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Introducció

El somni de Barcelona d’organitzar uns Jocs Olímpics i que aquests Jocs

assolissin la qualitat esportiva i humana més gran es va complir. I, darre-

re d’aquest objectiu, la ciutat va realitzar una transformació urbana impres-

sionant. Aquest procés ha posat de relleu:

A. Els Jocs de Barcelona van ser excel.lents pel que fa a l’organitza-

ció i als resultats esportius.

B. La transformació urbana generada per les inversions propiciades

per la celebració dels Jocs van tenir un alt impacte econòmic i social.

C. La capacitat de l’economia de Barcelona per aprofitar l’impuls dels

Jocs i el seu llegat capital ha estat extraordinària: el 2001, Barcelona era

la sisena ciutat europea quant a atractivitat.

D’aquí que els Jocs de Barcelona, el seu desenvolupament i l’impac-

te que van tenir s’hagin convertit en model des del punt de vista espor-

tiu, organitzatiu, econòmic, social i urbanístic. En referència a aquest

fet, s’analitzarà:

I. L’organització dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992 des del punt

de vista del seu model, formes i recursos en el període 1986-1992.

II. Els impactes de les inversions olímpiques sobre l’activitat, l’ocu-

pació, la renda, la construcció, el turisme i el transport, amb especial èmfa-

si en el període 1992-2002.

III. La capacitat de Barcelona per aprofitar l’impuls olímpic i prose-



Figura 1

Font: Brunet (1994) i aquesta investigació
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Quadre 1

Recursos econòmics dels Jocs Olímpics de Barcelona’92: origen, destí i impacte

Dòlars Dòlars / EurosValors acumulats durant el període 1986-1993 Pessetes
Distribució

(en milions) Corrents Constants de 2000
(%)

A. ORIGEN O FINANÇAMENT DELS RECURSOS 1 119 510 9 376 11 532 12 474 100,0
1. Recursos d’origen comercial

(Ingressos comercials) 668 387 5 598 6 886 7 448 59,7 100,0
Inversions d’empreses privades nacionals 204 697 1 714 2 108 2 280 18,3 30,6
Inversions d’empreses privades estrangeres 108 320 907 1 116 1 207 9,7 16,2
Inversions d’empreses de l’Estat espanyol 130 416 1 092 1 343 1 453 11,6 19,5
HOLSA: ingressos de les seves empreses 42 306 354 435 471 3,8 6,3
COOB’92 182 648 1 530 1 882 2 036 16,3 27,3

• Drets de televisió 54 164 454 558 604 4,8 8,1
• Patrocinadors: aportacions en metàl.lic 58 152 487 599 648 5,2 8,7
• Patrocinadors: aportacions en espècie 42 448 356 438 474 3,8 6,4
• Loteries 20 143 169 208 225 1,8 3,0
• Altres 7 741 65 80 87 0,7 1,2

2. Recursos d’origen pressupostari 
(Ingressos fiscals) 451 123 3 778 4 647 5 026 40,3 100,0
Transferències de l’Estat al COOB’92 12 947 108 133 144 1,2 2,9
HOLSA: crèdit amb amortització a càrrec del MEH 

i de l’AB 112590 943 1160 1255 10,1 25,0
Inversions amb càrrec a pressupostos públics 325 586 2 727 3 354 3 628 29,1 72,2

• Ajuntament de Barcelona (municipalitat) 22 789 191 235 254 2,0 5,1
• Generalitat de Catalunya (govern regional) 142 726 1 195 1 470 1 590 12,7 25,7
• Estat espanyol (administració central) 116 124 973 1 197 1 295 10,4 31,6
• Unió Europea 8 100 68 84 91 0,7 1,8
• Altres administracions públiques 35 848 300 369 399 3,2 7,9

B. APLICACIÓ O UTILITZACIÓ DELS RECURSOS 1 119 510 9 376 11 532 12 474 100,0
1. Recursos aplicats a l’organització (Despeses 

d’organització en programes del COOB’92) 162 880 1 364 1 678 1 815 14,5 100,0
Competicions 14 045 118 145 157 1,3 8,6
Cerimònies i actes culturals 9 053 76 93 101 0,8 5,6
Premsa, ràdio i televisió 18 254 153 188 203 1,6 11,2
Instal.lacions i adequació d’entorns 

(excepte inversions) 13 510 113 139 150 1,2 8,3
Tecnologia 24 791 208 256 277 2,2 15,2
Serveis a la família olímpica 37 023 310 381 412 3,3 22,7
Seguretat 4 671 39 48 52 0,4 2,9
Gestió comercial i imatge 18 618 155 191 207 1,7 11,5
Estructura de suport 22 915 192 236 255 2,0 14,1

