sobre el total català esmanté a l'entorn
del 13 %

Pel que fa a la resta de Catalunya, la distribució geogràfica de

la inversió industrial es manté molt estable per als dos períodes,
a més de distribuir-se de forma equitativa entre la Resta de la
Regió lila Resta de Catalunya.

Diferenciant entre inversions en Noves instaliacions i en

Ampliacions es produeix un canvi de situació que comporta una
distribució equilibrada entre els dos tipus d'inversió en el
conjunt de Catalunya i un predomini dar de les Ampliacions
a Barcelona, on la situació era clarament la inversa durant el
lr. semestre de 1988.

Possiblement, si disposéssim de dades d'inversions registrades
desestacionalitzades, possiblement no es parlaria de lleu retrocés
durant la segona meitatd'any, sinó de manteniment de l'esforç
inversor, amb una tendència lleugerament més positiva a la resta
de Catalunya que al Barcelonès.

La inversió industrial registrada el 1988

Dels 53 mil milions de pessetes d'inversió industrial registrada
a Catalunya l'any 1988, només el 5,9 % s'ha localitzat als
municipis de la Resta del Barcelonès, que a efectes
d'implantacions industrials es podria considerar l'àrea
d'expansió immediata de la indústria barcelonina. Aquest pes
relatiu, comparable al de Barcelona—7 %— s'explica en gran
part pels problemes de manca de sòl industrial i l'encariment
del poc que hi ha disponible i en condicions. Problemàtica
extensible també al sostre industrial disponible. A més, s'ha de
tenir molt present la complicació que comporta la installació de
determinades activitats industrials prop de nuclis habitats o fins
i tot compartint el mateix espai físic amb usos residencials,
conseqüència de la saturació física existent tant a Barcelona com

a la majoria dels municipis contigus a la ciutat.

En el futur, difícilment la inversió localitzada a Barcelona i en
menor mesura a la resta de municipis de la comarca podrà
superar de forma mantinguda aquest llindar de participació
relativa sobre el total. Més aviat cal pensar en una tendència a la
baixa de la inversió industrial en la zona, com a conseqüència de
les raons apuntades i d'una persistent expulsió de les activitats
transformadores menys compatibles amb els usos residencials
i laprogressiva terciarització de l'activitat econòmica
desenvolupada a Barcelona. Això que és especialment cert per
les Noves installacions, també pot aplicar-se força a les
Ampliacions, sobretot en lamesura que comportin necessitats
d'espai. Als municipis de la resta del Barcelonès, les úniques
reserves de sòl existents susceptibles d'acollir noves instal•lacions
industrials de forma immediata o en un termini breu són els

polígons de Gran Via-Sud i Pedrosa a l'Hospitalet i Montigalà a

Badalona. En la resta igual que a la mateixa ciutat de
Barcelona, es pot parlar de pràctica saturació del sòl industrial
disponible, si no és per a petites empreses compatibles amb usos

residencials.

A nivell de grans sectors, mentre pel conjunt de Catalunya el

50 % de la inversió es dirigeix alconjunt d'activitats agrupades
sota l'epígraf Altres indústries manufactureres, el 24 % a la

Indústria transformadora dels metalls, i poc més del 20 % a

la Indústria química i extractives, a Barcelona la distribució
entre sectors ha estat encaramés favorable a Altres indústries
manufactureres amb un 63 `)/0, un 23 cYo a les del Metall i el
14 % restant a la Química i extractives. Als municipis de la resta
del Barcelonès les inversions s'adrecenmajoritariament a les
Indústries transformadores dels metalls, vertadera
especialització de la comarca.

La inversió industrial registrada a Barcelona

Pel que fa a les inversions industrials registrades a Barcelona,
durant el 2n. semestre de 1988 s'han presentat 67 expedients, un
26 % menys que durant el lr. semestre, amb un clar predomini
dels corresponents a Noves instal.lacions, quasi un 69 % del
total. És una tendència molt semblant a la detectada pel lr.
semestre. Per contra, és moltmés important el volum de
recursos adreçats a les Ampliacions, més de 900 milions de
pessetes, que no a Noves instal.lacions, poc més de 666 milions.
Això implica que les inversions en Noves instaNacions són de
dimensions molt menors, fet que concorda amb el que dèiem
més amunt a propòsit de la manca d'espai industrial per a noves
instal.lacions de grandària elevada.

L'anàlisi d'aquestes dades permet detectar dues
característiques d'aquests fluxos d'inversió. Per un cantó, les
inversions en Noves installacions són més creadores de llocs de
treball—per cada 1,2 milions de pessetes es genera un lloc
de treball— que no les destinades a Ampliacions, bàsicament
substitutives de treball—un lloc de treball per cada 20 milions
d'inversió—. Això s'acaba d'explicar perquè aquest tipus
d'inversions es destinen bàsicament a maquinària—més del
88 % dels recursos— mentre que a les inversions en Noves
installacions el percentatge destinat a maquinaria no supera
e159 %.

Un segon aspecte és la polarització de la inversió en un parell
de sectors si agreguem les activitats al nivell de dos dígits. En
el cas de les Ampliacions, lameitat dels recursos s'adrecen al
sector alimentari i el 24 % al Tèxtil. És a dir, les tres quartes
parts de la inversió registrada i adreçada a Ampliacions es
concentren en dos sectors i és generada bàsicament per quatre
empreses. En les Noves instaHacions la concentració no és tan

marcada: hi sobresurt el sector de les Arts gràfiques que
polaritza el 30 % dels recursos a través de 12 empreses, fet que
ressalta el dinamisme del sector i el bon moment pel que
travessa a la ciutat com a indústria típicament urbana, i el sector
de Construcció de vehicles i accessoris que atreu el 24 % de la
inversió a través d'una sola empresa.

A un altre nivell, no s'ha de menysprear l'aportació d'altres
sectors com ara el de Fabricació de productesmetàllics—un

8,9 % del total— i el de Construcció de maquinària i material
elèctric i electrònic, —un 6,9 %—.
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1.1.1. Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial (2n. semestre
Inversions declarades superiors a 5 milions en capital fix i 2 milions en maquinària. Milions

1988)*
de pessetes

Sector Barcelona
Resta

Barcelonès Barcelonès
Resta

Regió I Regió 1
Resta

Catalunya _Çatalunya
Total N 666 785 1.451 6.536 7.987 3.918 11.905

A 919 705 1.624 4.163 5.787 6.192 11.979
T 1.585 1.490 3.075 10.699 13.774 10.110 23.884

1 - Energia i aigua N - 304 304 680 984
A - - 2 2 230 232
T - 306 306 910 1.216

2 - Extraccio i N 3 74 77 554 631 448 1.079
transformació de A 21 277 298 1.030 1.328 3.207 4.535
minerals no energètics T
i productes derivats.

24 351 375 1.584 1.959 3.655 5.614

Química .

3 - Indústria N 298 425 723 1.858 2.581 934 3.515
transformadora dels A 113 187 300 699 999 553 1.552
metalls. Mecànica de T

precisió.
411 612 1.023 2.557 3.580 1.487 5.067

4 - Altres indústries N 365 286 651 3.820 4.471 1.856 6.327
manufactureres A 785 241 1.026 2.432 3.458 2.202 5.660

T 1.150 527 1.677 6.252 7.929 4.058 11.987

Distribució percentual

Sector Barcelona
Resta

Barcelonès Barcelonès
Resta

Rsiiü Regió I
Resta

Ca~ Catalunya
Total N 5,6 6,6 12,2 54,9 67,1 32,9 100,-

A 7,7 5,9 13,6 34,7 48,3 51,7 100,-
T 6,7 6,2 12,9 44,8 57,7 42,3 100,-

1 - Energia i aigua N - 30,9 30,9 69,1 100,-
A -

- 0,9 0,9 99,1 100,-
T - - 25,2 25,2 74,8 100,-

2 - Extraccio i N 0,3 6,9 7,2 51,3 58,5 41,5 100,-
transformació de A 0,5 6,1 6,6 22,7 29,3 70,7 100,-
minerals no energètics T
i productes derivats.

0,4 6,3 6,7 28,2 34,9 65,1 100,-

Química

3 - Indústria N 8,5 12,1 20,6 52,8 73,4 26,6 100,-
transformadora dels A 7,3 12,0 19,3 45,0 64,3 35,7 100,-
metalls. Mecànica de T

precisió.
8,1 12,1 20,2 50,5 70,7 29,3 100,-

4 - Altres indústr s N 5,8 4,5 10,3 60,4 70,7 29,3 100,-
manufactureres A 13,8 4,3 18,1 43,0 61,1 38,9 100,-
iillib 9,6 4,4 Alitilk 52,1 66,1 33,9 100,-
* Dades corresponentsa les inscripcions definitives en el Registre Industrial d'aquelles inversions en noves installacions o ampliacions que han declarat una inversió total igual o uperior als 5 milions
de pessetes en capital fix o als 2 milions enmaquinària.
N: Noves installacions. A: Ampliacions. T: Total.
Font: Dades facilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat. Elaboració pròpia.
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1.1.2. Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial*
enmaquinària. Milions

1988
de pessetesInversions declaradessuperiors a 5 milions en capital fix i 2 milions

Sector Barcelona

Resta

Barcelonès Barcelonès
Resta

Regió I Regió I
Resta

Catalunya Catalunya
Total 3.707 3.136 6.843 23.434 30.277 22.610 52.887

1 — Energia i aigua — 766 766 2.072 2.838

2— Extraccio i
transformació de
minerals no energètics
i productes derivats.

525 455 980 3.086 4.066 6.836 10.902

Química

3— Indústria
transformadora dels
metalls. Mecànica de

precisió.

845 1.562 2.407 7.192 9.599 3.067 12.666

4— Altres indústries
manufactureres

2.337 1.119 3.456 12.390 15.846 10.635 26.481

Distribució percentual

Sector Barcelona

Resta

Barcelonès Barcelonès

Resta

Regió I Regió I
Resta

Catalunya Catalunya

Total 7.0 5,9 12.9 44,3 57,7 42.8 100,—

1 — Energia i aigua 27,0 27.0 73,0 100,—

2— Extraccio i
transformació de
minerals no energètics
i productes derivats.

4.8 4.2 9,0 28,3 37,3 62.7 100,—

Química

3— Indústria
transformadora dels
metalls. Mecànica de
precisió.

0,7 17,3 19.0 56,8 75,8 24,2 100,—

4— Altres indústries
manufactureres

8,8 4,2 13,0 46,8 59,8 40,2 100,—

* Dadescorresponents a les inscripcions definitives en el Registre Industrial d'aquelles inversions en noves installacions o ampliacions que han declarat una inversió total, igual o superior als 5 milions
en capital fix o als2 milions en maquinària.
Font: Dades facilitades pelGabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia.
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1.1.3. Inversió industrial registrada a Barcelona* 2n. semestre de 1988
Noves inversions

Sector

Ampliacions

Nombre

d'expedients

Import
la inversió

(A)

de

(B)

Llocs de
treball
generats

Potència

installada

(Kw)
Nombre

d'expedients

Import
la inversió

(A)

de

(B)

Llocs de

treball

generats

Potència
installada
(Kw)

2242 1 16.500 90,9 0 18

3.381 100,0 5 76 2431
2541 1 4.159 63,9 0 49

1 4.000 92,5 5 32 3120
1 27.070 34,4 20 396 3130
1 5.636 82,3 7 104 3141

3163 1 82.000 97,0 0 281
3 12.505 63,5 42 85 3169
1 2.775 87,4 1 7 3191
1 7.326 18,1 12 17 3199
2 17.310 76,9 22 205 3223 23.668 100,0 4 193

3232 7.801 100,0 1 0

1 3.590 64,5 8 8 3430
1 10.088 4,3 4 5 3450
2 14.500 100,0 26 18 3530
2 26.426 81,1 20 60 3540
1 5.396 69,7 12 10 3551
1 161.000 6,8 100 100 3630

4121 1 133.300 72,3 3 116
4144 1 308.300 92,8 0 1.195

1 43.085 100,0 15 123 4160
4 25.785 92,4 27 187 4191 5 18.276 95,8 O 177
1 2.885 100,0 5 44 4192

4312 2 219.275 93,2 0 0
1 28.982 99,2 4 14 4354
1 8.029 17,1 7 16 4399
1 6.919 17,6 6 61 4410 1 26.198 26,3 17 77
1 3.085 80,6 7 40 4510
1 21.458 90,3 13 22 4535
1 8.910 97,2 8 22 4539
I 4.277 90,0 6 5 4599

1 5.395 94,0 2 1 4640
4670 1 6.866 9,5 6 5

8 132.173 64,2 138 279 4741 36.050 98,6 1 103
4 67.772 96,0 33 124 4742

1 2.080 100,0 2 20 4812
4911 5.000 100,0 3 O

1 4.636 100,0 2 19 4930 27.900 100,0 11 17

4951 4.440 88,7 0 (

46 666.477 58,8 559 2.100 Total 21 919.733 88,4 46 2.231

2242 Producció iprimera transformació del coure
2431 Fabricació de formigons preparats
2541 Fabricació de productes farmacèutics de base
3120 Forja, estampat, embotició, encunyació, tallat i repussat
3130 Tractament i recobriment de metalls
3141 Fusteria metàlfica (portes, finestres, etc.)
3163 Cargoleria i fabricació d'articles derivats del filferro
3169 Fabricació d'altres articles acabats enmetalls
3191 Mecànica general
3199 Altres tallers mecànics
3223 Construcció de màquinesde cosir
3232 Construcció de màquinesper a la indústria del cuiro i

calçat
3430 Fabricació de piles i acumuladors

3450
3530

3540
3551
3630

4121
4144
4160
4191
4192
4312
4354

Fabricació d'electrodomèstics
Fabricació d'aparells iequip electrònic de senyalització,
control i programació
Fabricació de components electrònics icircuits integrats
Fabricació de receptors de ràdio i tv i reproductors
Fabricació d'equip,accessoris i peces de recanvi per
automòbils
Extracció d'olis de Ilavors
Elaboració de gelats i similars
Fabricació de conserves de peix i similars
Indústria del pa
Indústries de pastisseria
Filat i teixit del cotó i mescles
Fabricació de robes de punt

4399 Altres indústriestèxtils
4410 Adobats de cuiros ipells
4510 Fabricació en sèrie de calçat
4535 Confecció en sèrie de robes especials
4539 Altres activitats annexes a la indústria de la confecció
4559 Confecciód'altres articles tèxtils n.c.
4640 Fabricació d'envasosde fusta
4670 Fabricació d'articles de jonc i canya, cistelleria, raspalls
4741 Impressiógràfica
4742 Activitats annexes a la impressió
4812 Reparació de pneumàtics
4911 Joieria
4930 Laboratoris fotogràfics icinematogràfics
4951 Fabricació d'articles d'escriptori

(*) Dades corresponents a les inscripcions definitives en el Registre Industrial d'aquelles inversions en noves installacions o ampliacions que han declarat una inversió total, igual o superiorals 5
milions de pessetesen capital fix o de 2 milions enmaquinària.
(A) Import de la inversióenmilers de pessetes.
(B) Percentatge de la inversiódestinat a maquinària.
Font: Dades facilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia.
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G.1. Inversió industrial registrada. Distribució territorial i sectorial. Any 1988 (%)

Resta Catalunya

Resta Regió I

Resta Barcelonès

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

Indústria transformadora dels metalls. Mecànica de precisió.
O Altres indústries manufactureres.

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

Elaboració pròpia.



1.2 Oferta de sòl i sostre industrial
Sòl industrial

documentada

Polígons i zones
Municipi industrials

Sostre industrial

(gener 1989)

Característiques parcelles Característiques naus

Superficie
m2

Preus de vend

ptes/m2 m2 de sostre
Preu venda

ptes/m2
Preu lloguer
ptes/m2/mes

1.040-24.050 15.060-35.230 Barcelona Bon Pastor/Verneda 300-12.070 43.000-75.000
4.500-16.000 13.230-22.380 Zona Franca 3.000 100.470 500

1.880 Poblenou 420-12.600 39.680-132.200
Altres 500-1.200 660-700

6.400-96.000 4.000-9.500 Abrera P.I. Barcelonès
62.000 4.000 P.I.Can Moragues
161.000 4.200 P.I. Villalba

Argentona 720 51.390
4.500 49.700 Badalona Industrial Sud 3.000 230

Barberà del Vallès
10.000 13.000 P.I.Barberà

P.I. Santiga 1.800 38.890
3.800 4.960 Canovelles P.I. Castells 660 380

15.500-66.500 Cardedeu 1.580-6.000 19.170-26.500
Castellar del Vallès 500-5.260 21.860-37.000
Castellbisbal

2.600-45.500 12.000 P.I. Can Estapé 7.500 400
9.500-241.000 10.060 P.I. Sant Vicenç

30.000-1.460.000 150-4.630 Altres 2.500-7.370 33.400-50.000

Castellterçol 2.400 25.000
24.000 2.650 Cervelló

1.900-30.000 2.650-25.140 Cornellà P.I. Almeda 700-890 69.240-103.571
P.I. Famades 850 82.350

800 62.000 Altres 300-2.800 100.000-108.330 320
3.600-6.500 9.260-11.250 Esparreguera Can Comelles

Esplugues 1.000-4.500 19.850-35.710 290
60.400 1.460 Les Franqueses 525-2.200 35.000-45.000

Gavà 450 51.110
Granollers P.I. Congost 450-600 52.000-60.000 400-500

P.I.Radium 408-417 50.280-55.000
Altres - 2.600-12.000 23.000-43.080

7.000-10.000 39.700 L'Hospitalet P.I. Pedrosa
6.500-10.000 22.500-26.470 P.I.Gran Via Sud

4.000 13.230 Altres 700-22.110 11.400-113.070
La Llagosta 1.000-2.500 48.750 425-480

10.500 1.850 Lliçà de Vall 4.650 36.560
Llinars P.I. Coll Sabadell 1.800 21.100

10.260-39.700 2.650-7.760 Martorell 1.500-17.000 29.410-56.670
7.000-25.000 6.600-30.700 Molins de Rei 500-4.000 25.000-50.000

11.000 6.620 Mollet P.I.Can Magre 600-6.700 37.310-66.670
Altres 1.000 40.000

Montcada i Reixac
P. I. Can Cuyàs 440-470 67.000
Altres 600 42.500

Montornès P.I.Riera Marsà 2.400 50.000
11.000-64.000 7.300-6.600 Olesa de Montserrat

Palau de Plegamans
P.I.Riera Caldes 360-750 36.110-52.070
P.I. Palau 360-1.700 41.760-66.670

Pallejà 600 35.000

Papiol 1.100 370

23.800-30.000 3.180-3.300 Parets del Vallès 24.450 45.000

Polinyà P.I. Can Humet 760 41.880
El Prat de LI.

2.620-88.470 18.500 P.I. Pratense
13.870 34.400 Altres 350 1.000

5.300 6.250 Rubí P.I. Cova Solera 370-1.000 19.700-54.470
90.000 11.910 P.I. Rubí Sur 500-1.000 42.740-47.300

40.000-120.000 9.260-13.230 Altres 1.300-4.000 28.460-75.000
Sabadell P.I. Can Roqueta 360-510 48.000-60.490

4.000 26.470 Altres 6.210 19.330
Sant Adrià de Besòs 500-10.000 40.000-57.000 620
Sant Andreu de la Barca 600-9.000 7.000-64.860

5.500 11.940 Sant Boi P.I. Sales 700-3.700 44.200-85.710
3.000 20.000 P.I. Salines 900 60.600-102.220

Altres 1.300-5.000 45.000-107.700
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Sòl industrial

. Polígons i zones
industrials

Sostre industrial

Característiques parcel-les Característiques naus

Superfície
m2

Preus de vend

ptes/m2 m2 de sostre
Preu venda

ptes/m2
Preu lloguer
ptes/m2/mes

1.820-6.800 26.470-44.330 Sant Cugat
3.100-10.000 Sant Feliu de Llobregat 1.190-2.200 63.640-100.840

Sant Joan Despí
P.I. Fontsanta 550-1.680 75.000-94.550
Altres 600-3.000 45.000-113.330

San Just Desvern
1.200-2.550 10.980-19.310 P.I. Sud Oest

Sant Pere de Ribes
P.I. Vilanoveta 2.000 37.500

Santa Coloma de Cervelló 650 69.230
100.000 3.520 Santa Margarida i els Monjos

Santa Perpètua de Mogoda
7.120-37.780 6.350-7.410 P.I. Urvasa 300 60.000 500

P.I. Santiga 1.550 41.935
Sant Vicenç dels Horts 800 45.000

30.000 7.280 Terrassa 400-10.000 33.000-50.000
40.000 1.990 Vallirana P.I. Can Julià

Viladecans 800 62.500
4.000 2.510 Viladecavalls P.I. Can Mir

Vilafranca del Penedès 420 25.000
500-33.600 3.200-4.500 Vilanova i la Geltrú

Nota: Aquesta informació es refereix a una oferta totalde gairebé5 milions de m2 de sol industrial distribuitsen 152 parcel.les i mésde 410.000 m2 de sostre industrial repartit en 174 naus.

Font: Departament de Promoció Industrial. Consorci de la Zona Franca. Elaboració pròpia.

La informació referida a l'oferta de sòl i sostre industrial que
aquí es publica és l'elaborada a partir de la informació facilitada
pel Departament de Promoció Industrial del Consorci de la
Zona Franca de Barcelona. En definitiva, només es pretén una
actualització de la informació publicada en l'anterior número de
BARCELONA ECONÒMICA, facilitada també per la mateixa
font. Tot i que en el citat número 1 d'aquesta publicació
es van fer les precisions de caire metodològic necessàries
per ubicar aquestes dades en el seu context real, no estarà
de més recordar algunes de les característiques bàsiques
que conformen aquesta informació, com ara que són
dades provinents d'un arxiu que manté i actualitza de
forma periòdica el Departament ja esmentat del Consorci
de la Zona Franca, en base a la informació facilitada per
propietaris, promotors i agents de la propietat
immobiliària. És important tenir present que no és una
informació exhaustiva, en el sentit que abasti tot el sòl i
sostre industrial disponible a l'àrea de Barcelona, encara
que s'està treballant per assolir nivells de cobertura de la
informació de forma que per determinats municipis es

pugui parlar de disponibilitat total. Tampocno és

exhaustiva, en el sentit de detallista, perquè no s'entra a

classificar el sòl disponible en funció de característiques
qualitatives que incideixen notablement en el seu preu.
Només es pretén posar a l'abast d'un públic potencialment
interessat en aquest tipus de mercat, una informació
orientativa per a un acostament al tema.

En concret, la informació es refereix a una oferta total
de gairebé 5 milions de m2 de sòl industrial, un 5 ')/0 més
que el documentat i publicat en el número anterior de
BARCELONA ECONÒMICA, i a una oferta de sostre industrial per
sobre dels 410.000 m2, un 10 % superior a l'estoc disponible
documentat a finals de setembre de 1988. Tot plegat reforça la

significació de les dades presentades i fa pensar en un possible
increment de l'oferta real existent, esperonada pel dinamisme
del mercat.

De l'anàlisi de les dades disponibles, s'observa, sense oblidar
que es tracta d'una mostra, l'existència de dinàmiques diferents
pel que fa a aquestmercat immobiliari. Si considerem Barcelona
comel punt central de l'àrea estudiada i dividim la resta en dos
àmbits delimitats per l'eix Barcelona-Terrassa, es detecta un

major dinamisme a l'àrea del Llobregat, especialment pel que fa
a sostre industrial ocupat i a nou sostre industrial incorporat a
l'oferta disponible, sobretot als municipis més propers a

Barcelona com araCornellà i a promocions d'Abrera i Sant
Andreu de la Barca. L'existència de força oferta de segona mà
no sembla del tot aliena a aquesta dinàmica. D'aquestes dades
hom en pot deduir una certa saturació de l'àrea dels dos Vallès i
especialment del Maresme. A Barcelona es detecta un cert

dinamisme pel que fa al mercat del sostre industrial disponible.

Pel que fa a preus, l'oferta ja documentada en el número
anterior de BARCELONA ECONÒMICA —corresponent al setembre
de 1988— que encara no ha estat coberta no reflecteix variacions
significatives a les dades actuals —gener del 1989—. Tot i amb
això, algunes de les noves incorporacions a l'oferta de sòl
disponible surten a uns preus sensiblement superiors als usuals
fins ara a la zona, especialment el nou sòl industrial de Sant

Cugat i Abrera.

