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Presentació
Amb aquest número, BARCELONA ECONÒMICA inicia la seva

trajectòria com a publicació trimestral de l'Area d'Economia
i Empreses de l'Ajuntament de Barcelona després de l'aparició
del número 0 el proppassat mes de juliol.
Tal com dèiem aleshores, «l'objectiu és posar a l'abast de

tots els interessats, i en especial dels gestors públics, un
instrument de gestió capaç de reflectir amb immediatesa
i fiabilitat la informació necessària i imprescindible per conèixer
en cada moment quin és l'estat real de la ciutat i de la seva

activitat econòmica i social, a més d'identificar les grans
tendències de mitjà i llarg abast».

En relació amb el número 0, aquest número presenta algunes
novetats que cobreixen una part important dels buits
d'informació que hi havia sobre la ciutat i la seva àrea
econòmica. Sintèticament, aquestes incorporacions es

refereixen a:

Inversió industrial

Es tracta de les inversions industrials registrades pel
Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat. Encara
que quantitativament les dades estiguin molt subvalorades,
resulten prou indicatives a l'hora d'analitzar la distribució
sectorial i territorial de la inversió i constitueixen, actualment,
l'única font informativa per fer-ho en agregats territorials
inferiors al conjunt de Catalunya.

Sòl i sostre industrial

Són les dades recollides pel Consorci de la Zona Franca
sobre l'oferta d'espai industrial a la regió de Barcelona a partir
de declaracions voluntàries de promotors, agents de la
propietat immobiliària, etc. Evidentment, és una informació
sense caràcter exhaustiu, però prou àmplia i diversificada per
ser indicativa de les característiques—preus, dimensions, règim
d'accés, ubicació, etc— de l'oferta d'espai industrial existent.

Enquestes de conjuntura industrial

Explotació per a la província de Barcelona de les enquestes
industrials que cada dos mesos efectua la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona. El pes de l'àrea de
Barcelona en el conjunt de la província és prou important
perquè els resultats del conjunt siguin rellevants per a la ciutat
i els municipis i comarques més pròxims. Presentem una sèrie
de tres bimestres —amb el propòsit d'anar ampliant-los fins a

set— per a sectors i subsectors, a més del total de la indústria,
sectors seleccionats en funció del pes relatiu assolit a l'àrea de
Barcelona.

Tràfic de mercaderies del Port de Barcelona

Aquí s'ha fet una desagregació per grups de mercaderies,
segons siguin de cabotatge o exteriors, embarcades o

desembarcades, partint de les dades facilitades pel Port
Autònom de Barcelona. Això constitueix un indicador no

només de l'activitat del Port, sinó de les relacions comercials
amb l'exterior de l'àrea econòmica de Barcelona.

Demanda telefònica

Aquesta informació, facilitada per Telefònica a través
d'Estadística Municipal, millora extraordinàriament la
informació disponible fins ara. L'anàlisi de les línies d'enllaç
existents i de les trucades interurbanes i internacionals,
desagregades territorialment i per zones, permet delimitar força
bé l'Area Central d'Afers de la ciutat i la seva dinàmica
i evolució territorial.

Llicències d'obres d'edificis residencials

A partir de les dades recollides pel Servei de Disciplina
Urbanística de l'Ajuntament, efectuem una primera explotació
estadística amb finalitats d'anàlisi sócio-econòmica d'una
informació recollida amb caràcter administratiu i de gestió
urbanística. D'aquesta manera s'obté una visió immediata de la
dinàmica constructora d'habitatges de la ciutat, quant
a ubicació, grandària, tipologia, etc.

Annex: Aproximació a l'estructura territorial de Barcelona a

partir de l'explotació del cadastre

Amb les dades de l'explotació provisional de la revisió del
cadastre efectuada per Informació Cartogràfica i de Base, S.A.,
a l'annex monogràfic d'aquest número es realitza una

aproximació a l'estructura territorial de la ciutat, sobre la base
del suport físic que en constitueixen els habitatges.
Per als propers números, la nostra intenció és continuar

aportant noves informacions que completin aquells aspectes de
la realitat econòmica de la ciutat i la seva àrea menys coberts
fins ara, tant pel que fa a noves fonts d'informació com a

l'explotació de dades de base generades per la mateixa activitat
administrativa de l'Ajuntament. Igualment, procurarem
millorar l'abast i la immediatesa de les informacions ja
presentades.

Finalment, volem regraciar a totes les persones, empreses
i institucions la seva collaboració i alhora volem agrair per
endavant totes les crítiques i els suggeriments que, per tal
de millorar la publicació, confiem a rebre de tothom.

Barcelona, 10 d'octubre de 1988
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Quadre de síntesi
Variació (%)

s/
mateix

Darrera 2n.tr. període 1987

Ir.tr. 1986dada any

Indicador Unitat Període disponible anterior Tendència

Producció

Inversió industrial registrada milions

pessetes
3r.tr.88 944,5 13,6 - - Moderat increment dins una

tònica oscillatória

Consum d'electricitat usos
comercials-industrials

Gwh 2n.tr.88 685,1 0,3 5,6 12,3 Manteniment de la tendència
alcista

Consum de ciment (prov.) tm lr.tr.88 424.800 - 36,4 18,1 Accentuació de la tendència

expansiva
Conferències telefòniques
internacionals

milers 2n.tr.88 2.781 8,4 - 19,2 Continua la tendència creixent

Línies telefòniques. Total milers 2n.tr.88 786,9 1,0 -
- Expansió considerable

Particulars milers 2n.tr.88 548,2 0,5 - - Creixement moderat

No particulars milers 2n.tr.88 152,1 1,6 - - Creixement vinculat al de
l'activitat productiva

D'enllaç milers 2n.tr.88 85,1 3,1 -
- El tipus de línia més expansiu

Projectes d'habitatges visats (prov.) unitats 2n.tr.88 7.635 28,3 30,2 54,2 Confirmació de la tendència

expansiva

Tràfic de mercaderies pel Port
- Total milers tm 2n.tr.88 4.928 7,9 18,1 -2,7 Possible canvi en la tendència

negativa
- Càrrega general milers tm 2n.tr.88 1.763 11,6 16,6 7,2 Es manté l'expansió de la

càrrega desembarcada

Tràfic de mercaderies per l'Aeroport
- Total tm 2n.tr.88 14.335 31,2 22,3 -2,2 Fre aparent a una evolució

negativa
- Interior tm 2n.tr.88 7.979 37,6 23,7 -13,1 Previsible reacció a una

tendència negativa
- Internacional tm 2n.tr.88 6.356 23,8 20,6 15,9 Accentuació d'una tendència

expansiva

F.C. Metropolità. Passatgers
transportats

milions 2n.tr.88 65,9 -3,5 2,8 0,9 S'accelera el creixement

Trànsit de passatgers per l'Aeroport
- Total milers 2n.tr.88 1.856 17,6 6,4 9,6 Es manté la tònica positiva

- Interior milers 2n.tr.88 1.230 14,8 8,2 11,8 Manteniment de l'evolució

positiva
- Internacional milers 2n.tr.88 626 24,2 3,0 5,6 Lleu desceleració del

creixement

Mercat de treball

Taxa gral. d'atur (Barcelona ciutat) (%) Juny 88 15,1 - - S'atemperen les diferències

Taxa gral. d'atur (Barcelona prov.) (%) Juny 88 17,7 - - entre els diferents àmbits

Taxa gral. d'atur (Catalunya) (%) Juny 88 16,5 - - territorials

Atur total enregistrat unitats Juny 88 102.987 -4,6 -13,6 - Notable disminució en el

nombre d'aturats

Atur juvenil (16-24 anys) unitats Juny 88 30.512 -5,4 -25,4 - Confirmació de la tendència

positiva
Atur masculí unitats Juny 88 47.890 -6,4 -20,9 - Confirmació de la tendència

positiva
Atur femení unitats Juny 88 55.097 -3,0 -6,1 - Canvi inicial en l'orientació

negativa
Contractacions registrades per l'INEM unitats 2n.tr.88 72.877 6,3 38,0 29,3 Acceleració de la tendència

Distribució sectorial dels - Indústria unitats 2n.tr.88 8.728 3,1 -
- Creixement moderat

contractes incentivats: - Construcció unitats 2n.tr.88 1.665 12,6 - - Creixement accelerat
- Serveis unitats 2n.tr.88 27.326 0,4 - - Situació estabilitzada
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Indicador Unitat Període

Darrera
dada

disponible

Variació (%)

Tendència

2n.tr.

s/
mateix

període
any

anterior

1987

lr.tr. 1986

Consum i preus

Consum d'electricitat (usos domèstics) Gwh 2n . tr.88 361,6 0,0 -0,7 8,6 Nivell de consum estacionari
Consum de gas canalitzat milions

- tèrmies

2n . tr.88 555,7 -33,3 0,2 5,9 Manteniment del nivell de
consum

Mercabarna
- Entrades de fruites i verdures milers tm 2n.tr.88 182,8 15,0 3,0 3,3 Persisteix la tendència

lleument expansiva
Matriculació de vehicles (prov.) unitats 1r.tr .88 53.207 28,5 33,6 Consolidació de la tendència

expansiva
IPC. Barcelona (%) Març 88 0,3 4,7 5,9 Disminueix la diferència

relativa amb el total d'EspanyaIPC. Espanya (%) Març 88 0,7 4,4 4,6 Creixement per sobre de les

previsions inicials

Població

- Naixements unitats 2n.tr.88 3.283 -4,3 -7,3 -4,0 Persistència d'una taxa de
natalitat negativa

- Defuncions unitats 2n.tr.88 3.449 -17,6 -3,0 -5,0 Tendència a la baixa
- Immigrants unitats 2n.tr.88 2.566 -6,1 -2,9 16,0 Menor recepció d'immigrants

- Emigrants unitats 2n.tr.88 6.089 8,0 6,7 34,3 Es reforça el saldo migratori
negatiu

Enquestes de conjuntura
Enquestes industrials (província)
Total indústria
Alimentació
Tèxtil
Pell, calçat i confecció
Fusta suro i mobles
Arts gràfiques
Farmacèutica
Química domèstica
Productes metàllics industrials
Maquinària elèctrica
Aparells elèctrics
Automoció

Enquesta turística. Activitat hotelera
Enquesta comercial. Grans superfícies
Enquesta comercial. Detallistes

Juny-Juliol/Abril-Maig

Expansió a producció i vendes en el mercat interior
Expansió a producció i vendes tant a l'interior com a l'exterior
Lleu desceleració de la tendència regressiva
Reforçament de la tendència regressiva
Expansió general, excepte en ocupació
Manté el ritme expansiu
Accentua el ritme expansiu
Estabilització i trencament de la tendència expansiva
Expansió generalitzada, inclòs el mercat exterior
Moderada expansió i desequilibris als estocs i preus
El menys dinàmic dels sectors metà•lics
Continua l'augment de producció i vendes en el mercat interior

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

Estabilització generalitzada
Lleu desceleració estacional
Persisteix la tendència negativa estructural
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Síntesi

A la vista de l'evolució dels indicadors disponibles, quasi tots
referits al 2n. trimestre de 1988, és evident que durant el
primer semestre d'enguany continua el comportament expansiu
de l'economia barcelonina que ja detectàvem per a 1987 al
número anterior de BARCELONA ECONÒMICA.

Tots els indicadors relatius a la producció presenten
creixements importants en relació amb el mateix període de
l'any passat, fins i tot aquells que —com determinats tràfics de
mercaderies a l'Aeroport i al Port— l'any passat
experimentaren una evolució negativa. Es produeixen lleus
desceleracions del ritme de creixement en el consum d'energia
elèctrica i en el trànsit de passatgers a l'Aeroport, mentre que
en els altres es creix a un ritme superior al del conjunt de l'any
anterior.

Hem incorporat també en aquest quadre de síntesi la variació
en comparació amb el període anterior, 2n. trimestre en relació
amb el lr., excepte en el cas de la inversió industrial en què
disposem de dades més recents i la variació correspon al 3r.
trimestre en relació amb el 2n. Aquesta columna identifica més

els canvis conjunturals que no pas la columna de variacions
sobre el mateix període de l'any anterior, de caràcter més
tendencial. Cal tenir en compte, però, que les comparacions
d'un trimestre en relació amb l'anterior sovint, més en unes

variables que en d'altres, es veuen influïdes pel comportament
estacional. N'hi ha d'altres —com ara la inversió— en què
l'anàlisi i la comparació de períodes tan curts pot reflectir
oscillacions profundes sensegaire significació econòmica
i condicionades pel mateix desenvolupament de la variable.

La inversió industrial registrada és una de les variables més
sotmeses a oscillacions a les dades disponibles de darrera hora,
corresponents al tercer trimestre, augmenta un 13,6 % en

relació amb el trimestre anterior. Aquest increment es produeix
després d'una disminució del 55,1 % durante el segon trimestre
en relació amb el primer.

La resta de variables—excepte els passatgers transportats pel
metro— també mantenen un comportament força expansiu en

comparar-les amb el primer trimestre de l'any. En aquest
sentit, és necessari destacar —perquè no disposem de dades
interanuals per trimestres— l'evolució de les variables
telefòniques, amb creixements molt més intensos d'aquelles
més vinculades a l'activitat productiva de negocis i serveis

Les enquestes de conjuntura industrial, per la seva banda,
també mostren una evolució expansiva del conjunt de la
indústria, sobretot en termes de producció i vendes al mercat
interior, mentre que les vendes a l'exterior mantenen una

trajectòria més oscillant i menys brillant en general.
Persisteixen les dificultats per a determinats sectors —sobretot
el Tèxtil i Confecció, cuir i calçat— i n'hi ha d'altres
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absolutament expansius —Alimentació, Arts gràfiques,
Farmacèutica, Productes metàllics i Automoció.

D'altra banda, les enquestes als hotelers de Barcelona
indiquen per al lr. trimestre de 1988 una estabilització

generalitzada de la situació, després de més d'un any
d'increments continus.

Quant al mercat de treball, lamillora és encara més intensa
i es dóna el fet, després de molts anys —des de començaments
de 1983—, de situar-se a l'entorn dels 100.000 aturats registrats.
Val a dir, però, que lamillora és generalitzada i fins i tot més
intensa a la resta de la província i a la resta de Catalunya
perquè les diferències en la taxa-d'atur s'escurcen lleument,
encara que la taxa de Barcelona continua sent força inferior
a la de la resta d'àmbits. Cal assenyalar que la disminució del
nombre d'aturats arriba també a les dones, collectiu en què
fins ara havia anat augmentant contínuament. Respecte a les

contractacions, el sector serveis continua generant la gran
majoria de contractes, si bé és la construcció l'activitat amb
creixement relatiu més elevat, fet que concorda amb els
restants indicadors referents al sector.

Pel que fa al consum, a banda de la lleu baixa de l'electricitat

per a usos domèstics, la resta de variables mantenen
creixements positius moderats —més moderats que quant a

producció— excepte en relació amb la matriculació de vehicles

que, tanmateix, tendeix a descelerar-se a causa dels

importantíssims creixements assolits en els mesos anteriors.
Quant al comerç, per als detallistes continua pesant més la crisi
estructural d'aquest tipus de comerç que la conjuntura més

o menys favorable, mentre que a les grans superfícies passa el
contrari i es veuen afavorides per la tendència estructural tot
i una lleu desceleració del ritme d'expansió.

En la banda més positiva d'aquest bloc destaca la disminució
del diferencial d'inflació de Barcelona en relació amb el

conjunt espanyol.

Finalment, quant a l'evolució de la població, hi persisteixen
i fins i tot s'accentuen les grans tendències estructurals, al
marge de la conjuntura immediata: el creixement vegetatiu i el
saldo migratori negatius comporten la lenta però contínua
pèrdua de població de la ciutat.

En síntesi, doncs, en els sis primers mesos de 1988 continua
fins i tot s'incrementa en relació amb l'any anterior— el

ritme expansiu de l'activitat econòmica —especialment en
termes de fluxos— i hi ha una certa desacceleració del consum,
potser no del tot aliena a la disminució de les tensions
inflacionàries diferencials.



I. Indústria
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1.1. La inversió industrial registrada
Introducció metodològica

Les dades d'inversió industrial que aquí es presenten
corresponen a les que recull el Departament d'Indústria
i Energia de la Generalitat arran de les sollicituds d'increment
de la potència installada per part de les empreses.
Evidentment, aquestes dades no són, ni de bon tros,
exhaustives de la inversió que realment es produeix, ja que hi
ha empreses que fan inversions que no requereixen augments
de la potència installada i les que so•iciten el permís a tal
efecte tendeixen a subvalorar les xifres declarades, sobretot pel
que fa a volum d'inversió, possiblement menys quant a llocs de
treball creats, mentre que les dades sobre increments de
potència són, lògicament, les més fiables.

Tanmateix, aquestes dades resulten prou rellevants en termes

relatius —distribució sectorial i territorial de la inversió
i quant a les tendències que apunten sèries més o menys
llargues. Es des d'aquests punts de vista, doncs, que cal
interpretar-les i que constitueixen un indicador prou
interessant, especialment tenint en compte la quasi absoluta
falta d'altra informació sobre el tema.

Es presenta, en primer lloc, la informació corresponent a
1987 i al primer semestre de 1988. L'adscripció temporal depèn
del moment en què s'atorga la llicència definitiva per part del
Departament d'Indústria i, per tant, hi pot haver un cert
desfasament temporal entre la realització efectiva de la inversió
i la concessió definitiva del permís, que habitualment serà poc
rellevant.

Per als dos períodes, territorialment s'ha considerat les zones

concèntriques de: Barcelona, resta del Barcelonès, resta de la
Regió I —és a dir, el Baix Llobregat, els dos Vallès i el
Maresme— i resta de Catalunya. Sectorialment, s'han
desagregat les inversions al nivell dels quatre grans grups
industrials de la Clasificación Nacional de Actividades
(CNAE). Igualment, es diferencia entre noves instal•acions
i ampliacions, encara que cal matisar els conceptes. Noves
insta•acions inclou no només les corresponents a les noves

empreses, sinó també les d'empreses preexistents en noves

plantes, siguin en d'altres municipis o en el mateix, i fins i tot
contigües a les installacions ja existents. Ampliacions són
estrictament les inversions en plantes productives preexistents,
que tant poden representar un increment de la capacitat
installada com, simplement, una modificació—substitució,
modernització, etc— de l'aparell productiu preexistent que no
impliqui un increment absolut de la capacitat de producció.

Les dades de 1987 recullen només les inversions iguals
o superiors als 50 milions de pessetes en capital fix i les de
20 milions o més de maquinària. És a dir, es deixen de banda les
inversions més petites. Aquest problema queda corregit a partir
de 1988, en què el llindar mínim se sitúa als 5 milions en

capital fix i 2 milions en maquinària. És a dir, ambdós períodes
no són comparables en termes absoluts i, en termes relatius, el
1987 ve esbiaixat en la mesura que el comportament de les
inversions petites presenti uns paràmetres sectorials i territorials
diferents dels de les mitjanes i grans.

La inversió industrial registrada el 1987

La ciutat de Barcelona polaritza el 8,6 % de la inversió
industrial registrada el 1987. Si tenim en compte que la ciutat
compta amb més d'un terç dels assalariats industrials —el
34,3 %—, és evident que es tracta d'una proporció petita
d'inversió en relació amb el pes industrial de la ciutat. Com era

d'esperar, la participació en ampliacions—11,3 %— és

superior a la de noves inversions —4,1 %—, ja que les
primeres es produeixen en instaliacions de nova planta, i l'espai
físic disponible per a noves implantacions és gairebé nul.

En termes sectorials, a més de la inexistència d'inversions en

l'epígraf 1 —Energia i aigua—, resulta significatiu l'escàs
volum, absolut i relatiu, assolit en l'epígraf 3 —Transformats

que constitueix la gran especialització productiva
de la ciutat. Així, les Altres indústries manufactureres —epígraf
4— polaritzen el 62,1 % de les inversions a la ciutat, inversions
que en la gran majoria són ampliacions. És també significatiu el
volum assolit per l'epígraf 2 —Materials de construcció i
química, excloses les manufactures plàstiques—, si bé aquí totes
les inversions són en ampliacions. Per al conjunt de la indústria
les ampliacions representen el 81,7 % de la inversió total a
Barcelona.

Pel que fa als altres àmbits territorials analitzats, als cinc
municipis de la resta del Barcelonès els problemes de saturació
física són força similars als de Barcelona i això es tradueix en el
fet que polaritza el 4,0 % de la inversió industrial catalana,
quan compta amb un nombre d'assalariats industrials de l'ordre
del 8 %. De totes maneres, la situació no és tan acusada com a

Barcelona i hi ha un terç de les inversions que corresponen a

noves implantacions. A la resta del Barcelonès els sectors

Altres indústries manufactureres i Indústries dels metalls s'han
repartit el 89 % del total de la inversió industrial materialitzada
a l'àrea, per contra, la participació del sector químic és força
escassa.

Les quatre comarques restants de la Regió I acumulen el
37,2 % de la inversió industrial registrada a Catalunya —quan
compten amb el 31,8 % de l'ocupació assalaridada del sector—,
però aquest percentatge arriba al 49,9 % en termes de nous

establiments, dada prou indicativa de la dinàmica relativa
assolida per aquesta zona. És a dir, la meitat de la inversió en

nous establiments a Catalunya s'ubica en aquesta zona, de
manera que és l'única en què les noves inversions —amb el
51,1 % de la inversió total de la zona— superen les inversions en

ampliacions. En termes absoluts, les inversions més importants
són en Altres indústries manufactureres, però en comparació
amb el conjunt català és en el sector metàllic on aconsegueix
un pes relatiu superior. Les inversions en noves implantacions
en aquest sector a la resta de la Regió I representen el 56,9 %
del total català.