2. Recursos aplicats a obres (Inversions públiques 
i privades relacionades amb els Jocs) 
= Llegat Olímpic 956 630 8 012 9 855 10 660 85,5 100,0
Vialitat i transport 404 514 3 388 4 167 4 507 36,1 42,3
Telecomunicacions i serveis 123 313 1 033 1 271 1 375 11,1 2,9
Costes, sanejament i parcs 60 438 506 622 673 5,4 6,3
Vivendes, oficines i locals 139 741 1 170 1 439 1 556 12,5 14,6
Equipament hoteler 119 884 1 004 1 235 1 336 10,7 12,5
Equipament i instal.lacions esportives 87 511 733 902 976 7,8 9,1
Equipaments culturals, sanitaris i altres 21 229 178 219 237 1,9 2,2

C. IMPACTE ECONÒMIC TOTAL 3 107 788 26 028 32 014 34 628 100,0
1. Impacte directe 1 165 600 9 762 12 007 12 987 37,5

Recursos aplicats a organització i obres (A = B) 1119510 9376 11532 12474 36,0
Consum de visitants no residents 46 090 386 475 514 1,5

2. Impacte induït 1 942 188 16 266 20 007 21 641 62,5

Font: Brunet (1994)
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guir la seva potenciació, tot millorant la seva posició estratègica, amb els

ulls posats en el futur proper (2002-2010).

I. 1986-1992: Recursos

La preparació dels Jocs Olímpics: idoneïtat per fomentar inversions 

i excel.lència en l’organització dels Jocs i la transformació urbana 

de Barcelona 

Quan pretenia organitzar uns Jocs Olímpics, Barcelona volia desenvolu-

par unes competicions excel.lents, d’acord amb l’esperit olímpic, i pro-

moure una gran transformació urbana que millorés la qualitat de vida i

l’atractivitat de la ciutat.

El model de Barcelona d’organització dels Jocs Olímpics

Sens dubte, la clau del bon fer i de l’èxit (Samaranch, 1992) dels Jocs Olím-

pics de 1992 resideix en la força dels objectius —excel.lència organitza-

tiva i impacte urbanístic—, el consens entre institucions, l’organització

amb ens especials de gestió i economia mixta, així com en la gran capa-

citat de l’economia de Barcelona per respondre als estímuls olímpics i

atreure inversions.

Aquestes maneres característiques i els excel.lents resultats obtinguts

(Ajuntament de Barcelona, diversos anys)1 conformen, certament, un

«model Barcelona» de transformació urbana i d’organització de grans

esdeveniments. En la figura 1, reunim els elements del «model Barcelo-

na» d’organització i renovació urbanística.

Els recursos econòmics de Barcelona’92: el cost dels Jocs Olímpics i el

finançament de les inversions

A propòsit dels recursos econòmics dels Jocs, hem de distingir entre

despeses d’organització (no utilitzables després de l’esdeveniment) i inver-

sions en obres (utilitzables). Les despeses d’organització són l’autèntic

«cost» net, ja que desapareixen amb l’esdeveniment. Per això, convé mini-

mitzar-les. En canvi, la inversió és el llegat, allò que romandrà. Per tant,

convé maximitzar-la.

1. Agraeixo la col.laboració de Ramon Maria Canals, del Departament d’Estadística

de l’Ajuntament de Barcelona.
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Els recursos aplicats a l’organització i a les inversions, així com el seu

impacte, es desglossen en el quadre 1. Hi ha una gran diferència entre les

despeses d’organització (1364 millons de dòlars —d’ara endavant, M $—,

en la major part autofinançats amb ingressos propis del Comitè Orga-

nitzador) i les inversions en obres (8 012 M $). Les inversions van repre-

sentar, doncs, el 85,5 % de tots els recursos olímpics (vegeu la figura 4).

Quant a l’organització, el COOB’92 va liquidar el seu pressupost el

juliol de 1993: 195 594 milions de pessetes, és a dir, 1 638 M $ (equiva-

lents a 1 678 M $ constants de 2000), amb un superàvit de 3 M $

(COOB’92, 1993).2

Entre els ingressos del COOB’92, sobresurt el creixement dels ingres-

sos propis, que arriben al 75,2 % del total. D’aquesta manera, les aporta-

cions dels patrocinadors i els drets de televisió van ser els ingressos prin-

cipals del Comitè Organitzador. Pel que fa al destí de les despeses

d’organització, sobresurten les facilitats per a la televisió i la premsa (cen-

tre internacional i tecnologia), les competicions i les atencions a la famí-

lia olímpica (vegeu la distribució en el quadre 1 i la figura 2). El princi-

pal capítol de despeses del Comitè Organitzador va ser l’adquisició de

serveis (49,9 % del total) i el segon, les inversions (33,8 %).