Les dades disponibles a hores d'ara, sobretot pel que fa a sòl
industrial, no són prou homogènies i per tant no permeten
comparacions prou precises entre polígons industrials. Aquesta
heterogeneïtat, prové del fet que en uns polígons es tracta de la

superfície neta i en altres de la bruta, on encara s'han de fer les
cessions de sòl obligatòries. Això implica que encara que
inicialment els preus en els polígons d'aquest darrer grup siguin
inferiors, el cost efectiu del sòl net pot resultar fins a un 100 %
superior un cop fetes les cessions obligatòries.
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Nombre de naus en venda documentades segons
Resta

superficie i preu
Baix Vallès VallèsSuperfície

(112) Barcelona Barcelonès Llobregat Occidental Oriental

<1.000 8 2 21 36 9

1.001-2.000 3 1 15 6 3
2.001-3.000 2 2 3 2 5
3.001-4.000 1 3 7 0 0
4.001-5.000 2 1 2 1 2

>5.000 2 3 3 5 4

Total 18 12 51 50 23

Preu

(ptes./m2) Barcelona
Resta

Barcelonès
Baix

Llobregat
Vallès

Occidental
Vallès
Oriental

<20.000 1 2 1 2 1
20.001-30.000 0 1 4 2 4

30.001-40.000 1 2 7 7 4

40.001-50.000 3 2 11 17 6
50.001-60.000 6 2 5 12 6
60.001-70.000 1 0 7 9 2
70.001-80.000 1 1 4 1 0

>80.000 5 2 12 0 0

Total 18 12 51 50 23

Altres elements, com el diferent nivell d'urbanització i serveis
en els distints polígons, la grandària i ubicació de la parce1la dins
un mateixpolígon, fan modificar els preus per m2. En aquest
darrer cas, el factor de proximitat a la xarxa viària d'accés al
polígon, pels efectes de demostració, resulta un element
fortament condicionant, que s'accentua en els polígons que
tenen pitjor nivell d'urbanització.

Les dades del sostre industrial són molt més comparables
entre si donada la superior homogeneïtat del producte, en tot

cas condicionat pel nivell de conservació quan són de segona
mà, la grandària i la ubicació del polígon. Els lloguers per m2 i
mes oscillen habitualment entre 300 i 500 ptes., mentre els preus
de venda per m2 ho fan sobretot entre les 40 i 70.000 ptes./m2.
En aquest cas s'observa una gradació bastant nítida a mesura

que ens allunyem de Barcelona.

En un intent de fermés entenedora aquesta informació,
i aprofitant la relativa homogeneïtat de la oferta de sostre
industrial en venda, concretada en poc més de 150 naus, hem
agrupat aquesta oferta en intervals tan pel que fa a superfície
com a preu per m2, i per cinc àmbits territorials, tal com
s'especifica en els quadres adjunts.

D'aquestes dades així agregades es desprén a primera vista
que l'oferta de sostre industrial en venda no es distribueix de
forma homogènia entre les diferents comarques, sinó que es

concentra bàsicament al Baix Llobregat i Vallès Occidental,
mentre que al Barcelonès i al VallèsOriental la oferta
documentada és força minsa, degut en el primer cas a la
saturació física existent que impedeix en la pràctica un

increment de la oferta de nova planta, i en el segon pot ésser
degut a que unapart de la comarca queda ja molt allunyada de
Barcelona i la informació que se'n té és menys exhaustiva.
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Pel que fa a lagrandària de les naus, a tota l'àrea, amb
l'excepció dels sis municipis de la Resta del Barcelonès,
predominen les naus petites, que no superen els 1.000 m2 útils.

De fet, si fixem un llindar de 2.000 m2, 2/3 del total de les
naus es troben per sota d'aquest límit. En aquest sentit, sembla
que hi ha diferències notables, possiblement excessives, entre els
preus del sòl i els de les naus industrials, diferències que
depassen molt àmpliament els costos de construcció estrictes.
Donada la pràctica inexistència d'oferta de lloguer—d'altra
banda també amb preus molt elevats— les empreses petites i
petites-mitjanes, clients potencials principals de l'oferta de
sostre industrial, només tenen l'alternativa ded'una
d'aquestes naus que, en una oferta tipus —1.000 mz— pot sortir
per 40 milions de pessetes. i que pot representar un esforç difícil
d'abastar per moltes d'aquestes empreses.

Lligat amb això, el preu és una característica clarament
diferenciadora del sostre industrial en funció de la seva ubicació
i el seu nivell de conservació i equipament en les diferents àrees.
Del sostre documentat, s'observa que el de Barcelona és el més
car—la major part està per sobre de les 50.000 ptes./m2—,
seguit del Baix Llobregat, que tot i una superior diversitat,
gairebé el 80 ')/0 de les naus es valoren per sobre de les
40.000 ptes/m2. En el Vallès Occidental succeeix una cosa

semblant, amb laparticularitat que hi ha una forta concentració
en els intervals mitjans-alts de l'escala de preus, és a dir entre
40 i 70.000 ptes/m2. Els preus al Vallès Oriental, l'àrea més

allunyada de Barcelona, són lleugerament inferiors.



1.3. Enquestes de conjuntura industrial
La conjuntura industrial albimestre octubre-novembre

La presentació formal dels resultats provincials de l'enquesta
de conjuntura industrial que elabora la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona pren, a partir
d'aquest número, una estructura que ja serà la definitiva quan
es disposi d'informació per a set bimestres.

Cal recordar que l'estructura de l'enquesta industrial es
divideix en tres blocs: resultatsdel bimestre observat en
comparació amb l'anterior, perspectives per al proper bimestre
en relació amb elbimestre observat i factors que impedeixen un

increment de producció (per a més especificacions
metodològiques vegeu el núm. 1 de BARCELONA ECONÒMICA).

A l'hora d'analitzar els resultats de les enquestes industrials
corresponents al bimestre octubre-novembre s'ha de tenirmolt
present que el bimestre anterior, període de referència per a una
part important de les respostes de l'enquesta, és tradicionalment
el període de menor activitat productiva de l'any per raó de les
vacances d'estiu. De no considerar aquest fet, l'anàlisi dels
resultats podria portar a pensar que durant el bimestre octubre
novembre s'ha produït un espectacular increment tant de la
producció com de les vendes.

Feta aquesta advertència, els resultats per al total de la
indústria reflecteixen a grans trets, un manteniment dels nivells
d'activitat assolits durant el primer semestre de l'any. En una

vessant lleugerament més positiva caldria situar l'evolució de les
vendes, especialment les dirigides als mercats exteriors, que
mantenen un comportament força oscilIatori al llarg de l'any.
Com a aspecte discordant, es constata una inflexió en el
comportament de l'ocupació que, per primetta vegada durant
l'any, reflecteix una lleugera disminució en el nombre d'ocipats.

Aquest comportament de l'ocupació entronca amb les
perspectives esperades per al proper trimestre, amb un

percentatge rellevant d'empreses que preveuen nivells de
producció i vendes inferiors als assolits durant el bimestre
octubre-novembre.

Entre els factors que impedeixen un augment de la producció
no hi ha variacions substancials en relació amb els que ja són

tradicionals; hi destaca la debilitat de la demanda i la
insuficiència d'equip productiu, a més del conjunt englobat sota
l'epígraf d'altres causes.

En síntesi, i sempre en funció de les empreses enquestades,
hom pot parlar d'un bimestre en el que les empreses industrials
han optat per alentir els seus ritmes de producció per tal de
reduir els respectius nivells d'existències i tancar l'any amb uns

balanços més brillants.

Alimentació

Després d'uns mesos clarament expansius, durant aquest
bimestre les indústries alimentàries han frenat el seu ritme de
creixement quant a producció, i això s'ha traduït lògicament en
una sensible reducció de plantilles; tot plegat pot fer pensar que
aquesta desceleració dels ritmes de producció pot anarmés enllà
d'una simple davallada conjuntural. Es pot parlar també d'una

pèrdua de quota de mercat interior, que en part és compensada
per unamillora en les vendes al exterior.

Les perspectives per al proper bimestre vénen a confirmar
aquesta situació d'alentiment dels ritmes, amb una forta
davallada pel que fa a la cartera de comandes. Sobta però, que
juntament amb aquesta sèrie d'indicadors que reflecteixen una

tendència com a mínim d'estancament, es preveu un notable
increment en els preus de venda, que reforça la tendència
apuntada en el bimestre octubre-novembre.

Tèxtil

Les respostes de les indústries tèxtils enquestades semblen
abonar la idea que durant el bimestre de referència s'interromp
l'evolució força negativa en la que esmovia el sector fins al

bimestre agost-setembre. Caldrà veure si és només la reacció
lògica a un període anterior poc favorable especialment per
l'impacte estacional en el bimestre anterior o es tracta de l'inici
d'una recuperació més sòlida. El que sí es manté i s'accentua,
malgrat l'evolució positiva de l'activitat productiva i de les
vendes, és la pèrdua d'ocupació per quart bimestre consecutiu.
Esmanifesta també una lleugera recuperació dels preus de
venda que, tanmateix, continuen a la baixa.

Les perspectives per al proper bimestre, atès que aquesta
activitat és de les més condicionades per l'estacionalitat, es
mantenen dins uns marges de relativa estabilitat.
Entre els factors que impedeixen una millora en l'activitat

destaca, òbviament i per sobre de tot, la feblesa de la demanda,
juntament a les dificultats de finançament i es mantenen els
problemes d'abast de primeres matèries.

Pell, calçat i confecció

Aquest sector, amb molts punts de contacte amb el Tèxtil,
sembla que durant el període octubre-novembre trenca la
tendència a la baixa seguida en els darrers mesos i declara una

millora substancial en relació amb el bimestre anterior tant pel
que fa a producció com a volum de vendes, interiors i exteriors,
i cartera de comandes. Després de sis mesos de lleugera
davallada en el nombre de persones ocupades, en el bimestre de
referència es produeix un canvi d'orientació que significa
bàsicament recuperar els nivells d'ocupació existents a principis
d'any.

Les perspectives existents fan esperar que aquest
comportament positiu d'octubre-novembre tingui continuïtat en
el bimestre gener-febrer. En aquesta mateixa línia, s'explica que
la feblesa de la demanda hagi perdut pes com a principal factor
que dificulta l'augment en la producció, i es revelin com a fets
rellevants la insuficiència d'equip productiu i de forma
intermitent i per a determinades produccions, les dificultats
d'abastament de primeres matèries.

Fusta i mobles de fusta

Després d'un primer semestre en el que aquest tipus
d'indústries havien experimentat uns nivells d'activitat
relativament alts i amb forts creixements, en els darrers quatre
mesos aquesta evolució s'ha frenat i es pot parlar d'estancament
a un nivell d'activitat relativament elevat. En concret, durant els
mesos d'octubre-novembre els nivells de producció assolits són,
lògicament, superiors als del bimestre anterior però no tenen el
dinamisme de la primera meitat d'any. L'evolució de les vendes
és francament positiva quan s'adrecen al mercat interior, coma

conseqüència del dinamisme del sector de la construcció, i amb
un comportament menys clar quant a les exportacions. La
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cartera de comandes manté un bon to mentre els preus
continuen amb una alça moderada. Tanmateix, persisteix la

disminució del nombre d'ocupats encetada ja al juny-juliol.

De cara al proper bimestre les perspectives són de continuïtat
en la tendència expansiva, amb significatives tensions alcistes en

els nivells de preus.

Tot i que disminueix el nombre d'empreses que consideren
l'escassetat de mà d'obra especialitzada com un factor rellevant
que no permet increments en la producció, el conjunt de factors
que impedeixen majors augments de la producció confirmen el
moment de relativa bonança pel que travessa el sector.

Arts gràfiques

Aquest sector és un dels que manté una tònica expansiva més
clara i persistent. Augments de producció, disminució dels
estocs, increments de les vendes bàsicament al mercat interior i
manteniment de plantilles són els principals trets de l'evolució
del sector durant els mesos d'octubre-novembre.

En funció de les perspectives per al proper bimestre sembla que
el ritme d'expansió tendeix a alentir-se i que s'esperen tensions
rellevants en els preus.

Entre el conjunt de factors que impedeixen un augment en la
producció, resulta molt elevada la rellevància atorgada a la
feblesa de la demanda. S'incrementen les dificultats de
tresoreria, mentre disminueix el nombre d'empreses amb equips
productius desfasats.

Farmacèutica

La indústria farmacèutica és un dels sectors que durant tot
l'any ha seguit unaevolució més positiva, mantinguda durant el
bimestre octubre-novembre i només trencada lleument pel que
fa a l'ocupació. Un dels trets més característics del seu
comportament durant aquest període és la forta expansió de les
vendes en el mercat exterior i la desceleració en l'alça dels preus
de venda. De cara al proper bimestre, es preveu continuar amb
la mateixa tònica expansiva i mantenir coma mínim els nivells
assolits.

Els factors que impedeixen majors augments en la producció
es circumscriuen quasi exclusivament a la demanda.

Química domèstica

L'anàlisi dels resultats de l'enquesta per a aquesta branca
d'activitat mostra un comportament força expansiu durant el
bimestre de referència en relació amb l'anterior, en la mateixa
línia que durant la primera meitat d'any.

Aquest sensible augment en el nivell de producció es pot
justificar per l'embranzida de les vendes en relació amb mesos

anteriors i a l'evolució de la cartera de comandes.

D'aquest sector crida l'atenció la precarietat amb què operen
les empreses, ja que són escasses aquelles que tenen assegurat el
treball per a un període superior a un mes.

Les previsions de cara al proper bimestre desembre-gener
serien força descoratjadores si no fos perquè vénen
condicionades per l'efecte estacional provocat per les festes de
Nadal.
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Productes metàllics industrials

L'evolució d'aquest sector durant el bimestre octubre
novembre confirma el moment dolç pel que travessa i que ja
s'intuïa durant el primer semestre de l'any, especialment pel que
fa al mercat interior. L'única nota discordant d'aquesta
tendència és la lleu però persistent destrucció de llocs de treball,
possiblement a causa de la cC■ntínua substitució de treball per
capital i de l'augment de les subcontractacions a petites
empreses.

Un bon reflex d'aquesta conjuntura és la persistent tendència
a l'alça dels preus de venda i especialment el percentatge
realment notable d'empreses amb feina assegurada per més de
dos mesos. Les perspectives per al proper bimestre van en el
sentit de mantenir la mateixa tendència positiva, sempre que
factors com ara l'escassetat de mà d'obra especialitzada, la
insuficiència d'equip productiu i dificultats de finançament no és
revelin com a insuperables.

Maquinària elèctrica

L'evolució d'aquest sector durant el període de referència
confirma el comportament moderadament expansiu seguit per
aquestes indústries durant el primer semestre de l'any. D'alguna
manera és una tendència paral.lela a la seguida per les indústries
de productes metà1.1ics industrials. La diferència més remarcable
és que les indústries de maquinària elèctrica incrementen la

producció senseamortitzar llocs de treball.

Les perspectives per al proper trimestre dibuixen un entorn

clarament expansiu, fins al punt que el típic recurs d'esmentar la
feblesa de la demanda com a principal factor que dificulta
l'augment de laproducció és utilitzat per un nombre reduït
d'empreses, i al mateix temps es continua insistint en la
insuficiència de l'equip productiu.

Aparells elèctrics

Dels sectors del metall que aquí s'analitzen, aquest és el que
presenta un comportament més lineal i alhoramenys dinàmic.
Segueix una evolució lleument positiva, ben assentada en una

cartera de comandes que Ii permet treballar amb un cert marge
de maniobra. En la mateixa línia, les perspectives per al proper
bimestre reflecteixen un manteniment de la tendència, sempre
condicionada a l'evolució de la demanda, acompanyada per una
lleu disminució dels preus.

Automoció

Com la resta de subsectors delmetall, el d'Automoció ha
continuat l'evolució positiva que ja mantenia durant la primera
meitat d'any. Volum d'activitat alt que es tradueix en nivells de
producció i vendes en contínua superació en relació amb els

períodes anteriors; increment de plantilles i reducció
d'existències de productes elaborats són aspectes que
complementen els anteriors indicadors.

En funció de les perspectives per al proper bimestre, hom ha
d'esperar un alentiment en el creixement, degut bàsicament a les
cotes de producció assolides, que fa que unapart considerable
de les empreses enquestades declari que no disposa d'equip
productiu per augmentar la producció, i a un inici de
desceleració en la demanda.



Total indústria (sense Construcció) (dades provincials)
1988

A) Resultats del bimestre observat
encomparació amb l'anterior (%1

1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

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

Superior 54 27 43 12 53

Igual 35 43 42 32 34

Inferior 11 30 15 56 13

Augment 1,12 1,04 0,89 0,92 0,74
Disminució 0,53 0,51 0,68 0,64 1,17
Diferència 0,59 0,53 0,21 0,28 –1,43

Excessius 17 16 16 18 15

Normals 64 65 63 63 65

Reduïts 19 19 21 19 20

Superiors 54 44 50 18 57

Iguals 30 31 31 27 28

Inferiors 16 25 19 55 15

Superiors 42 24 26 18 53

Iguals 35 39 35 33 35

Inferiors 23 37 39 49 12

Menys d'l mes 43 45 46 48 43

Entre 1 i 2 mesos 35 27 30 27 33

Entre 2 i 3 mesos 14 19 16 19 16

Més de 3 mesos 8 9 8 6 8

Superior 41 27 27 16 25

Igual 39 41 46 41 44

Inferior 20 32 27 43 31

Superiors 20 23 11 11 9

Iguals 72 68 83 82 85

Inferiors 8 9 6 7 6

Superior 40 38 16 55 18

Igual 48 48 36 33 52

Inferior 12 14 48 12 30

Superiors 46 42 21 43 23

Iguals 43 43 33 43 43

Inferiors 11 15 46 14 34

Superior 42 35 20 50 21

Igual 47 48 37 38 51

Inferior 11 17 43 12 28

Superior 31 9 9 22 18

Iguals 64 83 87 73 77

Inferiors 5 8 4 5 5

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

Font: COCINB
21



Alimentació (dades provincials)

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

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

Superior 53 33 66 45 34

Igual 36 32 14 19 16

Inferior 11 35 20 36 50

Augment 0,63 2,80 3,02 1,76 0,61
Disminució 0,52 0,57 0,67 1,00 4,13
Diferència 0,11 2,23 2,35 0,76 –3,52

Excessius 9 10 7 10 5

Normals 89 89 88 88 89

Reduïts 2 1 5 2 6

Superiors 58 34 67 51 40

Iguals 17 28 15 18 12

Inferiors 25 38 18 31 48

Superiors 28 14 35 18 31

Iguals 48 68 59 31 45

Inferiors 24 18 6 51 24

Menys d'l mes 76 71 85 74 76

Entre 1 i 2 mesos 14 20 12 18 12

Entre 2 i 3 mesos 8 8 1 7 10

Més de 3 mesos 2 1 2 1 2

Superior 31 43 40 13 18

Igual 46 33 57 11 22

Inferior 23 24 3 76 60

Superiors 19 11 12 19 22

Iguals 75 88 88 81 77

Inferiors 6 1 0 O 1

Superior 44 68 49 33 19

Igual 34 20 19 9 44

Inferior 22 12 32 58 35

Superiors 50 67 53 37 26

Iguals 28 20 21 5 39

Inferiors 22 13 26 58 35

Superior 64 60 74 29 7

Igual 34 34 24 26 93

Inferior 2 6 2 45 0

Superiors 10 10 13 18 50

Iguals 90 90 87 82 49

Inferiors 0 0 O 0 1

matèries

54

0
2

O

O
13

61

0
4

O

O

16

48
O

O

13

52

0
2

o
1

25

52

O

1
O

O
21
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Tèxtil

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 especialitz
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresor
— Dificultats d'abastament de primer
— Altres causes

Font: COCINB

(dades provincials)
1988

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

Superior 23 9 14 3 29

Igual 56 63 55 44 59

Inferior 21 28 31 53 12

Augment 1,11 0,21 0,39 0,17 0,29
Disminució 0,72 0,42 0,52 0,72 1,28
Diferència 0,39 –0,21 –0,13 –0,55 –0,99

Excessius 39 38 42 49 39

Normals 54 58 54 44 55

Reduïts 7 4 4 7 6

Superiors 16 9 13 12 37

Iguals 38 41 43 39 42

Inferiors 46 50 44 49 21

Superiors 12 7 8 11 25

Iguals 50 45 49 42 46

Inferiors 38 48 43 47 29

Menys d'l mes 40 43 44 57 34

Entre 1 i 2mesos 37 23 32 24 40

Entre 2 i 3 mesos 14 22 14 18 17

Més de 3 mesos 9 12 10 1 9

Superior 22 16 13 15 29

Igual 42 43 42 35 49

Inferior 36 41 45 50 22

Superiors 8 12 7 5 9

Iguals 61 57 66 70 69

Inferiors 31 31 27 25 22

Superior 17 15 7 31 7

Igual 64 58 53 49 76

Inferior 19 27 40 20 17

Superiors 22 17 21 39 12

Iguals 52 44 36 20 48

Inferiors 26 39 43 21 24

Superior 19 13 16 32 28

Igual 50 48 41 46 48

Inferior 31 39 43 22 24

Superiors 5 5 8 6 11

Iguals 69 65 75 82 77

Inferiors 26 30 17 12 12

ida

ria

smatèries

65
1

4

6
0

14

71
2

3
6

2

10

73

1
2

5

1

6

66
1

2
8

5
11

60
1

3
6

5

11
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Pell, calçat i confecció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

1988

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

Superior 37 4 7 9 39

Igual 51 63 44 36 33

Inferior 12 33 49 55 28

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

Disminució 0,29 0,82 1,60 1,12 1,14
Diferència 0,49 –0,06 –0,83 –0,55 1,54

Excessius 28 21 14 27 25

Normals 57 59 62 54 64

Reduïts 15 20 24 19 11

Superiors 39 11 8 10 36

Iguals 37 56 54 39 39

Inferiors 24 33 38 51 25

Superiors 30 15 4 16 25

Iguals 41 47 57 50 61

Inferiors 29 38 39 34 14

Menysd'l mes 15 22 16 25 17

Entre 1 i 2mesos 39 36 43 44 31

Entre 2 i 3 mesos 34 23 41 28 47

Més de 3 mesos 12 19 0 3 5

Superior 29 25 7 9 25

Igual 35 38 54 51 56

Inferior 36 37 39 40 19

Superiors 37 27 9 6 2

Iguals 62 72 88 71 89

Inferiors 1 1 23 9

Superior 31 9 17 38 29

Igual 43 49 46 29 56

Inferior 26 42 37 33 15

Superiors 30 7 18 33 29

Iguals 36 46 42 35 48

Inferiors 34 47 40 32 23

Superior 33 3 16 36 26

Igual 34 60 44 34 57

Inferior 33 37 40 30 17

Superiors 25 5 2 2 8

Iguals 72 86 89 82 80

Inferiors 3 9 9 16 12

matèries

64
O

12

7
11

13

55
0

10

0

12
18

58

O

2

1
20

58
2

0

2
4

6

50
2

9

5
7

14

24
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Fusta i mobles de fusta (dades provincials)
1988

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

1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

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

Superior 50 43 39 14 31

Igual 44 52 60 37 48

Inferior 6 5 1 49 21

Augment 5,44 2,97 0,12 1,05 0,42

Disminució 1,09 0,14 3,25 3,97 2,92
Diferència 4,35 2,83 –3,13 –2,92 –2,50

Excessius 9 3 7 5 6

Normals 87 93 77 88 86

Reduïts 4 4 16 7 8

Superiors 39 19 50 26 51

Iguals 23 40 47 38 28

Inferiors 38 41 3 36 21

Superiors 68 60 70 21 19

Iguals 19 37 6 33 39

Inferiors 13 3 24 46 42

Menys d'l mes 23 25 27 35 26

Entre 11 2 mesos 26 21 43 38 49

Entre 2 i 3 mesos 50 52 26 24 23

Més de 3 mesos 1 2 4 3 2

Superior 40 21 48 25 27

Igual 25 33 40 44 56

Inferior 35 46 12 31 17

Superiors 8 6 12 5 6

Iguals 83 94 88 95 94

Inferiors 9 0 0 o 0

Superior 30 17 27 41 48

Igual 44 78 32 56 39

Inferior 26 5 41 3 13

Superiors 36 30 34 43 53

Iguals 37 59 25 36 36

Inferiors 27 11 41 21 11

Superior 30 31 29 54 42

Igual 68 53 56 44 44

Inferior 2 16 15 2 14

Superiors 20 6 16 7 31

Iguals 71 94 84 93 69

Inferiors 9 0 O 0 0
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Arts gràfiques (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat
encomparació 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