Finalment, la resta de Catalunya polaritza el 50,2 % de les
inversions registrades el 1987, la qual cosa també representa
unamillora notable de posicions relatives perquè només

compta amb el 20,7 % de l'ocupació industrial assalariada.
Tanmateix, en aquesta zona són àmpliament majoritàries
—el 68,1 %— les inversions en ampliacions que en noves

insta•lacions. Acull més de la meitat de les inversions catalanes
en ampliacions als quatre sectors industrials i s'hi acosta en les
noves inversions del sector químic, deixant de banda la
polarització en aquest àmbit territorial de les noves inversions
del sector energètic.
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1.1.1. Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial.* Any 1987
Inversions declarades superiors a 50 M en capital fix o a 20 M en maquinària Milions de pessetes

Sector Barcelona
Resta

Barcelonès Barcelonès
Resta

11111~ Regió I
Resta

Catalunya Catalunya

Total N 486 442 928 5.897 6.825 4.978 11.803

A 2.172 818 2.990 5.640 8.630 10.617 19.247
T 2.658 1.260 3.918 11.537 15.455 15.596 31.050

1 - Energia i aigua N -
- 196 196 1.527 1.723

A - - 338 338 923 1.261

T - 534 534 2.450 2.984

2- Extracció i N - 569 569 508 1.077
transformació de A 584 138 722 1.280 2.002 2.206 4.208
minerals no energètics i T

productes derivats.
584 138 722 1.849 2.571 2.714 5.285

Química

3 - Indústria N 231 181 412 2.223 2.635 1.269 3.904
transformadora A 193 260 453 1.392 1.845 2.323 4.168
dels metalls. Mecànica T

de precisió
424 441 865 3.615 4.480 3.592 8.072

4 - Altres indústries N 255 261 516 2.909 3.425 1.674 5.099

manufactureres A 1.395 420 1.815 2.630 4.445 5.165 9.610
T 1.650 681 2.331 5.539 7.870 6.839 14.719

Distribució percentual

Sector Barcelona
Resta

Barcelonès Barcelonès
Resta

diela Regió I
Resta

Calle.i4 Catalunya

Total N 4,1 3,8 7,9 49,9 57,8 42,2 100,-
A 11,3 4,3 15,6 29,3 44,9 55,1 100,-
T 8,6 4,0 12,6 37,2 49,8 50,2 100,-

1 - Energia i aigua N - 11,4 11,4 88,6 100,-
A - 26,8 26,8 73,2 100,-
T - - 17,9 17,9 82,1 100,-

2 - Extracció i N - 52,8 52, 47 2, 100,-
transformació de A 13,9 3,3 17,2 30,4 47,6 52,4 100,-
minerals no energètics i T

productes derivats.
11,1 2,6 13,7 35,0 48,7 51,3 100,-

Química

3 - Indústria N 5,9 4,7 10,6 56,9 67,5 32,5 100,-
transformadora dels A 4,7 6,3 10,9 33,4 44,3 55,7 100,-
metalls. Mecànica de T

precisió
5,2 5,5 10,7 44,8 55,5 44,5 100,-

4- Altres indústries N 5,0 5,1 10,1 57,1 67,2 32,8 100,-
manufactureres A 14,5 4,4 18,9 27,4 46,3 53,7 100,-

T 11,2 4,6 15,8 37,7 53,5 46,5 100,-
* 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 50 milions de pessetes en capital fix o de 20 milions enmaquinaria.
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.* 1r. semestre 1988
Milions de pessetesInversions declarades superiors a 5 M en capital fix i 2 M en maquinària

Sector Barcelona
Resta

Barcelonès Barcelonès
Resta

Regió I Regió I
Resta

Catalunya Catalunya
Total N 1.542 1.114 2.656 7.764 10.420 5.482 15.902

A 580 532 1.112 4.971 6.083 7.018 13.101
T 2.122 1.646 3.768 12.735 16.503 12.500 29.003

1 - Energia i aigua N 448 448 1.094 1.542
A 12 12 68 80
T 460 460 1.162 1.622

2 - Extracció i N 282 5 287 1.055 1.342 690 2.032
transformació de A 219 99 318 447 765 2.491 3.256
minerals no energètics i T

productes derivats.
501 104 605 1.502 2.107 3.181 5.288

Química

3 - Indústria N 304 887 1.191 3.374 4.565 1.402 5.967
transformadora dels A 130 63 193 1.261 1.454 178 1.632
metalls. Mecànica de T

precisió
434 950 1.384 4.635 6.019 1.580 7.599

4 - Altres indústries N 956 222 1.178 2.887 4.065 2.296 6.361
manufactureres A 231 370 601 3.251 3.852 4.281 8.133

T 1.187 592 1.779 6.138 7.917 6.577 14.494

Distribució percentual

Sector Barcelona
Resta

Barcelonès Barcelonès
Resta

Regió I Regió I
Resta

Catalunya Catalunya
Total N 9,7 7,0 16,7 48,8 65,5 34,5 100,-

A 4,4 4,1 8,5 37,9 46,4 53,6 100,-
T 7,3 5,7 13,0 43,9 56,9 43,1 100,-

1 - Energia i aigua N - - 29,1 29,1 70,9 100,-
A -

- 15,0 15,0 85,0 100,-
T -

- 28,4 28,4 71,6 100,-

2 - Extracció i N 13,9 0,2 14,1 51,9 66,0 34,0 100,-
transformació de A 6,7 3,1 9,8 13,7 23,5 76,5 100,-
minerals no energètics i T

productes derivats.
9,5 2,0 11,5 28,4 39,9 60,1 100,-

Química

3 - Indústria N 5,1 14,9 20,0 56,5 76,5 23,5 100,-
transformadora dels A 8,0 3,8 11,8 77,3 89,1 10,9 100,-
metalls. Mecànica de T

precisió
5,7 12,5 18,2 61,0 79,2 20,8 100,-

4 - Altres indústries N 15,0 3,5 18,5 45,4 63,9 36,1 100,-
manufactureres A 2,9 4,5 7,4 40,0 47,4 52,6 100,-

T 8,2 4,1 12,3 42,3 54,6 45,4 100,-
* Dades corresponents a les inscripcions definitives en el Registre Industrial d'aquelles inversions en noves installacions o ampliacions que han declarat una invers'ó total, igual o
superior als 5 milions de pessetes en capital fix o als2 milions en maquinària.
Font: Dades facilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria iEnergia de la Generalitat. Elaboració pròpia.
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La inversió industrial registrada al lr. semestre de 1988

Les dades del lr. semestre del 1988, que cal recordar que
inclouen les petites inversions industrials, presenten a grans
trets una distribució territorial similar a les de 1987, amb una

millora relativa de la resta del Barcelonès i de les comarques
exteriors de la Regió I i en detriment, és clar, de la resta de
Catalunya i de Barcelona. A Barcelona continuen predominant
les inversions en Altres indústries manufactureres, encara que
més moderadament; en aquesta ocasió, però, les inversions en

noves implantacions són molt superiors a les d'ampliacions, fet
que també s'esdevé en el sector metallic. Això podria ser

degut, almenys en part, al fet d'incloure-hi les petites inversions
i indicaria que les inversions en nous establiments, a falta
d'espais industrials, són bàsicament petites.

Amb tot, aquesta hipòtesi caldrà verificar-la amb les dades
dels pròxims trimestres. D'altra banda, destaca el reduït pes de
les inversions en el sector metàllic, que torna a veure's superat
pel químic.

La inversió als municipis de la resta del Barcelonès continua
dominada pel sector metallic i amb escassa presència del
químic. Com a tots els altres àmbits territorials, excepte al de
la resta de Catalunya, en aquest període les inversions en nous

establiments superen les inversions en ampliacions. A les altres
quatre comarques de la Regió I, la millora de posicions
relatives es produeix a tots els sectors, especialment en
ampliacions al metall. Finalment, la resta de Catalunya manté
las posicions relatives excepte en les noves implantacions del
sector
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La inversió industrial registrada a Barcelona

En aquest quadre es recullen, amb una desagregació de
quatre dígits de la CNAE, tots els expedients d'increment de la

potència installada i autoritzada durant el lr. semestre del 1988

per a la ciutat de Barcelona. Es tracta de 91 expedients, dels
quals 58 corresponen a inversions en noves installacions i la
resta a ampliacions. Els llocs de treball que han declarat que
generaran aquestes inversions són un total de 838, dels quals
el 87,7 % corresponen a les inversions en nous establiments.

És evident, doncs, que el volum d'inversió necessària per
crear un lloc de treball quan es tracta d'inversions en

ampliacions —5,6milions de pessetes— és molt superior al que
es requereix quan es tracta de noves installacions —2,1 milions.
De fet, en molts casos les inversions en ampliacions no generen
nous llocs de treball, bé sigui perquè es tracta de béns d'equip
nous que en substitueixen d'altres d'antics, bé sigui perquè
encara que es produeixin augments reals de capacitat
installada, laboralment es cobreixen redistribuint el personal ja
contractat. D'altra banda el total de nova potència installada és
de 10.762 Kw, de la qual el 74,2 % correspon als nous

establiments.

Quant a les inversions més importants, destaquen com a

noves installacions les de les empreses Monturas y Fornituras
—fabricació d'articles acabats en materials plàstics— amb 413
milions i Norden, S.A. —fabricació d'altres articles derivats del
ciment— amb 277 milions. Entre les inversions en ampliacions,
habitualment de menor volum perquè no acostumen a incloure
obra civil, destaca Productos Electrolíticos —fabricació de
productes químics inorgànics (excepte gasos comprimits)— amb
147 milions.

Si agrupem les inversions en noves installacions i en

ampliacions i les agreguem al nivell de dos dígits de la CNAE,
els cinc primers grups en importància polaritzen en conjunt més
de 2/3 de la inversió total, el 68,3 %. Aquests són l'epígraf 48
—Transformació del cautxú i matèries plàstiques—, amb el
20,6 %; el 47—Paper i fabricació del paper, arts gràfiques
i edició—, amb el 13,6 %; el 24 —Indústries de productes
minerals no amb el 13,1 %; el 31 —Fabricació de
productes metailics (excepte màquines i material de
transport)—, amb el 10,7 % i el 25 —Indústria química—, amb
el 10,3 %.

Hi ha encara tres sectors més amb una participació en el
total de la inversió industrial per damunt del 5 % que són, per
aquest ordre, Altres indústries manufactureres, Productes
alimentaris, begudes i tabac i Construcció de maquinària
i equip mecànic.



1.1.3. Inversió industrial registrada a Barcelona.* 1r. semestre de 1988*
Noves Inversions

Sector

Ampliacions

Nombre

d'expedients

Import de
la inversió

(milers ptes.)

Llocs de
treball

generats

Potència
instaHada

(Kw)
Nombre

d'expedients

Import de
la inversió

(milers ptes.)

Llocs de
treball

generats

Potència
instaHada

(Kw)
2313 7.700 0 20

1 277.000 35 366 2433
2513 147.328 0 149
2532 55.988 4 352

2539 7.800 0 44
1 4.685 6 4 2552
1 36.555 12 435 3112
3 37.255 51 671 3120
3 35.476 30 250 3130 2 39.478 18 333
1 11.035 8 87 3141
4 12.287 15 278 3163

3167 1 5.615 O 157
2 14.485 25 91 3169
2 35.382 37 244 3191

3223 18.016 3 95

3241 18.077 23 172
1 67.002 29 340 3243
1 17.329 5 4 3299
1 5.014 13 0 3300

3400 1 3.522 O 74
1 2.537 3 28 3420

1 11.578 10 21 3440
1 3.750 5 30 3530 20.000 5 0
1 6.980 9 15 3540 5.500 1 20
1 6.842 11 16 3551

3610 12.910 0 O
3922 7.360 13 39
4123 4.135 0 635

1 6.085 7 81 4132
1 4.500 5 73 4144

3 78.608 49 725 4160
2 9.196 14 101 4191 7 39.390 12 152
1 2.550 2 13 4231
1 13.790 9 43 4239
1 3.675 2 3 4351 1 16.000 2 14

4353 1 53.506 0 123
1 6.475 4 4 4392
1 4.800 14 15 4421

4422 1 6.938 2 6
4531 1 24.239 0 6

2.030 2 7 4670
4.254 12 19 4732

2.640 1 7 4733
9.198 6 45 4739

4 49.967 21 172 4741 3 63.143 13 142
3 61.113 42 1.600 4742 2 15.455 5 54
1 82.872 26 49 4751
2 429.552 141 1.353 4822 2 7.910 2 189
6 185.190 74 796 4930

58 1.541.687 735 7.986 Total 33 580.010 103 2.776

2313 Extracció de sorres igraves
2433 Fabricació d'altres articles derivats del ciment
2513 Fabricació de productes químics inorgànics
2532 Fabricació de colorants i pigments
2539 Fabricació d'altres productes químics d'ús industrial
2552 Fabricació de sabons i altres productes

de perfumeria
3112 Fundició de peces de metalls no ferris i aliatges
3120 Forja, estampat, embotició, encunyació i repussat
3130 Tractament i recobriment de metalls
3141 Fusteria metàflica (portes, finestres, etc.)
3163 Cargoleria i fabricació d'articles derivats del filferro
3167 Fabricació de recipients i envasos metalIics
3169 Fabricació d'altres articles acabats en metalls
3191 Mecànica general
3223 Construcció de màquines de cosir
3241 Constr. de màquines per a indústries alimentàries

3243 Construcció de màquines per a indústries
de transformació de cautxú i matèries plàstiques
3299 Construcció d'altres màquines i equip mecànic
3300 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors
3400 Construcció de maquinària i material elèctric
3420 Fabr. de material elèctric d'utilització i equipament
3440 Fabricació de comptadors i aparells de mesura,

control i verificació elèctrics
3530 Fabricació d'aparells i equip electrònic

de senyalització, control i programació
3540 Fabr. de components electrónics i circuits integrats
3551 Fabricació de receptors de ràdio i tv i reproductors
3610 Constr. i muntatge de vehicles automòbils i motors
3922 Fabricació d'aparells de pròtesi iortopèdia
4123 Refinat i hidrogenació de cossosgrassos vegetals
4132 Conserves ipreparació de carns de totes classes
4144 Elaboració de gelats i similars
4160 Fabricació de conserves de peix i similars

4191 Indústria del pa
4231 Elaboració de cafè i te isuccedanis de cafè
4239 Elaboració d'altres productes alimentaris
4351 Fabricació de gèneres de punt en peça
4353 Fabricació de roba interior i de dormir de punt
4392 Fabricació de feltres, tuls, puntes, passamaneria
4421 Faricació d'articles de marroquineria i viatge
4422 Fabricació de guants de pell
4531 Confecció de peces de vestir masculines
4670 Fabr. d'articles de jonc i canya, cistelleria, respalls
4732 Fabricació d'altres articles d'envasament
4733 Fabricació d'articles d'oficina de paper i cartró
4739 Fabricació d'altres manipulats de paper i cartró
4741 Impressió gràfica
4742 Activitats annexes a la impressió
4751 Edició de llibres
4822 Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques
4930 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics

* Dades corresponents a les inscripcions en el Registre Industrial d'aquelles inversions en noves instaIlacions o ampliacions
que han declarat una inversió total, igual o superior als 5 milions de pessetes en capital fix o de 2 milions en maquinària.
Font: Dades facilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat. Elaboració pròpia.
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G.1. Inversió industrial registrada. Distribució territorial i sectorial (1r. semestre de 1988) (%)

Resta Catalunya

Resta Regió I

Resta Barcelonès

1. Energia i aigua.
2. Extracció i transformació de minerals no energètics i productes derivats. Química.
3. Indústria transformadora dels metalls. Mecànica de precisió.
4. Altres indústries manufactureres.

Font: Dades facilitades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat. Elaboració pròpia.
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1.2 Oferta de sòl i sostre industrial documentada (2n. trimestre)
Sòl industrial Sostre industrial

Característiques parcelles Característiques naus

Preu de venda Polígons i zones Preu de venda Preu lloguer
Superfície m2 ptes/m2 Municipi industrials m2 sostre ptes/m2 ptes/m2/mes
1.000-25.000 15.000-35.000 Barcelona Bon Pastor/Verneda 400-2.800 43.000-66.000 500
4.500-20.000 13.200-16.800 Zona Franca 3.000 500

Poblenou 440-3.200 40.000-164.000
Altres 500-1.200 660-700

6.400-95.700 4.000-5.000 Abrera P.I. Barcelonès 7.200 25.000
Argentona 720 51.400

4.500 50.000 Badalona Industrial Sud 3.000 230
10.000-40.000 9.000-13.000 Barberà P.1. Barberà

P.I. Santiga 1.800 39.000
3.800 4.960 Canovelles P.I.Castells 660 380

15.500-66.500 Cardedeu 1.500-6.000 19.000-26.500
Castellar del V. 500-5.260 21.800-37.000

2.600-45.000 9.000 Castellbisbal P.I. Can Estapé
9.000-40.000 3.050-5.300 P.I. Sant Vicenç

240.000-1.460.000 150-7.900 Altres 2.000-7.500 33.400-33.900 400
Castellterçol 2.400 25.000

24.000 2.650 Cervelló
1.900-30.000 2.650-19.800 Cornellà P.I. Almeda 600-900 69.000-104.000
800-2.500 22.400-62.000 Altres 900-10.000 45.000-75.000 320

7.200-8.800 7.940 Esparreguera Can Comelles
Esplugues 1.000-4.500 20.000-36.000 290

60.400 1.450 Les Franqueses 50-2.200 3.500-4.500
Granollers P.I. Congost 450-600 50.000-60.000 400-500

P.I. Radium 400 50.000-55.000
7.000-10.000 39.700 L'Hospitalet P.I. Pedrosa
3.800-10.000 9.200-26.400 P.I. Gran Via Sud

4.000 13.200 Altres 600-22.000 11.000-78.000
La Llagosta 1.000 - 425
Llinars 1.800 21.000

10.500 1.850 Lliçà de Vallès 4.650 36.500
39.700 2.650 Martorell 9.200 27.000

7.000-25.000 6.600-30.700 Molins de Rei 500-4.000 25.000-50.000
11.000 6.600 Mollet P.I. Can Magre 600-6.700 37.000-67.000
4.300 11.000 Montcada i Reixac 400-600 42.000-67.000

Palau de P.I. Riera de Caldes 360-750 36.000-52.000
Plegamans P.I. Palau 360-1.700 42.000-67.000
Pallejà 600 35.000
El Papiol 1.100 370

8.000-12.800 6.000-6.900 Polinyà 760-2.400 40.000-42.000
2.500-8.800 5.300-15.880 El Prat de LI. P.I. Pratenc

P.I.Mas Mateu 1.400 37.500
5.300 6.240 Rubí P.I. Cova Solera 330-1.000 46.000-52.000

90.000-120.000 6.350-11.900 Altres 500-4.000 37.000-48.000
Sabadell P.I. Can Roquetes 360-510 48.000-60.000

4.000 26.470 Altres 6.200 19.000
Sant Adrià de Besos 500-10.000 40.000-57.000 610
Sant Andreu de La Barca 500-9.000 7.000-45.000
Sant Boi P.I. Sales 700-3.700 44.000-85.000

P.I. Salines 600-900 60.000-64.000
Altres 1.300-5.000 45.000-103.000

6.800-8.300 13.200-26.500 Sant Cugat P.I. Sant Mamet
3.000-10.000 5.300-9.900 Sant Feliu de LI. 1.200-2.200 44.000-100.000
2.600-4.000 10.000-55.400 St. Joan Despí 550-7.700 28.000-96.000
1.200-2.500 11.000-19.300 St. Just Desvern P.I. Sud-Oest

St. Pere de Ribes P.I. Vilanoveta 2.000 37.500
7.000-38.000 6.000-7.400 Sta. Perpètua P.I. Urvasa 2.400 25.000

Altres 800-1.550 42.000-45.000
4.800 6.080 St. Vicenç dels Horts

Terrassa P.I. Segle XX 400-500 34.000
30.000 7.280 Altres 500-10.000 33.000-50.000
40.000 2.000 Vallirana 800 22.000

18.000-25.000 3.440-5.960 Vilafranca del Penedès 420 25.000
500-33.600 3.200-4.500 Vilanova i la Geltrú -Alk

Font: Departament de Promoció Industrial. Consorci de la Zona Franca. Elaboració pròpia.
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La informació sobre l'oferta de sòl i sostre industrial que
aquí presentem prové de les dades que recull el Departament
de Promoció Industrial del Consorci de la Zona Franca de
Barcelona.

Aquest Departament té obert i actualitza de forma periòdica
un arxiu d'oferta de sòl i sostre industrial. Lògicament, aquest
arxiu no pretén ser exhaustiu donat que les inscripcions i totes
les dades que hi figuren quant a preu, superfície i d'altres

característiques, són facilitades voluntàriament per part de
propietaris, promotors o agents de la propietat immobiliària.
Per tant, les dades que es presenten tenen només el valor
relatiu d'una porció important, però no exhaustiva, del total de
l'oferta existent. Malgrat tot són prou interessants i indicatives
de la composició qualitativa d'aquesta oferta, sobretot per a les
zones on es disposa d'un nombre superior d'informacions
i poden ajudar a orientar inicialment els agents econòmics

que cerquen un espai industrial disponible.

Tot i la no exhaustivitat de la informació presentada, sí que
es pot dir que en aquests moments la disponibilitat de sòl
industrial urbanitzat a l'àrea de Barcelona és força reduïda, fet
que incideix directament sobre el seu preu. Succeeix el mateix
pel que fa al sostre industrial.

18

En concret, i en funció de la informació disponible, s'observa
que pràcticament no es pot trobar dins dels municipis de la

regió metropolitana de Barcelona sòl industrial condicionat per
sota de les 5.000 ptes/m2, si no és que es tracta de grans
parcel.les, només aptes per a grans empreses industrials i en els

quals el preu per unitat de superfície tendeix a ser inferior,
bàsicament a causa dels menors costos d'urbanització. Les

parcel.les aptes per a petites installacions industrials, de menys
de 10.000 m2, són escasses i sensiblement més cares. Això
evidencia, doncs, la inadequació de la major part de l'oferta
de sòl industrial a les empreses petites i mitjanes.