Ingressos dels comitès organitzadors olímpics, 1964-2008

En comparació amb altres Jocs Olímpics, els de Barcelona destaquen

per l’auge dels ingressos d’organització, les inversions olímpiques i el

seu impacte (vegeu les figures 3, 7 i 9) (Comitè Internacional Olím-

pic, 2001, 2002a i 2002b). Així, els Jocs de Barcelona encara són actua-

litat:

a) des d’una perspectiva global, com a model d’organització —el

record de l’excel.lència de l’organització i dels resultats esportius encara

és ben viu (Rogge, 2002)— i com a model de transformació urbana;

2. A mesura que el projecte olímpic avançava, les inversions realitzades pels diver-

sos agents públics i privats van anar superant clarament les esperades: 1 984 M $, l’abril

de 1985; 6 435 M $, el març de 1991, i 9 376 M $, finalment, el juliol de 1993. L’autèntic

cost, les despeses d’organització, en pessetes constants es va mantenir fix, mentre que les

inversions promogudes pels Jocs s’expandien extraordinàriament.
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Jocs Olímpics, 1964-2008

Ingressos dels Comitès Organitzadors dels Jocs Olímpics,
1964-2008: dinàmica i estructura

Figura 3

Font: Brunet (1994 i 1997) i IOC (2001 i 2002b)
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b) des d’una perspectiva local, pels efectes presents del seu gran esforç

inversor,per la magnitud del llegat olímpic i la profunditat de la seva influèn-

cia en la millora de la posició estratègica de Barcelona.

D’aquí ve l’interès de l’anàlisi de les inversions fomentades per Bar-

celona’92, de l’aprofitament del llegat olímpic i de la continuïtat o no

del procés d’inversió i renovació urbana (Brunet, 1995a i 1996).

Les obres dels Jocs Olímpics de Barcelona’92

L’Estat espanyol i l’Ajuntament de Barcelona van integrar els seus actius

i obres olímpiques en una joint venture, Barcelona Holding Olímpic,

S. A.(HOLSA), fet que va agilitar extraordinàriament el procés inversor.

En un exemple excel.lent d’economia mixta, HOLSA va construir les

instal.lacions olímpiques principals, la major part dels 78 quilòmetres

de noves vies de circulació i la Vila Olímpica.

En base als objectius de Barcelona’92, van caldre moltes obres i se’n

van generar moltes més, la majoria no directament necessàries per a la

celebració dels Jocs. Aquest és, precisament, un dels impactes pretesos per

les ciutats candidates a l’organització d’uns Jocs: propiciar el major nom-

bre d’inversions utilitzables posteriorment. Les inversions del període

1986-1993 relacionades amb els Jocs de Barcelona es xifren en 8 012 M $

(vegeu-ne els detalls en els quadres 1 i 3).

Las obres olímpiques principals es van aplicar a:

I. infraestructura de vialitat i transport;

II. vivendes, oficines i locals;

III. telecomunicacions i serveis;

IV. equipament hoteler;

V. equipament esportiu;

VI. infraestructures mediambientals.

El 61,5 % de les inversions olímpiques va ser en obra civil, proporció

que indica un aspecte clau de Barcelona’92: el seu efecte estructurador de

la ciutat.3 Per tant, les repercussions i l’impacte més profunds de les inver-

sions olímpiques és el de llarg termini.

3. Segons un pensament urbanístic en el qual, entre molts d’altres, sobresurten Bohi-

gas (1986), Busquets (1992) o Esteban (1999).
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Recursos econòmics i balanç fiscal de Barcelona 1992
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La construcció de les rondes de Barcelona —eixos viaris de circum-

val.lació—, la reobertura de la ciutat al mar amb la construcción de la Vila

Olímpica, la creació de diverses zones de nova centralitat i de les àrees

olímpiques de Montjuïc, la Diagonal i la Vall d’Hebron són les actuacions

principals a Barcelona. (HOLSA, 1990.)

La magnitud de la transformació urbanística de Barcelona gràcies als

Jocs cal precisar-la en aquestes proporcions: en relació amb les existents

el 1986, les noves obres de vialitat representen un augment del 15%; el nou

clavegueram, el 17 %, i les noves zones verdes i platges, un 78 % més. No

obstant això, una de les característiques afegides dels Jocs de 1992 va ser

la descentralització geogràfica en nombroses poblacions subseus olímpi-

ques: només un 38,5 % de les inversions de Barcelona’92 es va fer a Bar-

celona ciutat, per la qual cosa l’impacte immediat és perceptible a tota la

regió.

Un altre aspecte de les inversions dels Jocs de Barcelona’92 il.lustra-

rà clarament l’economia d’aquesta Olimpíada. Les obres esportives només

suposen el 9,1 % del total de les inversions dels Jocs de Barcelona. La peti-

tesa d’aquesta proporció s’explica per la gran magnitud de les inversions

induïdes pel potent impuls que aquests Jocs van exercir sobre Barce-

lona.