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

Superior 37 26 41 12 60

Igual 47 68 46 12 18

Inferior 16 6 13 76 22

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

Excessius 15 7 6 12 8

Normals 70 75 76 68 75

Reduïts 15 18 18 20 17

Superiors 43 30 31 10 57

Iguals 35 66 56 21 26

Inferiors 22 4 13 69 17

Superiors 44 12 22 20 23

Iguals 50 69 41 29 44

Inferiors 6 19 37 51 33

Menys d'i mes 33 21 23 33 30

Entre 1 i 2 mesos 45 58 60 46 45

Entre 2 i 3 mesos 4 10 9 10 16

Més de 3 mesos 18 11 8 11 9

Superior 43 21 17 2 29

Igual 37 51 53 41 46

Inferior 20 28 30 57 25

Superiors 32 2 1 O 4

Iguals 63 97 98 97 92

Inferiors 5 1 1 3 4

Superior 43 47 21 74 16

Igual 52 47 33 16 70

Inferior 5 6 46 10 14

Superiors 44 39 24 74 22

Iguals 45 40 28 13 49

Inferiors 11 21 48 13 29

Superior 49 33 26 43 17

Igual 47 44 46 45 67

Inferior 4 23 28 12 16

Superiors 31 9 7 8 20

Iguals 65 89 91 85 71

Inferiors 4 2 2 7 9
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Indústria farmacèutica (dades provincials)
1988

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

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

Superior 57 44 63 17 57

Igual 36 45 37 27 40

Inferior 7 11 0 56 3

Augment 1,35 1,06 1,29 1,22 0,50
Disminució 0,43 0,30 0,07 0,26 0,54
Diferència 0,92 0,76 ,1,22 0,96 —0,04

Excessius 1 8 1 5 O

Normals 94 92 98 90 95

Reduïts 5 0 1 5 5

Superiors 87 39 62 20 61

Iguals 11 46 37 26 32

Inferiors 2 15 1 54 7

Superiors 24 14 35 3 49

Iguals 23 48 36 42 45

Inferiors 53 38 29 55 6

Menys d'l mes 12 22 35 38 34

Entre 1 i 2 mesos 73 71 60 62 65

Entre 2 i 3 mesos 6 7 5 0 1

Més de 3 mesos 9 0 0 0 0

Superior 15 7 12 19 24

Igual 47 49 60 71 65

Inferior 38 44 28 10 11

Superiors 1 0 3 59 14

Iguals 97 100 97 41 86

Inferiors 2 0 0 0 0

Superior 42 41 21 63 33

Igual 50 59 40 32 66

Inferior 8 O 39 5 1

Superiors 58 56 23 63 36

Iguals 35 41 36 32 61

Inferiors 7 3 41 5 3

Superior 14 23 22 40 32

Igual 85 77 74 56 65

Inferior 1 0 4 4 3

Superiors 46 48 40 6 12

Iguals 54 52 58 94 88

Inferiors O O 2 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

F-M A-Mg J-JI Ag-S
Superior 87 71 9 2 82

Igual 13 28 81 51 4

Inferior 0 1 10 47 14

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

Excessius 59 48 0 O 36

Normals 41 52 100 91 64

Reduïts 0 O 0 9 0

Superiors 88 71 27 11 80

Iguals 12 28 63 2 4

Inferiors 0 1 10 87 16

Superiors 15 49 13 58 10

Iguals 68 48 67 3 62

Inferiors 17 3 20 39 28

Menysd'l mes 88 74 79 88 95

Entre 1 i 2mesos 17 14 14 O 0

Entre 2 i 3 mesos 0 12 7 12 5

Més de 3 mesos O 0 0 0 0

Superior 21 29 0 6 26

Igual 69 58 72 65 60

Inferior 10 13 28 29 14

Superiors 56 0 0 0 46

Iguals 44 100 100 100 54

Inferiors 0 0 o 0 0

Superior 70 65 0 95 16

Igual 30 29 51 5 11

Inferior 0 49 0 73

Superiors 67 68 0 77 13

Iguals 33 24 46 20 10

Inferiors 0 8 54 3 77

Superior 26 5 0 75 8

Igual 61 65 19 25 30

Inferior 13 30 81 0 62

Superiors 56 0 0 9 55

Iguals 42 100 100 91 45

Inferiors 2 0 0 O 0
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Productes metàllics industrials (dades
1988

provincials)

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 especialitzada
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tresoreria
— Dificultats d'abastament de primeres
— Altres causes

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

Superior 57 29 48 8 44

Igual 20 52 49 14 24

Inferior 23 19 3 78 32

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

Excessius 9 8 4 20 21

Normals 89 89 90 78 57

Reduïts 2 3 6 2 22

Superiors 45 28 50 31 52

Iguals 38 58 37 16 16

Inferiors 17 14 13 53 32

Superiors 13 1 38 12 33

Iguals 53 72 53 40 62

Inferiors 34 27 9 48 5

Menys d'l mes 12 9 17 18

Entre 1 i 2mesos 34 32 58 21 23

Entre 2 i 3 mesos 12 9 14 28 24

Més de 3 mesos 42 53 19 34 35

Superior 20 30 31 30 26

Igual 55 56 64 35 45

Inferior 25 14 5 35 29

Superiors 34 19 14 17 24

Iguals 63 79 82 80 76

Inferiors 3 2 4 3 0

Superior 40 39 15 43 24

Igual 52 60 57 48 53

Inferior 8 1 28 9 23

Superiors 36 50 19 49 29

Iguals 57 45 49 42 46

Inferiors 7 5 32 9 25

Superior 24 19 24 26 28

Igual 69 65 51 51 65

Inferior 7 16 25 23 7

Superiors 16 9 5 9 31

Iguals 84 91 95 90 69

Inferiors 0 O 0 0

matèries

58
9

6

34

6
14

51
8

7

23
3

14

73
7

3

23

0
13

62
5

10
21

5
16

53

15

15
23

0

3

Font: COCINB

29



Maquinària elèctrica (dades provincials)
1988

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

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

Superior 29 71 37 21 48

Igual 64 27 57 52 39

Inferior 7 2 6 27 13

Augment 0,99 0,50 0,15 2,37 2,97
Disminució 0,48 0,53 0,50 1,05 0,32
Diferència 0,51 —0,03 —0,35 1,32 2,65

Excessius 16 21 16 15 9

Normals 74 79 84 85 91

Reduïts 10 0 0 0 0

Superiors 45 44 53 41 75

Iguals 47 51 36 33 23

Inferiors 8 5 11 26 2

Superiors 41 24 27 22 42

Iguals 18 40 46 34 47

Inferiors 41 36 27 44 11

Menys d'l mes 9 20 13 7 4

Entre 1 i 2 mesos 34 32 33 39 61

Entre 2 i 3 mesos 56 32 30 52 34

Més de 3 mesos 1 16 24 2 1

Superior 39 29 13 31 36

Igual 30 39 42 40 57

Inferior 31 32 45 29 7

Superiors 31 28 30 5 0

Iguals 69 59 70 95 100

Inferiors 0 13 0 0 0

Superior 72 64 30 70 29

Igual 28 36 40 30 71

Inferior O 0 30 0 0

Superiors 67 64 30 89 36

Iguals 33 26 40 11 59

Inferiors 0 10 30 O 5

Superior 23 38 22 78 29

Igual 58 44 39 8 57

Inferior 19 18 39 14 14

Superiors 42 30 27 36 57

Iguals 58 70 73 64 43

Inferiors o O 0 0 0

matèries

31
5

18

2
5

9

44
0

10

2
O

O

59

5
16

2

O
O

44

0

7
7

o
O

22

0
10

2

0
3

30
Font: COCINB



Aparells elèctrics (dades provincials)
1988

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes enel 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

F-M A-Mg J-J1 Ag-S
Superior 39 18 22 18 33

Igual 35 60 56 28 49

Inferior 26 22 22 54 18

Augment 0,14 0,81 0,74 0,96 1,10
Disminució 1,36 1,82 0,71 1,30 0,46
Diferència –1,22 –1,01 0,03 –0,34 0,64

Excessius 14 25 30 18 15

Normals 86 72 70 82 83

Reduïts 0 3 0 0 2

Superiors 27 33 28 28 36

Iguals 37 32 50 37 45

Inferiors 36 35 22 35 19

Superiors 23 37 29 0 59

Iguals 39 47 63 58 40

Inferiors 38 16 8 42 1

Menys d'l mes 21 16 2 24 5

Entre 1 i 2mesos 65 54 80 73 59

Entre 2 i 3 mesos 2 5 1 2

Més de 3 mesos 14 28 13 2 34

Superior 39 26 49 37 33

Igual 19 46 37 46 38

Inferior 42 28 14 17 29

Superiors 13 0 1 0 15

Iguals 87 93 99 93 85

Inferiors 0 7 0 7 0

Superior 21 2 19 39 19

Igual 49 77 53 49 69

Inferior 30 21 28 12 12

Superiors 41 24 39 43 25

Iguals 36 63 38 44 48

Inferiors 23 13 23 13 27

Superior 27 16 34 58 30

Igual 41 55 30 18 39

Inferior 32 29 36 24 31

Superiors 19 8 0 18 1

Iguals 81 92 100 82 83

Inferiors 0 0 O 0 16
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Automoció (dades provinciuls)
1988

A) Resultats del bimestre observat

en comparació amb l'anterior (%)

1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

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

7) Cartera de comandes

8) Preus de venda

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

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

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

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

Superior 96 32 74 1 76

Igual 4 6 21 27 20

Inferior 0 62 5 72 4

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

Excessius 2 5 4 0 0

Normals 33 29 31 33 34

Reduïts 65 66 65 67 66

Superiors 91 94 93 8 77

Iguals 9 1 2 20 21

Inferiors 0 5 5 72 2

Superiors 80 28 25 8 94

Iguals 6 4 5 22 6

Inferiors 14 68 70 70 0

Menys d'l mes 69 66 70 69 67

Entre 1 i 2mesos 20 2 1 1 20

Entre 2 i 3 mesos 9 30 20 22 7

Més de 3 mesos 2 2 9 8 6

Superior 88 37 40 4 14

Igual 6 25 22 27 20

Inferior 6 38 38 69 66

Superiors 3 65 19 19 0

Iguals 97 35 81 81 100

Inferiors 0 0 0 O O

Superior 70 69 5 70 22

Igual 30 25 24 27 10

Inferior 0 6 71 3 68

Superiors 74 74 10 6 22

Iguals 26 25 26 89 10

Inferiors 0 1 64 5 68

Superior 78 74 6 69 22

Igual 22 26 29 29 11

Inferior 0 0 65 2 67

Superiors 69 4 4 64 2

Iguals 31 96 96 36 98

Inferiors 0 0 0 0 0
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II. Ocupació





11.1. Mercat de treball
Taxa general d'atur registrat (%)(1)
Àmbit Desembre 1986 Desembre 1987 Desembre 1988

Barcelona-ciutat
Província Barcelona

Catalunya

18,59
22,33
20,33

16,67
19,39
18,32

13,70
16,03
15,18

(1) A la província de Barcelona iCatalunya, la població activa prové de l'Enquesta de Població Activa de F1NE. Per Barcelona..a partir de la població activa comptabilitzada al Padró del 1986, s'estima la
de cada període a partir de les variacions en la població total de la ciutat ien la taxa d'activitat de la província.

- ..
...

Atur registrat a Barcelona Desembre 1986 Desembre 1987 Desembre 1988

-.-

Variació
Des. 1988/ (%)
Des. 1987

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

125.694
45.891
66.756
58.940
29.060
46.639

118.402
38.923
58.754
59.648
24.229
44.596

97.007
28.596
42.579
54.498
17.962
44.422

-22,1
-26,3
-27,5
-8,6
-25,9
-0,4

Contractacions registrades a Barcelona 4t. tr. 1986 4t. tr. 1987 4t. tr. 1988

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

Altes demandes d'ocupació 58.525 62.964 72.929 15,8
Baixes demandes d'ocupació 53.342 66.050 71.160 7,7
Altes llocs de treball oferts 12.587 8.901 4.839 -45,6

Contractes de treball registrats 48.351 64.638 79.361 22,8
- acollits a mesures de foment 24.623 34.199 42.458 24,1
- no acollits a mesures de foment 23.736 30.439 36.903 21,2

Distribució dels contractes

acollits a mesures de foment:
- Sectorial: Agricultura 54

Indústria 8.513
Construcció 1.890
Serveis 32.001

- Per sexes: Homes 23.935
Dones 18.523

Font: Dades de l'INEM recollides pel Departament d'Economia aplicada de

A partir d'aquest número, i per una major homogeneïtat i
actualització de les taxes d'atur, estimarem la població activa
de Barcelona a partir del Padró del 1986 tenint en compte les
variacions de la població total de la ciutat i de la taxa d'activitat
de laprovíncia. Les taxes d'atur per a Catalunya i per a la
província de Barcelona es calcularan en base al total d'actius
facilitat per l'Enquesta de Població Activa del Instituto Nacional
de Estadística.

En comparar l'atur registrat del passat mes de desembre amb
l'enregistrat el mateix mes un any abans, veiem que s'ha produït
una davallada d'un 22,1 %, és a dir, 21.395 aturats menys. Cal
assenyalar dos fets importants: en primer lloc, es referma la
tendència à la baixa que es venia palesant en els darrers mesos i
en segon lloc, s'ha superat la barrera psicològica dels 100.000
desocupats, fet molt significatiu. Es constata una evolució molt
favorable durant el 1988 de totes les variables analitzades. Les
reduccions més significatives es registren en el collectiu d'aturats
joves -10.327 joves aturats menys, un 26,3 %- i en el segment
d'atur masculí -16.175 homes aturats menys, un 27,5 %. L'atur
femení també segueix la mateixa tendència descendent, encara
que amb menys intensitat, i experimenta un descens de 5.150
dones, un 8,6 % en termes relatius. El col•lectiu d'aturats sense
ocupació anterior registra també una forta disminució, d'un
25,9 %

El volum total de contractes registrats durant el 4t. trimestre
de 1988 en comparació amb el mateix període de l'any anterior,
s'incrementa en un 22,8 `1/0 -14.723 contractes més. Respecte al
trimestre anterior ho fa en un 13,0 %.

Pel que fa a la distribució sectorial dels contractes de treball
acollits a mesures de foment de l'ocupació, es constata que el
75,4 % correspon al sector terciari. Aquest sector augmenta el
seu pes dins de la distribució sectorial en detriment del sector
industrial que redueix la seva participació en 0,8 punts respecte
al trimestre anterior.

Segons la variable sexe, la distribució d'aquest tipus de
contractes de treball és netament més favorable per al colIectiu
masculí amb un 56,4 `)/0, quan els homes aturats només
representen el 43,9 % del total de desocupats. Tanmateix,
respecte al trimestre anterior, el pes del col.lectiu masculí de
contractats perd lleugerament importància en benefici del
segment femení.

Pel que fa a la taxa d'atur, el desembre de 1988 registra una

davallada molt accentuada de 3,0 punts respecte al mateix
període de l'any anterior i se situa en un 13,7 %. Hem de fer
notar que la taxa de Barcelona es compara favorablement tant
amb la provincial com amb la del total de Catalunya.

35



11.1.2 Evolució de l'atur registrat a Barcelona
Per grups d'edat

Interval

d'edat

Setembre 1986 Setembre 1987 Setembre 1988 Variació

1988/1986

Variació

1987/1986

Variació

1988/211.Aturats 0/0 Aturats % Aturats %

16-19 17.891 14,6 14.591 12,0 9.051 9,1 -49,4 -18,4 -38,0
20-24 27.904 22,8 26.728 22,1 20.973 21,1 -24,8 -4,2 -21,5
25-29 17.960 14,7 18.902 15,6 16.911 17,0 -5,8 5,2 -10,5
30-44 27.760 22,7 30.200 24,9 26.803 26,9 -3,4 8,8 -11,2

45-49 7.717 6,3 7.729 6,4 6.404 6,4 -17,0 0,1 -17,1

50-54 9.091 7,4 9.455 7,8 8.103 8,1 -10,9 4,0 -14,3

>55 14.051 11,5 13.553 11,2 11.288 11,4 -19,7 -3,5 -16,7
Total 122.374 100,0 121.158 100,0 99.533 100,0 -18,7 -1,0 -17,8

Per grups d'edat i sexe (`)/0)

Interval

d'edat

Setembre 1986 Setembre 1987 Setembre 1988

Homes Dones Homes Dones Homes

16-19 11,5 18,1 9,7 14,3 7,6 10,3
20-24 19,8 26,2 19,3 24,8 18,7 23,0

25-29 11,9 17,8 12,4 18,8 13,4 19,9

30-44 22,5 22,9 23,7 26,1 23,6 29,6
45-49 7,8 '4,6 7,7 5,1 7,4 5,7
50-54 9,9 4,6 10,5 5,1 11,3 5,6

>55 16,6 5,8 16,7 5,8 18,0 5,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total abs. 65.194 57.180 60.160 60.998 44.527 55.006

Font: Dades de FINEM recollides pel Departament d'Economia Aplicada de l'UAB.

En analitzar el període de setembre 1986-setembre 1988,
veiem que es produeix una forta disminució del volum total de
desocupats registrats -un 18,7 %. És especialment remarcable
la davallada de l'atur registrat que es detecta entre el setembre
de 1987 i el de 1988, mentre que entre el setembre de 1986 i el
de 1987, el volum de desocupació es manté gairebé estacionari
amb un descens quasi inapreciable.

En el període analitzat, es produeix una disminució del total
de desocupats a tots els grups d'edat i és particularment
destacable la que es registra en el col4ectiu dels joves, molt
especialment en el grup de 16 a 19 anys, que es redueix gairebé
a la meitat en 2 anys. Aquesta variació representa
aproximadament un 69,0 `)/0 de la reducció total registrada en

aquest període. El col4ectiu dels joves és el primer on es palesen
més directament els efectes de la disminució de l'atur.

Aquest canvi de tendència afecta tant els homes com les
dones. Malgrat continuar tenint una notable importància, cal
destacar que s'observa una pèrdua progresiva i continuada de la
participació dels joves en la població desocupada. Aixòho
demostra el fet de passar d'un 39,4 % el setembre de 1986 a un

30,2 % el 1988. Aquest canvi podria explicar-se, d'una banda,
pel fet que en reduir-se la taxa de natalitat, les generacions que
arriben a l'edat de treballar estan menys plenes i, de l'altra, com
a resultat de les mesures de foment a l'ocupació, tant en l'àmbit
estatal com autonòmic. A més, el jovent és la mà d'obra més

flexible quant a condicions laborals i retributives.

Seguint aquesta tendència a la baixa i durant el mateix
període, l'atur dels majors de 45 anys també experimenta una
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davallada, encara que menys intensa que en els segments dels
joves. Aquest decrement es xifra en 25.795 persones. Tot i el
descens generalitzat, constatem que els majors de 45 anys

presenten un comportament ben diferenciat en tractar-se

d'homes o de dones. Mentre que els homes experimenten una

davallada a tots els grups d'edat, les dones no mostren un

comportament tan positiu i sofreixen augments en el nivell
d'atur, sobretot en el grup entre els 45 i els 55 anys.

Com a conseqüència de les expectatives d'ocupació generades
per la reactivació econòmica, s'ha produït un important
increment de la població activa femenina en els trams intermedis
d'edat en els que tradicionalment, i en cas d'haver-s'hi
incorporat, la dona abandonava el mercat de treball per
dedicar-se en exclusiva a les feines de la llar. Aquest fet s'ha
traduït en un fort creixement de l'atur femení com a

conseqüència, en gran part, que l'augment de la taxa d'activitat
femenina no ha anat acompanyat d'un increment paral4e1 de
l'oferta de llocs de treball destinats a les dones. Sembla, doncs,
que s'està produint un procés de recomposició de l'estructura de
l'atur per sexes.

El collectiu de dones en atur entre 25 i 54 anys augmenta d'un
17,7 % entre setembre 1986 i setembre 1987, però en establir la
comparació entre setembre de 1987 i setembre de 1988, es
constata ja una lleu disminució absoluta en aquest segment de
població aturada. Sembla que les expectatives de millora de la
situació econòmica general que incorporen al mercat de treball
segments de població femenina que fins aleshores n'havien estat

al marge han arribat a un cert sostre en aquest efecte
d'arrossegament.



11.1.3. Distribució
Per edat i sexe (%)

de les demandes de co•ocacions registrades a Barcelona

Interval
d'edat

Setembre 1986 Setembre 1987 Setembre 1988

Homes Dones Homes Dones Homu. Dones

16-19 21,8 24,0 22 23,8 19,8 20,2
20-24 29,8 31,6 30,0 32,0 30,4 31,4
25-29 15,0 17,0 15,7 16,4 16,0 18,3

30-44 19,7 20,1 20,1 20,3 21,1 21,6

45-49 4,6 3,0 4,2 3,0 3,9 3,6
50-54 4,1 2,1 3,6 2,4 3,5 2,4

+55 5,0 2,2 4,2 2,0 3,5 2,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total abs. 10.718 9.797 13.166 11.829 13.178 12.346

Per edat i sexe (%)

Interval

d'edat

Setembre 1986 Setembre 1987
'

Setembre 1988

Homes Dones Homes Dones Homes Dones

16-19 18,7 20,7 18,3 19,8 17,6 19,2
20-24 26,0 31,8 27,3 31,2 27,0 29,6
25-29 15,0 18,0 15,9 18,1 16,2 19,7
30-44 23,1 20,3 22,9 21,5 23,7 22,8
45-49 4,9 3,6 5,2 3,3 4,5 3,1
50-54 4,6 2,2 4,4 2,9 4,5 2,6
+55 7,7 3,4 6,0 3,2 6,5 3,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total abs. 8.763 6.590 10.104 7.439 11.178 9.035

Font: Dades de l'INEM recollides pel Departament d'Economia Aplicada de l'UAB.

El setembre de 1988, el nombre total d'altes de demandes de
collocacions registrades a Barcelona va ser de 25.524, la qual
cosa representa increment d'un 24,4 ')/0 respecte al setembre de
1986. S'observa un augment generalitzat a tots els grups d'edat
que es concentra essencialment entre el mes de setembre de
1986 i el de 1987. Cal fer notar el creixement del volum d'altes
de demanda en els grups d'edat entre els 25 i els 29 anys i entre
els 30 i els 44 anys -més d'un33- i en el grup de més de 55
anys -un36,4 °/0. L'augment de demandes concorda amb el

que hem dit abans sobre l'increment de la taxa d'activitat
femenina i sembla reforçar-se per una acceleració en la rotació i
un augment, en termes absoluts, del nombre de contractes

temporals.

Quant a ladistribució per edats, les altes de demandes entre
els 16 i els 24 anys concentren més de la meitat de les altes.

Aquest colIectiu mostra una tendència descendent, encara que
amb moderació. La participació dels majors de 45 anys dins del
total és relativament poc rellevant.

Al setembre de 1988, el nombre total de baixes de demandes
de co•ocacions registrades a Barcelona va ser de 20.213, laqual
cosa representa un augment d'un 31,6 % respecte al setembre
de 1986. Es constata un increment generalitzat a tots els grups
d'edat. Cal assenyalar que els augments més significatius es

registren en els grups d'edat entre els 25 i els 29 anys -un
43,4 %- i entre els 30 i els 44 anys -un 40,0 %. En aquest cas,
la millora general delmercat de treball i l'acceleració en la
rotació dels contractes temporals en serien la causa.

Quant a la participació per edats, aproximadament la meitat
de les baixes corresponen a -aturats joves, amb una tendència
lleugerament a la baixa. Els majors de 45 anys tenen un pes poc
rellevant que, després d'una moderada caiguda, esmanté en una

situació d'estabilitat.

Per sexe, tant en el cas de les altes com de les baixes de
demandes de coHocacions, el segment masculí està afectat de
forma netament més favorable que el segment femení.

Cal recordar que no totes les baixes són, però, coliocacions
registrades a l'INEM. Per això és important conèixer la relació
entre baixes de demanda i co•ocacions registrades. En els casos

restants es pot tractar d'altres tipus de coHocacions, regulars o

irregulars, o d'abandó de la recerca activa -siper això s'entèn
continuar inscrit a l'oficina d'ocupació- de feina. Al setembre
de 1986 es van produir 2.141 colIocaciQns que representen un

13,9 % del total de baixes; al setembre de 1987 es van registrar
3.234 colIocacions, és a dir, un 18,4 % del total de baixes i al
setembre de 1988 n'hi varen haver 1.468, o sigui un 7,3 % del
total de baixes.
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11.2. Estructura de l'ocupació assalariada
Distribució sectorial dels treballadors assalariats adscrits a l'INSS. (1987).