També s'ha de destacar que no hi ha una uniformitat de

preus ni tan sols dins un mateix polígon industrial, on es pot
trobar una oferta relativament diversa de parcel.les quant a
superfície i preu en funció de l'emplaçament dins el polígon
i de les característiques orogràfiques. No cal dir que un factor
bàsic a l'hora de determinar el preu del sòl és el nivell

d'ocupació i d'edificabilitat, diferent per a cada polígon i que a

l'hora de la veritat pot distórcer considerablement el preu del
sòl realment aprofitable. De fet, tal com es pot constatar en el

quadre, no només en un mateix municipi sinó en un mateix

polígon i tot, el preu per m2 de sòl pot arribar a diferències
d'l a 7.5, malgrat que les diferències habitualment i en les

promocions més importants —Barberà, Castellbisbal, el Prat
són menors.

Una problemàtica semblant es produeix pel que fa al sostre
industrial, on l'oferta és també força minsa i poc assequible,
sobretot quant a naus de petites dimensions. La dispersió en

aquest cas és enorme perquè els preus depenen molt de si el
sostre és nou o no, si es troba en un polígon industrial aïllat
del nucli urbà o si està integrat dins la ciutat, etc. L'escassetat

d'oferta de lloguer és un dels factors més destacats i
constitueix, sens dubte, un dels factors més negatius a l'hora
de la constitució de petites empreses a causa de l'important
despesa inicial que representa accedir a una nau de propietat.



1.3 Enquestes de conjuntura industrial
Introducció metodològica

En el número 0 d'aquesta publicació es va dedicar tot un

apartat a presentar les enquestes de Conjuntura que elabora la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona. En aquella ocasió es va encetar el tema amb la
publicació dels resultats de les enquestes Comercial i Turística.
En aquest número de BARCELONA ECONÒMICA, hi publiquem
també els resultats de l'Enquesta Industrial per a l'àmbit de la

província de Barcelona, donat el pes determinant de Barcelona
i la seva àrea immediata d'influència en el conjunt provincial
i que la província és el màxim nivell de desagregació per
al qual l'enquesta manté la suficient fiabilitat.

La Cambra presenta els resultats agregats al nivell de nou
sectors i trenta-sis subsectors, a més del total de la indústria
sense construcció. Atesa l'estructura industrial de Barcelona
i les activitats en què el pes de Barcelona en el total provincial
era superior, s'han seleccionat els resultats de quatre sectors

i set subsectors, a més del total industrial. Per fer aquesta
selecció s'ha tingut present també la superior representativitat
de la mostra enquestada pel que fa a les indústries químiques
sobretot, metallúrgiques.

En concret, els quadres que es publiquen corresponen a:

Total Indústria (sense Construcció)
Alimentació
Tèxtil
Pell, calçat i confecció
Fusta i mobles de fusta
Arts gràfiques
Farmacèutica
Química domèstica
Productes metà•ics industrials
Maquinària elèctrica
Aparells elèctrics
Automoció

L'enquesta inicial consta de divuit preguntes, de les quals
aquí reproduïm les tretze que hem considerat més significatives,
tot i mantenint l'estructura formal bàsica. Les vuit primeres es

refereixen a l'evolució del bimestre observat en comparació
amb l'anterior; les quatre següents estan referides a les
perspectives per al proper bimestre, en comparació amb el
bimestre observat. La darrera interroga sobre els factors que
impedeixen un augment en la producció.

La majoria de les preguntes són qualitatives, amb l'excepció
de la A2 i la A6, que són de tipus quantitatiu. Les respostes es
ponderen pel nombre de persones ocupades a cada empresa,
tant al nivell de sector com al de subsector.

Amb l'excepció de les preguntes A2 i C, la resta no presenta
massa problemes d'interpretació, ja que s'han de llegir com a

percentatges sobre un total igual a 100 referit a cada pregunta
amb tres respostes possibles. Per contra, la pregunta A2 referida
al nombre de persones ocupades, presenta la variació
percentual del nombre de persones ocupades (construint dos
agregats un de positiu i un de negatiu, dels quals s'obté un

saldo), que servirà per mesurar quantitativament l'evolució de
l'ocupació de les empreses que contesten l'enquesta.
Lògicament, aquí no es contempla la variació de l'ocupació
deguda a la constitució o a la desaparició d'aquestes.
La pregunta C recull el percentatge d'empreses que

assenyalen a cada enquesta els factors que impedeixen un

augment de la producció. El percentatge no és sobre 100 atès
que es tracta d'una pregunta que admet més d'una resposta.*

* Per a més precisions metodobagiques, podeu consultar COCINB. Boletin de
Estadística y Coyuntura, 25 anos, 1963-1988. Barcelona, juny-1988.

19



La conjuntura industrial al bimestre juny/juliol

Cal tenir en compte que encara que es tracti d'empreses
industrials, en uns sectors més que en d'altres els resultats estan

força marcats per l'estacionalitat i, per tant, el més correcte és
comparar cada bimestre amb el mateix període de l'any
anterior. Tanmateix, com que només disposem de dades
referides als tres darrers bimestres, de moment no podrem
efectuar aquest tipus de comparacions.

Tot i amb això, és evident que el darrer bimestre observat,
juny/juliol, té per al conjunt de la indústria un comportament
expansiu en relació amb els mesos d'abril/maig, fet que es

reflecteix en la producció i en les vendes al mercat interior. En

contraposició, les vendes als mercats exteriors no recuperen el
ritme expansiu que havien perdut al bimestre anterior i es
mantenen lleument decreixents.

El resultat de tot plegat és el manteniment a nivells ajustats
dels estocs dels productes elaborats, a més, i aquesta és una
novetat en relació amb els dos bimestres anteriors, d'una flexió
a la baixa del ritme de creixement dels preus de venda.

El fet que el bimestre següent inclogui el mes d'agost,
tradicional mes de vacances, influeix en variables com la
cartera de comandes, que tampoc no recupera el tremp
expansiu de febrer/març i en la desceleració en el creixement
del nombre de persones ocupades.

Aquest mateix factor influeix en les respostes al bloc de

perspectives per al bimestre següent que, en relació amb els
dos anteriors, són regressives quant a producció, vendes i

cartera de comandes, a més del manteniment de l'estabilització
de preus.

Finalment, quant als factors que impedeixen un increment de
la producció, les respostes continuen polaritzades en la debilitat
de la demanda —argumentació típica del període de crisi— si
bé hi ha un lleu increment de respostes pròpies de la capacitat
d'ajustament a una demanda en alça, bàsicament pel que fa
a la insuficiència d'equip productiu. Es rellevant, finalment,
la poca importància atorgada a les dificultats de finançament
o tresoreria.

20

Alimentació

Es tracta d'un dels sectors per als quals el bimestre juny/
juliol ha estat més expansiu, com ho reflecteixen les respostes
sobre producció, vendes al mercat interior i al mercat exterior.
Les bones expectatives per al bimestre següent es concreten
sobretot en la cartera de comandes i en l'evolució del bimestre
actual. La feblesa de la demanda és l'única causa rellevant que
impedeix superiors nivells de producció.

Tèxtil

Al Tèxtil, una de les activitats més condicionada per la
cojuntura i l'estacionalitat, s'accentua la situació depressiva del
bimestre anterior. Tots els indicadors del bimestre presenten
resultats negatius, si bé en alguns casos amb una lleu
desceleració respecte a la tendència encetada en els mesos

d'abril/maig. Destaca, per segon bimestre consecutiu, la
disminució de persones ocupades en el sector com també la
tendència dels preus a la baixa. Les expectatives per al
bimestre següent no donen senyals de recuperació. D'altra
banda, a més de la feblesa de la demanda, aquest és un dels
sectors on tenen més rellevància les dificultats de finançament
o tresoreria.

Pell, calçat i confecció

Aquest sector presenta característiques similars al Tèxtil,
si bé, segurament, encara són més accentuades quant a

estacionalitat i conjuntura. L'evolució del bimestre és força
negativa i accentua la tendència encetada el bimestre anterior,
sobretot en termes d'ocupació. Les expectatives per al bimestre
següent mantenen o accentuen la tònica depressiva.

Fusta i mobles de fusta

Aquesta activitat industrial mostra una tendència expansiva
generalitzada, en part vinculada a la reactivació del sector de la

construcció i també a l'increment de la solvència de la demanda
que s'adreça cap a béns duradors.

Això es reflecteix tant al nivell de producció com en les
vendes a tots els mercats, en progressió contínua en els tres

bimestres dels quals disposem d'informació, sobretot els
exteriors. L'única nota discordant en el darrer trimestre és

l'evolució de l'ocupació que, tanmateix, havia tingut un
comportament força expansiu en els dos bimestres anteriors.
Aquesta tònica general positiva es preveu que es mantingui en
el pròxim bimestre—un dels pocs sectors amb previsions
expansives per a agost/setembre. Entre els factors que
impedeixen un augment de la demanda destaca la rellevància
assolida per tots els que impliquen una adaptació de l'aparell
productiu a una situació expansiva, especialment quant a la
manca de mà d'obra especialitzada.



Arts gràfiques

La indústria d'Arts gràfiques també manté una tònica
expansiva en aquest bimestre i ho fa a un ritme similar al de
l'anterior. El mercat interior es mostra més expansiu que
l'exterior. Continua augmentant el nombre de persones
ocupades en les empreses del sector i l'estabilització dels preus
és absoluta. Per al bimestre següent es preveu una desceleració
del ritme de l'activitat propi del període vacacional. Entre els
factors que impedeixen un increment de la producció, en
destaca el paper assolit pels que corresponen a una situació
expansiva, sobretot el d'insuficiència de l'equip productiu.

Farmacèutica

La indústria Farmacèutica ha mostrat una tònica força
expansiva durant el bimestre juny/juliol, dins una tendència
general a l'alça i millorant els resultats del bimestre anterior.
La situació és marcadament positiva quant a producció, vendes
al mercat interior i nombre de persones ocupades. Les
expectatives per al bimestre següent són una mica
desceleradores, però la cartera de comandes que s'espera tenir
mostra que només es tracta d'una situació estacional

Química domèstica

Aquest sector manté una situació força estabilitzada en

relació amb el bimestre anterior i, així, trenca la tònica
expansiva que es mantenia des de començaments de l'any.
La disminució en el nombre de persones ocupades resulta
premonitòria d'unes expectatives depressives, que per al segon
bimestre es generalitzen tant a productes com a vendes i —en

el que és més rellevant perquè pot indicar una inflexió menys
conjuntural— a la cartera de comandes prevista. Entre els
factors que impedeixen un augment de producció, a més del ja
habitual de feblesa de la demanda, només és significatiu el de
dificultats de finançament o tresoreria.

Productes metàHics industrials

Aquest és un sector que mostra un dinamisme notable,
especialment pel que fa a producció i a vendes al mercat
interior. Les vendes a l'exterior, en aquest bimestre, també es

mostren expansives després d'una trajectòria més oscillant en
els darrers mesos. L'estoc de productes resulta equilibrat però,
en canvi, els preus de venda mostren una continuada tendència
a l'alça, si bé en progressiva desceleració. Les expectatives per
al proper bimestre es veuen afectades pel període vacacional,
si bé l'actual cartera de comandes i la prevista fan pensar en un

manteniment de l'actual trajectòria positiva. L'únic element
discordant és l'evolució de l'ocupació, que disminueix un

bimestre vers l'altre i que fa pensar que en el sector encara es

produeixen reajustaments significatius de força de treball.
D'altra banda, les dificultats de tresoreria és, a banda l'habitual
de feblesa de la demanda, la resposta més rellevant quant
a factors que impedeixen increments de la producció.

Maquinària elèctrica

L'evolució d'aquest sector, com en el cas anterior, és
moderadament expansiva. Les vendes al mercat interior
continuen creixent, mentre la producció i les vendes al mercat
exterior tendeixen a estabilitzar-se, però s'hi produeixen
desequilibris tant als estocs de productes elaborats, com
a l'evolució dels preus, així com una tendència a la disminució
de la cartera de comandes encetada en el bimestre passat
i accentuada en aquest. Les expectatives per al proper trimestre
són de relativa estabilització, tot i que persisteix la previsió de
l'alça de preus. Entre els factors que impedeixen que augmenti
la producció destaca la insuficiència d'equip productiu, fet que
indica que almenys en un segment d'empreses del sector es
treballa en el màxim de la capacitat installada.

Aparells elèctrics

Aquest és el menys expansiu dels sectors del metall,
analitzats tant quant a producció, com quant a vendes als
mercats exteriors, si bé les vendes a l'estranger resulten més

dinàmiques en els dos darrers bimestres. Concordant amb tot

això, els preus de venda estan bastant estabilitzats i encara que
la cartera de comandes ha millorat en el darrer bimestre, les
expectatives són millors quant a vendes que quant a producció
—afectada pel període vacacional— amb uns preus i una
cartera de comandes estabilitzades.

Automoció

El comportament de la indústria de l'automoció és un dels
més expansius, amb increments generalitzats de producció
i vendes al mercat interior, hipòtesi que concordaria amb el
baix nivell d'estocs acumulats. De resultes d'aquesta situació es

pot explicar també un dels comportaments més alcistes quant a

preus entre els diferents sectors industrials. Les expectatives
per al proper bimestre, però, estan marcades estacionalment,
fins i tot quant a la cartera de comandes prevista. Finalment,
la insuficiència de l'equip productiu com a causa rellevant
que impedeix majors increments de la producció parla del
nivell assolit en la utilització de la capacitat insta•ada.
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A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en elmercat 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 comparac

9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

C) Factors que impedeixen un augment
(respostes no ponderades)
— Debilitat de la demanda
— Escassetat de mà d'obra especial
— Insuficiència d'equip productiu
— Dificultats de finançament o tres

— Dificultats d'abastiment de prime
— Altres causes

Total Indústria Alimentació
1988 1988

F-M A-Mg J-JIF-M A-Mg J-JI

Superior 54 27 43 53 33 66

36 32 14Igual 35 43 42

11 35 20Menor 11 30 15

Augment 1,12 1,04 0,89 0,63 2,80 3,02
0,52 0,57 0,67Disminució 0,53 0,51 0,68
0,11 2,23 2,35Diferència 0,59 0,53 0,21

9 10 7Excessius 17 16 16

89 89 88Normals 64 65 63

2 1 5Reduïts 19 19 21

58 34 67Superiors 54 44 50

17 28 15Iguals 30 31 31

25 38 18Inferiors 16 25 19

28 14 35Superiors 42 24 26

48 68 59Iguals 35 39 35

24 18 6Inferiors 23 37 39

76 71 85Menys d'l mes 43 45 46

14 20 12Entre 1 i 2 mesos 35 27 30

8 8 1Entre 2 i 3 mesos 14 19 16

2 1 2
Més de 3 mesos 8 9 8

31 43 40Superior 41 27 27

46 33 57Igual 39 41 46

23 24 3Inferior 20 32 27

19 11 12Superiors 20 23 11

75 88 88Iguals 72 68 83

6 1 —

Inferiors 8 9 6

ió amb l'observat (%)

Superior 40 38 16 44 68 49

34 20 19Igual 48 48 36

22 12 32Inferior 12 14 48

Superiors 46 42 21 50 67 53

Iguals 43 43 33 28 20 21

22 13 26Inferiors 11 15 46

64 60 74Superior 42 35 20

Igual 47 48 37 34 34 24

2 6 2Inferior 11 17 43

Superiors 31 9 9 10 10 13

Iguals 64 83 87 90 90 87

Inferiors 5 8 4

de la producció (%)

tzada

)reria
res matèries

56
2

7
5

2

11

54
2
9

4
2

12

57

2
11

4
1

14

54
—

2

13

61

4
—

16

48

1
—

13
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Tèxtil Pell, calçat i confecció

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
(respostes no ponderades)
— 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 1988

F-M A-Mg J-JI F-M A-Mg J-JI

Superior 23 9 14 37 4 7

Igual 56 63 55 51 63 44

Menor 21 28 31 12 33 49

Augment 1,11 0,21 0,39 0,78 0,76 0,77
Disminució 0,72 0,42 0,52 0,29 0,82 1,60
Diferència 0,39 —0,21 —0,13 0,49 —0,06 —0,83

Excessius 39 38 42 28 21 14

Normals 54 58 54 57 59 62

Reduïts 7 4 4 15 20 24

Superiors 16 9 13 39 11 8

Iguals 38 41 43 37 56 54

Inferiors 46 50 44 24 33 38

Superiors 12 7 8 30 15 4

Iguals 50 45 49 41 47 57

Inferiors 38 48 43 29 38 39

Menysd'l mes 40 43 44 15 22 16

Entre 1 i 2 mesos 37 23 32 39 36 43

Entre 2 i 3 mesos 14 22 14 34 23 41

Més de 3 mesos 9 12 10 12 19

Superior 22 16 13 29 25 7

Igual 42 43 42 35 38 54

Inferior 36 41 45 36 37 39

Superiors 8 12 7 37 27 9

Iguals 61 57 66 62 72 88

Inferiors 31 31 27 1 1 3

Superior 17 15 7 31 9 17

Igual 64 58 53 43 49 46

Inferior 19 27 40 26 42 37

Superiors 22 17 21 30 7 18

Iguals 52 44 36 36 46 42

Inferiors 26 39 43 34 47 40

Superior 19 13 16 33 3 16

Igual 50 48 41 34 60 44

Inferior 31 39 43 33 37 40

Superiors 5 5 8 25 5 2

Iguals 69 65 75 72 86 89

Inferiors 26 30 17 3 9 9

la producció (%)

matèries

65
1

4

6

14

71
2
3
6
2

10

73
1

2

5
1
6

64

12

7
11
13

55

10

12

18

58
1

2

1
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Fusta i mobles de fusta Arts gràfiques

A) Resultats del bimestre observat
pn romnarnein anih Panterior (%)

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
(respostes no ponderades)
— 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 1988

F-M A-Mg F-M A-Mg J-JI

Superior 50 43 39 37 26 41

Igual 44 52 60 47 68 46

Menor 6 5 1 16 6 13

Augment 5,44 2,97 0,12 1,97 1,05 0,97
Disminució 1,09 0,14 3,25 0,40 0,21 0,35
Diferència 4,35 2,83 —3,13 1,57 0,84 0,62

Excessius 9 3 7 15 7 6

Normals 87 93 77 70 75 76

Reduïts 4 4 16 15 18 18

Superiors 39 19 50 43 30 31

Iguals 23 40 47 35 66 56

Inferiors 38 41 3 22 4 13

Superiors 68 60 70 44 12 22

Iguals 19 37 6 50 69 41

Inferiors 13 3 24 6 19 37

Menys d'l mes 23 25 27 33 21 23

Entre 1 i 2 mesos 26 21 43 45 58 60

Entre 2 i 3 mesos 50 52 26 4 10 9

Més de 3 mesos 1 2 4 18 11 8

Superior 40 21 48 43 21 17

Igual 25 33 40 37 51 53

Inferior 35 46 12 20 28 30

Superiors 8 6 12 32 2 1

Iguals 83 94 88 63 97 98

Inferiors 9 O 0 5 1 1

Superior 30 17 27 43 47 21

Igual 44 78 32 52 47 33

Inferior 26 5 41 5 6 46

Superiors 36 30 34 44 39 24

Iguals 37 59 25 45 40 28

Inferiors 27 11 41 11 21 48

Superior 30 31 29 49 33 26

Igual 68 53 56 47 44 46

Inferior 2 16 15 4 23 28

Superiors 20 6 16 31 9 7

Iguals 71 94 84 65 89 91

Inferiors 9 4 2 2

la producció (%)

matèries

55
20
10
8
3

23

43
23
3
5

2

28

39

23

6
14

4

22

58
4

12
7

11

61

10

12

9

18

69
7

16
8
3

11

24 Font: COCINB



Indústria farmacèutica Química domèstica

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

1988 1988

F-M A-Mg J-JI F-M A-Mg J-JI

Superior 57 44 63 87 71 9

Igual 36 45 37 13 28 81

Menor 7 11 10

Augment 1,35 1,06 1,29 1,71 0,38 0,54
Disminució 0,43 0,30 0,07 0,29 0,59 1,40
Diferència 0,92 0,76 1,22 1,42 —0,21 —0,86

Excessius 8 1 59 48

Normals 94 92 98 41 52 100

Reduïts 5 1

Superiors 87 39 62 88 71 27

Iguals 11 46 37 12 28 63
Inferiors 2 15 1 1 10

Superiors 24 14 35 15 49 13

Iguals 23 48 36 68 48 67

Inferiors 53 38 29 17 3 20

Menys d'l mes 12 22 35 88 74 79
Entre 1 i 2mesos 73 71 60 12 14 14

Entre 2 i 3 mesos 6 7 5 12 7

Més de 3 mesos 9

Superior 15 7 12 21 29

Igual 47 49 60 69 58 72

Inferior 38 44 28 10 13 28

Superiors 1 3 56

Iguals 97 100 97 44 100 100

Inferiors 2

Superior 42 41 21 70 65

Igual 50 59 40 30 29 51

Inferior 8 39 6 49

Superiors 58 56 23 67 68

Iguals 35 41 36 33 24 46

Inferiors 7 3 41 8 54

Superior 14 23 22 26 5

Igual 85 77 74 61 65 19

Inferior 1 4 13 30 81

12) Preus de venda Superiors 46 48 40 56

Iguals 54 52 58 42 100 100

Inferiors 2 2

C) Factors que impedeixen un augment de
(respostes no ponderades)
— 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

la producció (%)

matèries

42

5

41

4

12

36

2

32

40

4

6

28

3

8

98

10

14

Font: COCINB
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A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat estranger

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
(respostes no ponderades)
— 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