Les obres olímpiques van ser promogudes en un 36,8 % per la ini-

ciativa privada i un terç d’elles corresponen al capital estranger. Les inver-

sions privades es van orientar cap a:

I. Vivendes 

II. Hotels 

III. Centres de negocis 

Les grans inversions privades en obres relacionades amb Barcelona’92

són el fruit de les grans expectatives obertes per la major atractivitat de

la ciutat (Roldán, 1992).

El balanç fiscal de Barcelona 1992

Els Jocs Olímpics necessiten recursos públics que, alhora, generen recur-

sos públics. La tesi és que si els Jocs es fomenten des del sector públic, les

administracions públiques obtindran una compensació no només justa,

sinó, fins i tot, més gran que la seva aportació. S’intentarà, tal volta, mini-



Quadre 2

Balanç fiscal dels Jocs Olímpics de Barcelona’92

Valors monetaris corrents acumulats (en milions) Abans dels Jocs Després dels Jocs
Període 1986-1992 Període 1993-2001 Període 2002-2010
Pessetes Dòlars Pessetes Dòlars Pessetes Euros Dòlars

A. Ingressos fiscals obtinguts per les administracions públiques de l’organització dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 i
generats per les obres i activitats públiques i privades relacionades

1. Administració General de l’Estat 
Espanyol 759 380 6 359 445 024 2 781 636 191 3 824 3 534
Impost sobre el Valor Afegit 186 467 1 562 120 314 752 178 580 1 073 992
Impost de Societats 77 694 651 37 598 235 55 806 335 310
Impost sobre la Renda de les Persones 

Físiques 310 779 2 603 150 392 940 223 225 1 342 1 240
Prestacions a desocupats estalviades 184 440 1 545 136 720 855 178 580 1 073 992

2. Generalitat de Catalunya (govern 
regional) 2 347 20 7 500 47 11 250 68 63
Impost sobre Transmissions Patrimonials 

i Actes Jurídics Documentats 2 347 20 7 500 47 11 250 68 63
3. Ajuntament de Barcelona (municipalitat) 2100 18 47526 297 57059 343 317

Impost d’Activitats Econòmiques 1 200 10 18 776 117 22 531 135 125
Impost sobre Béns Immobles i Plusvàlua 500 4 27490 172 32988 198 183
Llicències i impost d’obres, Residus 

i altres ingressos 400 3 1 260 8 1 540 9 9
4. Altres administracions públiques 200 2 600 4 700 4 4
Total majors ingressos públics obtinguts

per activitats olímpiques 764 027 6 398 500 650 3 129 705 200 4 238 3 918

B. Inversions i despeses realitzats per les administracions públiques en organització dels Jocs Olímpics de Barcelo-
na’92 i en obres i activitats públiques i privades relacionades
1. Administració General de l’Estat 

Espanyol 199 071 1 667 68 692 429 70 192 422 390
MOPU i altres ministeris 116 124 972 2 500 16 4 000 24 22
Transferències de l’Estat espanyol 

al COOB’92 12 947 108 – – – – –
— Anualitat de HOLSA 1993-2009 

(MEH) – – 66 192 414 66 192 398 368
Beneficis fiscals a activitats olímpiques 50 000 419 – – – – –
Serveis sense expressió pressupostària 

independent 20 000 167 – – – – –
2. Generalitat de Catalunya (govern 

regional) 
Infraestructures: inversió/manteniment 142 726 1 195 60 000 375 75 000 451 417

3. Ajuntament de Barcelona (municipalitat) 28325 237 166192 1039 191192 1149 1062
Ajuntament de Barcelona i àrees 

municipals 22 789 191 10 000 63 15 000 90 83
— Anualitat de HOLSA 1993-2009 (AB) – – 66192 414 66192 398 368
Serveis municipals extraordinaris en 

relació amb els Jocs 4 036 34 – – – – –
Manteniment i amortització de les 

inversions olímpiques 1 500 13 90 000 563 110 000 661 611
4. Altres administracions públiques 35 848 300 14 000 88 6 500 39 36
5. Unió Europea 8 100 68 – – – – –

Total inversions i despeses públiques 
aplicades a activitats olímpiques 414 070 3 468 308 884 1 931 342 884 2 061 1 905

A-B. Balanç fiscal dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 

Ingressos – Despeses = Saldo fiscal 349 957 2 930 191 766 1 198 362 316 2 177 2 013
Mitjana anual del saldo fiscal 58 326 488 23 971 150 45 290 272 252
Mitjana anual del saldo fiscal en milions 

d’euros constants de 2000 650 267 505

Font: Aquesta investigació i Brunet (1994 i 2000)



mitzar l’aportació pública a les despeses d’organització i destinar-la en

una mesura més gran a inversions en obres.