SectorCNAE

Nombre treballadors Variació
s/1986

(%)

Variació

s/1985

MÍÍÍÍlk

Barcelona

s/Catalunya
(°/0)

Valors

absoluts
Participació
s/total (°/0)

01 Producció agrària 109 0,02 -29,7 -28,8 15,3
02 Producció ramadera 66 0,01 -25,0 -34,8 2,5
03 Serveis agrícoles i ramaders 11 0,00 10,0 22,2 2,5
04 Repoblació cinegètica 239 0,04 0,4 -12,5 50,9
05 Silvicultura 23 0,00 -25,8 0,0 16,1
06 Pesca 111 0,02 23,3 76,2 32,4
0 Agricultura, Ramaderia, Silvicultura i Pesca 559 0,09 -8,7 -8,4 11,8

11 Extracció i preparació de combustibles sòlids 35 0,00 -5,7 -10,3 3,3
12 Extracció de petroli i gas natural 22 0,00 69,2 550,0 13,7
13 Refi de petroli 59 0,01 -21,3 -39,8 4,8
14 Extracció i transformació de minerals radiactius 5 0,00 0,0 66,7 71,4
15 Electricitat, gas i vapor 9.137 1,42 -4,1 -9,5 69,3
16 Captació, epuració i distribució d'aigua 1.787 0,28 0,1 0,3 55,3
1 Energia i Aigua 11.045 1,71 -3,4 -8,1 58,5

21 Extracció i preparació de minerals metàHics 23 0,00 9,5 -17,9-6,5 20,9
22 Producció i primera transformació de metalls 4.295 0,67 -3,0 4,4 43,6
23 Extracció de minerals no metàHics ni energètics 331 0,05 9,6 -9,2 8,6
24 Indústries de productes minerals no metàllics 4.371 0,67 -5,3 9,2 20,1
25 Indústria química 32.241 5,00 5,2 5,1 51,1
2 Transformació de MineralsNo Energètics. Química 41.207 6,39 3,1 41,9

31 Fabricació productes metàHics 22.511 3,48 2,0 -1,7 27,2
32 Construcció de maquinària 6.415 1,00 9,1 7,8 21,0
33 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors 1.669 0,26 -4,4 -9,4 94,1
34Construcció de maquinària i material elèctric 11.499 1,78 -9,4 -9,6 30,6
35 Fabricació de material electrònic 4.811 0,75 5,7 12,6 49,9
36 Construcció d'automòbils 31.013 4,80 3,4 0,8 69,5
37 Construccions navals i reparacions 721 0,11 10,6 -23,7 48,9
38 Construcció d'altre material de transport 484 0,08 -1,9 -11,2 19,9
39 Fabricació d'instruments de precisió 2.227 0,35 10,1 -0,9 45,3
3 Industria Transformadora dels Metalls 81.350 12,61 1,6 -1,1 37,7

41-42 Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac 14.507 2,25 -1,4 -0,4 24,5
43 Indústria tèxtil 20.265 3,14 0,5 -3,2 20,5
44 Indústria del cuiro 1.366 0,21 13,5 9,8 16,1
45 Indústria del calçat, vestit i confecció 11.988 1,86 10,9 9,0 33,4
46 Indústria de la fusta i mobles de fusta 4.392 0,68 3,4 -4,9 15,8
47 Paper, arts gràfiques i edició 19.409 3,01 4,3 -3,3 42,8
48 Transformació del cautxú i plàstics 7.779 1,21 2,0 -6,6 25,5
49 Resta d'indústries manufactureres 3.428 0,53 8,9 -1,6 52,2
4Altres Industries Manufactureres 83.134 12,89 2,8 -1,3 26,6

5 Construcció 36.544 5,67 9,7 18,3 34,6

61 Comerç a l'engròs 38.316 5,94 13,1 32,3 51,1
62 Recuperació de productes 540 0,08 10,4 13,9 34,6
03 Intermediaris del comerç 1.196 0,19 11,9 66,3 41,4
64 Comerç al detall 59.801 9,27 9,5 18,4 47,8
65 Restauració i cafès 15.838 2,46 6,8 15,9 49,2
66 Hostalatge 5.376 0,83 2,9 6,2 41,4
67 Reparacions 6.831 1,06 8,4 17,1 27,9
6Comerç Restauració, Hostalatge i Reparacions 127.898 19,83 9,9 21,5 46,7

71 Transport per ferrocarril 2.916 0,45 12,2 10,1 86,0
72 Altres transports terrestres 20.851 3,23 7,1 11,2 53,6
73 Transport marítim 116 0,02 28,9 93,3 71,6
74 Transport aeri 1.583 0,25 6,2 12,5 96,0
75 Activitats annexes al transport 11.013 1,71 2,0 6,8 67,9
76 Comunicacions 9.940 1,54 0,3 17,2 75,5
7 Transports iComunicacions 46.419 7,20 4,7 3,3 63,2
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Distribució sectorial dels treballadors assalariats adscrits a l'INSS. (1987).

Sector CNAE

Nombre treballadors Variació

s/1986

iffillelk

Variació

s/1985
(%)

Barcelona
s/Catalunya

(%)
Valors

absoluts
Participació
shotal (%)

81 Institucions financeres 31.447 4,88 -0,1 -8,7 68,1
82 Assegurances 10.810 1,67 -2,3 -7,3 77,5
83 Auxiliars financers iactivitats immobiliaries 3.209 0,50 21,0 40,8 51,9
84 Serveis a les empreses 28.012 4,34 18,3 44,6 66,9
85 Lloguer de béns nobles 464 0,07 6,7 23,7 56,3
86 Lloguer de béns immobles 888 0,14 3,0 7,2 63,5
8 Institucions Financeres, Assegurances, Serveis a les Empreses 74.830 11,60 6,7 8,5 67,8

91 Administració pública 42.015 6,51 -2,3 3,4 52,9
92 Sanejament i neteja 12.391 1,92 4,2 16,5 55,2
93 Educació i investigació 21.338 3,31 3,9 10,9 48,0
94 Sanitat i serveis veterinaris 25.235 3,91 3,6 4,4 59,2
95 Assistència social i altres serveis 15.776 2,45 11,2 16,1 63,1
96 Serveis recreatius i culturals 10.556 1,64 -1,9 14,9 50,3
97 Serveis personals 7.270 1,13 13,7 21,5 46,6
98 Serveis domèstics 2.492 0,39 -3,7 -6,0 70,2
99 Representacions diplomàtiques i organismes internacionals 143 0,02 -4,7 -25,1 66,8
9 Altres Serveis 137.216 21,28 2,5 8,7 54,0
No classificats 4.722 0,73 2,5 8,3 62,2
Total 644.924 100,00 4,8 7,7 43,7

Font: Dades de l'IMSS. facilitades per la COCIMB.

Grans trets de Pestructura sectorial

El 1987, l'estructura productiva de Barcelona segons les dades
referents a ocupats assalariats inscrits a la Seguretat Social seria,
per grans sectorsd'activitat, la següent:

- Agricultura : 0,1 %
- Indústria : 33,6 %
- Construcció : 5,7 %
- Serveis : 60,6 %

En considerar aquesta distribució, destaca bàsicament i de
forma molt significatia la importància del terciari. El sector
serveis i l'industrial configuren l'estructura de la ciutat, mentre
que l'agricultura és una activitat marginal. En comparar amb
l'any 1986, es constata que la situació es manté quasi
estacionària amb un lleu increment del terciari i de la
construcció, en detriment del sector industrial que perd
participació en el volum total d'ocupats assalariats.

És important recordar que tant el sector serveis com el de la
construcció són els més infravalorats en comptabilitzar el volum
d'assalariats assegurats, atès que són nombrosos els treballadors
dels serveis i de la construcció donats d'alta a la Seguretat Social
com a autònoms. A més, cal tenir en compte el nivell
d'immersió en les contractacions laborals, que en principi
afecten més aquests dos sectors que la indústria. Per tant, doncs,
aquest tipus de dades tendeixen a subvalorar la importància
d'aquests dos sectors.

En comparar aquesta estructura de l'ocupació assalariada en

relació amb el total de Catalunya, caldrà tenir en compte les
limitacions d'aquesta informació respecte a la possible assignació
incorrecta de treballadors d'una empresa al municipi de la seu o

establiment principal en lloc de fer-ho al municipi on realment
treballen. Normalment, aquest biaix serà més favorable per a
Barcelona degut a la concentració de seus i serveis
administratius centrals. En el cas de l'agricultura, l'elevat pes
que Barcelona assoleix en el total de Catalunya segons aquestes
dades prové del fet que només es comptabilitzen treballadors
assalariats, que constitueixen un segment molt petit del total.

El pes de Barcelona en el total català

L'any 1987, Barcelona redueix el seu pes aproximadament
en 1 punt dins del total de Catalunya respecte a l'any anterior.
Aquest fet es palesa de forma més significativa en els sectors de
la Construcció, de la Indústria transformadora de metalls i dels
Altres serveis, on es registren davallades de 2, 1,6 i 1,5 punts
respectivament. A la resta de sectors, es registra un descens
molt poc significatiu -entre 0,5 i 1 punts-, excepte en el de
Transformació de minerals,no energètics i Química, que manté
una participació en el total català estacionaria.

L'any 1987, gairebé el 44 % dels ocupats assalariats afiliats
a l'INSS treballen a Barcelona. Si efectuem l'anàlisi per
subsectors, la quasi totalitat dels subsectors del terciari se situen
per sobre d'aquest valor, amb l'excepció d'Hostalatge,
Reparacions, Intermediaris del comerç i Recuperació de
productes, i palesen la forta especialització de Barcelona com

a ciutat de serveis. Pel que fa a la indústria, es constaten fortes
concentracions d'ocupació en uns quants subsectors: Indústria
química, Construcció de màquines d'oficina i ordinadors,
Construcció d'automòbils, Fabricació de material electrònic i
Paper, arts gràfiques i edició, principalment. Aquestes activitats
estan molt polaritzades a Barcelona. La resta de subsectors
tenen un pes poc rellevant dins del total català.
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Evolució en el període 1985-1987

En considerar l'evolució del nombre absolut d'assalariats en

cadascun dels sectors en el període 1985-1987, es constata que:
— El sector de Transformació de minerals no energètics i química
presenta una variació positiva, més accentuada l'any 1987.
Cal destacar la participació i la tendència a l'alça del
subsector químic;

— La Indústria transformadora de metalls sofreix un lleuger
retrocés. L'any 1987 es palesa una moderada recuperació
deguda a la millora dels subsectors de la Fabricació de
productes metàllics i de la Construcció d'automòbils;

— Les Indústries manufactureres també segueixen una línia
descendent. Això no obstant, el 1987 s'observa unamillora
en base al creixement de les Arts gràfiques i, en grau menor,
al que es registra en el Tèxtil;

— La Construcció registra un fort increment durant aquest
període, especialment intens durant el 1987;

— El Comerç, restauració, hosteleria i reparacions ha seguit una
líniamarcadament expansiva. Cal assenyalar, però, que el
1987 es produeix una lleu desacceleració del ritme de
creixement;

— Pel que fa al sector de Transports i comunicacions, l'evolució
és favorable. Cal destacar la millora registrada l'any 1987;

— El sector de les Institucions financeres, assegurances i serveis
a les empreses evoluciona a l'alça, amb una important
intensificació del creixement l'any 1987. S'observa una

tendència a la baixa tant de les Institucions financeres com
de les Assegurances durant aquest període i un inici de
recuperació l'any 1987. Cal destacar la forta embranzida
que registra el subsector dels Serveis a les empreses;

— El de Altres serveis evoluciona favorablement. L'any 1987,
però, es detecta una certa desacceleració del ritme de
creixement.
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11.2.1. Variació de l'estructura ocupacional
per sectors a Barcelona entre
1986i 1987

Participació en el total d'assalariats

6. Comerç, hostalatge
restauració i

reparacions
8. Institucions financeres,

assegurances i serveis
a les empreses

5. Construcció

9. Altres serveis
4. Altres indústries

manufactureres
3. Indústries transformadores

del metall
2. Transf. minerales no

energètics i química

7. Transports i comunicacions

1. Energia i aigua

Font: Elaboració pròpia a partir de dades.de l'INSS facilitades per la COCINB.

Evolució en el període 1986-1987

Quant a la participació de cada sector en el total de l'ocupació
assalariada, en fer una anàlisi comparativa entre 1986 i 1987, es
constaten variacions poc significatives pel conjunt dels sectors.

Entre els sectors terciaris, en el sector de Comerç, restauració,
hosteleria i reparacions s'observa un moderat augment del pes
en relació al total d'assalariats, i molt concretament en el
subsector del Comerç, tant a l'engròs com al detall. La
participació del sector de Instituccions financeres, assegurances
i serveis a les empreses també augmenta com a conseqüència
del boom registrat pel subsector dels Serveis a les empreses que
ha contrarestat la pèrdua soferta pel d'Institucions financeres.

A continuació se situa la Construcció amb un augmentmés
moderat, resultat del boom que ha experimentat el sector en
jugar un paper principal com a indicador de la reactivació
econòmica. Aquest creixement és conseqüència de les noves
contractacions generades per un increment de la demanda, a
més de regularitzacions de situacions contractuals irregulars.

Dins del sector industrial, les indústries transformadores dels
metalls minven la seva participació, com a resultat de la reducció
del total d'assalariats en la Fabricació de productesmetàllics i en
la Construcció d'automòbils. El mateix succeix en el sector de
les Altres indústries manufactureres, on perden pes el subsector
alimentari i el tèxtil.



11.2.2. Distribució sectorial d'assalariats i empreses a Barcelona (1987)
Assalariats segons la grandària de la empresa

1-5 6-25 26-100 101-500 >500 Total
Valors

iliiiiimei
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11.045
41.216
81.350
83.134
36.544
127.898
46.420
74.839
137.216
4.712

(%)
0-Agr., Ramad., Silv. i Pesca
1 - Energia i Aigua
3 - Transf. Min. no Energ. Química
3 - Ind. Trans. Metalls
4 - Altres Indústries Manufactureres
5 - Construcció
6- Comerç, Rest., Host. i Reparacions
7 - Transports i Comunicacions
8- Inst. Fin., Asseg., Serv. Empreses
9-Altres Serveis
Altres

20,0
1,2
3,2
5,8
11,5
11,1
26,2
10,0
11,7
13,7
34,5

39,7
1,8

12,5
17,2
25,7
27,9
35,1
18,8
16,9
13,0
21,4

11,3
1,1
19,8
15,8
21,5
27,3
22,2
15,9
16,7
14,9
4,6

29,0
13,0
39,3
17,6
32,3
22,8
9,1
9,1
19,6
19,5

-

82,9
25,2
43,6
9,0
10,9
7,4
46,2
35,1
38,9
39,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Total 13,5 21,1 18,3 19,3 27,8 100,0 644.924

Empreses segons intervals de grandària
1-5 6-25 26-100 101-500 >500 Total

Valors
,

absol(%)
0- Agr., Ramad., Silv. i Pesca
1 - Energia iAigua
3 - Transf. Min. no Energ. Química
3 - Ind. Trans. Metalls
4 - Altres Indústries Manufactureres
5 - Construcció
6 - Comerç, Rest., Host. i Reparacions
7 - Transports i Comunicacions
8- Inst. Fin., Asseg., Serv. Empreses
9 - Altres Serveis
Altres

67,6
62,8
45,8
56,2
63,0
61,3
76,9
70,2
74,3
85,5
88,1

28,2
22,1
33,6
33,8
28,7
29,4
19,6
23,8
19,6
10,7
11,4

2,8
2,3
13,6
7,9
6,1
7,7
3,2
4,8
4,5
3,0
0,4

1,4
7,0
6,0
1,8
2,0
1,5
0,3
0,8
1,3
0,8

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

-

0,4
0,3
0,2
0,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

71
86

1.207
3.573
6.466
2.926
21.023
3.154
5.924

14.711
1.004

Total 74,5 20,0 4,3 1,0 0,2 100,0 60.145

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INSS facilitades per la COCINB.

Si analitzem l'estructura empresarial de les empreses de
Barcelona en base al nombre de treballadors amb què compten
l'any 1987, constatem que de les 60.145 empreses amb
assalariats existents, el 74,4 % de les empreses estan situades en

l'interval de 1 a 5 treballadors. El percentatge d'empreses entre
6 i 25 treballadors és del 20,0 % i la resta d'intervals només
compten amb percentatges molt petits, fins arribar al punt que
només el 0,2 % -112empreses- tenen més de 500 treballadors
en el context català, poden considerar-se empreses grans. Es

tracta, doncs, d'una estructura empresarial amb gran predomini
de les petites i petites-mitjanes empreses, com ha estat sempre
tradicional a l'economia catalana.

En la distribució del nombre de treballadors que cada segment
d'empreses genera, la situació canvia radicalment i el més
nombrós és el dels treballadors ocupats en empreses de més de
500 assalariats, amb el 27,7 % del total. Tanmateix, les
diferències entre els sectors són molt accentuades. Els sectors
on les grans empreses generen una major proporció de llocs de
treball són Energia i aigua, Transports i comunicacions,
Transformats metàBics, Altres serveis i Institucions financeres,
assegurances i serveis a les empreses, tots amb un nivell de
polarització de grans empreses superior al 35 %, en termes
de treballadors ocupats i, per tant, molt condicionats per les
grans empreses.

En l'extrem oposat, se situa el Comerç, restauració,
hostalatge i reparacions, en què el percentatge de persones
treballant en empreses d'un a cinc assalariats gairebé dobla el de

la mitjana d'empreses barcelonines, un 26,2 % i un 13,5 %
respectivament. Es, per tant, el sector més minifundista i on les
empreses de més de 500 treballadors només generen el 7,3 %
dels llocs de treball.

El sector amb predomini d'empresesmitjanes -de 26 a 100
treballadors- i mitjanes grans -de 101 a 500- és el de
Transformats minerals no energètics i química. A Altres
indústries manufactureres i Construcció és on el tram
d'empreses mitjanes, mitjanes-petites i mitjanes-grans resulta
més important.

En fer una anàlisi comparativa entre 1981 i 1987, en termes de
participació, es constata que, a nivell de conjunt, la distribució
del volum d'ocupació no ha sofertmodificacions rellevants.
Les petites i petites-mitjanes empreses (entre 1 i 25 treballadors)
continuen mantenint el mateix pes que l'any 1981, encara que es

detecta un lleuger increment de l'importància de les empreses
situades en el tram de 5 a 25 treballadors en detriment d'una
reducció del pes de les de 1 a 5 ocupats. Tanmateix, només en

aquests dos grups es produeix un increment absolut en el
nombre de treballadors que ocupen, una mica més important
en el de petites-mitjanes. Cal assenyalar la pèrdua absoluta i
relativa d'assalariats olSservada en les empreses demés de
500 treballadors, que és de l'ordre d'un 17,0 % en relació amb
el 1981. És evident, doncs, el reajustament de plantilles dut a
terme per les grans empreses i que només hi ha hagut un saldo
net de creació d'empreses entre els segments més petits, fins a

25 treballadors.
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En analitzar el pes de cada interval dins de cadascun dels
sector d'activitat, veiem que les variacions més remarcables
són les següents:
— En el sector de Transformació de minerals no energètics i
química, es registra una reducció del volum d'ocupació en les
empreses entre 1 i 100 treballadors, i en concret en el tram de
lesmitjanes entre 26 i 100 ocupats, mentre que creix el pes
de les de més de 100 assalariats. Aquest sector ha sofert un
procés de concentració empresarial, especialment constatable
en el cas de la indústria química. Aquest fet es palesa també
en la reducció del total d'empreses que es registra en aquest
període;
Les grans Indústries transformadores del metall sofreixen una

forta pèrdua de participació. Cal remarcar el creixement de les
empreses del sector entre 6 i 25 treballadors. Això palesaria un

important procés de reconversió amb fortes reduccions de
plantilles a causa, per una part, d'un descens de la demanda,
i per l'altra, de la incorporació de noves tecnologies al procés
de producció;
En les Indústries manufactureres, destaca significativament
l'augment de la participació de les empreses entre 6 i 25
assalariats i la forta disminució d'ocupats de les de més
de 500 treballadors;

— En la Construcció, creix la participació de les mitjanes petites
(de 6 a 25 assalariats) en 3,2 punts i la de les mitjanes grans
(entre 101 i 500 treballadors) en 4,7 punts. Tanmateix, es
constata una davallada de l'ocupació en 7,4 punts a les demés
de 500 ocupats;
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—En el sector del Comerç, hostalatge, restauració i
reparacions augmenta el pes de les petites empreses, i sobretot
de les més petites, i minva la participació de la resta d'intervals
del sector. Es constata un intens creixement de les petites
empreses que l'any 1987 concentren un 76,9 `)/0 del total de
l'ocupació del sector;

— Pel que fa al sector de Transports i comunicacions, es produeix
una important pèrdua de participació a tots els intervals,
excepte en el de les de més de 500 treballadors on es registra
un increment del pes dels assalariats en 4,5 punts respecte del
període anterior. Aquesta és l'única activitat on això ocorre i

posa en evidència l'oligopolització del sector i l'absorció de
quota de mercat per part de les grans empreses en detriment
de les de menors dimensions;
En el sector de les Institucions financeres, assegurances i
serveis a les empreses, destaca la tendència a l'alça de les
empreses situades en el tram entre 6 i 25 assalariats,
conseqüència, en bona mesura, de la intensificació del procés
de creació de noves empreses destinades als serveis de les

empreses. Disminueix la importància del pes de l'ocupació
en el interval de més de 500 treballadors;
En el sector d'Altres serveis, augment a el pes dels assalariats
de les mitjanes i grans empreses, i més concretament a partir
de 100 treballadors, en detriment de les petites, que registren
un menor volum d'ocupats.



III. Comerç, Consum i Preus
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111.1. Consum de ciment *

1985

(província de Barceloia) (Milers de tones)
Trimestre 1984 1986 1987 1988

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

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

Variació (°/0)

3r. tr. 1988/3r. tr. 1987 37,6
lr. sem. 1988/1r. sem. 1987 30,3

1987/1986 18,1

L'evolució del consum de ciment a la província de
Barcelona durant el 3r. trimestre d'enguany s'hamogut
dins la banda alta de la tendència marcada en els darrers
trimestres amb increments interanuals per sobre del
30 c/o. Aquest ritme de creixement és encara més notable
si es considera que es produeix després de dos anys
d'expansió sostinguda. En concret, el nivell de consum

assolit durante el 3r. trimestre de 1988 gairebé duplica
l'enregistrat dos anys abans.

Aquesta notable reactivació del consum de ciment està
estretament lligada, ésdar, a la positiva evolució seguida
pel sector de la construcció, en uns moments i en un espai
en què ha coincidit una forta embranzida de l'obra pública
amb un elevat creixement de la promoció privada
d'habitatges.

El creixement de la variable per al 1988 en relació amb

l'any anterior pot doblar l'experimentat el 1987 en relació
amb el 1986.
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111.2. Matriculació
Any

de vehicles
1984 1985 1986

(província
1987

de Barcelona)

_Áriiiii--,,88
lr. tr. 25.648 26.355 25.085 41.411 53.698

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: COC1NB. Boletín de Estadística yCoyuntura. Diversos números. Les dades referides a 1988 han estat iiilii,ides per la Jefatura Pr )vincial de ritici I k I

Variació (°/0)
lr. tr. 1988/1r. tr. 1987 29,7
2n. tr. 1988/2n. tr. 1987 13,8
3r. tr. 1988/3r. tr. 1987 14,8
4t. tr. 1988/4t. tr. 1987 11,7

1988/1987 17,0

L'evolució de lamatriculació de vehicles durant l'any
1988 continua una tendència expansiva tot i que mostra

una desacceleració en el creixement respecte al ritme
mantingut des del 2n. trimestre del 1986 i durant el 1987.
Així, l'increment anual del 17,0 %, corresponent al
període 1988/1987 queda molt per sota dels increments
interanuals observats i, especialment, de la variació
corresponent al període 1987/1986 que fou de l'ordre del
33,1 %, i que va significar probablement el zènit d'una
fase d'acceleració del creixement en el volum de les
matriculacions que es va donar també al conjunt de
l'Estat espanyol.
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En efecte, en el conjunt de l'Estat les xifres corresponents
als increments interanuals mostren una tendència similar a
l'observada per la província de Barcelona, encara que durant un
període més curt, amb una desacceleració més brusca, car d'un
augment interanual d'un 34,7 ')/0 en el 1987 es passa a un 10,7 %
per al 1988. En aquest sentit, cal considerar l'increment de
matriculacions del període 1986-1987 com a extraordinari, en
bona part a causa del consum ajornat dels anys anteriors en què
els ritmes de renovació i d'ampliació del parc d'automòbils
havien estat anormalment baixos, tal com corresponen a un bé
de consum durador d'elevat import, molt afectat per les
expectatives econòmiques dels consumidors.

Igualment, factors com les facilitats de finançament,
l'abaratiment dels cotxes d'importació procedents de la CEE
i la idea generalitzada que els preus del combustible de moment

no augmentaran, han contribuït en aquest esclat de noves

matriculacions de vehicles.

La desacceleració produïda durant el 1988 cal relacionar-la
molt directament amb l'estabilització en el ritme de renovació
d'un parc automobilístic molt menys envellit que no pas fa dos o
tres anys. S'estima que un 8 o 9 % del parc es va renovar l'any
1988. D'altra banda, el problema de la saturació del tràfic dins
de la ciutat i a les seves vies d'accés és un factor que pesarà cada
vegada més en la tendència a termini mitjà i llarg.