Prod. metallics industrials Maquinària elèctrica
1988 1988

F-M A-Mg J-JI F-M A-Mg J-JI

Superior 57 29 48 29 71 37

Igual 20 52 49 64 27 57

Menor 23 19 3 7 2 6

Augment 0,57 0,19 0,70 0,99 0,50 0,15

Disminució 1,42 0,43 3,15 0,48 0,53 0,50

Diferència —0,85 —0,24 —2,45 0,51 —0,03 —0,35

Excessius 9 8 4 16 21 16

Normals 89 89 90 74 79 84

Reduïts 2 3 6 10

Superiors 45 28 50 45 44 53

Iguals 38 58 37 47 51 36

Inferiors 17 14 13 8 5 11

Superiors 13 1 38 41 24 27

Iguals 53 72 53 18 40 46

Inferiors 34 27 9 41 36 27

Menys d'l mes 12 6 9 9 20 13

Entre 1 i 2 mesos 34 32 58 34 32 33

Entre 2 i 3 mesos 12 9 14 56 32 30

Més de 3 mesos 42 53 19 1 16 24

Superior 20 30 31 39 29 13

Igual 55 56 64 30 39 42

Inferior 25 14 5 31 32 45

Superiors 34 19 14 31 28 30

Iguals 63 79 82 69 59 70

Inferiors 3 2 4 13

Superior 40 39 15 72 64 30

Igual 52 60 57 28 36 40

Inferior 8 1 28 30

Superiors 36 50 19 67 64 30

Iguals 57 45 49 33 26 40

Inferiors 7 5 32 10 30

Superior 24 19 24 23 38 22

Igual 69 65 51 58 44 39

Inferior 7 16 25 19 18 39

Superiors 16 9 5 42 30 27

Iguals 84 91 95 58 70 73

Inferiors

de la producció (%)

matèries

58
9
6
34
6
14

51
8
7

23
3
14

73
7

3
23

13

31
5
18
2

5
9

44

10
2

59
5

16
2

26
Font: COCINB



4

96

6

29

65

10

26

64

5

24

71

19

81

40

22

38

70

1

20

9

25

5

70

93

2

5

4

31

65

0,70
0,31
0,39

74

21

5

Aparells elèctrics Automoció

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Estocs de productes elaborats

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat estranger

1988

F-M A-MG J-JI

Superior
Igual
Menor

18

60

22

Augment
Disminució

Diferència

Excessius

Normals

Reduïts

0,81
1,82

–1,22 –1,01

25

72

3

Superiors
Iguals

33

32

Inferiors

Superiors
Iguals
Inferiors

6) Període de treball assegurat amb Menys d'l mes
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

Entre 1 i 2mesos

21 16

65 54

Entre 2 i 3 mesos 2

Més de 3 mesos

Superior
Igual
Inferior

14 28

39 26

19 46

42 28

Superiors 13

Iguals 87 93

Inferiors 7

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

Superior
Igual
Inferior

Superiors
Iguals
Inferiors

C) Factors que impedeixen un augment de la producció (%)
(respostes no ponderades)
— Debilitat de la demanda 60 51
— Escassetat de mà d'obra especialitzada 3
— Insuficiència d'equip productiu 1 3
— Dificultats de finançament o tresoreria 7
— Dificultats d'abastament de primeres matèries
— Altres causes

21 2

49 77

30 21

41 24

36 63

23 13

27 16

41 55

32 29

19 8

81 92

13 18

22

56

22

0,74
0,71
0,03

30

70

28

50

22

29

63

8

2

80

5

13

49

37

14

1

99

19

53

28

39

38

23

34

30

36

100

33

26

1988

F-M A-Mg J-JI
96

4

32

6

62

1,52
0,07
1,45

1,32
0,14
1,18

2

33

65

5

29

66

91 94

9 1

5

80

14

28

4

68

69

20

9

2

66

2

30

2

88

6

6

37

25

38

3 65

97 35

70 69

30 25

0 6

74 74

26 25

1

78 74

22 26

69 4

31 96

72

3
2
1

67
3

19
1

69

20
2

3

Font: COCINB
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II. Ocupació





11.1. Mercat de treball
Taxa general d'atur (%) (1)
Àmbit

uny 1987

Barcelona-ciutat 17,75 17,53 15,14
Província Barcelona 20,89 20,39 17,71Catalunya 18,99 18,60 16,49

(1) Totes les taxes es refereixen a la població activa segons el padró de 1986.

Atur registrat Juny 1987

Atur total registrat 120.773 119.257
Atur juvenil (16-24 anys) 44.331 40.905
Atur masculí 66.517 60.559
Atur femení 54.256 58.698
Aturats sense ocupació anterior 28.147 26.177
Aturats que reben prestacions 45.622 47.530

1986 198
Contractacions registrad
Altes demandes d'ocupació 51.173 55.570
Baixes demandes d'ocupació 53.800 62.377
Altes llocs de treball oferts 16.665 10.693

Contractes de treball registrats 41.737 52.822
- acollits a mesures de foment 20.460 26.280
- no acollits a mesures de foment 21.277 26.542

Distribució dels contractes acollits a mesures de foment:
- Sectorial: Agricultura

Indústria
Construcció
Serveis

- Per sexes: Homes
Dones

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

102.987
30.512
47.890
55.097
19.234
43.039

1988

64.959
71.162
7.652

72.877
37.788
35.089

69
8.728
1.665
27.326
22.947
14.841

-13,6
-25,4
-20,9
- 6,1
-26,5
- 9,4

2n. tr. 1988
(T51

2n. t87 "

16,9
14,1

-28,4

38,0
43,8
32,2

La comparació de l'atur registrat al passat mes de juny amb
el també registrat un any abans, es concreta en una disminució
en termes absoluts de més de 16.000 persones, un 13,6 % en

termes relatius. Aquest comportament confirma la variació a la
baixa en el nombre d'aturats registrats que s'ha manifestat en
els darrers vuit mesos, i molt especialment des del passat mes
de març. Tanmateix, tot i la notable disminució en el total
d'aturats, no s'ha d'oblidar que encara s'està per sobre dels
100.000 desocupats registrats.

Per segments de població, les disminucions més rellevants
han estat les de l'atur masculí -gairebé 13.000 persones, un
20,9%- i l'atuf juvenil -10.400 persones, un 25,4%- a partdels aturats sense ocupació anterior. D'altra banda, després de
continus increments fins ara, també disminueix moderadament
el nombre de dones aturades.

D'acord amb l'anterior, disminueix sensiblement el nombre
d'aturats que reben prestacions, mentre s'incrementen de forma
espectacular el nombre de contractes de treball registrats
durant el 2n. trimestre de l'any en comparació amb el mateix
període de l'any anterior.

En relació amb la distribució sectorial dels contractes de
treball acollits a mesures de foment, s'ha de constatar que més
del 72 % corresponen al terciari. Per sexes, tot i que el nombre
de dones aturades i registrades a les oficines de l'INEM supera
el nombre d'homes, la distribució dels contractes de treball
beneficia clarament el segment de l'atur masculí.
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III. Consum i preus
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111.1. Consum de ciment* (província de Barcelona) (milers de tm)
Trimestre 1984 1985 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

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

4t. tr. 254,0 272,3 307,2 385,3

Total 1.055,3 1.019,7 1.211,6 1.430,8
* Excloses les importacions.
Font: COCINB. Boletín de Estadística y Coyuntura.

Variació (%)

lr. tr. 1988/1r. tr. 1987 36,4
1987/1986 18,1

El consum de ciment a la província de Barcelona durant el
lr. trimestre de l'any ha augmentat el 36,4 % en relació amb el
mateix període de l'any anterior, que és de lluny la taxa

d'increment intertrimestral (trimestre sobre el mateix trimestre
de l'any anterior) més elevada detectada en els darrers quatre
anys. Cal pensar que durant els propers trimestres el consum
de ciment possiblement continuarà augmentant, en un context

molt expansiu de la construcció, tant d'habitatges com,
sobretot, d'obra pública.
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111.2. Matriculació de vehicles (província de Barcelona)
Trimestre 1984 1985 1986 1987 1988

lr. tr. 25.648 26.355 25.085 41.411 53.207

2n. tr. 21.985 27.840 37.022 49.716

3r. tr. 22.109 25.693 33.262 43.313

4t. tr. 22.388 34.189 43.099 49.844

Total 92.130 114.077 138.468 184.284

Font: COCINB. Boletín de Estadística y Coyuntura.

Variació (%)

lr. tr. 1988/1r. tr. 1987
1987/1986

28,5
33,1
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La matriculació de vehicles durant el primer trimestre de
1988 ha mantingut un ritme molt alt, fins a superar amb
amplitud la xifra dels 50.000 automòbils en tres mesos, gairebé
la meitat del total de matriculats el 1985. Si bé el 28,5 %
d'increment en relació amb el lr. trimestre de l'any 1987 és

inferior a l'augment interanual 1987/1986 i es queda força per
sota de la variació lr. tr. 1987/1r. tr. 1986, que fou de l'ordre
del 65 %, no s'ha d'oblidar pas que el volum de matriculacions
assolit durant els tres primers mesos de 1988 representa
duplicar els nivells anteriors a 1987.

De l'anàlisi de les dades trimestrals, sembla que se'n dedueix

que un cop assolida la cota de 45.000 unitats matriculades per
trimestre, és impossible mantenir increments de l'ordre del
30 % anual com els esdevinguts el 1987 i s'entra en una fase de
desceleració del creixement, malgrat que aquest encara és força
notable. Possiblement la resta de trimestres d'aquest any
experimentaran creixements força menors en comparació amb
els augments del bienni 1986-1987.



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

Any Cial.-Indtal. Tracció Total

3,1 100
3,0 100
3,5 100
3,5 100

3,2 100

3,2 100

3,2 100
2,9 100
3,2 100
3,9 100
3,8 100

3,6 100

3,0 100

3,6 100

3,8 100

4,0 100

3,6 100

3,6 100

3,4 100
3,8 100
3,7 100

3,2 100

.100

1975

1976
1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1984
1985

1986

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

1987
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1988
lr. tr.

2.903
3.094
3.107
3.078
3.309
3.342

3.314
3.298
3.362
3.470
3.544

3.623
1.020
983
711

909

4.026
1.047
1.049
950
980

1.079
1.079

100,0
106,6
107,0
106,0
114,0
115,1

114,2
113,6
115,8
119,5
122,1

124,8

138,7

29,1
29,2
29,6
30,6
31,7
32,0

67,8
67,8
66,9
65,9
65,1
64,8

33,3 63,5
32,4 64,7
33,2 63,6
33,3 62,8
31,4 64,8

32,4 64,0
35,2 61,8
35,1 61,3
31,8 64,4
27,0 69,0

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

33,5

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

63,3

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

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

Consum total 2,9
Domèstic -0,7
Comercial-Industrial 5,6
Tracció -8,8

El consum d'energia elèctrica a Barcelona durant el primer
semestre de l'any, en relació amb el mateix període de 1987, ha
augmentat a un ritme entorn del 3 %, similar al que havia
experimentat en el mateix període de 1987 en relació amb la

primera meitat de 1986. En definitiva, aquest volum de consum

permet pensar que s'està en una tendència sostinguda de
creixement del consum d'energia elèctrica, motivat bàsicament
pel consum comercial-industrial, presumiblement sobretot pel
primer, juntament amb la resta del consum de les activitats
terciàries, que any rera any incrementen el seu pes sobre el
total.

El consum domèstic es manté pràcticament al mateix nivell
que un any abans, i mostra una molt lleugera disminució,
motivada possiblement per un hivern curt i temperatures molt
suaus.
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111.4. Consum de gasos a Barcelona

Any

Consum
total Gas

Butà-Propà
(milions de tèrmies)

n. índex
canalitzat

(udFs de termies) 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

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

ariadó (%) Gas canali To Domèstic

lr. tr. 1988/1r. tr. 1987 -6,1 -6,8 11111» -10,2
2n. tr. 1988/2n. tr. 1987 0,2 n.d. n.d.

5,9 -7,2 -2,7

El consum de gas canalitzat durant el primer trimestre
d'aquest any ha disminuït en més d'un 6 % en relació amb
el mateix trimestre de l'any passat. L'evolució és pràcticament
idèntica a la que experimenta el consum de butà-propà, i en
particular el consum domèstic d'aquest tipus de gas, de bon
tros el component més important. Això fa pensar que la
disminució en el consum d'aquest tipus d'energia s'ha de
buscar, com s'ha avançat en el cas del consum d'energia
elèctrica, en un hivern poc rigorós.
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Per al segon trimestre, el consum del gas canalitzat reflecteix
una estabilització absoluta en relació amb el mateix trimestre
dels dos anys anteriors.



G.2. Variacions any a any en el consum d'energia elèctrica i gasos (%)

1982 1983 1984 1985 1986 1987
1981 1982 1983 1984 1985 1986

15,0

11,12
10,0

7,07 7,40
6,20 5,88

5,0 4,67

3,21

1,94 2,13 2,23

O

—0,48

—2,80

—5,0
—5,63 —5,84 —6,09

—7,21
—8,42

—9,06

—10,0

Electricitat
LI Gas canalitzat
El Butà-propà

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

El comportament de l'electricitat és el més estable amb
increments moderats tots els anys —excepte el 1982, en què
disminueix el consum de totes les fonts energètiques— i el
1987. En aquest darrer cas sembla que es beneficia de ser la
font energètica més flexible a l'alça en moments de reactivació
econòmica. Finalment, el gas canalitzat sembla el principal
beneficiari de la davallada del butà-propà i manté una

tendència constant i elevada de creixement excepte per a 1986.

El gràfic reflecteix l'evolució del consum dels diferents tipus
d'energia a Barcelona des de l'any 1982 mitjançant la
comparació de cada any amb l'anterior.

De 1982 ençà s'observa una tendència de millora general,
només trencada per les davallades contínues —excepte al
període 1985— del butà-propà, vinculat decisivament al consum
domèstic i progressivament substituït pel gas canalitzat o, fins
i tot, per l'energia elèctrica.
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111.5. Entrades de verdures i fruites a Mercabarna (milers de tm)

Any Verdures Fruites

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

1986 620,2 301,4 318,8
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
lr. tr. 158,9 87,4 71,5

' 2n. tr. 182,8 89,8 93,0

Font: Mercabama. Dades recollides pel Serveid'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Verdures Fruites

2n. tr. 1988/2n. tr. 1987 0,22 5,80
lr. sem. 1988/1r. sem 1987 0,74 2,94
1987/1986 4,28 2,38
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L'evolució de les entrades de verdures a Mercabarna durant
la primerameitat d'any s'ha mantingut als mateixos nivells que
un any enrera, suavitzant la lleu tendència positiva que venia
mantenint en els darrers anys. Els conflictes derivats del canvi
d'horari poden haver incidit en aquest fet. L'entrada de fruites,
tot i un primer trimestre amb un lleuger retrocés motivat en
part pel conflicte ja esmentat, recupera durant el segon
trimestre la trajectòria alcista dels darrers anys.



111.6. Enquesta de conjuntura comercial. Grans superfícies

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

1987 1988

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

1) Evolució del negoci Bona 7 27 20 40 32

Regular 60 59 66 51 56

Dolenta 33 14 14 9 12

B) Evolució de l'activitat en el trimestre observat en relació
amb el mateix trimestre de l'any anterior (%)
2) Volum de vendes Superior 10 39 54 21 31

Igual 48 34 30 56 55

Menor 42 27 16 23 14

C) Evolució de l'activitat en el trimestre observat en relació
amb el trimestre anterior (%)
3) Volum de vendes Superior 3 53 51 45 23

Igual 16 14 26 38 40

Menor 81 33 23 17 37

4) Nombre de persones ocupades Superior 2 3 3 2 7

Igual 91 93 96 91 91

Menor 7 4 1 7 2

D) Perspectives per al proper trimestre en relació amb el

trimestre observat (%)
5) Evolució del negoci Bona 16 35 58 6 29

Regular 66 44 39 77 63

Dolenta 18 21 3 17 8

E) Factors que dificulten una millora en el negoci (%)
(respostes no ponderades)
— Cap d'important 2 6 7 5
— Debilitat de la demanda 77 70 70 71 72
— Manca personal qualificat 2 2 6 7 5
— Increment dels costos d'explotació 35 27 21 17 19
— Dificultats financeres o de tresoreria 12 9 11 7 12
— Altres causes

Ak
10 16 6 12 12

Font: COCINB. Boletín de estadística y coyuntura, diversos números.

Segons les respostes dels empresaris de grans superfícies
comercials, el nivell d'activitat durant el lr. trimestre de l'any
s'ha ressentit lleugerament en relació amb el trimestre anterior
per motius estrictament estacionals. Ho constata el fet que les
respostes són molt més positives que un any abans i també
el comportament estable de l'ocupació, tot i la disminució
en el volum de vendes.

Aquest comportament aparentment contradictori s'explica
per les bones perspectives que aquest tipus de comerços
preveuen per a un termini curt, dins un context general
expansiu per a aquestes firmes comercials.
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111.7. Enquesta de conjuntura comercial. Comerç detallista

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

1987 1988

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

Bona 10 17 10 21 181) Evolució del negoci
Regular 55 61 61 60 63

Dolenta 35 22 29 19 19

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

amb el mateix trimestre de l'any anterior (%)
2) Volum de vendes Superior 11 24 17 18 21

Igual 39 39 37 44 40

Menor 50 37 46 38 39

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

amb el trimestre anterior (%)
3) Volum de vendes Superior 8 28 15 48 12

Igual 26 36 29 30 27

Menor 66 36 56 22 61

4) Nombre de persones ocupades Superior 2 2 2 2 2

Igual 95 94 95 96 97

Menor 3 4 3 2 1

D) Perspectives per al proper trimestre en relació amb el

trimestre observat (%)
5) Evolució del negoci Bona 15 11 33 7 17

Regular 65 55 55 65 72

Dolenta 20 34 12 28 11

E) Factors que dificulten unamillora en el negoci (%)
(respostes no ponderades)
— Cap d'important 6 7 8 9 8
— Debilitat de la demanda 62 64 62 55 58
— Manca personal qualificat 2 4 4 3 3
— Increment dels costos d'explotació 31 25 21 24 25
— Dificultats de finançament o tresoreria 11 11 12 9 12
— Altres causes 13 14 14 15 15

Font: COCINB. Boletín de estadística y coyuntura, diversos números.

Les respostes dels comerciants detallistes deixen entreveure Les perspectives per al proper trimestre són lleument

que la situació i l'evolució del seu negoci durant el primer optimistes.
trimestre d'enguany ha experimentat una millora moderada en

relació amb els mateixos mesos de 1987, tot i una recessió
important, majoritàriament de caire estacional, en comparació
amb el trimestre anterior.
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111.8. 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
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
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
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
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

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

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

* Dades provisionals.
Font: INE.

Evolució Barcelona Espanya

Març 86/Març 85 10,5 % 8,7 %
Març 87/Març 86 7,7 % 6,2 %
Març 88/Març 87 4,7 % 4,5 %

Març 88/Març 85 24,7 % 20,6 %

Des dels darrers mesos de l'any 1985, PIPC creix més
acceleradament a la ciutat de Barcelona que al conjunt
de l'Estat. En el número 0 de BARCELONA ECONÒMICA es
constatava que les variacions desembre/desembre de l'any
anterior eren clarament superiors a Barcelona des del desembre
de 1985. Fent el mateix tipus de comparació per al mes de
març, s'obté un comportament idèntic, fins al punt que en

només tres anys s'ha acumulat una diferència superior als
quatre punts percentuals desfavorable per a Barcelona.
Tanmateix, en el primer trimestre d'enguany sembla que les
distàncies es reduirien a causa d'una major intensitat inicial del
rebrot inflacionista al conjunt espanyol que a Barcelona.
Tot i amb això, les informacions corresponents al conjunt de
Catalunya disponibles per als mesos següents, fan pensar que
les diferències entre Barcelona i el total espanyol no hauran
tendit a mantenir-se, sinó a augmentar.
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IV. Transports, comunicacions i turisme
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IV.1. Tràfic de mercaderies pel Port de Barcelona
Introducció metodològica

Les dades que aquí presentem són una desagregació per als
principals productes de les mercaderies embarcades i
desembarcades al Port de Barcelona en els dos primers
trimestres de l'any. Es diferencia entre navegació de cabotatge
—que equival a moviments amb la resta de ports de l'Estat
espanyol— i exterior, amb ports estrangers. Per tant, les
mercaderies carregades de navegació exterior equivalen
a exportacions a través del port i les descarregades a

importacions. D'altra banda, el tràfic de cabotatge correspon a

fluxos de mercaderies amb la resta de l'Estat, siguin d'entrada
—descarregades— o de sortida —carregades.

A l'hora d'utilizar el moviment portuari com a indicador
d'activitat econòmica, cal tenirpresent que, sobretot en
l'anomenada mercaderia general hi ha —si més no, a mitjà
termini—, una notable gamma d'alternatives modals que fa que
no es pugui identificar estrictament l'evolució del moviment del
port amb l'exportació i la importació de mercaderies que
corresponguin a intercanvis amb l'estranger o bé amb la resta

de l'Estat espanyol.

D'altra banda, sobretot pel que fa a la composició de les
entrades i sortides de mercaderies, el fet que les dades
corresponguin a unitats físiques—tones— i no a unitats
monetàries, fa que aparegui un comerç dominat per les
magnituds de les mercaderies de més pes, les quals són també
les que tenen una relació valor monetari/unitat de pes inferior.

Característiques generals del tràfic del Port

El Port de Barcelona, sempre en termes de pes de les
mercaderies mogudes, és un port amb predomini de les
entrades sobre les sortides en una proporció de l'1.6/1.9 a 1, a
causa sobretot dels líquids a doll —gasos i derivats de petroli.
La situació és molt més equilibrada en els dolls sòlids —ciment,
grans, potassa...— i és clarament inversa —predomini de les
sortides sobre les entrades— en la mercaderia general, que és
la de més valor monetari.

És també un port on predomina el tràfic exterior sobre el de
cabotatge, però això succeeix especialment entre els líquids a

doll i els dolls sòlids —primeres matèries o productes bàsics—,
mentre a la mercaderia general —on predominen els productes
manufacturats— el desequilibri no és tan manifest.
Esquematitzant molt, podríem dir que és un port d'importació
d'energia, primeres matèries i productes bàsics i de sortida de
productes manufacturats o semimanufacturats amb una

distribució més equilibrada entre la resta de l'Estat i l'estranger
que no pas en les altres mercaderies, en què els moviments més
importants són amb l'estranger. Tot plegat es correspon a grans
trets amb l'estructura productiva i del comerç exterior de l'àrea
de Barcelona.