Pot ser que les aportacions públiques en inversions creixin i siguin

més grans que les previstes inicialment, les compromeses pels responsa-

bles polítics o les anunciades en un primer moment. Però, en qualsevol

cas, com més grans siguin les aportacions públiques per a inversions, més

grans seran les inversions privades que les seguiran, més gran serà el capi-

tal llegat, l’activitat addicional desenvolupada i l’ocupació creada. En con-

seqüència, més importants seran els ingressos públics procedents de les

inversiones i activitats propiciades amb motiu dels Jocs Olímpics.

El balanç fiscal analitza totes les despeses de les administracions públi-

ques relacionades amb els Jocs Olímpics i tots els ingressos de les admi-

nistracions públiques derivats de les activitats directament olímpiques i

de les activitats generades pels Jocs Olímpics.

En el quadre 2 es presenta el balanç fiscal dels Jocs de Barcelona. Es

consideren dos períodes: el de preparació dels Jocs, 1986-1992, i el pos-

terior als Jocs. Fins al 1992 són importants les despeses en infraestructu-

res públiques, però també ho són els ingressos públics d’activitats olím-

piques no subjectes a deduccions fiscals. A partir de 1992, les despeses

públiques relacionades amb els Jocs se circumscriuen al manteniment

del capital públic legat. D’altra banda, abunden els ingressos derivats del

major capital privat i activitat econòmica addicional fomentada pels Jocs

i les inversions olímpiques. Per tant, en tots dos períodes el balanç fiscal

és molt positiu.

Així, ja l’any 2004 els saldos fiscals hauran compensat de sobres fins

i tot les inversions realitzades per empreses públiques en relació amb

Barcelona’92, com s’aprecia en la figura 7. El balanç fiscal presentat en

aquesta investigació s’estima amb un marge de +/- 15 %. D’altra ban-

da, no inclou els ingressos en concepte de cotitzacions socials. En inclou-

re-les, els superàvits dels saldos fiscals són: + 6 835 M $ corrents pel

període 1986-1992; + 2 608 M $ pel període 1993-2001; + 3 873 M $

pel període 2002-2010.
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II. 1992-2004: Impacte

La capacitat de Barcelona per potenciar l’impuls olímpic i per expan-

dir les inversions i l’activitat

L’impacte de la nominació olímpica va ser immediat: l’atur va iniciar un

descens agut, el mercat de la vivenda es va reanimar i, per descomptat, la

construcció va assolir el seu punt màxim (Brunet, 1995b).

Però una dècada després, sorprèn la continuïtat de l’impuls expan-

siu: 1993 va ser pitjor que 1992 —com a tota la regió, tot el país i tot Euro-

pa occidental—, però en cada any posterior es van batre tots els rècords

de creixement, en tots els indicadors, d’ocupació, inversió, renda, atrac-

tivitat, etc. Barcelona no només va reaccionar molt bé als Jocs, sinó que

va saber-ne mantenir, d’una manera inaudita, l’expansió.

Dinàmica econòmica i impacte dels Jocs Olímpics

El mercat de treball de Barcelona i la seva àrea d’influència van millorar

substancialment durant el període preparatori d’aquesta Olimpíada. Sin-

tèticament, el nombre d’aturats va baixar des del màxim històric de 127774

persones, el novembre de 1986, fins a un mínim de 60 885, el juliol de

1992, durant els Jocs (vegeu la figura 6). La taxa general d’atur de Barce-

lona va caure entre octubre de 1986 i agost de 1992 des del 18,4 % fins al

9,6 %, quan les taxes d’Espanya eren del 20,9 % al 15,5 %, respectivament.

Durant el període preparatori, els recursos olímpics van generar una ocu-

pació anual mitjana de 35 309 persones.

D’altra banda, les inversions olímpiques donen lloc a una ocupació

permanent addicional en activitats promogudes pels Jocs que s’estima en

20 019 persones. En suma, l’efecte ocupació anual mitjana 1987-1993 de

l’impacte econòmic de Barcelona’92 va ser de 59 328 persones. Així, s’en-

tén que la reducció de l’atur registrat a Barcelona entre novembre de 1986

i juliol de 1992 de 66 889 persones estigui causat, si més no en un 88,7 %,

per la celebració dels Jocs de 1992.

Després dels Jocs, l’atur a Barcelona va créixer en 21 000 persones,

valor semblant a l’ocupació anualitzada del COOB’92. Durant els anys

successius, l’atur es va reduir ostensiblement (vegeu la figura 6). Les inver-

sions provocades pels Jocs van actuar com un matalàs davant de la depres-
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sió general. L’economia de Barcelona va mostrar una capacitat de resis-

tència més gran davant de la crisi i, a partir de 1994, va crear llocs de tre-

ball. Fins el 1993, l’ocupació s’incrementa en 41450 llocs, cosa que redueix

la taxa d’atur a la meitat. El 1993 i 1994, l’atur s’incrementa en unes 18000

persones, però a partir de 1995 continua reduint-se, gràcies, en part, als

20 230 llocs de treball permanent llegats per les inversions olímpiques

(956 000 milions de pessetes de capital social llegat).