Pel que fa a la situació del dèficit de places d'aparcament,
les estimacions efectuades en base a les dades facilitades pels
Serveis d'EstadísticaMunicipal, de la Via Pública i de Disciplina
Urbanística, i també en base a dades de la Memòria del Consell
d'Empreses de l'Ajuntament de l'any 1987, no permeten una

visió gaire optimista per quant fent l'anàlisi de l'evolució del
nombre de matriculacions i de la dotació de noves places
d'aparcaments es veu que el dèficit segueix una tendència
creixent. Prenem com a punt de partida el dèficit de places
d'aparcaments de 1986, que s'estimava en 162.780 places.
L'increment net de vehicles matriculats durant el període
1987-88 es pot estimar en 83.500 unitats. Si considerem, a més,
que les noves places d'aparcament en edificis residencials i
comercials, a més de les soterrades d'ús públic corresponents al
mateix període sumen en conjunt unes 19.400 places, en total
s'obté un dèficit estimat d'aparcaments de l'ordre de 227 mil
places a final de 1988. Això representaria un increment de quasi
un 40 % respecte del dèficit existent a finals de 1986.



111.3. Consum de benzines a l'àrea de Barcelona
Barcelona

(Milers litres)
Resta Barcelonès

Benzina
92 Oct

Benzina

97 Oct
Gas-oil
auto

Benzina

92 Oct
Benzina
97 Oct

Gas-oil

auto

1988
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.

a 4t. tr.

26.847 303.448
72.584
82.188
69.444
79.232

171 411 13.279 160.306
38.191
43.715
36.384
42.016

82.095

Font: CAMPSA. Delegació de Barcelona

En aquest número de BARCELONA ECONÒMICA s'enceta la
publicació de dades referides al consum de combustibles per a
vehicles a Barcelona i resta de municipis del Barcelonès. La
informació ha estat facilitada directament per CAMPSA i es
refereix a la benzina i gas-oil-auto distribuïts a tots els punts de
venda situats a Barcelona i resta de municipis del Barcelonès.

La disponibilitat futura d'informació per a anys anteriors, no
disponible en el moment de tancar aquest número, permetrà la
construcció i manteniment d'una sèrie sobre aquest tipus de
consum que entenem d'interès per ajudar-nos a contextualitzar
el comportament de les altres variables de consum i producció
analitzades amb la finalitat de seguir l'evolució de la conjuntura
econòmica de Barcelona.

Malgrat no es pot assignar directament les vendes d'aquests
tipus de combustibles a Barcelona com a realitzats únicament i
exclusiva pels residents a la ciutat, els tècnics de l'empresa
distribuïdora consideren que el consum dels que no resideixen a

Barcelona fan a la ciutat s'equilibra amb el que els barcelonins
efectuen fora d'ella. Tanmateix, si comptabilitzem els litres de
benzina de 97 octans venuts a Barcelona per a cada habitant
—178— són inferiors als venuts a la resta de la comarca

—218—, la qual cosa fa pensar que en realitat sí que es produeix
una certa fuita de consum —en termes de saldo absolut— dels
barcelonins a fora de la seva ciutat, fuita relacionada amb
l'escassesa d'estacions de servei dins el terme municipal de
Barcelona.

Tanmateix, considerant estable a termini mitjà—encara que
segurament amb variacions estacionals— la fuita de consum fora
de la ciutat, els possibles canvis en el consum es podran explicar,
si més no parcialment, per modificacions en els ritmes d'activitat
productiva sobretot, en la capacitat de despesa dels
consumidors.
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111.4. Consum d'electricitat a Barceiona (Gwh)
Total (Gwh) Estructura d'usos (`)/0)

Any Domèstic Cial. Indtal. Tracció Total

1975 2.903 100,0 29,1 67,8 3,1 100

1976 3.094 106,6 29,2 67,8 3.,0 100

1977 3.107 107,0 29,6 66,9 3,5 100

1978 3.078 106,0 30,6 65,9 3,5 100
1979 3.309 114,0 31,7 65,1 3,2 100
1980 3.342 115,1 32,0 64,8 3,2 100

1981 3.314 114,2 33,3 63,5 3,2 100
1982 3.298 113,6 32,4 64,7 2,9 100

1983 3.362 115,8 33,2 63,6 3,2 100
1984 3.470 119,5 33,3 62,8 3,9 100
1985 3.544 122,1 31,4 64,8 3,8 100

1986 3.623 124,8 32,4 64,0 3,6 100

lr. tr. 1.020 35,2 61,8 3,0 100

2n. tr. 983 35,1 61,3 3,6 100

3r. tr. 711 31,8 64,4 3,8 100

4t. tr. 909 27,0 69,0 4,0 100

1987 4.026 138,7 31,7 64,7 3,6 100

lr. tr. 1.047 35,1 61,3 3,6 100

2n. tr. 1.049 34,7 61,9 3,4 100

3r. tr. 950 30,0 66,2 3,8 100

4t. tr. 980 26,5 69,8 3,7 100

1988
lr. tr. 1.079 33,5 63,3 3,7 100

2n. tr. 1.079 33,5 63,5 3,0 100

3r. tr. 993 28,4 68,2 3,4 100

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

3r. tr. 1987/
Variació (°/0) 3r. tr. 1988

Consum total 4,6
Domèstic -1,0
Comercial-Industrial 7,8
Tracció -7,2
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Accentuant la tònica de la la. meitat d'any, durant el 3r.
trimestre de 1988 el consum d'energia elèctrica s'ha incrementat
en un 4,6 % en relació amb el mateix període de l'any 1987.
El fet d'assolir aquest nivell confirma la tendència sostinguda
a l'alça.

Tanmateix, la diferència entre consum domèstic i comercial
industrial és quantitativament molt rellevant. El consum
domèstic esmanté estancat en termes absoluts; en conseqüència,
disminueix el seu pes sobre el total -pel conjunt de l'anymolt
possiblement no superarà el 30 `1/0- i tendeix a uns nivells de
participació sobre el total de consum d'energia elèctrica més
propis dels anys immediatament anteriors a la crisi, a

començaments dels anys setanta. El consum comercial-industrial
reflecteix l'augment d'activitat i d'equipament terciari que es

produeix a la ciutat en els darrers anys.

S'ha de destacar també que degut a la major activitat
comercial i a la modernització d'aquestes instal-lacions -pensem
per exemple en laproliferació que s'ha produït en els darrers
anys d'instal•lacions d'aire condicionat-, el consum d'energia
elèctrica a la ciutat de Barcelona és cada dia menys estacional.



111.5. Consum de gasos a Barcelona

Any

Consum

total
Gas

canalitzat

...(ffintis de tèrmies)

Butà-Propà
(milions de tèrmies)

n. índex Total Domèstic Industrial Tracció

1981 100,0 1.802,4 913,7 625,2 60,3 228,2
1982 93,4 1.700,9 836,8 582,1 54,6 200,1
1983 96,1 1.821,2 787,9 579,8 29,5 178,6
1984 96,6 1.906,3 716,5 549,5 7,6 159,4
1985 103,9 2.024,4 769,5 581,3 44,4 143,8

1986 99,1 1.967,8 722,6 544,6 39,8 138,2
lr. tr. 811,6 279,1 231,9 14,5 32,7
2n. tr. 556,9 137,3 96,6 7,2 33,5
3r. tr. 253,0 99,3 57,4 8,3 33,6
4r. tr. 346,3 206,9 158,7 9,8 38,4

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

1988
lr. tr. 833,7 262,2 213,8 26,1 22,3
2n. tr. 555,7 101,5 74,8 7,0 19,7
3r. tr. 274,6 84,1 53,5 14,7 15,9

Font: Catalana de Gas, S.A. iButano, S.A. Dadesrecollides pel Servei d'Estadísticade l'Ajuntamentde Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (°/0) Gas canalitzat

Butà-propà
Total Domèstic

lr. tr. 1988/1r. tr. 1987 -6,1 -6,8 -10,2
2n. tr. 1988/2n. tr. 1987 0,2 -10,9 -8,4
3r. tr. 1988/3r. tr. 1987 1,8 -0,7 -2,4

1987/1986 5,9 -7,2 -2,7

El consum de gas canalitzat durant el 3r. trimestre de 1988 ha
augmentat en gairebé un 2 `)/0 en relació amb el mateix període
de l'any passat. Deixant de banda el comportament d'aquest
tipus de consum durant els trimestres en els que l'efecte
estacional és més determinant (1r. i 4t.), el consum a la resta de
l'any esmanté pràcticament estabilitzat.

Per contra, l'evolució del consum de butà-propà persisteix en

la seva tendència negativa mitigada pel comportament expansiu
del consum industrial d'aquest tipus de gas.
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111.6. Entrades de verdures i fruites a Mercabarna (milers de tones)

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
lr. tr. 150,2 83,4 66,8
2n. tr. 171,7 84,3 87,4
3r. tr. 146,6 59,2 87,4
4t. tr. 151,7 74,5 77,2

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

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

Variació (%) Verdures Fruites

lr. tr. 1988/1r. tr. 1987 1,27 -0,56
2n. tr. 1988/2n. tr. 1987 0,22 5,80
3r. tr. 1988/3t. tr. 1987 9,97 2,31
4r. tr. 1988/4t. tr. 1987 12,66 -3,25

1988/1987 5,44 1,26
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L'evolució de les entrades de verdures i fruites a Mercabarna
durant tot l'any 1988 es compara molt favorablement en relació
amb el 1987, especialment pel que fa a les verdures, amb un

increment superior al 5 %, mentre que el ritme de creixement
de les fruites és lleument inferior al de l'any 1987.

En definitiva, es consolida la tendència sostinguda a l'alça.



111.7. Escombraries domiciliàries
recollides a Barcelona

Any

Escombraries

4 Tones a n. índex

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

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

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

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

Variació (°/0)
lr. tr. 1988/1r. tr. 1987 7,6
2n. tr. 1988/2n. tr. 1987 8,2
3r. tr. 1988/3r. tr. 1987 8,4
4t. tr.1988/4t. tr. 1987 5,4

1988/1987 7,3

A partir d'aquest número de BARCELONA ECONÒMICA s'afegeix
una nova font informativa amb la voluntat de millorar el nivell
de coneixement immediat de la conjuntura econòmica de la
ciutat, bàsicament pel que fa al consum.

Es tracta de l'evolució de les escombraries domiciliàries
recollides, dades facilitades per la U.O. de Neteja de
l'Ajuntament.

D'aquesta informació cal destacar-ne l'exhaustivitat i fiabilitat
a més de la immediatesa amb què s'obté. Tanmateix, cal tenir en
compte que la definició d'escombraries domiciliàries engloba
tant les deixalles de l'economia familiar com les derivades de les
activitats terciàries ubicades a laciutat i en menor mesura de
petites indústries. Això fa que la variable no sigui un indicador
de consum en sentit estricte, encara que reflecteix acuradament
el pols de la ciutat.

De l'anàlisi de les dades més recents, destaca de forma molt
notable la tendència a l'alça seguida en els darrers tres anys,
després d'un període de pràctic estancament, amb uns

increments anuals de l'ordre del 7-8 %. El creixement del 1988,
un 7,3 % és, lleument inferior a l'experimentat el 1987 i el 1986,
la qual cosa concorda amb els restants indicadors que assenyalen
una desceleració, en aquest cas molt petita, dels ritmes de
creixement del consum, tot i mantenir una tònica clarament
positiva.

51



111.8. Fira de
dels diferents

Barcelona. Evolució de la superfície,
salons. 1988

expositors

directes

i visitants

Expositors representats Visitants

Saló Periodicitat

Superfície
contractada

m2

Expositors

Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total Total

Pielespaila Anual 6.679 206 18 224 9 89 98 10.402
Saló Nàutic Intern.
i sectorCaravaning Anual 42.830 466 20 486 55 173 228 137.382
Gaudí Home Bianual 4.268 84 84 4.752
BCN Home Bianual 820 23 23 3.319

Gaudí Dona Bianual 3.321 95 1 96 4.967
Alimentària Biennal 68.072 865 76 941 3.480 1.620 5.100 293.365

Antiquaris Anual 4.200 123 123 25.556
Saló de l'Esport Anual 9.754 189 28 217 83 191 274 4.212

Mostra Teixits Bianual 3.881 154 70 224 21 21 7.311

Expotrónica Biennal 11.423 234 112 346 44 918 962 11.774

Rodatur Anual 7.050 198 25 223 126 35 161 90.398

Expodidàctica Biennal 2.600 73 1 74 10.250
Informat Anual 13.570 219 41 260 82 273 355 8.490

Expomóbil Biennal 24.681 401 74 475 221 451 672 41.000

Relíabitec Biennal 10.659 268 5 273 38 76 114 39.875

Modhogar Anual 2.810 32 32 1.500

Credem Anual 3.165 77 9 79 26 22 48 70.000
Fira Internacional
de Barcelona Anual 42.712 528 82 610 87 446 533 33.695
Gaudí Home Bianual 4.326 82 82 10.500
BCN Home Bianual 1.060 26 26 5.587

Esport i Cbmping Anual 5.046 109 2 111 23 73 96 4.487

Expohogar Anual 21.500 598 8 606 116 695 811 25.000
Gaudí Dona Bianual 4.217 85 42 127 21 4 25 4.232

Sonimag Anual 27.862 262 8 270 74 346 420 73.827

Barnajoia Anual 7.758 230 52 282 12 105 117 14.583

Exposalut Anual 2.097 88 2 90 45.619

Liber Biennal 6.354 418 53 471 104 398 502 11.654

Mostra Teixits Bianual 4.863 131 81 212 6.799
FER Anual 7.020 95 95 16.400

Expominer Anual 110 78 29 107 17.592
Mercat Vehicle
d'Ocasió Anual 10.117 81 81 17.500
Saló Nàutic Intern. Anual 39.820 453 24 477 58 197 255 131.347
Festival Infància i
Joventut Anual 4.250 90 90 182.161

Total 408.895 7.061 856 7.917 4.680 6.112 10.792 1.363.444

Font: fira de Barcelona. Departament d'Estudis.

En la línia d'incorporar nova informació per millorar el nivell
de coneixement de la conjuntura econòmica de Barcelona, s'ha
considerat convenient d'incloure'n de relativa a l'activitat firenca
de la ciutat, facilitadaper la Fira de Barcelona, com a un bon
indicador delmoment econòmic pel que travessa la ciutat, i
especialment de la seva capacitat per atreure aquest tipus de
manifestacions, vinculades tant als intercanvis comercials com
als processos d'inversió, innovació tecnològica i consum. És una
informació que considerem útil per ajudar a contextualitzar el
conjunt de variablesmés directament lligades a la conjuntura i
de les que es fa un seguiment puntual.

Tot i ésser conscients que la majoria de salons i mostres tenen
una dinàmica pròpia no necessàriament lligada de forma
immediata a la conjuntura econòmica de la ciutat, entre d'altres
motius perquè la seva trascendència va més enllà de la ciutat,
pensem que pot ésser un bon termòmetre per copsar, a nivell de
grans tendències, l'evolució dels sectors productius industrials,
comercials i d'altres serveis.
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La importància de la Fira per Barcelona és també
especialment rellevant perquè comporta l'atracció d'un segment
molt important, quantitativament i sobretot qualitativament,
de visitants a la ciutat.

Al llarg de tot l'any 1988, més d'1,3 milions de persones,
sense comptabilitzar prop de 800 mil passis,, han visitat els
33 salons que han ocupat més de 400 mil m`. Abans d'entrar en
més detall a l'anàlisi de les manifestacions en funció del nombre
de visitants o superfície contractada, s'ha de recordar que hi ha
uns determinats salons adreçats especialment o quasi
exclusivament als professionals del sector i d'altres especialment
pensats per a un públic consumidor, com a potencial comprador
o usuari. No ha de sorprendre, doncs, que el salons més visitats
hagin estat el de l'Alimentària, el Festival de la Infància i
Joventut i els dos relacionats amb les activitats nàutiques.



INFÀNCIA I 6 7 8 9 10 11 12 13 PIELESPAÑA 18 19 20 CARAVANING GAUDI
JOVENTUT EQUIPAL / MAQU. CONFECCIÓ BCN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 GAUDÍ DONA / ANTIQUARIS 27 28

BIJUTERIA / GRAPHISPAC

2 3 HISPACK / EXPOFRYC 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TEIXITS
ESPORT / TECNOALIMENTÁRIA RODATUF

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CONSTRUMAT 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Calendari de Fires. 1989
Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost
Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AUTOMÒBIL 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 FIRA INTERNACIONAL
INFORMAT / CREDEM

EXPOMATEX

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

GAUDÍ HOME
BCN HOME

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SONIMAG / GAUDÍ DONA 20 21 22 MODHOGAR 26 27 28 29
ESPORT I CÀMPING

EXPOHOGAR 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TEIXITS / HOSTELCO 30 31
BARNAJOIA TECNOCUNIC
MUNDHIFER EXPOSALUT

2 EXPOMINER 6 7 FER / VEHICLE OCASIÓ
EXPOAVIGA

20 21 22 NIVALIA 27 28 29 30

NAUTIC 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 FESTIVAL INFÀNCIA

Font: Fira de Barcelona

Quant a la superfície total contractada, comparant la de les
manifestacions anuals i bianuals acollides durant l'any 1988 amb
la contractada un any abans per les mateixes exposicions,
experimenta un increment superior al 30 %. Aquest augment és
imputable bàsicament a la Fira Internacional de Barcelona
—58 %— i al Saló Nàutic Internacional i Sector Caravàning
—24 %. Pel que fa a aquelles manifestacions que, en funció del
seu producte o especialització, ocupen molta menys superfície,
cal destacar l'expansió de Pielespaña, Mostra de Teixits i
Rodatur, amb increments entre el 40 i el 70 %. Considerant
també els salons de nova creació, l'augment total de superfície
contractada en relació amb l'any 1987 ronda el 42 %.

Cal considerar que el Saló Sonimag registra una disminució de
quasi un 20 % quant a superfície contractada a causa que
l'edició del 1988 no incloïa el sector de la Fotografia, que té una

periodicitat biennal.

El saló de l'Alimentària, amb més de 68 mil m2 és el que més

superfície ha contractat i al mateix temps el que ha reunit un
major nombre d'expositors, fets que vénen estimulats pel tipus i
el volum dels objectes exposats. En concret, a la manifestació de
1988 hi ha representatsmés de 6.000 expositors entre directes
i representats, un 77 % més que en ocasió del saló anterior
celebrat l'any 1986.

Quant a laperiodicitat dels 33 salons que han tingut lloc
durant l'any, 19 són anuals, 8 són bianuals i 5 són biennals.
Aquests últims tenen tots relació amb el sector tèxtil i, per tant,
vénen condicionats per les dues temporades climàtiques. Hi ha
també el saló del Liber, de«caràcter anual però que alterna la
seu entre Madrid i Barcelona i que, a efectes de celebració a

Barcelona resulta de caràcter biennal.

Un dels indicadors més importants de l'activitat de les fires
és la del nombre d'expositors, tant directes com representats.
La composició d'aquests expositors varia en funció de si es tracta
de directes o representats. Dels primers, més del 85 % són

espanyols, mentre que dels representats gairebé un 60 % són
estrangers, la qual cosa està relacionada amb l'obertura de l'àrea
econòmica de Barcelona cap a l'exterior que s'ha traduït en un

creixent interès de les empreses foranes per poder entrar i
consolidar-se en el mercat català i espanyol.

Com era d'esperar, els salons més dinàmics en nombre
d'expositors directes són pràcticament els mateixos que en el cas
de la superfície contractada. Cal tornar a citar a la Fira
Internacional de Barcelona si ens referim a increment absolut
i a les dues mostres de Teixits si parlem en termes relatius, ja
que en un any el nombre d'expositors directes augmenta en

un 250 %. També destaca Rodatur, que pràcticament duplica
el nombre d'expositors i Pielesparia amb un increment més
moderat però important, de l'ordre del 30 %.
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111.9.1. Enquesta de conjuntura comercial. Grans superfícies (província de Barcelona)

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

1987 1988

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

1) Evolució del negoci Bona 20 40 32 8

Regular 66 51 56 79

Dolenta 14 9 12 13

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 54 21 31 18

Igual 30 56 55 58

Menor 16 23 14 24

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

amb el trimestre anterior (`)/0)
3) Volum de vendes Superior 51 45 23 25

Igual 26 38 40 52

Menor 23 17 37 23

4) Preus de venda Superiors 43 50 35 34

Iguals 48 40 39 64

Menors 9 10 26 2

5) Nombre de persones ocupades Superior 3 2 7 0

Igual 96 91 91 100

Menor 1 7 2 0

D) Perspectives per al proper trimestre en relació amb el

trimestre observat (°/0)
6) Evolució del negoci Bona 58 6 29 8

Regular 39 77 63 77

Dolenta 3 17 8 15

E) Factors que dificulten una millora en el negoci (°/0)
(respostes no ponderades)
— No cap d'important 6 7 5 3
— Debilitat de la demanda 70 71 72 80
— Manca de personal qualificat 6 7 5 3
— Increment dels costosd'explotació 21 17 19 17
— Dificultats financeres o de tresoreria 11 7 12 10
— Altres causes 6 12 12 7
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Font: COC1NB. Boletín de Estadística yCoyuntura. Diversos números.

L'evolució del negoci durant el 3r. trimestre de 1988 pel que
fa a grans superfícies comercials no s'ha desviat gaire en relació
amb la tendència apuntada en l'anterior trimestre. Si es compara
amb l'evolució seguida en el mateix període un any abans es pot
parlar d'una absoluta estabilització de la situació que contrasta

amb el comportament clarament expansiu d'aleshores
especialment pel que fa a les vendes.
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En aquest mateix sentit d'estabilització en el volum d'activitat,
per no parlar de lleu retrocés, es mou el nombre d'ocupats. Els
preus, per la seva banda, només refrenen Ileument la continuada
tendència alcista.

Les perspectives per al proper trimestre no preveuen canvis
substancials en la situació actual, fet que entronca amb el
manteniment dels mateixos factors que dificulten la millora en el
negoci.



111.9.2. Enquesta de conjuntura comercial. Comerç detallista
1987

(província de Barcelona)

1988

A) Evolució de l'activitat en el trimestre observat (°/0) 3r. tr. 4t. tr. .1r. tr. 2n. tr. 3r. tr.

1) Evolució del negoci Bona 10 21 18 19 12

Regular 61 61 63 60 59

Dolenta 29 19 19 21 29

B) Evolució de l'activitat en el trimestre observat en relació
amb el mateix trimestre de l'any anterior (%)
2) Volum de vendes Superior 17 18 21 17 16

Igual 37 44 40 42 52

Menor 46 38 39 41 32

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

amb el trimestre anterior (°/0)
3) Volum de vendes Superior 15 48 12 22 15

Igual 29 30 27 39 26

Menor 56 22 61 39 59

4) Preus de venda Superiors 29 36 28 31 36

Iguals 65 60 61 66 58

Menors 6 4 11 3 6

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

Igual 95 96 97 94 95

Menor 3 2 1 4 3

D) Perspectives per al proper trimestre en relació amb el

trimestre observat (')/0)
6) Evolució del negoci Bona 33 7 17 10 36

Regular 55 65 72 56 51

Dolenta 12 28 11 34 13

E) Factors que dificulten una millora en el negoci (')/0)
(respostes no ponderades)
— No cap d'important 8 9 8 7 8
— Debilitat de la demanda 62 55 58 57 55
— Manca de personal qualificat 4 3 3 3 5
— Increment dels costosd'explotació 21 24 25 21 24
— Dificultats financeres o de tresoreria 12 9 12 10 11
— Altres causes 14 15 15 1 13

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

Les respostes dels comerciants detallistes deixen entreveure

que la situació i evolució del seu negoci durant el tercer
trimestre de 1988 s'ha mogut a un ritme gairebé idèntic al
detectat en el mateix període de l'any 1987.

Concretament, i pel que fa a volum de vendes, l'evolució és
lleument positiva tant si es compara amb el mateix període del
1987 com si es relaciona amb el trimestre anterior.

El panorama coincideix amb les perspectives que es declaren
per al proper trimestre pel que fa a l'evolució del negoci, i que
es pot qualificar de manteniment dels nivells assolits.

Entre els factors que dificulten la millora en el negoci, es
manté a un nivell relativament alt, si més no en relació amb les
respostes de les grans superfícies, la preocupació per l'increment
dels costos d'explotació i les dificultats financeres o de
tresoreria, amb menor importància relativa de la feblesa de la
demanda.
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111.10. Índex general de preus de consum (Barcelona / Espanya)
1983 1984 1985 1986 1987 1988

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

Febrer B 94,3 106,0 116,0 128,8 138,4 145,2
E 95,4 108,8 117,2 127,7 135,4 141,2

Març B 94,8 107,5 116,8 129,1 139,1 145,6
E 96,0 107,6 117,9 128,1 136,1 142,2

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

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

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

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

Agost B 99,3 110,3 119,7 132,4 140,3
E 100,0 112,0 120,2 131,6 137,6 145,4*

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

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

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

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

*Dades provisionals.
Font: INE.