Composició dels fluxos de mercaderies del lr. semestre

Les darreres dades disponibles corresponen al 2n. trimestre
de 1988 i, al nivell de grans agregats, s'observa un augment
generalitzat de l'activitat en quasi tots els fronts. En relació

amb el mateix trimestre de l'any anterior, l'increment és
especialment sigificatiu en mercaderia general, tant embarcada
com, i encara més, desembarcada, i dins la tònica general
d'increment dels intercanvis comercials, especialment pel que fa
a les importacions. L'únic grup que disminueix és el de dolls
sòlids embarcats, molt condicionat pel continu retrocés de les
exportacions de ciment.

En relació amb el primer trimestre de l'any, l'increment és
generalitzat, excepte en els líquids a doll desembarcats de
cabotatge. El més rellevant econòmicament torna a ser

l'increment de tots els tràfics de mercaderia general,
especialment els de cabotatge i sobretot de mercaderies
descarregades.

Si desagreguem els grans tipus de fluxos en grups de
mercaderies més o menys homogenis, podem evaluar-ne la
composició i l'evolució. Quant a les mercaderies carregades
—és a dir, sortides— els líquids a doll són molt poc rellevants
entre el cabotatge i en el tràfic exterior només destaquen els
olis i greixos. En canvi, els dolls sòlids representen vora 1/3 del
volum de mercaderies sortides, bàsicament mercès al ciment i
la potassa, la potassa més concentrada en el tràfic exterior i el
ciment amb un comportament més equilibrat. La mercaderia
general representa del 70 al 80 % de les mercaderies carregades
de cabotatge, i al voltant del 55 % de les que tenen destinació
exterior. En termes absoluts, però, el volum de mercaderies
embarcades cap a l'exterior és lleugerament superior al de les
que van a d'altres ports de l'Estat espanyol. Tot i tenint en
compte les habituals oscillacions en tot el que representa grans
transaccions comercials—especialment si l'anàlisi es desagrega
temporalment fins als trimestres—, es pot observar que els
principals tipus de mercaderies sortides—a banda de l'epígraf.
Envasos i contenidors i Altres mercaderies— són, quant al
cabotatge, els d'Altres productes alimentaris, Materials de
construcció, Vehicles, maquinària i accessoris i Begudes.

A les mercaderies descarregades la composició és força
diferent i es troba dominada per l'entrada de líquids a doll,
sobretot en el cabotatge, en què predominen àmpliament els
derivats del petroli, procedents de les diferents plantes de
refinat, mentre que quant a l'exterior són les entrades de gas
natural les més importants. Els dolls sòlids són molt menys
importants en el cabotatge però constitueixen el segon gran
grup entre les mercaderies provinents de l'exterior mercès a les
Llavors i grans i, en menormesura, als Productes minerals
—adobs i fosfats, sobretot— i a la Ferralla. Quant a la
mercaderia general, la seva importància és, en termes relatius,
molt menor que en les mercaderies embarcades, però en valors
absoluts és força més gran. En el cabotatge, destaquen
especialment les Fruites —sobretot plàtans—, seguides d'Altres
productes alimentaris. En el tràfic exterior, les mercaderies
entrades més importants són Productes siderúrgics, Cotó
i cuirs, Vehicles i maquinària, Paper i cartró, Productes químics
envasats i Material de construcció.

Finalment, potser cal destacar que entre les mercaderies amb
importants fluxos d'entrada i sortida —tant exteriors com de
cabotatge—, el saldo és positiu per a Vehicles, maquinària
i accessoris, Altres productes alimentaris i Productes siderúrgics,
per als quals el port de Barcelona es converteix en exportador
net, considerant conjuntament la resta de l'Estat i l'estranger.
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IV.1. Tràfic de mercaderies
Total

pel Port de Barcelona
Càrrega gral. Líquids a doll Dolls sòlids

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

n. índexs 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
lr. tr. 945 635 117 1.657 415 797

2n. tr. 1.036 727 109 1.596 543 917

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

Variació (%)

2n. tr. 1988/2n. tr. 1987 alldl

Embarcades Desembarcades

Total 3,4 27,6
Càrrega gral. 6,4 35,1
Líquids doll 23,9 8,5
Dolls sòlids -4,7 73,0
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IV.1.1. Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades, de cabotatge i
exteriors, al Port de Barcelona segons els principals agregats (1r. trimestre de 1988)

Valors absoluts (tm) (%)
Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior

Líquids a doll 11.993 105.237 794.974 862.091 2,30 11,01 80,45 41,04

1. Gas natural - 640.965 - - - 30,51
2. Gas butà propà 7.220 - 42.410 1,38 - 2,02
3. Resta derivats petroli 1.145 192 745.123 25.006 0,22 0,02 75,41 1,19
4. Productes químics 1.649 8.965 35.780 74.484 0,32 0,94 3,62 3,55
5. Olis i greixos 64.186 44 27.340 - 6,71 0,00 1,30
6. Altres 1.979 31.894 14.027 51.886 0,38 3,34 1,42 2,47

Dolls sòlids 86.496 328.447 55.363 741.645 16,58 34,36 5,61 35,31

7. Ciment 49.842 176.841 24.023 - 9,55 18,50 2,43 -

8. Llavors i grans 37 471.003 - 0,00 - 22,42
9. Potassa 33.200 146.030 - 6,36 15,28 -

10. Adobs i fosfats 454 687 9.843 5.821 0,09 0,07 1,00 0,28
11. Productes minerals 392 650 - 147.970 0,08 0,07 7,04
12. Ferralla - 38 6.512 85.424 - 0,66 4,07
13. Altres 2.608 4.164 14.985 31.427 0,50 0,44 1,52 1,50

Mercaderia general 423.205 522.125 137.717 497.245 81,12 54,63 13,94 23,65

14. Envasos i contenidors 92.291 125.317 88.882 125.043 17,69 13,11 9,00 5,95
15. Productes siderúrgics 24.314 89.593 324 35.472 4,67 9,37 0,03 1,69
16. Begudes 20.877 12.525 261 2.641 4,00 1,31 0,03 0,13
17. Fruites 6.814 8.653 22.037 11.216 1,31 0,91 2,23 0,53
18. Pinsos i farines 10,872 4.791 892 4.609 2,08 0,50 0,09 0,21
19. Peix i conserves 5.917 8.314 646 10.142 1,13 0,87 0,07 0,48
20. Altres productes alimentaris 52.436 19.864 6.768 23.382 10,05 2,08 0,68 1,11
21. Paper i cartró 6.266 24.160 2.779 28.489 1,20 2,53 0,28 1,36
22. Sabons i detergents 17.938 3.537 207 159 3,45 0,37 0,02 0,01
23. Productes químics envasats 5.952 42.324 101 24.848 1,14 4,43 0,01 1,18
24. Materials construcció 48.164 22.102 502 12.092 9,24 2,31 0,05 0,58
25. Vehicles, maquinària i accessoris 28.712 34.163 1.044 31.706 5,50 3,57 0,11 1,51
26. Vehicles usats 9.467 26 5.801 1,81 0,00 0,59
27. Fusta i derivats 4.864 5.056 174 23.634 0,93 0,53 0,02 1,12
28. Cotó i cuirs 1.016 6.442 321 46.404 0,19 0,67 0,03 2,21
29. Teixits i filats 4.236 7.626 86 12.989 0,81 0,80 0,01 0,62
30. Cafè 241 3.915 3 16.614 0,05 0,41 0,00 0,79
31. Tabac 744 150 910 448 0,14 0,02 0,09 0,02
32. Altres mercaderies

.. ....
82.084 103.567 5.979 87.357 15,73 10,84 0,61 4,16

521.694 955.809 988.054 2.100.981 100,- 100,- 100,- 100,-
Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.
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IV.1.2. Distribució de les mercaderies
exteriors, al Port de Barcelona

embarcades i desembarcades, de cabotatge i
segons els principals agregats (2n. trimestre de 1988)
Valors absoluts (tm) (%)

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior Cabotatge Exterior

Líquids a doll 13.850 95.617 689.467 906.608 1,83 10,21 73,02 39,48

1. Gas natural - - 573.071 - - - 24,96
2. Gas butà-propà 5.724 - 989 14.001 0,76 0,10 0,61
3. Resta derivats petroli 2.110 248 645.399 184.879 0,28 0,03 68,36 8,05
4. Productes químics 1.754 8.436 32.209 58.987 0,23 0,90 3,41 2,57
5. Olis i greixos 37 26.834 - 26.052 0,00 2,86 - 1,13
6. Altres 4.225 60.099 10.870 49.618 0,56 6,42 1,15 2,16

Dolls sòlids 237.757 308.990 71.650 846.462 31,49 32,99 7,59 36,86

7. Ciment 207.766 162.166 36.072 - 27,52 17,31 3,82 -

8. Llavors i grans 77 406 515.788 0,01 - 0,04 22,46
9. Potassa 24.430 138.525 22 3,24 14,79 - 0,00

10. Adobs i fosfats 1.012 1.464 16.077 7.545 0,13 0,16 1,70 0,33
11. Productes minerals 142 361 - 134.554 0,02 0,04 - 5,86
12. Ferralla 1 194 7.906 43.877 0,00 0,02 0,84 1,91
13. Altres 4.329 6.280 11.189 144.676 0,57 0,67 1,19 6,30

Mercaderia general 503.260 532.147 182.956 543.224 66,68 56,80 19,39 23,66

14. Envasos i contenidors 116.463 145.773 120.135 152.735 15,43 15,56 12,73 6,65
15. Productes siderúrgics 27.091 57.361 626 24.433 3,59 6,12 0,07 1,06
16. Begudes 35.528 13.458 479 3.375 4,71 1,44 0,05 0,15
17. Fruites 5.064 5.456 18.405 8.569 0,67 0,58 1,95 0,37
18. Pinsos i farines 11.287 2.054 5.019 5.987 1,50 0,22 0,53 0,26
19. Peix i conserves 7.162 10.202 634 17.982 0,95 1,09 0,07 0,78
20. Altres productes alimentaris 65.214 19.988 7.955 21.090 8,64 2,13 0,85 0,91
21. Paper i cartró 6.243 26.579 3.104 26.742 0,83 2,84 0,33 1,16
22. Sabons i detergents 20.124 2.649 72 3.426 2,67 0,28 0,01 0,15
23. Productes químics envasats 6.827 45.082 149 25.196 0,90 4,81 0,02 1,10
24. Materials construcció 43.502 24.213 4.213 28.207 5,76 2,58 0,45 1,23
25. Vehicles, maquinària i accessoris 32.101 46.927 1.434 44.683 4,25 5,01 0,15 1,95
26. Vehicles usats 15.034 44 9.927 2.281 1,99 0,00 1,05 0,10
27. Fusta i derivats 6.115 6.274 402 23.775 0,81 0,67 0,04 1,04
28. Cotó i cuirs 1.648 5.324 538 35.030 0,22 0,58 0,06 1,53
29. Teixits i filats 4.282 7.404 192 12.782 0,57 0,79 0,02 0,56
30. Cafè 482 6.079 123 15.245 0,06 0,65 0,01 0,66
31. Tabac 1.472 786 1.075 818 0,20 0,08 0,11 0,04
32. Altres mercaderies 97.621 106.494 8.474 90.868 12,93 11,37 0,90 3,96

Total 754.867 936.754 944.073 2.296.294 100,- 100,- 100,- 100,-

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.
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IV.2. Tràfic de mercaderies. Aeroport de Barcelona
Total Interior

(tm)
InternacionalAny

1977 54.900 36.869 18.031
1978 61.957 40.819 21.138
1979 61.175 41.275 19.900
1980 55.119 38.544 16.575

1981 56.093 37.639 18.454
1982 52.559 34.180 18.379
1983 50.926 34.242 18.684
1984 49.035 n. d. n. d.

1985 45.064 27.147 17.917

1986 45.054 28.132 16.922
lr. tr. 10.830 6.381 4.449
2n. tr. 12.073 8.324 3.749
3r. tr. 11.056 6.728 4.328
4t. tr. 11.095 6.699 4.396

1987 44.065 24.459 19.606
lr. tr. 9.546 5.323 4.223
2n. tr. 11.717 6.448 5.269
3r. tr. 11.391 6.404 4.987
4t. tr. 11.411 6.284 5.127

1988
lr. tr. 10.929 5.797 5.133
2n. tr. 14.335 7.979 6.356

Font: Subsecretaria d'Aviació Civil. Dades recollides pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

2n. tr. 1988

Variació (%) 2n. tr. 1987

Total 22,3
Interior 23,7
Internacional 20,6

Després de quasi una dècada en què l'Aeroport havia anat

perdent fluxos de mercaderies, passant de les 62.000 t de l'any
1978 a les 44.000 de l'any passat, el comportament d'enguany
permet esperar que es produeixi un primer punt d'inflexió en la
tendència negativa que s'ha dibuixat en els darrers anys.

De fet, el tràfic internacional ja havia començat a recuperar
se des de 1987, mentre que l'interior havia disminuït
notablement després d'una lleu revifalla el 1986. En aquest
semestre tots dos tipus de tràfics s'incrementen respecte al

primer semestre de l'any anterior, si bé el creixement del tràfic
internacional és més fort -signe indicador de la creixent
internacionalització dels nostres intercanvis comercials
i porta camí d'arribar a constituir el 50 % del tràfic de
mercaderies total.
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IV.3. Trànsit

Any

d'avions i passatgers per l'Aeroport de
Avions

Barcelona
Passatgers (milers)

Total Interior Internacional Total Interior Internacional

1977 74.356 49.292 25.064 5.354 3.818 1.536
1978 77.652 51.682 25.970 6.093 4.401 1.693
1979 78.743 52.324 26.410 6.263 4.548 1.714

1980 80.037 54.730 25.307 5.826 4.189 1.637
1981 74.115 48.737 25.378 5.540 3.901 1.639

1982 73.420 48.127 25.293 5.489 3.865 1.624
1983 73.421 48.229 25.192 5.461 3.818 1.643
1984 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

1985 71.754 46.062 25.692 5.459 3.676 1.783
1986 74.506 47.252 27.254 6.097 3.876 2.221

1987 80.064 50.893 29.171 6.680 4.335 2.345

lr. tr. 16.714 10.829 5.885 1.330 918 412

2n. tr. 20.591 12.986 7.605 1.745 1.137 608
3r. tr. 22.637 13.952 8.685 1.950 1.168 782
4t. tr. 20.122 13.126 6.996 1.655 1.112 543

1988
lr. tr.

2n. tr.
20.505
24.903

13.528
16.045

6.977
8.858 "

1.575

1.856
1.071

1.230
504

626 1jffil

Font: Subsecretaria d'Aviació Civil. Dades recollides pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

"1.11.1111"""1"."81111milm="-lirlimilr.
Variació (%)

1988/2n. tr. 1

Avions Passatgers
Total

Interior
Internacional

20,9
23,6
16,5

6,4
8,2
3,0
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El flux de passatgers i avions que ha passat per l'Aeroport de
Barcelona durant el 2n. trimestre d'enguany ha estat clarament
superior tant al del trimestre anterior -amb increments
entorn del 20 %- com en relació amb el 2n. trimestre de 1987.

Pel que faal trànsit interior de passatgers, després de marcar

uns nivells mínims el 1985, s'està en una tendència de recuperar
nivells de trànsit ja assolits a finals de la dècada passada. Un
augment del 12 % durant el primer semestre de 1988 en relació
amb el mateix període de 1987, permet aventurar pel total de
l'any una variació al voltant del 10 % per aquest tipus de
trànsit.

El trànsit internacional de passatgers en el darrer decenni ha
seguit una trajectòria menys erràtica, iniciant una clara evolució
alcista a partir de 1985, tendència que es mantindrà aquest any
en funció de l'evolució dels dos primers trimestres.



IV.4. Utilització

Any

del transport públic urbà (milions
Total
TMB

de viatgers transportats) *

Ferrocarrils
SarriàMetro Autobusos**

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
lr. tr. 68,3 40,6 108,9 n.d.
2n. tr. 65,9 -ffi. 45***,8 111,7*** n.d.

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

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

2n. tr. 1987

Metro 0,90 2,8
Autobús 1,09 0,9
Ferrocarrils de Sarrià 2,26 n.d.

Durant el primer semestre de 1988 s'ha mantingut el
comportament lleument alcista del nombre de viatgers usuaris
del transport públic de la ciutat, molt especialment del metro.

De les dades d'aquest darrer trimestre, se'n dedueix que s'ha
aturat el procés de transvasament d'usuaris dels transports de
superfície al metro, en uns moments en què la xarxa del metro
no ha experimentat modificacions.
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IV.5. Conferències

Any

telefòniques efectuades pels
Interurbanes

•

abonats de Barcelona
Internac.Internacionals

milers n. índexs milers n. índexs
(%)

Interurb.
_

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

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

Variació (%)

Conferències interurbanes
Conferències internacionals

1,9
8,4
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Les dades sobre conferències internacionals i interurbanes en

el primer semestre d'enguany continuen evidenciant un
creixement notable, indicador del desvetllament de l'activitat
econòmica general.
El fet de no disposar de dades trimestrals per a l'any anterior

impedeix fer comparacions amb els trimestres equivalents del
1987. Tanmateix, en el primer semestre del 1988 s'ha superat el
55,5 % del total de trucades interurbanes del 1987 i el 55,1 %
de les internacionals.

Quant a les línies en servei, hi ha hagut un increment de
l'ordre de 1,1 %, mercès sobretot a un important increment
de les línies d'enllaç —és a dir, les centraletes de què pengen
línies interiors—, de l'ordre del 3,1 %. A les línies regulars,
d'altra banda, el creixement és només del 0,7 %, si bé a les
línies no privades —en què també s'efectuen activitats
econòmiques— el creixement arriba a l'1,6 %, enfront del
0,5 % de les privades. Així, doncs, resulta evident que les
insta•lacions telefòniques amb més demanda són les vinculades
a les activitats productives —línies d'enllaç, línies no privades
mentre que les més vinculades al consum, les privades, tenen
una expansió menor.

Disposem també d'una sèrie de variables telefòniques per
a les 27 àrees bàsiques del servei en què telefònica divideix
Barcelona, tot i que dues d'elles —Bellvitge i Collblanc
també comprenen zones de l'Hospitalet. Hem seleccionat
aquelles variables més vinculades amb l'activitat econòmica,
sobretot terciària. Quant a les conferències, es contemplen les
internacionals i les interurbanes, ja que si bé les primeres estan

més condicionades per l'activitat productiva, les segones són
molt més nombroses.

La diversitat de dimensions de les diferents àrees entre si fa
que aquesta condicioni en part el volum de conferències a les
zones que pertanyen a l'Area Central d'Afers (CBD),
especialment a l'Eixample Central —zona de servei de
Catalunya i tot l'entorn de la plaça Francesc Macià— zones

de Loreto i Via Augusta.

Tanmateix, per ponderar les diferències unides a les diverses
zones, hem calculat la ràtio conferències internacionals/linies
totals i és aquesta relació la que reflectim al gràfic. Així, tot
l'Eixample Central —zones de servei de Catalunya i Laietana
i el sector de la Diagonal a l'alçada de Francesc Macià —zona

de servei Via Augusta— resulten els sectors que assoleixen
majors concentracions. A un segon nivell se situen les zones

de Travessera i Sarrià, que d'aquesta forma reforcen l'esquema
d'una Àrea Central d'Afers més desplegada al vessant de
muntanya de la Diagonal que no pas als sectors oriental i
occidental de l'Eixample. Precisament són aquestes zones,
conjuntament amb d'altres de contigües—les Corts, el Clot,
el sector oriental de Ciutat Vella, Sants/Sant Antoni— a més
d'altres més perifèriques—com la Bonanova, Pujades o

Bellvitge— les que se situen en un tercer nivell d'activitat. En
el cas del sector occidental del Poblenou, cal pensar que la gran
concentració d'empreses de transport explica la rátio
relativament elevada obtinguda. A la zona de Bellvitge, el fet
d'incloure la Zona Franca resulta també prou explicativa del
nivell assolit.

Finalment, disposem de les línies d'enllaç —centraletes
en servei i de les peticions existents que, en comparar-les entre
si, constitueixen una aproximació al dinamisme relatiu de
cadascuna. En aquest context, sembla evident que són les zones

de Via Augusta, Loreto, Bonanova i Sarrià, per aquest ordre,
les més expansives, fet que concorda amb d'altres informacions
i indicadors que assenyalen aquesta àrea com la de major
expansió del CBD.