Els indicadors econòmics restants certifiquen el progrés de Barcelo-

na durant els anys posteriors als Jocs. És el cas, sobretot, del sector de la

construcció. El gràfic B de la figura 6 recull l’auge en el consum de ciment,

que es multiplica 2,5 vegades entre 1986 i 1992 i segueix creixent fins a

un total de 3,5 vegades el 2001. També s’expandeix la construcció de viven-

des, fins i tot en una ciutat relativament acabada com Barcelona.

La capacitat de resposta de les ciutats olímpiques: l’excepcionalitat

de Barcelona

Entre 1986 i 2000, les places hoteleres disponibles a la ciutat de Barcelo-

na s’incrementen en un terç. Alhora, els estrangers que la visiten es van

duplicar entre aquestes dates, fins a arribar als 3,5 milions de persones

l’any. Podem comparar els resultats de les darreres quatre ciutats olím-

piques: davant de Seül, Atlanta i Sidney, els resultats de Barcelona sem-

pre són millors i, sovint, són molt millors, per exemple, en matèria d’o-

ferta hotelera i de visitants estrangers.

La resposta de Barcelona a l’estímul olímpic és més intensa i més sos-

tinguda que la de les altres ciutats organitzadores.Això fa que Barcelona’92

sigui un model d’impacte.Aquesta és l’excepcionalitat de Barcelona, la seva

extraordinària i sostinguda capacitat d’aprofitar l’impuls olímpic.

El «model Barcelona» d’impacte econòmic dels Jocs Olímpics

L’organització dels Jocs i les seves inversions van tenir un impacte imme-

diat molt sensible. Però el més sorprenent serà descobrir ara la profun-

ditat de l’impacte del llegat olímpic permanent i la continuïtat de l’im-

puls olímpic en el període subsegüent, 1992-2002. El «model Barcelona»

d’impacte dels Jocs Olímpics i els seus resultats principals se sintetitzen

en la figura 8.

Anàlisi de l’impacte econòmic dels Jocs Olímpics de Barcelona, 1986-2004   |   261



Capacitat + Més Capital + Més Ocupació + Mé

Inversió
Període 1986-1992

8 012 M $ (956 630 M Ptes.)

Pública
5 390 M $

(643 613 M Ptes.)

Renovació
urbana

Més
Ocupació

Més
Activitat

Impacte econòmic i social
Període 1986-1992

16 266 M $ (1 942188 M Ptes.)

Organització
Període 1986-1993

1 364 M $ (162 880 M Ptes.)

Ingressos
comercials

1 256 M $
(149 933 M Ptes.)

O
cu

pa
ci

ó
pe

rm
an

en
t

20
23

0 
llo

cs
 d

e 
tr

eb
al

l

O
cu

pa
ci

ó 
te

m
po

ra
l

41
45

0 
llo

cs
 d

e 
tr

eb
al

l d
ur

an
t 6

 a
ny

s

1. Organització

2. Inversions

3. Impacte

Cercles concèntrics (com en l’esquema de l’esquerra):
l’organització dels Jocs impulsa les inversions i aquestes
tenen un fort impacte sobre l’activitat econòmica,
l’ocupació, la renda i el nivell de vida
L’efecte dels Jocs de Barcelona, temporal fins a 1993,
es fa permanent gràcies al llegat de les fortes inversions
olímpiques i de la més gran atractivitat i qualitat de
la ciutat

Figura 8

Font: Brunet (1997 y 2000) i aquesta investigació

Impacte, llegat i renda per a la ciutat de Barcelona de l’organització dels Jocs de 1992.

Organització + Inversions + Im

Privada
2 622 M $

(313 017 M Ptes.)

Ingressos
fiscals
108 M $

(12 947 M Ptes.)



+ Més Activitat Permanent ➾ Renda Olímpica
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Quadre 3

Inversions en actuacions urbanístiques a Barcelona, 1986-2010

Valors acumu- Període 1986-1992 Període 1992-2004 Període 2004-2010

lats en milions Recursos aplicats a obres olímpiques Inversions en infraestructures Inversions relacionades 

d’euros constants (Inversions públiques i privades econòmiques d’àmbit amb Barcelona 2004 

de 2000 relacionades amb els Jocs) metropolità i Poblenou 22@BCN

= Llegat Olímpic

Costes, sanejament i parcs 673 Infraestructures 930 Infraestructures 1 800

mediambientals mediambientals

Telecomunicacions i serveis 1 375 Telecomunicacions 2 036 Front marítim 750

(telefonia i cable)