Evolució (°/0) Barcelona Madrid Espanya
des. 84 / des. 83 8,9 9,1 9,0
des. 85 / des. 84 9,1 8,0 8,2
des. 86 / des. 85 9,7 7,7 8,3
des. 87 / des. 86 5,9 4,0 4,6

juliol 88 / des. 87 1,5 4,6 2,9

juliol 88 / juliol 87 3,9 6,8 4,6
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El 1988 s'ha caracteritzat per un reviscolament de les tensions
inflacionistes en el conjunt de l'Estat espanyol. Malauradament,
el retard amb què es fan públics els índexs d'inflació per grans
ciutats fa que no es pugui contrastar prou adequadament com es

desenvolupa aquest fenomen a Barcelona. Les darreres dades
disponibles, corresponents al juliol del 1988, semblen apuntar el
manteniment del canvi de signe en el diferencial d'inflació de
Barcelona en relació amb el conjunt estatal, de forma que d'uns
nivells d'inflació superiors als de lamitjana espanyola es passa
a uns d'inferiors. Tanmateix, la inflació acumulada des de
setembre de 1983 continua sent clarament superior a Barcelona,
tal com ho reflecteix el quadre.

En aquesta ocasió, en el quadre d'evolució hem inclòs les
dades referents a Madrid, en tant que l'altra gran ciutat de
l'Estat espanyol i, per tant, unitat més homogènia de
comparació que no pas el conjunt espanynol.

Així, fora de la variació corresponent al període 1984/1983,
el ritme de creixement dels preus ha estat sempre més elevat a
Barcelona que a Madrid, ciutat que, cal destacar, té un ritme de
creixementmés suau que el conjunt de l'Estat. Això representa
que Barcelona és una ciutat on les tensions inflacionistes són
més elevades i que el diferencial d'inflació en relació amb el
conjunt espanyol no prové tant del fet que es compari una gran
ciutat amb un territori molt més ampli i amb important
component rural, sinó d'altres motivacions.

Tanmateix, en el primer semestre de 1988 s'apunta un canvi
en el comportament relatiu dels tres àmbits territorials
analitzats. A Madrid es produeixen els increments de preus més

intensos; a continuació se situa el conjunt estatal i, finalment,
Barcelona. Caldria veure si el canvi apuntat en aquest semestre
tendeix a consolidar-se o si només obeeix a una situació
momentània.



IV. Transports, comunicacions i turisme





IV.1. Tràfic de mercaderies pel Port de Barcelona
Càrrega general Líquids a doll Dolls sòlidsTotal

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

affililii~~1 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
lr. tr. 820 494 94 1.489 728 740
2n. tr. 820 481 70 1.289 642 654
3r. tr. 903 564 95 1.339 752 734
4t. tr. 932 574 115 1.524 679 811

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

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%)

4t. tr. 1988 / 4t. tr. 1987 1988/1987

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

Total 6,3 10,5 -1,6 11,2
Càrrega general -6,5 1,6 4,7 13,1
Líquids a doll 37,0 8,7 11,4 6,6
Dolls sòlids 35,2 25,9 -14,1 21,0

Durant l'any 1988, el tràfic de mercaderies pel Port de
Barcelona ha conegut unamillora important en relació amb els
darrers anys. Pel que fa a les mercaderies desembarcades, que
representen aproximadament les dues terceres parts del
moviment total, han experimentat una important alça en relació
amb l'any 1987 -increment superior a %- i han assolit
els màxims nivells en el darrer decenni. Per contra, el volum
de les embarcades ha continuat disminuint, encara que ha

experimentat una clara desacceleració en relació amb el ritme
seguit del 1984 ençà.

Iniciant l'anàlisi pels grans grups de mercaderies -Càrrega
general, Líquids a doll i Dolls sòlids-, per la Càrrega general,
especialment la desembarcada, el 1988 ha estat un any de clara
expansió -malgrat l'evolució del 4t. trimestre- amb un

increment del 13 °/0.

Aquest dinamisme concorda amb l'experimentat a nivell
general pel comerç exterior, especialment més intens a les
importacions. Així, les mercaderies descarregades procedents de
l'exterior -assimilables a importacions- han augmentat d'un
14,8 % respecte al 1987, mentre les de cabotatge -assimilables
a compres a la resta de l'Estat- ho han fet només d'un 8,0 %.

Quant a la Càrrega general sortida, la situació s'inverteix i és
molt superior l'increment de les que tenen la resta de l'Estat
coma destinació -7,6 `)/0- que no pas les que es dirigeixen a

l'estranger -2,3 %. Així, pràcticament es produeix l'equilibri
entre la mercaderia general entrada i la sortida, procedent i amb
destinació exterior, respectivament. En canvi, les mercaderies
amb destinació a la resta de l'Estat, representen el 280 % de les
que n'entren. És a dir, l'especialització exportadora del Port en
mercaderia general es limita a la relació amb la resta de l'Estat.

Els Líquids a doll, molt condicionats per les entrades de gas
natural i derivats de petroli, tenen un comportament divers,
augmentant els moviments amb l'exterior i disminuint els de
cabotatge. Per contra, els Dolls sòlids, especialment els
embarcats -Ciment i Potassa-, persisteixen en la tendència
clarament a la baixa iniciada el 1984. El ciment embarcat cap a

l'exterior disminueix d'un 38 % respecte al 1987 a causa de les
creixents dificultats als mercats exteriors. Aquesta caiguda no

arriba a ser compensada per l'increment del 79 % en el que
s'embarca cap a la resta de l'Estat. La sortida de potassa a

l'exterior, per la seva banda, disminueix d'un 10 % i a la resta

de l'Estat ho fa d'un 6 ')/0, fets també concordants amb les
dificultats d'aquestes explotacionsmineres.
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IV.1.1. Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades, de cabotatge
- -• •I -SIS1- -

1II-
- •

Valors absoluts (tones)

- -

(%)
Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior

Líquids a doll 57.762 115.370 1.396.250 1.689.638 4,59 6,76 74,56 46,57

1. Gas natural - - - 1.122.055 - - - 30,93
2. Gas butà propà 25.360 - - 29.893 2,01 -

- 0,82
3. Resta derivats del petroli 15.416 944 1.319.110 231.603 1,23 0,05 70,44 6,38
4. Productes químics 2.110 10.688 63.828 124.605 0,17 0,63 3,41 3,43
5. Olis i greixos - 41.947 1.341 56.470 - 2,46 0,07 1,56
6. Altres 14.876 61.791 11.971 125.012 1,18 3,62 0,64 3,45

Dolls sòlids 302.364 653.044 140.589 984.393 24,01 38,24 7,51 27,13

7. Ciment i clínker 245.935 348.606 70.057 - 19,53 20,41 3,74 -

8. Llavors i grans 81 -
- 556.745 - - - 15,33

9. Potassa 48.280 286.724 - 18 3,84 16,79 - -

10. Adobs i fosfats 1.794 1.742 29.842 13.041 0,14 0,10 1,59 0,36
11. Productes minerals 403 652 22 308.540 0,03 0,04 - 8,50
12. Ferralla 25 20 16.825 1.487 - - 0,90 -

13. Altres 5.846 15.300 23.843 107.536 0,47 0,90 1,28 2,94

Càrrega general 899.093 939.181 335.611 954.189 71,40 55,00 17,93 26,30

14. Envasos icontenidors 207.248 312.770 207.162 224.673 16,46 18,32 11,06 6,19
15. Productes siderúrgics 23.186 91.133 427 57.039 1,84 5,34 0,02 1,57
16. Begudes 65.852 21.479 540 9.015 5,23 1,26 0,03 0,25
17. Fruites 13.268 4.794 31.763 31.527 1,05 0,28 1,70 0,87
18. Pinsos i farines 25.071 2.959 5.975 6.238 1,99 0,17 0,32 0,17
19. Peix i conserves 12.311 17.536 1.610 25.160 0,98 1,03 0,09 0,69
20. Altres productes alimentaris 123.349 36.009 12.661 48.648 9,80 2,11 0,68 1,34
21. Paper i cartró 11.683 45.371 3.272 75.375 0,93 2,66 0,17 2,08
22. Sabons i detergents 36.784 9.030 481 233 2,92 0,53 0,03 -

23. Productes químics envasats 14.361 71.259 5.201 46.103 1,14 4,17 0,28 1,27
24. Materials construcció 75.631 35.723 132 48.677 6,01 2,09 - 1,34
25. Vehicles, maquinària i accessoris 53.565 80.706 3.678 76.624 4,25 4,73 0,20 2,11
26. Vehicles usats 38.963 74 43.881 28 3,09 - 2,34 -

27. Fusta i derivats 9.735 3.708 385 50.127 0,77 0,22 0,02 1,38
28. Cotó i cuirs 1.018 4.058 696 55.679 0,08 0,24 0,04 1,53
29. Teixitsi filats 6.744 11.839 285 16.618 0,54 0,69 0,02 0,46
30. Cafè 650 5.411 25 34.875 0,05 0,32 - 0,96
31. Tabac 2.728 214 1.998 1.243 0,22 - 0,11 0,03
32. Altres mercaderies 176.946 185.108 15.439 146.307 14,05 10,84 0,82 4,06

Total 1.259.219 1.707.595 1.872.450 3.628.220 100,- 100,- 100,- 100,-

Font: PortAutònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

Els Dolls sòlids desembarcats -en els que predominen les
Llavors i grans, a més dels Productesminerals- semblen iniciar
un canvi de tendència tot assolint nivells de tràfic anteriors.
La normalització de les importacions americanes de Llavors i

grans -amb un creixement del 23 % respecte a l'any anterior
n'és la causa principal.

Dins del grup de la Càrrega general, el més rellevant si es
mesurés en termes monetaris i l'únic dels tres en què les
mercaderies embarcades són superiors a les desembarcades
-tot i que la diferència s'escurça any rera any-, els fluxos més
significatius són els del conjunt de productes alimentaris, un
25 % del total embarcat amb destinació a la resta delmercat
interior i un 10 % de les exportacions. Altres partides destinades
a l'exportació que assoleixen volums molt significatius són els
Productes siderúrgics, els Productes químics envasats i els
Vehicles, maquinària i accesoris, a més de l'epígraf Altres
mercaderies.
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Entre els desembarcats, el conjunt de cinc epígrafs que
corresponen a productes alimentaris són els més importants dels
provinents de la resta de l'Estat. De les importacions destaquen
tant els productes elaborats destinats al consum -com ara els
epígrafs Productes químics envasats, Altres productes
alimentaris i Vehicles- com també productes semielaborats
-com araProductes Siderúrgics, Paper i cartró, Materials de
construcció, Fusta i derivats i especialment Cotó i cuirs.

Quant a l'evolució dels diversos tipus de mercaderies en

relació amb l'any passat, entre les embarcades destaca l'augment
ja comentat del tràfic interior en Ciment i clínker, en un 79 %.
Pel que fa al tràficexterior, s'observa un decrement molt
important, gairebé d'un 45 %, en l'exportació de Productes
siderúrgics, en contraposició amb els increments experimentats
pels Productes químics envasats, 29,5 %, i Envasos i
contenidors, 36,7 %. Cal especificar que aproximadament un
50 % del tràfic d'aquest tipus de càrrega són contenidors en

trànsit.



IV.1.2. Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades, de cabotatge
i exteriors, al Port de Barcelona segons els principals agregats (1988)

Valors absoluts (tones) (%)
Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior

Líquids a doll 83.605 316.224 2.880.691 3.458.337 3,30 8,78 75,76 43,11

1. Gas natural - - 2.336.091 - - 29,11
2. Gas butà propà 38.304 - 989 86.304 1,51 - 0,03 1,08
3. Resta derivats del petroli 18.671 1.384 2.709.632 441.488 0,74 0,04 71,26 5,50
4. Productes químics 5.513 28.089 131.817 258.076 0,22 0,78 3,46 3,22
5. Olis i greixos 37 132.967 1.385 109.862 0,00 3,69 0,04 1,37
6. Altres 21.080 153.784 36.868 226.516 0,83 4,27 0,97 2,82

Dolls sòlids 626.617 1.290.481 267.602 2.572.500 24,71 35,85 7,04 32,05

7. Ciment i clínker 503.543 687.613 130.152 - 19,86 19,10 3,43 -

8. Llavors i grans 158 37 406 1.543.536 0,00 0,00 0,00 19,23
9. Potassa 105.910 571.279 - 40 4,18 15,87 - 0,00
10. Adobs i fosfats 3.260 3.893 55.762 26.407 0,13 0,11 1,48 0,33
11. Productes minerals 937 1.663 22 591.064 0,04 0,05 0,00 7,36
12. Ferralla 26 252 31.243 127.814 0,00 0,00 0,82 1,59
13. Altres 12.783 25.744 50.017 283.639 0,50 0,72 1,31 3,54

Càrrega general 1.825.558 1.993.453 654.372 1.994.658 71,99 55,37 17,20 24,85

14. Envasos i contenidors 416.002 583.860 416.179 502.451 16,41 16,21 10,94 6,26
15. Productes siderúrgics 74.591 238.087 1.377 116.944 2,94 6,61 0,04 1,45
16. Begudes 122.257 47.462 1.280 15.031 4,82 1,32 0,03 0,18
17. Fruites 25.146 18.903 72.205 51.312 0,99 0,53 1,90 0,64
18. Pinsos i farines 47.230 9.804 11.886 16.834 1,86 0,27 0,31 0,21
19. Peix i conserves 25.390 36.052 2.890 53.284 1,00 1,00 0,08 0,66
20. Altres productes alimentaris 240.999 75.861 27.384 93.120 9,50 2,11 0,72 1,16
21. Paper i cartró 24.192 96.110 9.155 130.606 0,96 2,67 0,24 1,63
22. Sabons i detergents 74.846 15.216 760 3.818 2,95 0,42 0,02 0,05
23. Productes químics envasats 27.140 158.665 5.451 96.147 1,07 4,41 0,14 1,20
24. Materials construcció 167.297 82.038 2.935 88.976 6,60 2,28 0,08 1,11
25. Vehicles, maquinària i accessoris 114.378 161.796 6.156 153.013 4,51 4,49 0,16 1,91
26. Vehicles usats 63.464 144 59.609 2.309 2,50 0,00 1,57 0,03
27. Fusta i derivats 20.714 15.038 961 97.536 0,82 0,42 0,03 1,22
28. Cotó i cuirs 3.682 15.824 1.555 137.113 0,15 0,44 0,04 1,71
29. Teixits i filats 15.262 26.869 563 42.389 0,60 0,75 0,00 0,53
30. Cafè 1.373 15.405 151 66.734 0,06 0,43 0,00 0,83
31. Tabac 4.944 1.150 3.983 2.509 0,19 0,03 0,11 0,03
32. Altres mercaderies 356.651 395.169 29.892 324.532 14,06 10,98 0,79 4,04

Total 2.535.780 3.600.158 3.802.665 8.025.495 100,- 100,- 100,- 100,-

Font:Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

Pel que fa a les mercaderies descarregades, les corresponents
al tràfic de cabotatge experimenten un lleu descens respecte a

l'any passat -3,3%-mentre que les provinents de l'exterior
augmenten d'un 19,7 %, degut principalment a l'increment del
Gas natural -23,2 °/0- i d'Altres líquids a doll -44,0 %;
dins el grup de Dolls sòlids, els Productes minerals registren un

augment d'un 52,4 `)/0. En el grup de Càrrega General, els
Envasos i contenidors creixen d'un 14,9 %. En aquestmateix
apartat destaca l'increment de la partida Vehicles usats que
respecte al darrer any augmentamés d'un 3.700 %, ja que amb
la liberalització del tràfic de vehicles de segona mà amb la CEE
s'ha passat d'uns nivells d'importació gairebé inexistents a una

importació que, tot i que en termes relatius encara té un pes poc
rellevant en el conjunt de la mercaderia exterior descarregada,
en el futur por consolidar-se com un article d'intercanvi freqüent
amb els palisos de la CEE.
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IV.2. Trànsit de passatgers i tràfic
Avions

de mercaderies per l'Aeroport
Passatgers (milers)

de Barcelona
Mercaderies (Tones)

IlLimi110 Interior Internacional Interior InteacionalInternacional 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 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 49.035 n.d. n.d.
1985 71.754 46.062 25.692 5.459 3.676 1.783 45.064 27.147 17.917
1986 74.506 47.252 27.254 6.097 3.876 2.221 45.054 28.132 16.922

1987 80.064 50.893 29.171 6.680 4.335 2.345 44.065 24.459 19.606
lr. tr. 16.714 10.829 5.885 1.330 918 412 9.546 5.323 4.223
2n. tr. 20.591 12.986 7.605 1.745 1.137 608 11.717 6.448 5.269
3r. tr. 22.637 13.952 8.685 1.950 1.168 782 11.391 6.404 4.987
4t. tr. 20.122 13.126 6.996 1.655 1.112 543 11.411 6.284 5.127

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

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

Font: Subsecretaría de Aviación Cvd. Dades recollides pel Serveid'Estadíst ica de l'Ajuntament de Barcelona.

4t. tr. 1988/4t. tr. 1987 1988/1987

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

Total 18,7 7,1 35,3 20,2 8,3 26,2
Interior 15,3 6,7 37,7 20,7 9,6 25,0
Internacional 25,0 7,9 32,4 19,4 5,8 27,7

Les darreres dades disponibles vénen a confirmar que l'any
1988 haurà estat el del rellançament de l'Aeroport de Barcelona
coma infrastructura capaç de canalitzar fluxos creixents de
mercaderies, després de quasi una dècada de pèrdua continuada
de tones transportades. L'increment experimentat pel total de
mercaderies canalitzades en relació amb l'any 1987 ha superat el
26 %, assolint d'aquesta manera un volum de tràfic de l'ordre de
les 55 mil tones/any. Un nivell, però, que encara resta allunyat
dels assolits a finals dels anys setanta.

62

L'evolució del 4t. trimestre confirma el dinamisme del tràfic
internacional, tot i que l'interior ha emprès un canvi decidit en
la tendència a la baixa iniciada l'any 1980 i que en set anys
s'havia traduït en una pèrdua superior al 40 % d'aquest tipus de
tràfic.

Pel que faal trànsit d'avions i passatgers, es consolida la
tendència alcista endegada l'any 1986. Les dades del 2n.
semestre de 1988 així semblen confirmar-ho, fins al punt que
durant aquest període s'ha superat, per primera vegada la xifra
de 3,8 milions de passatgers gràcies al dinamisme mostrat pel
trànsit interior.



IV.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
lr. tr. 63,7 41,9 105,6 n.d.

2n. tr. 64,8 40,9 105,7 n.d.

3r. tr. 48,7 35,5 84,2 n.d.

4t. tr. 68,4 46,1 114,5 n.d.

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. 41,3 34,1 85,4 3,2
4t. tr. 67,9 46,1 114,0 5,1

Notes: * Només escomptabilitzen els passatgers que paguen algun tipus de tarifa.
**Amés de la restricció*, només esconsidera el servei urbà de la Cia. Transportsde Barcelona, S.A.

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

4t. tr. 1988/

Variació (%) 1988/1987 4t. tr. 1987

Metro 2,26 -0,15
Autobús -1,81 2,90
Ferr. Sarrià 1,11 n.d.

L'anàlisi de les dades d'utilització del transport públic urbà
durant el 4t. trimestre de 1988 confirma el comportament
lleument positiu d'aquest tipus de transport, que fa que per
segon any consecutiu augmenti el nombre de viatgers
transportats pel conjunt del transport públic urbà, tot i que
encara s'està lluny dels nivells d'utilització anteriors a 1985.

Aquesta variació adquireix un valor més rellevant si es té en

compte que es produeix en un any en què ha continuat
augmentant de forma molt important el parc de vehicles de la
ciutat. L'increment d'activitat econòmica -desplaçaments per
motiu de treball- i del consum -desplaçaments per lleure, oci,
etc.- semblem explicar aquest canvi de tendència de 1987 ençà.
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IV.4. Utilizació i estructura de la xarxa telefònica.
Conferències telefòniques efectuades pels abonats de Barcelona

Interurbanes Internacionals
Internacionals/
Interurbanes m,milers itu. índexs milers n. Mdexs ill

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
lr. tr. 53.884 2.566 4,8
2n. tr. 52.883 2.781 5,3
3r. tr. 48.375 2.669 5,5

Estoc de línies enservei i demanda telefònica total a Barcelona

1986 1987 lr. tr. 1988 2n. tr. 1988 3r. tr. 1988

Total 748.398 772.272 779.311 786.916 793.774

Línies
en

servei

LR

LP

LNP
LE

672.446
530.584
141.862
74.428

690.766
542.207

148.559
80.024

695.251
545.530
149.721
82.580

700.319
548.185
152.134
85.124

704.427
550.217
154.210
87.877

LTP 1.524 1.482 1.480 1.473 1.470

Demanda Total 12.258 10.819 10.805 9.524 10.142
de LR 7.464 6.176 7.094
línies LE 3.057 3.104 2.830

LTP 284 244 218

Demanda telefònica Total 760.656 783.091 790.116 796.440 803.916

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

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

Variació (%) 3r. tr. 1988/
2n. tr. 1987

Conferències interurbanes -8,5
Conferències internacionals -4,0

La informació disponible sobre conferències telefòniques
interurbanes i internacionals, conjuntament amb la referida a la
demanda de línies telefòniques, deixa en evidència el procés de
forta expansió en el que està immers aquest tipus de consum,
reflex de la reactivació econòmica que viu la ciutat.

Malgrat la no disponibilitat de les dades trimestrals pels anys
anteriors a 1988, fet que impedeix un coneixement exacte de les
variacions puntuals, es pot avançar que el nombre de
conferències interurbanes s'incrementarà en gairebé un 8 %,
taxa lleument inferior a la de 1987/1986. Pel que fa a les
conferències internacionals, l'augment ha estat de l'ordre del
9 %, increment notable però sensiblement inferior a les taxes
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assolides durant els dos anys anteriors. En tot cas, són taxes

clarament superiors als increments de línies en servei.

L'anàlisi de l'evolució del nombre de línies en servei i de la
demanda pendent també permet constatar una persistència clara
de la tendència a l'alça tot i uns ritmes menys intensos que en el
bienni 1986-1987. L'evolució no és homogènia per a tota la
tipologia de línies, sent molt més expansiva la demanda induïda
per l'activitat econòmica que la generada per necessitats
privades, com lo demostra el superior creixement en les línies
d'enllaç, centraletes, que el de línies privades.
En definitiva, l'evolució d'aquesta variable durant l'any 1988

concorda amb la variació positiva de la majoria de variables
analitzades relacionades amb el consum i la producció, si bé a

uns ritmes de creixement inferiors als experimentats el 1986 i
1987, que segurament caldrà qualificar d'extraordinaris i derivats
d'un llarg període d'atonia previ.



IV.5. Enquesta de conjuntura turística

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

1987 1988

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

1) Evolució del negoci Bona 13 14 14 0 29

Regular 82 70 78 98 70

Dolenta 5 16 8 2 1

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

amb el mateix trimestre de l'any anterior (°/0)
2) ocupació de l'establiment Superior 13 13 5 3 12

Igual 59 52 80 78 77

Menor 28 35 15 19 11

3) Ocupació de l'establiment per estrangers Superior 5 27 7 6 17

Igual 68 41 79 73 54

Menor 27 32 14 21 29

C) Evolució de l'activitat en el trimestre observat en relació
amb el trimestre anterior (°/0)
4) Ocupació de l'establiment Superior 33 18 13 34 43

Igual 32 32 59 54 4

Menor 35 50 28 12 53

5) Ocupació de l'establiment per estrangers Superior 23 32 9 51 37

Igual 38 18 54 27 9

Menor 39 50 37 22 54

6) Nombre de persones ocupades Superior 0 14 11 0 3

Igual 95 73 89 100 90

Menor 5 13 0 0 7

D) Perspectives per al proper trimestre (°/0)
7) Evolució del negoci Bona 1 10 5 13 5

Regular 88 64 95 70 72

Dolenta 11 26 0 17 23

E) Factors que dificulten unamillora en el negoci (<1/0)
— No cap d'important 2 O 14 0 10
— Debilitat de la demanda 78 71 76 85 79
— Manca de personal O O 9 0 O
— Manca de personal qualificat O 10 10 0 O
— Insuficiència de l'establiment per atendre la demanda O O O 4 3
— Increment dels costos d'explotació 36 17 40 37 37
— Dificultats de finançament o tresoreria 0 o 0 4 0
— Altres causes 31 29 13 4 3

Font: COCINB. Boletín de Estadística yCoyuntura, diversos números.

Cal remarcar el fet que a més dels tradicionals factors que
frenen la millora en el negoci—demanda i costos— en aquest
tercer trimestre cap de les empreses enquestades declaren
dificultats de finançament i, per segon trimestre consecutiu, hi
ha establiments que reconeixen que s'han quedat petits per a
atendre la demanda.