55



IV.5.1. Principals fluxos i installacions

Conferènci
'

Conferències
Interurbanes Internacionals

telefòniques per àrees

Àrees bàsiques
de servei

bàsiques de servei (lr. sem. 1988)
d'enllaçLínies

En servei
Peticions
i pendents

4,37 4,38 Arenes 4,49 3,03
0,62 0,81 Bellvitge 2,42 1,93
4,70 5,60 Bonanova 3,62 4,54
2,99 2,31 Carmel 1,82 1,83
10,24 15,50 Catalunya 15,12 14,40
3,27 3,17 Cerdà 2,64 7,03
5,55 4,03 Clot 4,49 2,77
0,71 0,29 Collblanc 0,79 1,19
3,93 2,92 Gràcia 3,23 2,61
1,80 0,78 Guipúscoa 1,27 1,03
0,52 0,18 Hebron 0,26 -

2,40 0,79 Horta 0,78 0,35
3,29 5,24 Laietana 5,72 6,48
2,80 3,57 Les Corts 3,12 1,55
2,03 1,09 Llacuna 1,87 0,93
8,46 8,21 Loreto 7,91 12,92
2,88 3,67 Mercaders 2,95 2,06
2,38 2,22 ParaHel 1,16 1,10
3,04 2,22 Pujades 3,92 2,61
5,14 3,97 Roma 5,10 4,83
2,85 1,27 Sagrera 1,76 0,71
1,91 0,55 Sant Andreu 0,53 0,13
5,08 2,50 Sant Pau 2,89 2,35
4,65 6,73 Sarrià 4,16 4,46
2,42 1,10 Torras i Bages 1,99 0,55
5,97 7,42 Travessera 8,09 8,34
6,00 9,48 Via Augusta 7,90 15,27

100,- 100,- Total 100,- 100,-

IV.5.2. Estoc
telefònica

de línies
total

en servei i
a Barcelona

demanda

lr. tr. 1988 2n. tr. 1988

Total 779.311 786.916

Línies LR 695.251 700.319
en LP 545.530 548.185
servei LNP 149.721 152.134

LE 82.580 85.124
Li? 1.480 1.473

Demanda Total 10.805 9.524
de
línies

LR
LE

7.464
3.057

6.176
3.104

Li? 284 244

Demanda telefónica Total 790.116 796.440

LR = LP + LNP
LR = Línies regulars
LP = Línies privades
LNP = Línies no privades
LE = Línies d'enllaç
LTP = Línies de telèfons públics
Font: Telefònica. Dades recollides pel Servei d'Estadística
de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.
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G.3.
Distribució per àrees de les

conferències interracionals
(1r. semestre de 1988)

Nombre de conferències
internacionals / línia telefònica
0 1E1 < 5
5 -.5.LI <10
10 EJ <15
15< <20
20< •

Hebron

Bonanova Horta Sant Andreu

Sarrià

Can Serra

L'Hospitalet

Collblanc

Via Augusta
Les Corts Travessera

Carmel Torras i Bages

Sant Pau Sagrera
Loreto

Gràcia

Laietana

Catalunya
Cerdà Arenes

Bellvitge Pujades
Paral1e1 Mercaders

Llacuna

Guipúscoa



IV.6. Enquesta de conjuntura turística*

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

1987 1988

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

Bona 15 21 13 14 141) Evolució del negoci
Regular 57 79 82 70 78

Dolenta 28 0 5 16 8

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

amb el mateix trimestre de l'any anterior (%)
2) Ocupació de l'establiment Superior 11 6 13 13 5

Igual 49 79 59 52 80

Menor 40 15 28 35 15

C) Evolució de l'activitat en el trimestre observat en relació
amb el trimestre anterior (%)
3) Ocupació de l'establiment Superior 25 33 33 18 13

Igual 41 62 32 32 59

Menor 34 5 35 50 28

4) Nombre de persones ocupades Superior 10 0 0 14 11

Igual 79 97 95 73 89

Menor 11 3 5 13 0

D) Perspectives per al proper trimestre (%)
5) Evolució del negoci Bona 19 19 1 10 5

Regular 81 76 88 64 95

Dolenta 0 5 11 26 0

E) Factors que dificulten unamillora en el negoci (%)
(respostes no ponderades)
— Cap d'important 15 4 2 O 14
— Debilitat de la demanda 65 64 78 71 76
— Manca de personal 0 0 O 0 9
— Manca de personal qualificat 17 6 O 10 10
— Insuficiència de l'establiment per atendre la demanda 12 0 O O 0
— Increment dels costos d'explotació 32 43 36 17 40
— Dificultats de finançament o tresoreria 0 6 0 0 0
— Altres causes 2 13 31 29 13

*

Vegeu precisions metodològiques al núm. 0 de BARCELONA ECONÒMICA.

Font: COCINB. Bolesín de estadística y coyuntura, diversos números.

De les respostes del sector hoteler de la ciutat, se'n pot
deduir que ha iniciat l'any en una situació d'estabilització
després de diversos trimestres d'evolució expansiva. En totes

les respostes es detecta una forta majoria que considera que
l'evolució del negoci, tant en termes generals, com més
concretament pel que fa a nivells d'ocupació i evolució de
plantilles, s'ha mantingut al mateix nivell amb què va acabar
el 1987.
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El símptoma més clar d'aquest manteniment dels nivells
d'activitat, i en tot cas de la seva flexió a l'alça, és la forta
reducció —si la comparen amb el mateix trimestre de l'any
passat— del nombre d'empresaris que consideren que aquest
primer trimestre ha estat més dolent que l'anterior.

En aquest sentit, s'hauria de destacar que, per primera
vegada després de molts trimestres, es detecta com a factor
rellevant que dificulta la millora en el negoci la manca de
personal sensequalificació. També destaca l'increment dels
costos d'explotació.



V. Habitatge





V.1. Habitatges previstos a les llicències
gener-setembre 1988

d'obres d'edificis residencials concedides

Sostre per
habitatge

al

Edificis

previstos

període

Habitatges
per edificiDistrictes

Sostre residencial

previst
Increment
de sostre*

Habitatges
previstos

Increment

habitatges*m2 % Nombre % m2

1 - Ciutat Vella -

2- Eixample 29.175,0 14,3 0,25 228 13,9 0,18 125,6 15 15
3 - Sants-Monjuic 31.230,8 15,3 0,58 307 18,6 0,40 113,5 14 22
4 - Les Corts 13.927,8 6,9 0,40 128 7,8 0,35 105,0 9 14
5 - Sarrià-Sant Gervasi 19.796,2 9,8 0,25 109 6,7 0,17 167,0 20 5
6- Gràcia 14.502,8 7,2 0,32 119 7,3 0,20 119,0 21 6
7- Horta-Guinardó 19.186,9 9,5 0,38 154 9,4 0,21 130,3 22 7

8- Nou Barris 17.010,8 8,4 0,37 145 8,9 0,21 101,0 14 10

9- Sant Andreu 40.181,5 19,8 0,99 322 19,6 0,58 115,0 17 19
10- Sant Martí 17.811,2 8,8 0,29 127 7,8 0,15 112,8 8 16

Total 202.823 100,- 0,36 1.639 100,- 0,25 121,0 140 12,7

* En relació amb l'estoc existent el 1986.

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

La nova oferta d'habitatges

La informació que presentem en aquest quadre correspon a

l'explotació dels projectes i expedients d'ús residencial als quals
ha estat concedida la llicència d'obres pel Servei de Disciplina
Urbanística de l'Ajuntament durant els tres primers trimestres
d'enguany. Així doncs, es tracta de projectes aprovats,
independentment de la data en què foren presentats, que pot
ser més o menys llunyana en funció de les esmenes i vicissituds
a què s'han vist sotmesos fins que han obtingut la llicència
municipal corresponent. Cal tenir en compte, a més, que un

cop concedida la llicència d'obres, els promotors tenen un any
de coll per iniciar-les i, per tant, pot ser que alguns dels
projectes que aquí s'analitzen encara no les hagin començades.

tot cas es tracta de l'oferta d'habitatges -corresponents a

edificis de nova planta o ampliacions d'altres preexistents
que s'està generant a hores d'ara a la ciutat.

Les llicències d'obres concedides per l'Ajuntament de
Barcelona durant els tres primers trimestres de 1988 donen pas
a la construcció de 1.639 nous habitatges que amb una

superfície de 202.823 m2 representen un increment de l'ordre
del 0,25 % en nombre d'habitatge i del 0,36 % en sostre

residencial construït en relació amb els estocs preexistents.
Aquests dos percentatges ja ens donen la idea que la mitjana
de 121,0 m2 de sostre/habitatge depassa àmpliament la dimensió
mitjana del parc d'habitatges preexistent, que és de 80,4 m2.
Els nous habitatges aprovats s'ubiquen en 140 nous edificis, de
forma que resulta una mitjana de 12.7 habitatges per edifici,
també força inferior a la mitjana del parc d'edificis
preexistents.

Així, els nous edificis que es construeixen a Barcelona són
més petits en relació amb el tipus de construcció dominant fins
ara. De fet, tan sols el 5 % dels nous edificis tenen més de 5
plantes i quasi la meitat del total -el 47,1 %- són edificacions
de menys de tres plantes.

Pel que fa a l'anàlisi per districtes, s'ha de tenir en compte
que el nombre relativament reduït de promocions aprovades
fa que, tot i que el nivell de representativitat sigui exhaustiu,
del 100 %, hi poden haver resultats en aquest nivell de
desagregació territorial que puguin semblar sorprenents. Cal
tenir present, d'altra banda, que les promocions que s'aproven
i es duen a terme a hores d'ara són relativament intersticials
o perifèriques dins una trama urbana molt consolidada. En tot

cas, corresponen a les construccions que es fan ara en els
escassos espais disponibles que resten a la ciutat.

Si ens endinsem en l'anàlisi pròpiament dita, és a Sant
Andreu, Sants-Montjuïc i l'Eixample, on s'ha aprovat la
construcció de major nombre de m2 residencials, si bé el major
creixement relatiu -en relació amb els m2 del parc d'habitatges
preexistent- correspon amb diferència a Sant Andreu, seguit
de Sants-Montjuk, Les Corts, Horta-Guinardó i Nou Barris.

Per altra b.anda, cal destacar el fet que a Ciutat Vella, en tot
el període observat, no s'ha aprovat cap Ilicència d'obres, sigui
d'habitatges nous o de reformes d'edificis preexistents que
impliquin l'increment del nombre d'habitatges, la qual cosa és
un signe del nivell de saturació i de nu•a renovació urbana que
es produeix en aquest districte en termes residencials. Alhora
destaca el limitat dinamisme, absolut i relatiu, que encara té
el districte de Sant Martí, indicador de la lentitud dels efectes
difusors de les grans actuacions urbanístiques i residencials
iniciades i previstes.

Les dimensions mitjanes dels habitatges també vénen
condicionades per la zona i per l'estatus dels habitatges en

qüestió. En efecte, Sarrià-Sant Gervasi és el districte que, amb
diferència, presenta unes dimensions mitjanes superiors, seguit
de lluny per Horta-Guinardó i l'Eixample. A tots els altres
districtes els valors obtinguts estan per sota de lamitjana de la
ciutat, amb els valors extrems de Nous Barris on, tanmateix,
la superfície mitjana per habitatge és de 101 m2. Altrament, tot
i que són dades que corresponen només a uns pocs expedients,
el nombre de dormitoris per habitatge és superior a tres a

pràcticament tots els districtes.
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Qualificacions urbanístiques

Quant a la tipologia dels edificis, és evident que la
qualificació urbanística dels terrenys sobre què s'assenten
determina decisivament les característiques. Així, el 59 % dels
edificis—que representen el 69 % dels habitatges— s'ha previst
construir-los en zonesqualificades de densificació urbana,
siguin 13a—edificació intensiva, amb alçades de fins a 6 pisos,
segons l'amplada del carrer— o 13b —edificació semiintensiva,
de fins a 4 pisos i menor volumetria permesa. A la zona 13a, la
mitjana d'habitatges per edifici és de 14.8 i a la 13b de 7.2.
La primera predomina a les edificacions previstes a l'Eixample
i la segona a les d'Horta-Guinardó i Nou Barris.

El segon gran grup en termes d'edificis és el d'aquells a

ubicar en zona d'edificació afflada (zona 20); tanmateix, tot
i que constitueixen el 15 % dels edificis previstos, només
representen el 3 % de tots els habitatges. Això és a causa que
la normativa urbanística estableix unes alçades màximes de
planta i dos pisos —en alguns casos pot arribar fins a 4— i això
comporta que la gran majoria siguin cases per a una o dues
famílies i que la mitjana sigui de 2.1 habitatges per edifici.
A Sarrià-Sant Gervasi és on hi ha més edificacions d'aquest
tipus.
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Hi ha també edificacions en zona de nucli antic —sobretot
a Sants-Montjuïc i a Gràcia—, les quals representen el 19 % de
les edificacions i el 8 % dels habitatges. La majoria són
construccions per substitució de l'edificació antiga i més poques
ho són en zones amb Pla especial de Reforma Interior (PERI)
que en general és restrictiu volumètricament. La mitjana
d'habitatges per edifici és, tanmateix, baixa, només de 3.6.

El darrer gran grup és el dels habitatges a construir en zona

18, d'edificació segons volumetria específica. Amb el 3 % dels
edificis representa el 19 % dels habitatges, amb una mitjana de
66,3 % habitatges per edifici. Aquí trobem edificis de fins
a 7 plantes, la qual cosa combinada amb el fet que es tracta de
parcelles força grans, dóna unes dimensions de la promoció
força elevades, sobretot tenint en compte el context general,
que és de petites promocions..

Quant a la qualitat dels habitatges, les dades disponibles de
-moment només es refereixen a un segment poc nombrós

habitatges i no permeten treure'n gaires conclusions encara.

Tanmateix, el nombre de banys per habitatge se situa al voltant
de dos i el nombre de dormitoris per bany osci•a entre 1.5
i 1.9, la qual cosa implica uns estàndards de qualitat notables,
si més no en relació amb el parc d'habitatges preexistent.
Equipaments com ara la installació de gas són quasi generals,
mentre que la disponibilitat de jardí arriba vora la meitat dels
casos de què disposem d'informació.



G.4.
Llicències d'obres de construccions
de nova planta corresponents a edificis
residencials a hotels

(Aprovades en el període
gener-septembre de 1988)

• Edificis residencials unifamiliars
O 2-10 habitatges
o 11-40habitatges
• > 40 habitatges
• Hotels
• Residències

Font: Servei de Disciplina Urbanística de

l'Ajuntament de Barcelona
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V.1.1. Places d'aparcaments previstes a les llicències d'obres d'edificis residencials
concedides al període gener-setembre 1988

Districte

Places noves Places previstes Places previstes Places previstes
Nombre %

(%)
places existents (1986) habitatge previst

(%)
déficit places (1986)

1 - Ciutat Vella - 0,-

2 - Eixample 328 8,4 0,33 1,4 2,9

3 - Sants-Montjuïc 622 15,9 1,85 2,0 2,5

4 - Les Corts 306 7,8 0,96 2,4 7,3

5 - Sarrià-St. Gervasi 591 15,1 0,98 5,4 4,6

6 - Gràcia 245 6,3 0,54 2,1 13,1

7 - Hora-Guinardó 499 12,7 1,23 3,2 2,2

8 - Nou Barris 361 9,1 1,04 2,5 1,5

9 - Sant Andreu 798 20,4 2,33 2,5 6,4

10 - Sant Martí 167 4,3 0,46 1,3 0,5

Total 3.917 it, 100,0 0,91 2,5 2,4

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Disciplina Urbanística i pel Servei de la Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

L'oferta de places d'aparcament en els nous edificis residencials

A les llicències d'obres concedides en els tres primers
trimestres del 1988 es preveu la creació de 3.917 places
d'aparcament, amb una mitjana de 2.5 places per habitatge.

Aquest nombre de places representa un increment mitjà del
0,9 % del total -públiques i privades, cobertes i al carrer- de
places existents a la ciutat. Si tenim en compte que, en termes

d'estoc, hi ha 0.11 places d'aparcament en edifici veïnal per
cada habitatge construït, és evident que l'oferta que s'està
generant a hores d'ara té una ràtio d'aparcaments per habitatge
molt més favorable que la del parc existent. Tanmateix, el
nombre de nous edificis a construir és tan petit en relació amb
els ja existents, que la disponibilitat global de places
d'aparcament no s'hi veu afectada. De fet, el dèficit estimat de
places d'aparcament a Barcelona és de l'ordre de 163.000 i les
3.917 places previstes només representarien la cobertura d'un
2,4 % d'aquest dèficit.
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Per districtes, el nombre més important de places es crea a

Sant Andreu i a Sants-Montjuïc, seguits per Sarrià-Sant Gervasi
-molt condicionat per una sola promoció- i Horta-Guinardó
gràcies al fet que tenen la ràtio places d'aparcament/habitatge
més elevada. Sant Martí, en canvi, és el districte en què es

creen menys places i, juntament amb l'Eixample, és on
la relació places/habitatges és més baixa. Són precisament els
districtes on els edificis que es preveu construir tenen més
plantes, la qual cosa explica -juntament amb el fet que la
majoria d'aparcaments són en soterranis- els menors valors
de la ràtio places/habitatge.

A més del cas de la Ciutat Vella, on l'índex de cobertura és

el més baix i no es preveu la construcció de cap edifici
residencial, incorpori o no places d'aparcament, Sant Martí,
Nou Barris i també Sants-Montjuïc i Eixample són els districtes
que veuran menys alleugerit el problema de l'aparcament dels
residents en base als nous edificisd'habitatge previstos. Per
contra, és a Gràcia, les Corts i Sant Andreu on les noves places
representaran millores més importants en relació amb el dèficit

preexistent.



V.1.2. Locals comercials previstos a les llicències d'obres d'edificis residencials concedides
al període gener-setembre 1988

Districte

1 - Ciutat Vella

Locals comercials in2 locals comercials previstos
m2 locals comercials existents el 1986

(%)
2

In

ill~miem
%

2 - Eixample 9.236,5 24,3 0,98

3 - Sants-Montjüic 4.938,4 13,0 1,82

4 - Les Corts 3.779,8 10,0 3,22

5 - Sarrià - St. Gervasi 3.225,3 8,5 1,17

6 - Gràcia 2.831,1 7,5 1,42

7 - Horta-Guinardó 1.881,4 4,9 1,18

8 - Nou Barris

41111 4.780,5 12,6 2,66

I 9 - Sant Andreu 4.875,6 12,8 2,69

10 - Sant Martí 2.438,9 6,4 0,89

Total
k

37.987,5 100,— 1,26

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Disciplina Urbanística de l'Ajuntament de Barcelona i CEP,Àrees de nova centralitat.

L'oferta de locals comercials en els nous edificis residencials

El 38 % dels edificis que han obtingut llicència en els tres
primers trimestres de l'any destinaven les plantes baixes per a
usos comercials i similars, enfront del 25 % que les destinaran
a usos residencials. Cal tenir en compte que en un 28 % dels
projectes no s'especificava la destinació dels baixos de l'edifici
i que hi ha petits percentatges d'usos mixtos —residenciall
comercial, aparcament/comercial— que sumen el 9 % restant.

Es evident, doncs, que la tipologia dels edificis previstos, on
abunden les cases de poques plantes i les edificacions aïllades
fa que la proporció de baixos que es pensa destinar a activitats
comercials i similars sigui força inferior a la que existeix en el
conjunt de la ciutat, on predominen els blocs de pisos entre

mitgeres.

Aquesta vinculació de la presència de locals comercials a la
tipologia edificatória fa que sigui a l'Eixample on es concentra
la major proporció de nova oferta comercial. Les Corts i Nou
Barris són els altres districtes on el pes assolit en termes de m2
de locals comercials nous és superior al que aconseguien en

termes de nous habitatges. En canvi, a Horta-Guinardó, Sarrià
Sant Gervasi i també a Sant Martí, el decantament de les noves
edificacions té un componentmolt més residencial que
comercial en relació amb la resta de la ciutat.

Ara, si comparem la superfície comercial projectada en

relació amb la superfície comercial preexistent, l'increment
previst és de l'ordre de l'1,26 % i són els districtes de les Corts,
Sant Andreu i Nou Barris els que experimenten creixements
superiors, mentre l'Eixample i Sant Martí se situen en les
darreres posicions.
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V.2. Valors de venda dels habitatges nous a Barcelona (2n. trim. 1988/2n. trim. 1987)
Valors de recupercussió del preu del sól sobre els habitatges nous a Barcelona

Valors de venda dels habitatges Valors de repercussió del preu del sol

VV-1988

(pts/m2)
VV-1987

(pts/m2)
440.000 220.000
310.000 190.000
197.100 150.000
208.100 138.000
187.300 126.000
162.300 125.000
188.500 120.000
170.100 110.000
183.000 146.000
105.000 78.000
135.000 88.800
127.200 87.000
122.100 90.000
121.600 78.000
111.400 70.000

127.700 85.000

Pedralbes
M. Girona/Capità Arenas

Sant Ramon

Eixample Dreta Alta
Eixample Esquerra
Eixample Dreta Baixa

Les Corts
Via Augusta
Font d'en Fargues
Clot
Maragall
Sants

Camp de l'Arpa
Badal
Zona Franca
Poblenou
Ciutadella

1988/87

,~ígILLB.
100,0
63,2
31,4
50,8
48,6
29,8
57,1
54,6
25,3
34,6
52,0
46,2
35,7
55,9
58,7
50,2
21,4

VR-1988

(pts/m2)
VR-198 191,8,CA(pts7/m2)

175.000
130.000
75.000

79.000

69.000

hik. 57.500

pr 70.000
61.500
67.500
32.000
45.000

42.000
40.000
39.500
36.000
42.000

66.000
62.000
45.000
40.000
35.000
34.800
32.200
28.600
43.400
21.000
20.400
20.000
16.500
16.500
15.000
19.300
24.900

Font: Centre de Política de Sol i Valoracions (UPC). Estudi en curs d'elaboració encarregat per Informació Cartogràfica i de Base, S.A.

165,2
109,7
66,7
97,5
97,1
65,2
117,4
115,0
55,5
52,4
120,6
110,0
142,2
139,4
140,0
117,6
58,8

El Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV), de la
Universitat Politècnica de Catalunya, per encàrrec de l'empresa
municipal del manteniment i actualització permanent del
cadastre, ha efectuat durant el 2n. trimestre de 1988 una

prospecció del mercat d'habitatges de nova planta a Barcelona.
S'han estudiat 50 promocions que corresponen a la pràctica
totalitat de les que es trobaven en el mercat i les dades
obtingudes són les que es reprodueixen al quadre i al mapa
adjunt.