Vivendes, oficines i locals 1 556 AVE i trens 1 658 AVE 2 100

no regionals

Equipament hoteler 1 336 Ampliació aeroport 925 Ampliació 800

aeroport

Equipament i instal.lacions esportives 976 Ampliació port 841 Port, desviament 1 500

del riu Llobregat 

i zona d’activitats 

logístiques

Equipaments culturals, sanitaris i altres 237 Xarxa elèctrica 589 Diagonal Mar, 720

Fòrum 2004 i 

Sant Andreu

Vialitat i transport 4 507 Xarxa viària 1 502 Transport públic 7 295

metropolità

Metro, rodalies, 1394 Poblenou 2 675

tramvia i bus 22@BCN

Total 10 660 Total 9 875 Total 17 640

+ Renovació urbana

Ciutat Vella 1 603 Ciutat Vella, 1 921 Ciutat Vella, 2 400

Eixample Gràcia, Nou Barris

Total general 12 263 Total general 11 796 Total general 20 040

Font: Període 1986-1992: Brunet (1994); Període 1992-2004: Clusa (1996), i Període 2004-2010: Brunet (2000) i elabo-

ració pròpia a partir d’informacions d’Ajuntament de Barcelona, Fòrum 2004, Autoritat Metropolitana del Transport

i Ministeri de Foment

+ Renovació urbana
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L’element clau del «model Barcelona» d’impacte dels Jocs Olímpics

són les inversions, per quantitat i per qualitat. Però el model d’impacte

pressuposa un model d’organització dels Jocs i implica un model de trans-

formació urbana de la ciutat.

El model d’impacte econòmic es basa en la maximització d’inver-

sions, en la seva atracció i concentració temporal. A causa de la profun-

ditat perseguida en la transformació urbana, la continuïtat de les inver-

sions és essencial, com passa justament a Barcelona (vegeu el quadre 3).

Barcelona mostra una gran capacitat per aprofitar l’impuls olímpic i

l’impacte de les inversions; en aquest sentit, és idònia per al canvi. Els recur-

sos aplicats en inversions urbanes es concreten en ocupació temporal per

a la seva instal.lació i, després, en ocupació permanent per a la seva explo-

tació. En tots dos casos es produeix una major activitat econòmica, enca-

ra que no tota se centra en la ciutat mateixa. La major capitalització i acti-

vitat redunda en major renda i benestar, cohesió social i atractivitat.

Impactes comparats dels Jocs Olímpics, 1964-2008: l’excepcionalitat

de Barcelona

S’ha elaborat una base de dades per comparar els impactes de diversos

Jocs Olímpics, a través de la seqüència següent: organització, inversions

i impacte econòmic induït (vegeu la figura 9).4

L’excepcionalitat de Barcelona s’expressa clarament.Les inversions olím-

piques i el seu impacte econòmic no tenen similitud amb cap altra ciutat

organitzadora de Jocs Olímpics. Només Tòquio, en el passat, arriba a la

meitat de l’esforç inversor de Barcelona. A Seül, les inversions va ser nota-

bles, però a Atlanta i Sidney les inversions olímpiques van ser molt limita-

des. A Atenes i Beijing, els comitès organitzadors olímpics preveuen inver-

sions importants i un impacte sensible,més en la línia dels Jocs de Barcelona.

4. A propòsit de l’impacte dels Jocs, a més de Comitè Internacional Olímpic (2001,

2002a i 2002b), vegeu, per a Seül, Jong-Gie i altres (1989) i Do-Young (1999); per a Atlan-

ta, Humphreys i Plummer (2002), i per a Sidney, Centre For Regional Economic Analy-

sis — Arthur Andersen (1999) i Preuss (2000). Cf. també Organising Committee For

The Olympic Games Athens 2004 S. A. (2002) i Organising Committee For The Olym-

pic Games Beijing 2008 (2002).



Quadre 4
Valoració de les ciutats europees

1990 Ciutat 2001

1 Londres 1

2 París 2

3 Frankfurt 3

4 Brussel.les 4

5 Amsterdam 5

11 Barcelona 6
7 Zuric 7

17 Madrid 8

15 Berlín 9

12 Munic 10

9 Milà 11

8 Ginebra 12

– Dublín 13

13 Manchester 14

19 Estocolm 15

16 Lisboa 16

6 Düsseldorf 17

14 Hamburg 18

10 Glasgow 19

18 Lió 20

23 Praga 21

21 Budapest 22

20 Viena 23

– Copenhague 24

– Roma 25

– Hèlsinki 26

25 Varsòvia 27

- Oslo 28

22 Atenes 29

24 Moscou 30

Font: Healey i Baker (2001)
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III. 2004-2010: Estratègia i perspectives

El llegat olímpic i la continuïtat inversora impulsen la nova posició

estratègica de Barcelona

De 1986 a 1992, i amb la perspectiva de 2004, les inversions expliquen la

transformació urbana operada i la millor posició estratègica de la ciutat.