El tercer trimestre presenta una significativa recuperació en

els ritmes d'activitat hotelera, tant en relació amb el trimestre
anterior com amb el mateix trimestre de l'any passat. El turisme
interior continua sent més dinàmic que l'estranger, tot i que les
diferències tendeixen a disminuir.

Les perspectives per al quart trimestre no són massa

expansives, ja que el tercer—sobretot per als hotels de
categoria mitjana i baixa— constitueix el punt culminant de la
temporada.
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V. Habitatge





V.1. Construcció d'habitatges i projectes visats
Projectes d'habitatges visats pel

Collegi d'Arquitectes (prov. Barcelona)
Habitatges acabats
(Barcelona ciutat)

Any Unitats
Lluires i Promoció

Any Protecció Oficial 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
lr. tr. 5.952
2n. tr. 7.635
3r. tr. 5.618

Font: Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Direcció Gral. d'Arquitectura iHabitatge de la Generalitat de Catalunya.

Variació (°/0)
Projectes
visats

Habitatges
acabats

3r. tr. 1988/3r. tr. 1987
Gen.-Set. 1988/Gen.-Set. 1987

52,8
34,0

n.d.

n.d.

1988/1987 — -3,7

L'expansió del nombre de projectes visats pel Collegi
d'Arquitectes pel conjunt de la província ha continuat a un ritme
accelerat durant el 3r. trimestre de 1988, amb un creixement
superior al 50 % en relació amb el mateix període de l'any 1987,
i que fa esperar que pel total de l'any l'augment estigui al voltant
d'un 40 %.

Aquesta evolució confirma l'enorme contrast existent entre els
mercats immobiliaris de Barcelona i la resta de la província,
donat que les darreres dades disponibles confirmen que
persisteix la tendència a la baixa pel que fa a habitatges acabats
a la ciutat, especialment els de promoció lliure i protecció
oficial.

Amb aquests nivells de construcció d'habitatges nous —en els
darrers tres anys les noves construccions no assoleixen ni tan sols
la cota de 5 habitatges per cada 1.000 d'existents— es pot parlar
d'una situació gairebé d'estancament pel que fa a l'augment del
parc d'habitatges, atès que a més dels habitatges antics
substituïts per una part d'aquests nous, l'expansió de l'activitat
terciària a la ciutat, especialment en el centre, es fa a costa,
molts cops, de transformar sostre residencial en locals de
negocis.
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V.2. Habitatges previstos

Districtes

a les llicències
Sostre residencial

previst

d'obres

Increment

de sostre*
%

d'edificis

Habitatges previstos

residencials

Increment

habitatges*
%

concedides (any 1988)

Habitatges
per edifici

Sostre per

habitatge
m
2

Edificis

previstosm2 % Nombre %

1 - Ciutat Vella -

2 - Eixample 33.400,6 12,1 0,29 260 11,5 0,20 128,5 19 14

3 - Sants-Montjuïc 58.539,6 21,2 1,09 564 25,0 0,74 103,8 21 27

4 - Les Corts 16.428,8 6,0 0,47 142 6,3 0,39 115,7 15 9

5 - Sarrià-Sant Gervasi 25.648,3 9,3 0,33 145 6,4 0,22 176,9 34 4

6 - Gràcia 22.218,4 8,1 0,49 180 8,0 0,31 123,4 31 6

7 - Horta-Guinardó 26.232,3 9,5 0,51 214 9,5 0,30 122,6 37 6
8 - Nou Barris 18.789,3 6,8 0,41 168 7,5 0,24 111,8 24 7

9 - Sant Andreu 43.659,7 15,8 1,08 350 15,5 0,62 124,7 26 13

10 - Sant Martí 30.835,3 11,2 0,51 232 10,3 0,28 132,9 17 14

Total 275.752,3 100,- 0,49 2.255 100,- 0,32 122,3 224 11,1
* En relació amb l'estoc existent el 1986.

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitadespel Servei de Disciplina Urbanística de l'Ajuntament de Barcelona iper ICB.

Les dades que aquí presentem corresponen a les llicències
d'obres d'ús residencial concedides pel Servei de Disciplina
Urbanística de l'Ajuntament de Barcelona durant l'any 1988,
que contemplen tant els projectes de nova planta com els de
reforma d'habitatges que comportin un increment de sostre

residencial.

Aquestes llicències d'obres aprovades durant tot l'any 1988
preveuen la construcció de 275.752,3 m2 de sostre residencial
distribuïts en 2.255 habitatges. Aquestes dades representen un

increment molt petit quant als m2 de sostre existents al 1986
(0,49 %) i encara menys significatiu pel nombre d'habitatges
existent, car aquest increment és del 0,32 % respecte als
habitatges existents al 1986. En relació amb això, s'ha de
considerar el fet de que la ciutat com a nucli urbà físic es troba
força colmatat i, deixant de banda possibles processos de
renovació urbana, és estesa la idea que les possibilitats de
construcció de nous edificis, tant d'habitatges com per altres
usos, estan limitades per la configuració històrica de la urbs i per
l'escassetat de sòl vacant susceptible d'usos residencials.

El fet de que aquests nous habitatges s'ubiquin en un total de
224 edificis representa una mitjana d'11,1 habitatges per edifici,
la qual cosa demostra que s'estan construint edificis de dimensió
força inferior a la predominant fins ara. S'ha de tenir en compte
que gairebé no es construeixen edificis superiors a cinc plantes
i que, per contra, quasi la meitat de les edificacions tenen menys
de tres plantes. Això és a causa que gran part dels escassos

espais susceptibles d'acollir noves edificacions són parcel.les
petites, sovint amb edificacions antigues que no arriben al
màxim volum de construcció permès per la normativa
urbanística. Aquestes parce•es són sobretot a carrers estrets de
zones on la intensitat d'edificació permesa no és gaire elevada.
Això comporta que bona part de les noves edificacions
residencials siguin en aquests espais intersticials, amb edificis
poc elevats i de planta reduïda, i una tipologia que per aquests
mateixos motius tendeix a ser de categoria elevada.

Una de les dades més significatives d'aquesta anàlisi és la
de la mitjana de sostre per habitatge, que pels nous habitatges
previstos arriba a 122,3 m2, dada que supera clarament la
dimensió mitjana del cens d'habitatges existent. Tanmateix
aquesta mitjana agrupa un ampli ventall de valors i inclou tant

habitatges amb una dimensió molt superior a lamitjana com
habitatges molt petits. Així, del total d'habitatges construïts
durant el quart trimestre de 1988, la major part (un 57 %) té
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una superfície superior a lamitjana del parc d'habitatges
existent (80 m2) però inferior a la superfície mitjana dels nous

edificis de l'any (122m2). Un 27 `1/0 de les noves construccions
tenen dimensions superiors als 122 m2, i d'aquestes gairebé una

cinquena part superen els 165 m2. Per contra, un 16 % del total
dels nous habitatges són inferiors als 80 m2. Aquest darrer tipus
de construcció, pensat per una o dues persones donades
aquestes dimensions i la mateixa tipologia de l'habitatge, cal
pensar que potser es pot incloure entre els signes que pretenen
adaptar-se al nou tipus de demanda derivat de laproliferació de
llars unipersonals i de parella sense fills, fenomen que s'està
generalitzant a les grans urbs.

De l'anàlisi per districtes es dedueix que la dimensiómitjana
dels habitatges ve condicionada en bona mesura per la zona on

s'ubiquen, com ho demostren les notables diferències entre les
mitjanes d'uns districtes i altres. Es a Sarrià-Sant Gervasi on les
dimensions són més elevades amb diferència sobre la resta

(176,9 m2/habitatge). De lluny, segueixen els districtes de Sant
Martí, l'Eixample, Sant Andreu, Gràcia i Horta-Guinardó, per
aquest ordre, tots superant la mitjana. El districte que acull
habitatges de dimensions més reduïdes és Sants-Montjuïc amb
103,8 m2 de sostre mitjà, que és on se situen els edificis més

grans, donat que compten amb una mitjana de 27 habitatges
per edifici. També és en aquest districte on més m2 de sostre

residencial s'han construït.

Es pot també apreciar que són els districtes d'Horta-Guinardó
i Sarrià-Sant Gervasi on és més gran el nombre d'edificis
previstos i on, alhora, és més reduït el nombre d'habitatges per
edifici. Això fa contrastar els districtes Sarrià-Sant Gervasi i
Horta-Guinardó amb el de Sants-Montjuïc, a causa de la
tipologia força diferenciada que es dedueix de les dades
analitzades i que obeeix a les diferents tipologies urbanístiques
que la normativa condiciona.

Analitzant la dinàmica de la renovació, cal remarcar la
inexistència de cap projecte de construcció de nous habitatges a

Ciutat Vella, encara que sí que existeixen alguns expedients de
reforma d'habitatges. Aquesta és una situació que en principi
hauria de tendir a modificar-se arran de l'actual campanya de
recuperació de nucli antic de la ciutat. En tot cas, cal remarcar
que, tot i que no existeix dinamisme quant als habitatges, es
comença a percebre actuacions innovadores aplicades sobre
edificis d'altres tipus, sobretot els relacionats amb els serveis
(hotels, oficines, seus corporatives, etc.).
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V.3. Places d'aparcaments previstes a les llicències d'obres concedides (any 1988)

Districte

Nombre de Places

Total
nombre
places

Places previstes/
places existents

(1986) %

Places previstes/
dèficit de places

(1986) %

En edificis residencials

En

edificis
industrials

En altres*

edificis

Nombre
de

places %

Places previstes/
places existents

(1986) %

Places previstes/
habitatge
previst

Ciutat Vella - 494 494 3,3 3,3

Eixample 518 10,0 0,5 2,0 - 395 913 0,9 8,1

Sants-Montjuïc 762 14,8 2,3 1,4 110 61 933 2,8 3,7

Les Corts 585 11,3 1,8 4,1 - 626 1.211 3,8 28,7

Sarrià-St. Gervasi 655 12,7 1,1 4,5 51 569 1.275 2,1 10,0

Gràcia 329 6,4 0,7 1,8 - 26 355 0,8 18,9

Horta-Guinardó 707 13,7 1,8 3,3 - 4 711 1,8 3,2

Nou Barris 436 8,4 1,3 2,6 - 10 446 1,3 1,9

Sant Andreu 879 17,0 2,6 2,5 81 - 960 2,8 7,7

Sant Martí 295 5,7 0,8 1,3 182 132 609 1,7 1,8

Total 5.166 100,0 1,2 2,3 424 2.317 7.907 1,8 4,9
* Altres edificis: Oficines, equipaments, hotels.
Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitadespel Servei de Disciplina Urbanística i pelServei de la Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquest quadre fa referència a les places d'aparcament que les
llicències d'obres que generen un increment net de sostre
incorporen a les edificacions noves i a les ampliades. En alguns
dels expedients la informació sobre els aparcaments no es

disposava en termes de nombre de places, sinó en termes de m2;
en aquests casos, a partir del nombre de m2 previstos per
aquesta finalitat, s'han estimat les places que comportaven. Això
s'ha fet a partir de la ratio m2/aparcament que els casos restants

establien per cada districte. En relació amb el total de places
que aquí apareixen, només el 2 % correspon a places estimades.

L'oferta de places d'aparcament s'ha vist incrementada l'any
1988 en 7.907 places, la major part de les quals es troben en

edificis d'habitatges. Aquestes places representen un increment
sobre l'estoc de places (públiques i privades, al carrer i
soterrades) existent el 1986 d'un 1,8 %, la qual cosa representa
un augment petit tenint en compte l'escassetat estructural de
places que pateix gairebé tot el nucli urbà. De fet, tot i
constatant que als edificis residencials previstos l'any 1988 es

construirà una mitjana de 2,3 places per habitatge -ratio més
de cinc vegades superior a la de l'estoc d'habitatges existent, i
que supera de molts els estàndards mínims previstos pel PGM
per a les construccions residencials noves-, s'ha de remarcar
que, donat l'escàs nombre d'habitatges que s'afegirà a l'estoc
existent, no es veurà molt alterat el resultat final quant a
disponibilitat total de places. Per districtes, és a Sarrià-Sant
Gervasi i a les Corts (amb un índex de cobertura superior a
quatre places per cada nouhabitatge) on la construcció de noves
places hauria d'alleugerir més la situació deficitària estesa arreu

de tota la ciutat.

Quant a les places d'aparcament previstes en edificis no

residencials, el nombre de places previstes als edificis industrials
representa un 5,4 % del total previst i es concentren
principalment als districtes de Sant Martí, Sants-Montjuïc i Sant
Andreu, la qual cosa és plenament coherent amb el fet que
en aquests districtes és on hi ha els grans polígons industrials.
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La resta de places previstes s'ubiquen a edificis destinats
a oficines, equipaments i hotels, que acullen 2.317 places que
representen un 29,3 % del total de les previstes l'any 1988.
La meitat d'aquestes places se situa als districtes de les Corts i
Sarrià-Sant Gervasi. Alhora cal remarcar que la promoció de la
renovació urbanística a Ciutat Vella ha donat lloc a l'aparició
d'expedients de reforma o bé d'enderroc i de posterior
construcció d'edificis destinats a hotels, oficines i altres serveis
que tenen previst dotar-se de 494 places d'aparcament.

S'ha de tenir en compte l'obligatorietat, regulada pel Pla
General Metropolità, de proveir de places d'aparcament
suficients les noves construccions d'edificis de tot tipus. Aquesta
normativa deriva del fet que oficines, locals comercials, hotels
o espectacles, per la seva activitat i ubicació, central en molts
casos, poden provocar o agreujar situacions de dificultat de
circulació si no tenen unes dotacions mínimes de places
d'aparcament per acollir la majoria dels vehicles que atreuen,
siguin de treballadors o de clients.

Comptabilitzant el conjunt de places d'aparcament previstes,
sigui el tipus d'edifici que sigui, és a Sarrià-Sant Gervasi i a les
Corts on més places s'han construït, i entre aquests dos districtes
recullen un terç del nombre total de places previstes. La
diferència respecte a la resta de districtes ve determinada per les
places situades en edificis no residencials ni industrials. En
contraposició, és a Gràcia on el nombre de places és més reduït,
ja que només s'hi construirà un 4 % del total de les previstes.

Tanmateix, tot lligant el problema de l'escassetat de places
d'aparcament amb l'increment de vehicles matriculats (vegeu
l'epígraf corresponent), el ritme inferior de creixement del
nombre de places d'aparcament creades, en edificacions i
soterrades, en relació amb el creixement de les matriculacions
no es pot menys que preveure l'agreujament de la problemàtica
de l'aparcament i de la congestió.



V.4. Locals comercials previstos a les llicències d'obres concedides (any 1988)

Districte

En edificis d'habitatges
En altres

edificis 1112
. TOW 1112

m2 locals comercials previstos/
m2 locals comercials existents 1986

(%)m2 %

Ciutat Vella —

Eixample 9.964,5 18,3 2.045,6 12.010,1 1,27

Sants-Montjuïc 12.110,2 22,3 1.973,0 14.083,2 5,19
Les Corts 4.076,0 7,5 433,7 4.509,7 3,85

Sarrià-St. Gervasi 4.185,4 7,7 31,4 4.216,8 1,53

Gràcia 4.843,1 8,9 — 4.843,1 2,43

Horta-Guinardó 2.902,7 5,3 2.902,7 1,83
Nou Barris 5.568,4 10,2 5.568,4 3,10

Sant Andreu 5.585,4 10,3 238,6 5.824,1 3,22

Sant Martí 5.158,0 9,5 24,7 5.182,7 1,89

Total 54.393,8 100,0 4.747 59.140,8 1,96
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Disciplina Urbanísticade l'Ajuntament de Barcelona iCEP,Àrees de nova centralitat.

Durant l'any 1988 s'ha previst la construcció de 59.140,8 m2
de locals comercials, un 92 % dels quals se situa en edificis
d'habitatges i només un 8 "1/0 en altre tipus d'edificis. A
Barcelona, doncs, la nova oferta comercial va indestriablement
vinculada a l'oferta residencial. La nova oferta comercial
representa un increment previst d'un 1,96 `1/0 sobre la superfície
ja existent el 1986 destinada a activitats comercials.

Per districtes, l'increment relatiu més apreciable es produeix a

Sants-Montjuïc i a les Corts, fet que està vinculat a la tipologia
edificatoria característica d'aquestes zones que són on abunden
més els grans immobles amb baixos comercials i, alhora, són les
zones contigües d'expansió del centre comercial de l'Eixample.
En aquest mateix sentit, constatem la tendència d'expansió del
nucli central comercial vers l'oest que segueix un procés
progressiu i cada vegada més manifest. En l'altre extrem, és al
districte d'Horta-Guinardó on menys superfície comercial s'ha
construït, en gran part a causa de la tipologia dels habitatges
construïts.
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V.5. Sostre previst a les llicències d'obres per usos industrials,
d'equipaments i d'oficines concedides (any 1988)

Ús industrial Oficines Equipaments
Districte

2
m

r
% % %

Ciutat Vella 14.677,2 26,14 430,0 1,32
Eixample 1.427,3 2,98 12.115,6 21,58 6.997,6 21,50
Sants-Montjuïc 17.622,2 36,74 3.827,6 6,82 22.891,0 70,35
Les Corts —

— 15.731,0 28,02 1.619,4 4,98
Sarrià-Sant Gervasi 1.102,2 2,30 515,8 0,92 439,9 1,35
Gràcia — 1.978,0 3,52 — —

Horta-Guinardó — —
— — 121,0 0,37

Nou Barris Total — 1.440,0 2,56 43,0 0,13
Sant Andreu 7.717,0 16,09 637,8 1,14 — —

Sant Martí 20.084,6 41,89 5.225,9 9,30 — —

Total 47.953,3 100,– 56.148,9 100,– 32.541,9

Font: Elaboració pròpia a partir de lesdades facilitades pel Servei de Disciplina Urbanística de l'Ajuntament de Barcelona.

A les llicències d'obres concedides l'any 1988 es preveu la
construcció de 47.953,3 m2 de sostre industrial, 56.148,9 m2
per usos d'oficines i 32.541,9 m2 de sostre per equipament.
En conjunt representen la meitat dels m2 dedicats a noves

construccions d'habitatges.

Pel que fa a la nova superfície industrial, es troba molt
concentrada als districteg de Sant Martí, Sants-Montjuïc i també
a Sant Andreu on hi ha els grans polígons industrials de la
ciutat; de fet, els dos primers d'aquests districtes agrupen més
del 75 % del total del sostre industrial construït. Hi ha també
petites noves construccions industrials previstes; sens dubte
es tracta d'installacions de poca potència i envergadura
forçosament compatibles amb usos residencials, ja que fora dels
tres districtes abans esmentats no hi ha altres zones qualificades
urbanísticament d'industrials a la ciutat.
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En el cas de l'anàlisi relatiu als equipaments culturals,
esportius, religiosos, recreatius i sanitaris, e conjunt total de
sostre previst ve molt condicionat per promocions que no

segueixen en cap cas un comportament estàndard. En tot cas,
fets puntuals com la construcció d'un col.legi o d'un polisportiu,
per la seva dimensió, contribueixen de manera determinant a la
determinació del total de sostre construït. El 1988 s'ha produït
una gran concentració de m2 d'equipaments en Ilicències
atorgades a Sants-Montjuïc i, en menormesura, a l'Eixample.
Tanmateix el més rellevant és l'escassa participació dels restants

districtes i, fins i tot, n'hi ha tres —Gràcia, Sant Andreu i Sant
Martí— on no es preveu cap m2 d'equipament. En aquest sentit,
resulta significatiu constatar la importància assolida pels
projectes de nous equipaments esportius privats previstos,
sobretot gimnasos.

D'altra banda, la localització d'oficines del terciari, tant de
professionals com d'institucions financeres, assegurances,
publicitat i informació, entre d'altres, tendeix a orientar-se cap
a les Corts. Per contra, sembla que l'Eixample recull encara la
major part de l'increment d'oficines d'Administració pública.

Tot i amb això, resulta significatiu que lès Corts i Ciutat
Vella amb un estoc molt inferior al de l'Eixample assoleixin
percentatges superiors a aquest, la qual cosa indica tant el
procés de regeneració encetat a Ciutat Vella com el fet que les
Corts constitueixen el gran nucli d'expansió terciària de la ciutat.
SantMartí i Montjuïc són els altres districtes que assoleixen
nivells rellevants en les noves oficines projectades i Sants
Montjuïc a causa de la contigüitat als tres districtes centrals
i tant SantMartí com Sants-Montjuïc també amb vinculació
a l'estructura industrial preexistent i al fet de ser les zones
amb major volum d'espai vacant.



VI. Població





VI.1. Evolució de la població resident a Barcelona
.

Any
Naixements

(a)
Defuncions

(b)

Creixement

vegetatiu
c = (a - b)

Immigrants
(d)

Emigrants
(e)

Saldo

migratori
f = (d - e)

Evolució

total

(c + f)

Població
estimada*

(milers)

Població

INE

(milers)
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 1.753
1981 19.123 14.302 4.821 5.218 8.790 -3.572 1.249 1.815 1.761
1982 17.973 14.007 3.966 5.598 15.236 -9.638 -5.672 1.810 1.772
1983 16.440 14.908 1.532 9.269 20.134 -10.865 -9.333 1.800 1.770
1984 15.598 14.812 786 11.198 21.103 -9.905 -9.119 1.791 1.769

1985 15.190 16.057 -867 13.214 21.824 -8.610 -9.477 1.782 1.702
1986 14.413 16.089 -1.676 8.932 15.919 -6.987 -8.663 1.773 1.704
1987 13.843 15.292 -1.449 10.364 21.373 -11.009 -12.458 1.760 1.714
1988 13.556 16.121 -2.565 11.310 24.593 -13.283 -15.848 1.744 n.d.

Notes: * Població estimada per l'Àrea d'Economia i Empreses incorporant a lesdades del padró de 1981 les altes per omissió produïdes en el quinqueni següent i refent la
sèrie en base al saldo vegetatiu i al saldo migratori. Les dues sèries de població fan referència a 31/desembre de cada any, amb l'excepció del període 1980-1985 en

què la xifra de població és referida a 31/març de l'any següent.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Durant l'any 1988 la població ha seguit la tendència dels
darrers anys: un creixement vegetatiu negatiu causat bàsicament
per la persistència a la baixa de la taxa de natalitat, un
comportament lleument a l'alça, encara que més erràtic, del
nombre de defuncions i un saldo migratori clarament negatiu.
La conjunció d'aquests dos factors manté a la baixa la població
de dret de la ciutat.
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Annex 1
Una interpretació de l'estructura
sócio-professional de Barcelona





A continuació, presentem un estudi sobre l'estructura

sócio-professional de Barcelona realitzat per l'equip investigador
del Centre de Política de Sòl i Valoracions, dependent de la
Universitat Politècnica de Catalunya, sota ladirecció de Josep
Roca i Cladera, a qui agraïm la deferència en permetren's
publicar-lo.

Emmarcat dins una de les vies de recerca desenvolupades pel
Centre de Política de Sòl i Valoracions, orientada a l'anàlisi dels
factors determinants de la diferenciació espacial dels valors
urbans a Barcelona, es presenta aquí un estudi sobre l'estructura
sócio-professional de la ciutat.

Aquest estudi proposa analitzar la ciutat des del punt de vista
sócio-econòmic de lapoblació resident per tal de descobrir la
configuració social de l'espai urbà. S'ha constatat així que la
ciutat no és un escenari neutral on es desenvolupen activitats
econòmiques i socials i on es localitzen els diferents usuaris
urbans, sinó que és producte d'una acusada dominació de
l'espai.

En aquest sentit, s'ha tractat d'implementar pel cas de
Barcelona municipi una eina útilper a la interpretació de la
diferenciació social de l'espai. Eina que, basada en una font de
dades relativament flexible i rigorosa (el Padró d'habitants),
permet analitzar de manera àgil i fiable, mitjançant l'aplicació
de tècniques estadístiques automatitzades, el patró social
de la ciutat.

L'objectiu del treball, en síntesi, ha consistit a trobar un
indicador de renda adequat per diferenciar els distints atributs
socials. Indicador que ha suggerit els criteris de segmentació de
l'àrea estudiada segons perfils socials homogenis, que ha
determinat com a resultat el predomini social per cada illa de
cases de la ciutat.

Tècniques utilitzades

La font de dades utilitzadaper elaborar l'indicador de renda
ha estat el Padró de laPoblació de l'any 1986. L'encreuament
de les dades del Padró ha permès detectar la categoria sócio
professional que correspon als censats en funció de la següent
tipologia: directius d'administració i empresa (CSP1), de comerç
i de serveis (CSP2), professionals liberals (CSP3), tècnics
superiors (CSP4), tècnics mitjans (CSP5), altres tècnics (CSP6),
quadres intermedis (CSP7), administratius, (CSP8), venedors
(CSP9), obrers de comerç i serveis (CS11), de transport i
comunicacions (CS12), de la indústria (CS13) i de la construcció
(CS14).