Segons el CPSV, la reducció de l'activitat constructora
a Barcelona -per exhauriment dels solars vacants- i la
desaparició de les promocions d'habitatges de protecció oficial
-pels desacords entre l'Administració central i autonòmica
i pel preu màxim establert per a aquest tipus d'habitatges,
esdevingut obsolet fins i tot als barris perifèrics de la ciutat,
a causa dels increments dels preus del sòl- han conduït a un

augment generalitzat del preu dels habitatges de nova planta.
Aquest increment en relació amb el 2n. trimestre del 1987,
oscillaria entre el 20 i el 90 % i el preu mitjà hauria passat de
120 a 180.000 ptes/m2, és a dir, amb un augment del 50 % per
al conjunt de Barcelona.
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Com es reflecteix en el quadre, si bé els superiors increments
es produeixen a les zones de més categoria, on la construcció
de cases unifamiliars en filera substitueix els blocs aïllats, als
barris més perifèrics, per la desaparició dels habitatges de
protecció oficial, els increments també superen la mitjana de la
ciutat.

Tenint en compte que els costos de construcció només s'han
incrementat d'un 5 a un 6 %, el CPSV arriba a la conclusió que
l'increment dels habitatges nous es deu bàsicament a l'augment
del valor de repercusió del preu del sòl per cada m2 construït.*

Així, es considera que en el període observat, el valor de
repercussió ha augmentat d'un 100 % en el conjunt de la
ciutat. Per zones, tornen a produir-se els majors increments als
sectors de més estànding i també als de menys, amb molt
poques diferències, mentre als mitjans és on l'increment és més
moderat, sempre, però, per sobre del 50 %.

* És a dir, dos solars amb el mateix preu per m2 del sòl podengenerar repercussions
sobre el preu final de cada in2 construït diferents, en funció del nombre de m2 de sostre

que la normativa urbanística permeti construir per cada rit2 de sol existent.



G.5.
Valors de venda dels habitatges nous
i derepercussiódelpreu del sòl

(Ns./m2) (2n. trimestre de 1988)
NIN Valors de venda

Pts./m2 útil
• Valors de repercussió

Pts./m2 sostre

Font: C.P.S.V.

imø

111.400
36.000

127.200
42.000

121.600
39.500

187.300
69.000

225.000
87.000

350.000
152.000

208.100
79.000

162.300 105.000
57.500 22.000

121.447 127.667
39.500 42.000



V.3. Construcció d'habitatges i projectes visats
Projectes d'habitatges visats pel CoNegi d'Arquitectes

(prov. Barcelona)

.

Habitatges
(Barcelona

acabats
ciutat)

Any Unitats Any Unitats

1982 19.211 1982 5.221

1983 16.188 1983 4.011
1984 13.644 1984 3.254
1985 15.260 1985 3.456
1986 11.621 1986 3.085

1987 17.919 1987 2.771

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

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

Variació (%)
2n.tr. 1988

2n.tr. 1987

1987

1986

Projectes d'habitatges visats 30,2 54,2
Habitatges acabats —10J
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Després del canvi de tendència experimentat l'any 1987 pel
que fa a projectes d'habitatges visats pel Col.legi d'Arquitectes,
la variació en el primer semestre de l'any en relació amb el
mateix període de l'any 1987 ha estat de l'ordre del 30 %.

Aquesta evolució confirma el bon moment pel qual travessa
el mercat immobiliari de l'entorn de Barcelona i dóna
consistència a les expectatives amb què opera el sector de la
construcció.



VI. Població





VI.1.

Any

Evolució de, la població resident a Barcelona

Immigrants
(d)

Emigrants
(e)

Saldo

migratori
(f)=(d)-(e)

Evolució
total

(g)=(c)+(f)

Població
estimada*
(milers)

Població
INE

(milers)
Naixements

(a)
Defuncions

(b)

Creixements
vegetatiu
(c)=(a)-(b)

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
lr. tr. 3.576 4.673 -1.097 3.227 4.501 -1.274 -2.371
2n. tr. 3.649 3.725 -76 2.042 4.099 -2.057 -2.133
3r. tr. 3.524 3.486 38 1.852 3.953 -2.101 -2.063
4r. tr. 3.664 4.205 -541 1.811 3.366 -1.555 -2.096

1987 13.843 15.292 -1.449 10.364 21.373 -11.009 -12.458 1.760 1.714

lr. tr. 3.432 4.311 -879 2.217 4.269 -2.052 -2.931
2n. tr. 3.542 3.556 -14 2.643 5.709 -3.066 -3.080
3r. tr. 3.492 3.626 -134 2.757 6.003 -3.246 -3.380
4t. tr. 3.377 3.799 -422 2.748 5.393 -2.645 -3.067

1988
lr. tr. 3.432** 4.188** -756** 2.732 5.636 -2.904 -3.660** 1.757**
2n. tr. 3.283** 3.449** -166** 2.566 6.089 -3.523 -3.689** 1753**

Notes: * Població estimada per Pikrea d'Economia i Empreses incorporant a les dades del padró de 1981 les altes per omissió produïdes en el qu'nquenni següent i refent la sène en

base al saldo vegetatiu i al saldo migratori.
Les dues sèries de població fan referència a 31/Des, de cada any, amb l'excepció del període 1980/1985 que és referida a 31/març de l'any següent.

** Estimacions a partir de dades que inclouen nascuts de pares no residents i defuncions de no residents.

Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades del Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

,

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

Naixements -7,3
Defuncions -3,0
Immigrants -2,9
Emigrants 6,7

Les xifres de naixements i defuncions de residents durant
el primer semestre de l'any, tot i el seu caràcter provisional,
dibuixen un manteniment de les tendències respectives seguides
en els darrers anys. Pel que fa al nombre de naixements,
continua disminuint la taxa de natalitat, malgrat el
comportament del primer trimestre. La disminució en el
nombre de defuncions, en comparació amb els primers
semestres dels dos anys anteriors, es pot deure en gran part
a la bonança de l'hivern passat, acabant de confirmar el que
ja s'intuïa amb la dada del 4t. trimestre de 1987.

En relació amb els components del saldo migratori,
la immigració que s'ha donat d'alta com a resident durant
el primer semestre és lleugerament superior al flux observat
durant el mateix període de l'any passat. Per contra, sembla
detectar-se un sensibléaugment en el nombre de persones que
es donen de baixa com a residents.

En definitiva, les dades agregades de creixement vegetatiu
i saldo migratori durant el primer semestre segueixen la
mateixa evolució marcada durant el darrer decenni, on el saldo
migratori ha condicionat el comportament de la variable.
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VI.2. Principals
de Barcelona

Nombre
d'ordre

municipis de la regió metropolitana

Municipi

de destinació

Nombre

d'emigrants
suburbans

dels emigrants
(1984-1986 i 2n.

suburbans
semestre de 1987)

Immigrants
Nombre de
residents

(padró 1986)
(%)

Residents

1 L'Hospitalet 3.552 279.779 1,3
2 St. Cugat 2.254 30.633 7,4
3 Badalona 1.899 225.016 0,8
4 Cerdanyola 1.597 53.546 3,0
5 Sta. Coloma 1.274 135.258 0,9
6 Castelldefels 1.100 27.932 3,9
7 El Prat de Llobregat 1.002 63.052 1,6
8 Esplugues 947 47.670 2,0
9 Rubí 864 46.360 1,9

10 Masnou 837 15.169 5,5
11 Vilassar Mar 823 10.144 8,1
12 Premià Mar 781 20.068 3,9
13 Alella 677 5.287 12,8
14 St. Adrià de Besos 670 34.735 1,9
15 Barberà del Vallès 624 29.917 2,1
16 Sta. Perpètua 614 15.051 4,1
17 Sabadell 606 186.115 0,3
18 Cornellà de Llobregat 600 86.928 0,7
19 St. Boi de Llobregat 588 75.782 0,8
20 St. Quirze del Vallès 492 6.470 7,6
21 Montcada i Reixac 478 25.499 1,9
22 Granollers 475 47.967 1,0
23 St. Just Desvern 473 11.022 4,3
24 Corbera de Llobregat 443 3.593 12,3
25 Sitges 441 11.889 3,7
26 Viladecans 424 45.071 0,9
27 Gava 404 32.351 1,2
28 Mataró 397 100.021 0,4
29 Terrassa 383 160.105 0,2
30 Pineda 362 13.951 2,6
31 Lliçà d'Amunt 355 3.775 9,4
32 Mollet del Vallès 353 38.407 0,9
33 Ripollet 348 25.833 1,3
34 Palau Plegamans 329 4.724 7,0
35 °~-

- Vilanova i la Geltrú 324 44.976 0,7

Font: CPSV. Emigració isuburbanització a Barcelona. Estudi en curs de realització encarregat per l'Àrea d'Economia i Empreses de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Al voltant de la meitat dels barcelonins que deixen de residir
a la ciutat, no se'n van gaire lluny d'aquesta, sinó que ho fan
a municipis més o menys propers a Barcelona on, sovint,
continuen treballant-hi o estudiant-hi o, si més no, s'hi
desplacen per motius de lleure, compres o serveis. És el que
s'anomena fenomen de la suburbanització.

En aquest quadre i en el gràfic que l'acompanya s'han indicat
els municipis de la província de Barcelona que entre 1984
i 1987 (llevat del lr. semestre de 1987, per al qual no es

disposa d'informació) han rebut almenys 300 residents
provinents de Barcelona. De l'observació d'aquests es dedueix
clarament que el factor proximitat a Barcelona és decisiu a

l'hora d'escollir la nova residència per a aquest tipus
d'emigrants. Pràcticament, tots els municipis contigus a la ciutat
es troben entre els que reben un major nombre
d'implantacions. Al marge d'aquesta primera corona, hi ha tres

línies clares d'expansió, dues de marítimes -costa del Maresme
i litoral del Baix Llobregat i el Garraf- i una altra terra endins
pel Vallès Occidental
i els municipis contigus del Vallès Oriental.
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La causa d'aquesta marxa de residents a Barcelona de la
ciutat, els motius pels quals s'escull un municipi de destinació
determinat, en especial pel que fa a l'oferta d'habitatges, i les
relacions que mantenen amb Barcelona, són l'objecte d'anàlisi
d'un estudi encarregat per l'Area d'Economia i Empreses al
Centre de Política del Sòl i Valoracions, de l'UPC, estudi de
què provenen aquestes primeres dades.

Tanmateix, i tan sols a la vista dels municipis de destinació,
es pot formular una primera hipòtesi que sovint es podria
contrastar.

Els barcelonins que cerquen resituar-se a l'entorn de la ciutat
pertanyien a dos grans blocs. Un de primer de persones que,
moltes vegades, busquen municipis del continu urbà a la
recerca de pisos, sovint de segona mà, més assequibles que els
de Barcelona. Es tractaria sovint de nous nuclis familiars que
cerquen el primer habitatge. Aquest grup predominaria a les
destinacions de l'Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, el Prat,
Sant Adrià, Sant Boi i potser també en d'altres de més
allunyats, on el factor de proximitat a la feina pot ser
determinant -Sant Boi, Sabadell, Barberà, Mollet,
Sta. Perpètua, Rubí, Granollers, Vilanova...



L'altre gran grup d'emigrants suburbans fóra els d'aquells
que, pertanyents més aviat a classes mitjanes i professionals,
sovint amb fills petits, cerquen una major qualitat ambiental
i un altre tipus d'habitatges (cases adossades o unifamiliars)
en el context d'uns preus que, a nivell similar de qualitat,
no han pujat encara tant com els de Barcelona.

Tenint ben present que en cap cas no es pot parlar de
compartiments estancs en l'adscripció de cada municipi, aquest
grup predominaria a la resta dels principals punts de destinació,
caracteritzats per un entorn ambiental de qualitat, unes
promocions d'habitatge d'aquests tipus i una connexió amb
Barcelona, per carretera i en transport públic, bona o almenys
acceptable. Aquests municipis tenen també, per regla general,
un nombre relativament petit d'habitants i l'impacte que la
immigració suburbana procedent de Barcelona els produeix pot
ser mol accentuat, amb totes les conseqüències econòmiques,
sociològiques, urbanístiques i de dotació de serveis
i infrastructures que se'n deriven.

Així, dels 35 municipis aquí enumerats, n'hi ha 2 per als
quals la immigració barcelonina en aquests tres anys i mig
representa increments de més del 10 % en la població inicial,
6 més en què supera el 5 % i altres 5 per sobre del 3 %. Això,
en una època de quasi inexistent creixement vegetatiu
i d'escassa immigració provinent de la resta de l'Estat,
constitueix un dels fenòmens demogràfics més rellevants que
s'estan produint.

G.6.

Principals municipis de destinació
dels emigrants suburbans
de Barcelona

Nombre d'emigrants
El > 2.000
CI 1.000-2.000
Cl 500-1.000
C1 300-500

Font: C.P.S.V.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

L'Hospitalet
St. Cugat
Badalona

Cerdanyola
Sta. Coloma de Gramenet
Castelldefels
El Prat de Llobregat
Esplugues
Rubí
Masnou
Vilassar de Mar
Premià de Mar
Alella
St. Adrià de Besòs
Barberà del Vallès
Sta. Perpètua de Mogoda
Sabadell
Cornellà de Llobregat

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

St. Boi de Llobregat
St. Quirze del Vallès
Montcada i Reixac
Granollers
St. Just Desvern
Corbera de Llobregat
Sitges
Viladecans
Gavà
Mataró
Terrassa
Pineda

Lliçà d'Amunt
Mollet del Vallès

Ripollet
Palau de Plegamans
Vilanova j la Geltrú



VI.3. Canvis de residència cap a fora del municipi (per intervals d'edats) (1984-1987)

Intervals
d'edats

Persones (1984-1986) Persones 1987 Distribució
,

Nombre %
de la població

Nombre ~ resident 1986 %

0-15 12.271 20,9 4.643 21,7 19,4
16-25 10.890 18,5 4.066 j 19,0 15,6
26-35 13.765 23,4 4.916 23,0 13,3
36-55 12.545 21,3 4.639 21,7 25,4
56-65 4.878 8,3 1.669 7,8 12,5
> 65 4.497 7,6 1.441 6,8 13,8

58.846
, 100,— 21.374 100,— 1 ,—

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

El comportament de l'emigració durant l'any 1987 confirma
la tendència a l'abandó de la ciutat com a residència habitual
per part de la gent més jove en un percentatge superior que
no pas la gent de més edat. Fins i tot, aquesta característica
sembla accentuar-se, ja que el 40,7 % del total que abandona
la ciutat com a residència té menys de 26 anys, un percentatge
lleugerament superior a l'experimentat en el trienni anterior,
i que contrasta notablement amb el 35 % que representa aquest
fragment de la població segons les dades del padró de 1986.
La discrepància és encara més notable si hom se centra en el
segment de població d'entre 26 i 35 anys.
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Pel que fa al conjunt de la població de més de 55 anys,
només representa un 14,6 % de la població que deixa
Barcelona, quan segons el padró té un pes superior al 26 %.



Annex
L'estructura territorial de Barcelona
Aproximació a partir del cadastre





Introducció

L'actualització del cadastre de Barcelona ha donat lloc a la

realització d'una sèrie d'investigacions i treballs previs
comandats per Informació Cartogràfica i de Base, S.A. amb la
participació directa del Centre de Política de Sòl i Valoracions
de l'UPC, que constitueixen una aproximació molt acurada
i interessant a l'estructura social i territorial de Barcelona.

Amb el propòsit d'aprofitar aquesta disponibilitat
d'informació detallada i desagregada al nivell de barri, s'ha
considerat oportú acostar-se a l'estratificació de la ciutat en
funció de les característiques objectives del parc d'habitatges
existent, característiques que vindran mesurades per ràtios com
ara el nombre d'habitants per habitatge, els m2 de sostre per
habitant i el valor cadastral per habitatge. Aquestes ràtios han
estat elaborades per la Coordinació de Serveis de Finances de
l'Ajuntament de Barcelona en base al cadastre i al padró de
població de 1986.

Aquesta informació té coma valors més rellevants la
desagregació amb què es presenta, l'exhaustivitat de tota
informació censal i la seva relativa proximitat en el temps, ja
que el treball de camp en què es basa la revisió cadastral s'ha
desenvolupat durant els anys 1984-1987; el 1987 s'elabora la
Ponència de Valoració que s'aprova a finals d'any.

Com a punt més feble d'aquesta font d'informació s'ha
d'esmentar la impossibilitat de conèixer en la pràctica amb
el mateix nivell de desagregació i exhaustivitat el nombre
d'habitatges desocupats o bé ocupats per no residents. Aquest
fet pot provocar un cert biaix, sempre poc significatiu en

termes absoluts, en el valor de les ràtios d'habitants per
habitatge i m2 per habitant en aquells barris on aquest fenomen
dels habitatges desocupats sigui més rellevant en relació amb
la mitjana de Barcelona.

Les dades del cadastre ens indiquen que Barcelona disposa
de vora set cents mil habitatges —exactament, 697.028—, dels
quals 2/3 són de propietat horizontal i 1/3 ho són de propietat
vertical. Sintèticament, la propietat horitzontal d'un edifici es
produeix quan aquesta està compartimentada i delimitada en

funció dels diferents habitatges i locals existents. La propietat
vertical indica que hi ha un sol propietari per edifici o que, si
n'hi ha més d'un, aquests són copropietaris de tot l'edifici
alhora en un percentatge determinat però sense haver fet
particions que compartimentin la propietat. Bàsicament, els
edificis en propietat vertical són anteriors al 1960 —any en què
es promulga la llei de Propietat Horitzontal— i en molts casos

són de lloguer. A les zones d'edificació més antiga —Ciutat
Vella, Dreta de l'Eixample— és on la seva presència és
superior i on les dades a què després ens referirem sobre
propietat horitzontal poden ser menys representatives del parc
d'habitatges total.

Els set-cents mil habitatges representen més de 56 milions
de m2 de sostre, és a dir, amb una mitjana de 80,4 m2 de
sostre per cada habitatge. Això representa que hi ha 2,44
residents per cada habitatge i, per tant, que a cada barceloní
li tocarien com a mitjana 32,9 m2 de sostre.

El parc d'habitatges de Barcelona —limitant-nos a partir
d'ara als de propietat horitzontal— està valorat a efectes
cadastrals en 1,5 bilions de ptes., de manera que a cada
habitatge li correspondria un valor mitjà de 3,213 milions
de ptes., amb un valor per m2 de 40.250 ptes.

Tanmateix, com és ben sabut i les xifres ho evidencien prou,
la valoració en termes absoluts dels habitatges i els m2 de sostre

que els corresponen que es fa al cadastre és sempre molt
inferior —almenys en un 50 %— a la que els correspondria
en termes de mercat.

Per tant no té tanta rellevància analitzar els valors absoluts
com comparar les diferències relatives existents entre les
diverses zones de la ciutat com a forma d'aproximació
a l'estratificació abans esmentada. Aquestes consideracions cal
fer-les extensives també a les ràtios més físiques —m2 de sostre

per habitant, m2 de sostre per habitatge—, que potser
en termes absoluts estiguin una mica sobrevalorades.
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A.1 Residents de dret per habitatge
Distribució per barris

Residents/habitatge
Barri valor absolut n. Índex
Bon Pastor 2,97 121,7
Verneda 2,96 121,3
Roquetes - Verdum 2,96 121,3
Trinitat Vella 2,86 117,2
C. Meridiana - Vallbona 2,82 115,6
Cases de Besòs 2,81 115,2
Horta 2,78 113,9
Vall d'Hebron 2,77 113,5
Zona Franca - Port 2,77 113,5
Vilapicina - Turó Peira 2,69 110,2

Sagrera 2,66 109,0
Congrés 2,62 107,4
Pedralbes 2,59 106,1
Sant Andreu 2,54 104,1
Guinardó 2,53 103,7
Fort Pius 2,50 102,5
Vallcarca 2,45 100,4
Sarrià 2,45 100,4
Les Corts 2,45 100,4
Montjuïc 2,44 100,0
Sants 2,39 98,0
Bordeta - Hostafrancs 2,38 97,5
Poblenou 2,38 97,5
Sant Gervasi 2,36 96,7
Sagrada Família 2,36 96,7
Estació del Nord 2,32 95,1
Clot 2,31 94,7
Font de la Guatlla 2,30 94,3
Sant Antoni 2,26 92,6
Esquerra Eixample 2,25 92,2
Gràcia 2,23 91,4
Poble-Sec 2,21 90,6

Barceloneta 2,16 88,5
Dreta Eixample 2,11 86,5
Gòtic 1,98 81,1
Raval 1,96 80,3
Parc 1,81 74,2
Vallvidrera - Les Planes 1,25 51,2

Mitjana Barcelona 2,44 100,0
Font: Coordinació de Serveis de Finances, Ajuntament de Barcelona. Elaboració
pròpia.

Densitat de població de dret per habitatge
A Barcelona, relacionant la població resident empadronada

el 1986 amb els habitatges del cadastre, en resulta una mitjana
d'habitants per l'habitatge de 2,44 persones en un interval total
que s'estén entre l'1,25 de valor mínim, a Vallvidrera-Les
Planes, fins al 2,97 de màxim, al barri del Bon Pastor.

Aquest interval format pels valors dels 38 barris es pot
dividir en tres subintervals:

- Els barris amb una ràtio habitants per habitatge superior
en més d'un 10 % a la mitjana de la ciutat (>110 en nombres
índex).

- Els barris amb una densitat de població per habitatge
al voltant de la mitjana (entre 90 i 110 en nombres índex).

- Els barris amb una densitat de població per habitatge
inferior en més d'un 10 % a la mitjana (<90 en nombres
índex).
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El primer grup, el de superior densitat de població per
habitatge, estarà format per un total de 10 barris on resideix el
29,7 % de la població de la ciutat. Aquest grup de barris, fora
de l'excepció del de la Zona Franca-Port, forma un continu
urbà al nord de la ciutat, la darrera gran zona d'expansió
demogràfica de Barcelona, on es van assentar les onades
immigratòries més recents. Tal com es pot veure al quadre
i gràfic corresponents, aquesta gran àrea de major densitat
d'habitants per habitatge és polaritzada al districte de Nou
Barris i s'estén cap als barris més perifèrics dels districtes
d'Horta-Guinardó, St. Andreu i St. Martí. Són barris que
durant els anys 1983-1986 han mantingut una dinàmica
constructora de nous habitatges clarament per sota de la
mitjana, amb l'excepció del barri del Besòs i de la Verneda.
Això pot fer pensar que pel cantó de les noves promocions no

hi ha un excessiu parc desocupat que pugui incidir sobre la
densitat d'habitants per habitatge.