Del mateix Padró, se'n pot extreure el nivell d'educació de la
població censada; aquest, en certa forma, està també vinculat
amb el nivell de renda. Així, s'hi pot distingir: els que no saben
llegir ni escriure (INS1), primària incompleta (INS2), primària
completa i EGB (INS3), batxillerat elemental (INS4), FP
(INS5), batxillerat superior (INS7), grau mitjà (INS8) i títol
superior (INS9).

En primer lloc, s'ha realitzat una Anàlisi de
Correspondències, la qual té com a finalitat detectar mesures
o factors indicadors de renda: consisteix a reduir l'univers
d'individus (3.985 illes de cases de Barcelona en el nostre cas) i
variables (els diferents atributs socials escollits) a un altre
caracteritzat per tenir uns pocs factors explicatius de la variació
de cada individu. El conjunt d'aquests factors constitueix
l'indicador de renda cercat si les variables escollides descriuen
amb suficient aproximació els principals atributs de la
jerarquització social de l'espai.

Un cop determinada l'Anàlisi de la Correspondència, cal
donar una pas endavant en el sentit d'intentar compartimentar
l'univers d'individus en classes o grups socialment homogenis,
que ens permetin interpretar, visualment o analíticament,
el patró social de l'espai urbà estudiat.

Les tècniques de classificació consisteixen a definir les classes
que millor expliquen els «atributs» (en el nostre cas: el perfil
social de cada illa de Barcelona, expressat en les coordenades
sobre els factors resultants de l'Anàlisi de Correspondències)
caracteritzadors del conjunt d'individus estudiat. És a dir, es
tracta d'agrupar els esmentats en grups, demanera que els
components de cada grup es caracteritzin per una major
similitud entre ells que en relació amb els dels restants grups.

Existeix una gran pluralitat de tècniques de classificació.
En aquest estudi s'ha utilitzat l'anàlisi jeràrquica, la qual
consisteix a anar agrupant en un arbre jeràrquic les 3.985 illes
en un nombre de classes cada cop més reduït, fins arribar
a una d'única, referida a la totalitat de l'univers estudiat.

Presentació dels resultats obtinguts

1. Anàlisi de Correspondències

Si efectuem l'anàlisi sobre el perfil sócio-professional de cada
illa de cases de Barcelona, destaquen únicament els tres primers
factors resultants de l'anàlisi. Així, el primer explica un

49,05 %, el segon un 11,67 %, i, conjuntament amb el tercer,
expliquen un 67,46 % de la variança de la composició social de
la ciutat.

La significació dels factors varia parcialment. El primer
indicador de la principal oposició rendes altes / rendes baixes,
es composa fonamentalment, pel cantó qualificat, de «directius
d'administració i empreses», «professions liberals» i «tècnics
superiors»; a l'altra banda queden les classes treballadores:
«obrers industrials», «de la construcció», «del transport»,
i «del comerç».

El segon factor explica, bàsicament, la distribució especial
dels «administratius», categoria sócio-professional de gran
importància quantitativa a Barcelona. Però, i aquesta és la
contribució més significativa del factor, dissocia els indicadors
de rendes altes dels de rendes mitjanes.

Les variables sócio-professionals mostren una clara «u»

sobre l'espai format pels dos primers factors de l'anàlisi de
correspondències; el primer oposa classes altes i treballadores,
i el segon les classes mitjanes de la resta de la població. Això
denota el correcte funcionament de l'anàlisi de correspondències
desenvolupada a l'hora d'implementar un adequat indicador
de l'estructura sócio-profesional de Barcelona.
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G.3. Classificació jeràrquica de les illes de cases de Barcelona segons categoria
sócio-professional

100 %

35,1 4)/0

14,8 %

BB

20,3 %

64,9 %

47,7 %

9,0 `)/0 38,7 %

22,5 %

M2 Ml

16,2 %

MA

12,2 %

17,2 %

5,0 %

AA

2. Classificaciójeràrquica

En el procés de determinació i descripció de les classes un

primer pas obté l'arbre jeràrquic per les 3.985 illes de la ciutat
(gràfic G-3); en funció d'aquest arbre d'agrupacions, sembla clar
que el més adequat és un segmentat en set classes. Així hi ha
una classe molt qualificada (AA), que abasta només un 5,0 %
del conjunt de la ciutat, una classe alta (A), amb un 12,2 %, una
clase mitjana-alta (MA) amb un 16,2 %, una altre de perfil mitjà
(M1), amb un 22,5 %, un grup de qualitatmitjana-baixa (M2),
amb un 9,0 %, un de classe baixa (B), amb un 20,3 %, i a
l'últim una classe molt baixa (BB), que representa un 14,8 % del
total.
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El següent pas és una descripció més precisa del perfil de cada
classe en relació amb les diferents variables indicatives del nivell
de renda; també permet comparar les classes entre si, així com
els canvis qualitatius operats entre aquests perfils. La figura G.4
mostra gràficament els resultats obtinguts.

a) Perfil de la classe molt alta (AA).
Es caracteritza pel predomini de directius d'administració

i d'empresa, professions liberals i tècnics superiors (51,5 %),
en comparació amb les altres professions.

El canvi qualitatiu en relació amb el conjunt de la ciutat es
produeix a partir dels venedors i administratius; des d'aquests
últims fins a d'altres qualificacionsmés baixes (obrers del
transport, de la indústria, i de la construcció) el perfil de la
classe molt alta té una participació inferior a la mitjana a

Barcelona. El nivell d'educació més representatiu en la classe és

elevat; hi destaca el títol superior, el títol de grau mitjà i el
batxiller superior.



G.4. Perfil sócio-professional per illes de cases de Barcelona

EIME2~I 8,2 12,2EliE11111111
8,7 20,9

17,3 13,5

27,8 19,6

35,6
21,7

73,9
55,3

38,4 38,7

BB M2 Ml

Directius professionals liberals i Tècnics Superiors.
Tècnics.

Quadres intermedis, Administratius i Venedors.

Obrers.

21,7 17,2
34,2

18,1
51,5 13,6

21,4 27,9

34,4
15,5

26,0
20,7

41,3
25,8

12,518,4

MA AA TOTAL
BARCELONA

b) Característiques de la classe alta (A).
Són molt similars a les de la classe molt alta, amb la diferència

que aquella té, proporcionalment, més directius, professions
liberals i tècnics superiors, mentre que la classe alta la supera en

tècnics de caràctermitjà (21,4 ')/0).

El canvi qualitatiu en relació amb el conjunt de Barcelona
s'estableix en els tècnics mitjans, que se situa per sobre de la

mitjana de la ciutat; així mateix és destacable l'escassa quantitat
d'obrers (18,4 °/0) en relació amb la resta de categories
sócio-professionals.

c) Classe mitjana-alta (MA).
Es caracteritza per tenir en llur composició els grups sócio

professionals mitjans, tant de caràcter tècnic (18,1 `1/0) com
administratius, venedors i quadres intermedis (34,4 %), però
conservant, en bastant menys proporció que les classes

anteriors, els directius, professionals liberals i tècnics superiors
(21,7 %).

En relació amb el conjunt de la ciutat, el canvi qualitatiu està
menys definit, perquè supera la mitjana de Barcelona en grups
qualificats i de caire intermedi, però està per sota en la totalitat
de grups obrers.

d) La classe mitjana (M1) es caracteritza per:
Reunir un ampli gruix de quadres intermedis, administratius

i venedors (35,6 %), així com un apreciable nombre d'obrers
(38,7 (1/0). Mentre que les qualificacions altes representades pels
directius, professions liberals i tècnics superiors (12,2 %), així
com els tècnics mitjans (13,5 %), s'han vist reduïdes
significativament respecte a la classe anterior.

Quant al canvi en relació amb el conjunt de la ciutat, és poc
clar, si bé s'aprecia unacerta reducció dels directius i professions
liberals, etc. (12,2 així com un major nombre de quadres
intermedis i administratius (35,6 %),mentre que el percentatge
d'obrers és lleugerament inferior a lamitjana de la ciutat.

e) Perfil de la classe mitjana (M2).
Es caracteritza per tenir una composició sócio-professional on,

a diferència de totes les altres classes, no hi ha una forta
representació dels administratius; això fa que, en aquest cas, les
categories professionals quedin bastant distribuïdes, abastant des
de directius fins a obrers industrials.

Resulta molt significatiu l'alt component de directius i
professionals liberals (20,9 %), així com de tècnicsmitjans
(19,6 %) en relació amb la classe Ml: això és, inclou un ampli
ventall on es produeixen nivells de renda oposats;
previsiblement això indica que es tracta d'una classe en'

transformació, en la qual s'està produint una certa requalificació
social.

f) Característiques de la classe baixa (B).
Mostren un predomini dar de grups proletaris (obrers de

comerç i serveis, i de la indústria, principalment); la ratlla
divisòria entre aquesta classe i la mitjana de Barcelona es

dibuixa amb total claredat. D'altra banda, els administratius
tornen a tenir una representativitat alta.

En relació amb la ciutat, el canvi qualitatiu s'opera al si dels
grups sócio-professionals mitjans, en invertir l'estructura fins ara
denotada per les anteriors classes: superàvit d'obrers, quadres
intermedis i administratius, de treballadors en suma, en

comparació amb lamitjana de la ciutat, i dèficit de les classes
altes i tècnics de caire mitjà.

g) Classe molt-baixa (BB).
Es caracteritza pel predomini, com en l'anterior grup

sócio-professional, dels proletaris; en destaca però, els majors
percentatges que aquests hi assoleixen, sobretot quant a obrers
de la indústria i la construcció; aquests ratifiquen el paper
d'aquesta classe social com el més deprimit en l'estructura
sócio-professional de la ciutat.
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Igualment té, en relació amb el conjunt de Barcelona, una
composició més clara que l'anterior classe en mantenir
percentatges inferiors a la mitjana en totes les categories de
caire qualificat i mitjà. El canvi qualitatiu es produeix així
entre les esmentades categories i les de caire obrer (de les quals
és, com és obvi, excedentàra).

La interpretació gràfica dels resultats obtinguts s'efectua en

el plànol G.5. S'aprecia una clara orientació de les classes més
qualificades a situar-se cap al nord-oest de la ciutat, coincidint
amb les zones de més alta qualitat ambiental. Mentre que a la
zona central de l'Eixample també es produeix una àrea
d'elevada qualificació sócio-professional que tendeix a diluir-se
en els extrems amb altres classes de perfil mitjà-alt.

Les classes mitjanes s'ubiquen en zones intermèdies, en alguns
casos en àrees de transformació com l'extrem esquerre i dret de
l'Eixample, el barri del Guinardó i les Corts.

Finalment, les classes més baixes predominen en les zones
més perifèriques de la ciutat amb un escàs nivell de qualitat
urbana i sovint amb problemes d'accessibilitat, com són els
barris del Carmel, Ciutat Meridiana o el nucli més degradat de
Ciutat Vella.
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Aproximació a l'estructura
Sócio-professional de Barcelona

INE classe molt alta
• classe alta
= classe mitja-alta
LJ > classe mitja 1
• classe mitja 2

classe baixa
classe molt baixa





Annex 2
Situació del sector turístic i de l'oferta
hotelera a Barcelona





L'any turístic 1988. Balanç general

Segons el Patronat de Turisme de Barcelona, la temporada
turística de 1988 a Barcelona es podria definir, a manca de dades
concretes i definitives, com a semblant a la de 1987, amb una

tendència al creixement moderat, seguint la pauta que ha marcat
la temporada a Catalunya i, fins i tot, a la resta de l'Estat
espanyol.

En efecte, l'augment de visitants experimentat a les zones

turístiques espanyoles respecte a l'any 1987 ha estat d'un 7,2 %,
i a Catalunya d'un 10 %.

No existeixen dades prou concretes i generals sobre la ciutat
de Barcelona, pero sí que hi ha determinats indicadors que ens

porten a pensar que l'augment de visitants ha tingut un
creixement entre el 5 % i el 10 % respecte a les xifres de 1987,
com a mitjana entre els diferents tipus de mercats, mentre que
l'oferta hotelera ha experimentat un augment del 2,7 %.

Sempre segons la mateixa font, podem dir que el turisme
de congressos ha tingut un augment del 30 `)/0 aproximadament,
amb un total de 120.000 delegats assistents a reunions l'any
1988. Com a indicador econòmic de la rendibilitat que per a la
ciutat comporta aquest sector, si considerem que els 120.000
congressistes resten a la ciutat una mitjana de 3 dies i mig i
efectuen despeses per tots conceptes per valor d'unes 30.000
pessetes diàries (segons els barems internacionalment acceptats),
haurien deixat a la ciutat prop de 12 mil milions
de pessetes.

D'altra banda, els hotels de 5 i 4 estrelles han experimentat,
en general (i excepte els mesos de juliol i agost) un augment de
la seva ocupació xifrada entre un 5 i un 8 %, de forma que
aquesta ha passat del 70 % al 1987 a un 75 % o més al 1988.

Altres dades que en part podrien ésser significatives són, per
exemple, l'augment del nombre de visitants del Museu Picasso
(52,5 `1/0 respecte al 1987), l'augment del nombre de consultes a

les oficines de turisme de l'estació de Sants (un 11%) i del Port
(un 42 %), i la de visitants al monument de Colom (3,8 %) i a la
Sagrada Família (6 %).

Respecte a la procedència dels visitants, s'ha pogut constatar
una disminució dels turistes italians, un manteniment o
creixement moderat dels mercats tradicionals (francesos,
anglesos, alemanys, belgues, etc.) i un creixement dels visitants
japonesos (25-30 %), encara que partint de nivells molt
inferiors.
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Oferta hotelera de Barcelona a 15-02-89 (No inclou cases d'hostes ni apartaments)

Categoria Establiment Habitacions
Habitacions/
establiment

Places/
establiment

115 6 1.583 3.087 264 515

H4 30 3.134 6.110 104 204

Subtotal hotels 4 i 5* 36 4.717
•

9.197 131 255

H3* 41 3.243 6.353 79 155
H2* 15 872 1.700 58 113
H1* 13 752 1.466 57 113

Total hotels 105 9.584 18.716 91 178

HS3* 8 257 501 32 63
HS2* 43 1.270 2.476 29 58
HS1* 95 2.285 4.452 24 47

Total hostals 146 3.810 7.429 26 28

Pensions 49 650 1.267 13 26

Total absolut 300 il 14.044 27.412 47 91

Font: Gremi d'Hotelers de Barcelona. Elaboració pròpia.

L'oferta hotelera a Barcelona

Durant el 1988 l'oferta hotelera a Barcelona ha experimentat
poques modificacions, si més no en termes quantitatius.
Al segment de més categoria, el de 4 i 5 estrelles, el nombre de
places ha crescut moderadament, amb un increment del 2,1 %
en relació amb l'any anterior. En el segment d'hotels d'una a

tres estrelles, s'ha produït un augment més notable, de l'ordre
del 10,1 %. En canvi, el nombre de places a hostals ha disminuït
d'un 7,0 %. Val a dir que la nova normativa de la Conselleria de
Turisme reclassificarà en un termini de dos anys les categories
del establiments i farà desaparèixer la categoria d'hostals, de
forma que anirà reduint-se l'homonegeitat de l'estructura de
categories i en dificultarà les comparacions temporals.
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D'aquesta forma, a 15 de febrer de 1989 l'oferta d'allotjament
a Barcelona queda configurada per 27.412 places entre hotels i
hostals, a les que es pot afegir de l'ordre de 5.500 places pel que
fa a fondes, cases d'hostes i pensions, un 20 % de les quals
corresponen a aquestes darreres. El segment més nombrós
correspon als hotels de tres estrelles —amb el 23 % del total de
les places en hotels i hostals—, seguit del de 4 estrelles —amb el
22 %. Així, els hotels de més categoria—4 i 5 estrelles
representen 1/3 del total de places.

Les dimensions mitjanes de cada tipus d'establiment—tant en

relació amb les habitacions comamb les places— mostren una

clara progressió a mesura que la categoria de l'establiment és
superior. S'ha de tenir en compte que determinats tipus de
serveis, espais comuns i condicionants tècnics —que són els
que serveixen per atorgar les diferents categories a cada
establiment— només són rendibles a partir d'una dimensió
mínima i aquesta fóra la causaprincipal d'aquesta gradació
perfecta.

Altres informacions disponibles, encara que no exhaustives,
indiquen que en hotels de 4 i 5 estrelles el nombre de
treballadors per cada habitació existent és de l'ordre de 0,69,
mentre que en relació amb el de places se situa en 0,40. Això
implica que l'ocupació directa generada pels hotels de 4 i 5
estrelles de la ciutat és de l'ordre de 3.200-3.600 persones.



Allotjaments hotelers en construcció a Barcelona a 15-02-1989
Categoria Habitacions Places (1)Localització

PauClaris, 150 5* 140 250
Balmes, 142-146 5* 80 160

Diputació, 262-264 4* 90 170

Rosselló, 249 4* 120 240

Avgda. Diagonal, 589-595 4* 300 600
Gran Via Corts Catalanes, 647 4* 150 290

Rambla, 122/PI. Vila de Madrid 4* 190 375

SUBTOTAL 4*/5* 1.070 2.085

Rambla Estudis, 128 3* 95 175

Mallorca, 216 3* 102 180
Plaça Nova, 1-2 3* 40 80
Muntaner, 10 3* 12 24

Llançà, 30-Diputació, 6 3* 80 150

Poeta Cabanyes, 5-7 2* 64 130

SUBTOTAL 2*/3* 393 739

TOTAL ABSOLUT 1.463 2.824 dirik

Sant Joan Despí (TV3) 4* 150

(1) Estimades.
Font: Area d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Gremi d'Hotelers de Barcelona iPatronat de Turisme de Barcelona.
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Nous hotels a Barcelona

A 15 de febrer del 1989, 13 nous hotels es trobaven en

construcció a Barcelona, més un a Sant Joan Despí, que
comptabilitzarem a tots els efectes. Aquests hotels eren sobretot
de categoria mitjana-alta: 5 de quatre estrelles, 5 de tres,
més 2 de cinc i un de dues. El total de places de nova creació
estimades és de 2.805, de les quals el 59 % correspon a hotels de
4 estrelles i el 22 % a hotels de 3. Així, la finalització d'aquests
hotels representarà increments de l'ordre del 28 % en la
categoria de quatre estrelles, del 13 % en la de cinc i la del 10 %
en la de tres. Les dimensions mitjanes dels hotels de quatre
estrelles en construcció —170 habitacions per hotel— són
sensiblement superiors a la mitjana del parc existent —104.
En canvi, les dimensions previstes per als nous hotels de
3 estrelles —66 habitacions/hotel— estan per sota a les del parc
equivalent—79.

El tipus d'oferta hotelera desitjable

El turisme és una de les activitats econòmiques en què el

potencial de Barcelona és més elevat i en què, amb menors

costos, pot obtenir-se un rendiment superior en un termini
relativament breu. Per al conjunt de Catalunya, la Conselleria
de Turisme de la Generalitat estima que, amb facilitat, el
turisme pot arribar a representar de al 13 "1/0 del PIB català.
Aquests percentatges, tot i ser possiblement massa elevats per
Barcelona, donen una idea de la importància que pot arribar a
assolir aquesta activitat. El turisme és, a més, una de les
activitats que requereixen una superior utilització del factor
treball, especialment com més elevada sigui la categoria dels
serveis prestats.

El turisme a Barcelona presenta factors clarament diferenciats
del de fa resta de Catalunya. Aquestes diferències deriven
sobretot de l'important component delmón dels negocis i dels
professionals que té el turisme a Barcelona. Així, el nombre de
visitants allotjats en hotels de 4 i 5 estrelles representen de
l'ordre del 36 % del total. Aquest tipus de visitants, a més d'una
superior despesa per persona —hotelera i extrahotelera
i menors impactes negatius en relació amb el turisme massiu,
estan estretament relacionats amb el nivell d'activitat de negocis,
a més del de l'oferta cultural, comercial i de lleure. És a dir,
l'atracció d'aquest tipus de visitants ve condicionada pel volum
i el dinamisme de les esmentades activitats i, al seu torn, una
adequada oferta d'allotjaments reforça i potencia el paper de
Barcelona com a centre de negocis, comercial i de
manifestacions culturals i de lleure. Aquest és també un turisme
menys estacional que el que predomina a Catalunya i
precisament és a l'estiu, a més dels caps de setmana, quan es

produeixen els moments de menor ocupació.

En aquest context, al Patronat de Turisme de Barcelona es

considera que aquest és un dels segments de visitants que més
cal reforçar, a banda de la promoció genèrica que representa
la nominació olímpica i les diferents millores urbanístiques
i medioambientals que es promouen a la ciutat.
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Oferta d'allotjaments en hotels de 3, 4 i 5 estrelles
(milers) Habitacions per 1.000 habitants

Ciutat ions

Habitants

Àrea Central etropolitanes 11~11"1""Milffligir".""11
Barcelona 7.960 1.701 3.032 4,7 2,6
Amsterdam 7.100 679 1.025 10,5 6,9
Berlín 19.314 1.800 — 10,7 —

Londres 30.100 2.310 6.755 13,0 4,5
Madrid 15.506 3.058 3.761 5,1 4,1
Milà 10.457 1.495 3.221 7,0 3,2
París 28.656 2.176 10.071 13,2 2,8
Roma 20.402 2.826 3.735 7,2 5,5

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pelPatronat de Turisme de Barcelona.

Un dels vessants a reforçar és el vinculat a congressos, fires i
convencions. Per això, a més d'impulsar projectes com el d'un
nou palau de congressos, a causa de la pràctica saturació de
l'actual, cal actuar en el temad'allotjaments. Segons el Patronat
de Turisme de Barcelona, cert tipus de congressos massius
—de 500 participants en amunt— requereixen, com a condició
indispensable per als organitzadors, poder allotjar els
participants en una o dues seus com a màxim, per tal de no

complicar en excés l'organització de tot aquest nombre de
persones. Per això, des del Patronat es considera important
fomentar ofertes hoteleres de 4 i 5 estrelles amb una

disponibilitat mínima d'almenys 300 habitacions, que
representen una grandària força superior a l'actual dimensió
mitjana dels establiments, sobretot en els de 4 estrelles i que,
d'entre els projectes abans comentats, només n'hi ha un parell
que arribin a aquestes dimensions.

D'altra banda, si comparem Barcelona amb les ciutats
europees més afins i de similar orientació econòmica (vegeu
quadre adjunt), com ara podrien ser Amsterdam, Berlín,
Londres, Madrid, Milà, París i Roma, l'oferta d'allotjaments
en hotels de 3, 4 i 5 estrelles de Barcelona resulta molt inferior.
En concret, aquest tipus d'habitacions hoteleres a Barcelona és
inferior en un 50 % o més al de totes les ciutats esmentades,
excepteMilà i Amsterdam. Barcelona només supera en termes

absoluts l'oferta d'Amsterdam. Tanmateix, si fem la ratio
d'habitacions per habitant, tant de les respectives àrees
metropolitanes com sobretot de l'àrea central, Barcelona és
de bon tros la ciutat més mal dotada d'entre totes les que
aquíes relacionen.
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Un altre punt a considerar, segons el Patronat de Turisme
de Barcelona, és l'interès de la presència de grans cadenes
hoteleres internacionals, per tal que Barcelona estigui present
en les xarxes mundials d'aquest tipus d'oferta d'allotjament.
Aquestes són bàsicament nord-americanes i es nodreixen en

bona part d'aquest tipus de turismeque, tant a Catalunya com

a Barcelona, hi és escassament present. Això és encaramés

important perquè es tracta d'una oferta que crea la pròpia
demanda. En efecte, la clientela pròpia de la cadena a nivell
internacional —que només escull destinacions turístiques que
disposin d'establiments de la cadena— arriba a ocupar per si
sola el 30 ')/0 de la capacitat de l'hotel. Per instal.lar-se en una

ciutat, aquest tipus d'hotels requereix emplaçaments centrals
que puguin acollir immobles almenys de 300 a 400 habitacions.

En aquest context, doncs, i davant la manca de solars vacants

que puguin acollir aquest tipus l'Ajuntament
està estudiant, a través de l'Area d'Urbanisme, la possibilitat de
proveir determinats espais on puguin ubicar-se nous hotels que,
a partir d'unes dimensions mínimes com les que més
amunt hem esmentat, generin una oferta complementària
a l'actual —incloses les places en hotels en funcionament i les
corresponents a projectes en curs d'execució— de l'ordre
de 3.000 noves places.
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Allotjaments hotelers en construcció

• 5 Estrelles
• 4 Estrelles

3 Estrelles
2 Estrelles

Font: Patronat de Turisme de Barcelona

a

•

a