El segon grup és constituït per 22 barris, on resideix
el 61,4 % de la població censada a Barcelona. Els barris
compresos en aquest grup formen una anella sense trencaments

entorn del tercer grup format pels de densitat de població per
habitatge més baixa, i que s'analitzarà més endavant. És un

grup realment heterogeni, donat que hi tenen cabuda tant els
antics nuclis urbans que Barcelona va anar incorporant
paulatinament, com ara Sant Martí, Sant Andreu, Gràcia,
Sarrià-Sants, Les Corts i Sant Gervasi, com els de nova

urbanització, com ara Pedralbes i Vallcarca.

L'únic factor comú que sembla existir entre tots ells, amb
l'excepció del de St. Andreu, és la seva ubicació al voltant de
Ciutat Vella i l'Eixample formant un primer cinturó d'expansió
del nucli originari de la ciutat. La majoria de barris d'aquest
grup han viscut en el període 1983-1986 un ritme de construcció
de nous habitatges superior a la mitjana, símptoma de les zones
de Barcelona més dinàmiques quant a assentament de nova

població.

El darrer grup format pels barris amb una menor densitat de
població per habitatge, hostatja el 8,9 % dels residents de la
ciutat, distribuits en 6 barris (els 4 de Ciutat Vella, la Dreta
de l'Eixample i Vallvidrera-Les Planes). Aquest grup està
constituït pel nucli antic de la ciutat i el segment també més
antic del seu primer eixample, a més del més perifèric dels seus

barris, sense contigüitat amb la trama urbana de la ciutat.

A Ciutat Vella i a la Dreta de l'Eixample el nucli familiar
es redueix sovint a una o dues persones. Això és a causa de
l'accentuada presència de gent gran, que es manté a la zona

perquè s'estan en pisos de lloguer antics i molt baixos, i de
l'escassa atracció per a la gent més jove a causa del
deteriorament dels habitatges. En altres ocasions, els
propietaris retenen els pisos desocupats esperant que es buidi
tot l'edifici per poder enderrocar-lo o transformar-lo
radicalment. A Ciutat Vella especialment, la baixa densitat
d'habitants per habitatge es pot explicar en bona part per
l'existència d'un nombre relativament elevat d'habitatges
desocupats que no reuneixen unes mínimes condicions
d'habitabilitat o bé d'habitatges ocupats per no residents
de dret, és a dir, per població flotant de diversos tipus.

A la zona central de l'Eixample, en canvi, la substitució
d'usos residencials per usos terciaris, sovint mantenint les
edificacions originals amb un mínim de reformes, fa que la
ràtio residents per habitatge disminueixi fins als nivells més
baixos de la ciutat.



G.7.
Residents de dret per habitatge

Residents/habitatge
> 2,68
entre 2,20 i 2,68

EJ<2,20

1.1. Barceloneta
1.2. Parc
1.3. Gòtic
1.4. Raval
2.1. Sant Antoni
2.2. Esquerra Eixample
2.3. Dreta Eixample
2.4. Estació Nord
2.5. Sagrada Família
3.1. Poble Sec
3.2. Montjuïc
3.3. Zona Franca-Port
3.4. Font de la Guatlla
3.5. Bordeta-Hostafrancs
3.6. Sant
4.1. Les Corts
4.2. Pedralbes
5.1. Sant Gervasi
5.2. Sarrià
5.3. Vallvidrera-Les Planes
6.1. Gràcia
6.2. Vallcarca
7.1. Guinardó
7.2. Horta
7.3. Vall d'Hebron
8.1. Vilapiscina-Turó de la Peira
8.2. Roquetes-Verdum
8.3. Ciutat Meridiana-Vallbona
9.1. Sagrera
9.2. Congrés
9.3. Sant Andreu
9.4. Bon Pastor
9.5. Trinitat Vella
0.1. Fort Pius
10.2. Poblenou
10.3. Barris Besos
10.4. Clot
10.5. Verneda



A.2. Disponibilitat de sostre per resident

Barri

m2/hab.
valor absolut n. índex

Vallvidrera - Les Planes 92,20 280,1
Pedralbes 60,81 184,7
Dreta Eixample 57,45 174,5
Sant Gervasi 50,89 154,6
Sarrià 50,02 151,9
Gòtic 48,41 147,1
Esquerra Eixample 40,00 121,5
Parc 39,20 119,1
Sant Antoni 36,20 110,0

Estació del Nord 36,02 109,4
Les Corts 34,40 104,5
Vallcarca 34,07 103,5
Gràcia 33,51 101,8
Raval 32,84 99,8
Font de la Guatlla 32,73 99,4
Fort Pius 31,68 96,2
Montjuïc 31,47 95,6
Sagrada Família 31,43 95,5
Clot 30,97 94,1
Bordeta - Hostafrancs 30,33 92,1
Sants 29,84 90,6

Poblenou 29,52 89,7
Guinardó 29,13 88,5
Sant Andreu 28,92 87,8
Poble-Sec 28,70 87,2
Sagrera 28,27 85,9
Congrés 27,84 84,6
Zona Franca - Port 26,37 80,1
Verneda 25,22 76,6
Horta 25,18 76,5
Vilapicina - Turó Peira 25,07 76,2
Vall d'Hebron 24,39 74,1
Cases de Besòs 23,31 70,8
C. Meridiana - Vallbona 22,65 68,8
Roquetes - Verdum 21,98 66,8
Trinitat Vella 21,68 65,9
Bon Pastor 20,62 62,6
Barceloneta 20,34 61,8

Mitjana Barcelona 32,92 100,0

Font: Coordinació de Serveis de Finances. Ajuntament de Barcelona. Elaboració

pròpia.
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Aquesta és una variable aproximativa a la densitat en

l'ocupació dels habitatges i en principi és inversament
proporcional a l'estatus d'aquests: a més densitat, menys
estatus; i a l'inrevés. Tanmateix, la variable antiguitat també hi
influeix: els pisos antics eren més grossos i a les zones amb més
edificació antiga -Ciutat Vella, Eixample- això afavorirà un

increment de la ràtio sostre/resident. Hi ha també, òbviament
una certa correlació inversa amb la ràtio anteriorment
analitzada, nombre de residents per habitatge que, tanmateix,
no és exacta, tal com ho demostren les dades obtingudes.

La mitjana de m2 de sostre/habitatge pel conjunt de la ciutat
és de 32,92 m2, en un interval que es mou entre una

disponibilitat mínima de 20,34 m2/hab. corresponent a la
Barceloneta i un màxim de 92,20 a Vallvidrera-Les Planes.
A grans trets, un resident a la Barceloneta o al Bon Pastor

disposa com a mitjana de poc més de 20 m2 de sostre, mentre
un de resident a la Dreta de l'Eixample o a Pedralbes disposa
d'una superfície al voltant dels 60 m2, deixant de banda el valor
extrem del barri Vallvidrera-Les Planes. En aquest barri, el
nombre de residents no arriba a 2.000 i hi ha un gran nombre
de cases unifamiliars -sempre de superiors dimensions- i fins
i tot de segones residències, que compten a l'hora de
quantificar els residents.

Aplegant els barris en tres grups segons el valor d'aquesta
ràtio (m2/hab.), es dibuixa un eix molt dar que va des de
Ciutat Vella fins a Vallvidrera-Les Planes, passant per
l'Eixample i Sarrià-St. Gervasi. En total, són 9 barris amb el
24,1 % de la població de la ciutat que compten amb més de 36
m2 de sostre/habitant (un 10 % o més per sobre de la mitjana).
En aquest grup actuen, doncs, els dos factors abans esmentats:

la qualitat i l'estatus als barris de Sarrià-Pedralbes, l'antiguitat
als dos de Ciutat Vella i una combinació dels dos, encara que
menys intensa, a l'Eixample i a Sant Antoni.

El 31 % de la població de Barcelona viu amb una

disponibilitat de m2/hab. a l'entorn de la mitjana, amb una

dispersió màxima del 10 %. Es tracta de dotze barris continguts
entre si i a l'eix traçat pels que disposen de més sostre per
capita i inclou la majoria de nuclis antics dels municipis
annexionats a finals de segle passat.

El restant 44,9 % dels residents a Barcelona disposa de
menys de 29,6 m2/hab. (un 10 % per sota de la mitjana).
Amb l'excepció de la Zona Franca-Port, el Poble-Sec i la
Barceloneta, la resta dels barris d'aquest grup es concentra als
districtes de la meitat nord de la ciutat, en concret als de Sant
Martí, St. Andreu, Horta-Guinardó i Nou Barris.



G.8.
Disponibilitat de sostre per resident
(m2/resident)
• > 36,2
• entre 29,6 i 36,2
•<29,6

1.1. Barceloneta
1.2. Parc
1.3. Gòtic
1.4. Raval
2.1. Sant Antoni
2.2. Esquerra Eixample
2.3. Dreta Eixample
2.4. Estació Nord
2.5. Sagrada Família
3.1. Poble Sec
3.2. Montjuïc
3.3. Zona Franca-Port
3.4. Font de la GuatIla
3.5. Bordeta-Hostafrancs
3.6. Sant
4.1. Les Corts
4.2. Pedralbes
5.1. Sant Gervasi
5.2. Sarrià
5.3. Vallvidrera-Les Planes
6.1. Gràcia
6.2. Vallcarca
7.1. Guinardó
7.2. Horta
7.3. Vall d'Hebron
8.1. Vilapiscina-Turó de la Peira
8.2. Roquetes-Verdum
8.3. Ciutat Meridiana-Vallbona
9.1. Sagrera
9.2. Congrés
9.3. Sant Andreu
9.4. Bon Pastor
9.5. Trinitat Vella
10.1. Fort Pius
10.2. Poblenou
10.3. Barris Besos
10.4. Clot
10.5. Verneda



A.3. Valor cadastral per
de propietat horitzontal

Barri

habitatge

Valor cadastrallhabitatge
milions n. índex 1

Pedralbes 13,385 416,6
Sarrià 8,566 266,6
Sant Gervasi 6,875 214,0
Dreta Eixample 5,187 161,4
Esquerra Eixample 4,351 135,4
Les Corts 4,115 128,1
Vallvidrera - Les Planes 3,760 117,0
Estació del Nord 3,653 113,7

Sagrada Família 3,410 106,1
Sant Antoni 3,308 103,0
Vallcarca 3,089 96,1
Fort Pius 2,997 93,3

Gràcia 2,868 89,3
Guinardó 2,666 83,0
Font de la Guatlla 2,627 81,8
Bordeta - Hostafrancs 2,563 79,8
Sants 2,526 78,6
Sagrera 2,478 77,1
Clot 2,417 75,2
Sant Andreu 2,296 71,5
Zona Franca - Port 2,290 71,3
Poblenou 2,233 69,5
Verneda 2,233 69,5
Congrés 2,198 68,4
Horta 2,193 68,3
Poble-Sec 2,072 64,5
Vall d'Hebron 2,005 62,4
Vilapicina - Turó Peira 1,991 62,0
Cases de Besòs 1,862 58,0
Gòtic 1,781 55,4
Roquetes - Verdum 1,741 54,2
Montjuïc 1,721 53,6
Bon Pastor 1,577 49,1
Trinitat Vella 1,514 47,1
C. Meridiana - Vallbona 1,485 46,2
Parc 1,438 44,8
Raval 1,291 40,2
Barceloneta 0,873 27,2

Mitjana Barcelona 3.213 100,0

Font: Coordinació de Serveis de Finances, Ajuntament de Barcelona. Elaboració
pròpia.

La relació valor cadastral per habitatge és la que dóna una

visió de síntesi i una aproximació a l'estructura territorial de
la ciutat. S'ha de tenir en compte, però, que malgrat la notable
desagregació que representa treballar amb 38 barris, en uns

casos més que en d'altres, hi pot haver una notable
heterogeneïtat interna en cadascuna d'aquestes zones perquè
el que aquí es presenta és el valor mitjà de cadascuna.

Els valors obtinguts mitjançant aquest indicador donen una

imatge de la ciutat molt contrastada i amb grans diferències
entre un nombre reduït de barris d'alt estànding i la gran
majoria dels restants.

Mentre la mitjana del valor cadastral per habitatge és
de 3,213 milions de pessetes -referit només a propietat
horitzontal, que recordem que representa unes 2/3 parts
del total d'habitatges-, un 26,4 % tenen un valor cadastral

superior a la mitjana en més d'un 10 %, és a dir, per sobre dels
3,53 milions de pessetes.
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En canvi, a l'entorn de la mitjana, en un interval entre 2,89
i 3,53 milions, només hi ha el 8,7 % del total d'habitatges en

règim de propietat horitzontal. La resta, gairebé el 65 % dels

habitatges, on resideixmés del 66 % de la població de la
ciutat, tenen un valor cadastral clarament inferior a la mitjana.
Aquests habitatges de menor qualitat i valor estan localitzats
en la seva pràctica totalitat en els districtes de Sant Martí, Sant
Andreu, Nou Barris, Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc, Ciutat
Vella i al Barri de Gràcia, que coincideix a grans trets amb els
barris on els seus residents compten amb menys m2 de sostre

per habitant. La diferència més notòria ve pel cas dels barris
de Ciutat Vella, que per un cantó es colloquen a la franja alta

quant a m2/habitant, i per l'altre són situats als darrers llocs pel
que fa a valor cadastral/habitatge. Aquesta aparent contradicció
s'explica perquè, com ja s'ha comentat, a Ciutat Vella
l'edificació és antiga i, en molts casos, els pisos són de grans
dimensions, n'hi ha molts de desocupats i les unitats familiars
són petites, fruit de l'envelliment de la població que hi viu.

Queda clar, doncs, que el valor cadastral mitjà per habitatge,
-3,213milions- és poc representatiu de la realitat de la ciutat
atès que només un escàs 9 % del cens de vivendes en règim de

propietat horitzontal es mou en una franja que es pot
considerar equiparable a la mitjana. Per ressaltar aquest
fenomen s'ha de tenir present l'enorme dispersió existent entre
els valors extrems de l'interval que va de 0,873 milions a la

Barceloneta fins els 13,385 de Pedralbes; en total, una relació
d'l a 15,3. Si es desestimen els dos valors extrems, la relació
valor màxim/valor mínim es redueix a menys de la meitat, en
concret 6,6.

Si dividim les mitjanes dels barris en segments del 20 %
al voltant de la mitjana de la ciutat (vegeu el gràfic adjunt),
resulta evident que el gran gruix d'habitatges se situa en valors
entre el 50 i el 70 % i el 70 i el 90 % de la mitjana. Amb
valors per sota del 50 % de la mitjana hi ha 6 barris que
representen el 5,2 % del total d'habitatges, en barris que d'una
banda inclouen tots els de Ciutat Vella -excepte el segment
entre la Rambla i la Via Laietana- i d'altres que pertanyen
a Sant Andreu i Nou Barris de l'altra, aquests contigus entre si
i a la perifèria més externa de la ciutat.

Els barris amb valors superiors a la mitjana corresponen als
districtes de l'Eixample, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi
pràcticament al complet.

En aquesta meitat superior hi ha molt menys barris
i habitatges que a la meitat inferior i els valors obtinguts són
molt més dispersos i extrems, fins al punt que l'interval més
important és el que correspon als barris amb valors cadastrals
més elevats.



G.9.
Valor cadastral per habitatge
(Milions de pts./habitatge)
• > 3,53
• entre 2,89 i 3,53

<2,89
1.1. Barceloneta
1.2. Parc
1.3. Gòtic
1.4. Raval
2.1. Sant Antoni
2.2. Esquerra Eixample
2.3. Dreta Eixample
2.4. Estació Nord
2.5. Sagrada Família
3.1. Poble Sec
3.2. Montjuïc
3.3. Zona Franca-Port
3.4. Font de la Guatlla
3.5. Bordeta-Hostafrancs
3.6. Sant
4.1. Les Corts
4.2. Pedralbes
5.1. Sant Gervasi
5.2. Sarrià
5.3. Vallvidrera-Les Planes
6.1. Gràcia
6.2. Vallcarca
7.1. Guinardó
7.2. Horta
7.3. Vall d'Hebron
8.1. Vilapiscina-Turó de la Peira
8.2. Roquetes-Verdum
8.3. Ciutat Meridiana-Vallbona
9.1. Sagrera
9.2. Congrés
9.3. Sant Andreu
9.4. Bon Pastor
9.5. Trinitat Vella
10.1. Fort Pius
10.2. Poblenou
10.3. Barris Besòs
10.4. Clot
10.5. Verneda



G.10. Distribució per intervals de les mitjanes per barris dels valors cadastrals
per habitatge en relació amb la mitjana de Barcelona
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A.4. Dades cadastrals en

Districtes/barris

relació amb el Padró d'Habitants
Nombre d'habitatges

de 1986

m2 sostre
total Habitants

(dades
Valor

(Milions
de ptes.)

provisionals)
Valor

cadastraladastral

Propietat
vertical

Propietat
horitzontal Total

habitatge
(M.ptes.)

Ciutat Vella

1.1. Barceloneta 4.778 3.491 8.269 363.988 17.896 3.048 0,873
1.2. Parc 8.591 4.643 13.234 937.363 23.915 6.675 1,438
1.3. Gòtic 5.923 2.898 8.821 844.504 17.444 5.162 1,781
1.4. Raval 14.359 7.034 21.393 1.379.634 42.009 9.083 1,291

Total 33.651 18.066 51.717 3.525.489 101.264 23.968 1,327
Eixample
2.1. St. Antoni 6.928 11.729 18.657 1.526.329 42.159 38.802 3,308
2.2. Esquerra Eixample 18.269 31.516 49.785 4.487.580 112.177 137.127 4,351
2.3. Dreta Eixample 11.804 10.826 22.630 2.740.962 47.708 56.153 5,187
2.4. Estació Nord 4.519 8.986 13.505 1.127.956 31.318 32.828 3,653
2.5. Sagrada Família 7.902 15.490 23.392 1.733.431 55.150 52.822 3,410

Total 49.422 78.547 127.969 11.616.258 288.512 317.732 4,045
Sants-Montjuïc
3.1. Poble Sec 7.447 10.109 17.556 1.112.853 38.770 20.941 2,072
3.2. Montjuïc 616 86 702 53.975 1.715 148 1,721
3.3. Zona Franca - Port 2.232 8.102 10.334 755.196 28.637 18.556 2,290
3.4. Font de la Guatlla 1.014 3.181 4.195 315.413 9.637 8.357 2,627
3.5. Bordeta-Hostafrancs 1.958 6.287 8.245 594.468 19.598 16.115 2,563
3.6. Sants 12.732 22.846 35.578 2.532.874 84.894 57.707 2,526

Total 25.999 50.611 76.610 5.364.779 183.251 121.824 2,407
Les Corts

4.1. Les Corts 6.420 24.268 30.688 2.582.865 75.083 99.857 4,115
4.2. Pedralbes 1.029 4.604 5.633 886.974 14.585 61.624 13,385

Total 7.449 28.872 36.321 3.469.839 89.668 161.481 5,593
Sarrià - St. Gervasi
5.1. St. Gervasi 15.649 32.588 48.237 5.796.623 113.900 224.057 6,875
5.2. Sarrià 4.922 9.792 14.714 1.800.645 35.996 83.877 8,566
5.3. Vallvidrera - Les Planes 1.289 300 1.589 182.743 1.982 1.128 3,760

Total 21.860 42.680 64.540 7.780.011 151.878 309.062 7,241
Gràcia
6.1. Gràcia 19.919 24.268 44.187 3.303.757 98.590 69.608 2,868
6.2. Vallcarca 4.651 9.642 14.293 1.192.825 35.015 29.787 3,089

Total 24.570 33.910 58.480 4.496.582 133.605 99.395 2,931
Horta - Guinardó
7.1. Guinardó 8.978 21.700 30.678 2.258.070 77.524 57.853 2,666
7.2. Horta 8.861 20.536 29.397 2.058.394 81.739 45.026 2,193
7.3. Vall d'Hebron 3.029 8.810 11.839 799.073 32.759 17.668 2,005

Total 20.868 51.046 71.914 5.115.537 192.022 120.547 2,362
Nou Barris

8.1. Vilapicina - T. Peira 6.446 21.862 28.308 1.906.691 76.048 43.532 1,991
8.2. Roquetes - Verdum 3.269 32.500 35.769 2.326.887 105.882 56.597 1,741
8.3. C. Meridiana - Vallbona 1.401 4.019 5.420 346.462 15.298 5.969 1,485

Total 11.116 58.381 69.497 4.580.040 197.228 106.098 1,817
Sant Andreu
9.1. Sagrera 5.179 15.740 20.919 1.574.475 55.697 39.000 2,478
9.2. Congrés 1.281 4.888 6.169 449.834 16.160 10.746 2,198
9.3. St. Andreu 5.681 14.773 20.454 1.500.801 51.893 33.925 2,296
9.4. Bon Pastor 2.066 2.771 4.837 296.156 14.365 4.369 1,577
9.5. Trinitat Vella 1.112 2.196 3.308 205.061 9.460 3.325 1,514

Total 15.319 40.368 55.687 4.026.327 147.575 91.365 2,263
Sant Martí
10.1. Fort Pius 914 3.716 4.630 366.642 11.574 11.137 2,997
10.2. Poblenou 8.436 11.228 19.664 1.381.869 46.808 25.073 2,233
10.3. Cases de Besòs 470 9.789 10.259 672.361 28.844 18.229 1,862
10.4. Clot 7.938 19.166 27.104 1.937.289 62.544 46.319 2,417
10.5. Verneda 4.258 18.378 22.636 1.690.676 67.040 41.040 2,233

Total 22.016 62.227 84.293 6.048.837 216.810 141.798 2,227

Total Barcelona 232.270 464.758 697.028 56.023.699 1.701.813 1.493.270 3,213

Font: Informació Cartogràfica i de Base/Coordinació de Serveis de Finances. Ajuntament de Barcelona.
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