Inversions en infraestructures i transformació urbana, 1986-2010

Les inversions són la clau dels recursos econòmicos mobilitzats per Bar-

celona’92, del seu impacte econòmic, de la transformació urbana i del

subsegüent increment de l’activitat, renda i benestar.

Bona part de l’èxit i del caràcter modèlic de Barcelona’92 té la causa

en les inversions, la seva qualitat (infraestructures) i quantitat (10 660

milions d’euros). Les inversions formen el llegat olímpic que explica bona

part de la bonança econòmica i social de la Barcelona dels anys noranta.

Si les inversions són importants per a l’impuls olímpic, també ho seran

per a completar-ne l’impacte i donar continuïtat a la tasca de transfor-

mació urbana i millora estratègica de Barcelona. Per això, en el quadre 4,

es procedeix a estimar les inversions posteriors a 1992. Dues fites servei-

xen per estructurar les inversions en transformació urbana posteriors a

la fase olímpica:

✓ Els projectes vinculats al Fòrum Universal de les Cultures Barce-

lona 2004.

✓ El pla Poblenou 22@BCN.

En el primer cas, es tracta de transformar el llevant de Barcelona, com-

pletant així el front marítim de la Vila Olímpica (Brunet, 2000). De mane-

ra semblant als Jocs, el Fòrum seria el pretext per culminar projectes urba-

nístics d’envergadura, alguns de difícil realització en un context corrent.

Les inversions són substancialment públiques.

En el segon cas, es tracta de renovar intensivament el barri del Poble-

nou (Brunet, 1995a i Trullén, 2000), adjacent a la zona del Fòrum 2004.

Les inversions són substancialment privades.

D’aquí vénen les inversions descrites en el quadre 3 en tres períodes:

✓ 1986-1992, a efectes de comparació.

✓ 1992-2004, en què a les inversions directes del Fòrum 2004 s’hi
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afegeixen les d’altres grans projectes, com els relacionats amb

l’AVE, les obres en els rius Besòs i Llobregat o l’ampliació del port

i l’aeroport.

✓ 2004-2010, en què a les inversions directes al Poblenou s’hi sumen

les que persisteixen dels projectes de la fase anterior i un impor-

tant pla de transport col.lectiu que supleixi les carències de Bar-

celona i la seva àrea en aquesta matèria.

Per completar el quadre de la renovació urbana de Barcelona fins al

2004 i més enllà, hem d’afegir els projectes de renovació interior (PERI)

a diversos districtes de Barcelona: Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Nou

Barris, etc.

El llegat olímpic i les perspectives estratègiques de Barcelona

El nou capital públic i privat i la nova ocupació permanent, fruit de les

inversions olímpiques, constitueixen el llegat dels Jocs de Barcelona’92.

Aquest llegat se sintetitza tant en la transformació urbana de Barcelona

i en els canvis en l’estructura econòmica com en la seva major capitalit-

zació, terciarització, internacionalització, atractivitat, centralitat, pro-

ductivitat i competitivitat. És coneguda la idoneïtat i la capacitat de Bar-

celona per potenciar i mantenir l’impuls olímpic, incrementar la seva

activitat i renda, la seva qualitat de vida, la cohesió social i avançar en la

seva posició estratègica.

El grau de confiança cap a Barcelona expressat a través de la preferèn-

cia de les empreses per instal.lar-se en una ciutat (indicador sintètic de l’a-

tractivitat, disponibilitat de serveis, treballadors i mercat i, en fi, de la seva

competitivitat) (Healey i Baker, 2001) va millorar notablement després de

la celebració dels Jocs. L’any 1990, Barcelona encara era al lloc 11è; el 1993,

va arribar al 10è, i el 2001 va assolir el 6è (vegeu el quadre 4).

La capacitat de Barcelona per aprofitar l’impuls olímpic li ha per-

mès esquivar limitacions, com la dissensió entre administracions públi-

ques, limitar l’impacte negatiu del retard en la construcció d’infraes-

tructures, com el tren d’alta velocitat (AVE), i no naufragar en la indefinició,

més que cultural, de projecte urbà i de façana marítima (Mackay, 2000)

associats al Fòrum 2004. I, tot i que compta amb alguns elements no exces-

sivament atractius (ni és capital d’estat, ni allotja la seu central de mol-
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tes empreses multinacionals, ni va sobrada de transport públic, ni de

formació en idiomes, ni de mobilitat laboral, ni de sòl, etc.) Barcelona

manté la seva capacitat captivadora i emprenedora.

Barcelona, model i realitat

Ens hem anat referint al «model Barcelona» si més no en tres sentits:

✓ Model d’organització dels Jocs Olímpics (vegeu la figura 1).

✓ Model d’impacte econòmic de l’organització i celebració d’uns

Jocs Olímpics, en particular de les inversions en obres d’ús no

directament olímpic (vegeu la figura 5).

✓ Model de transformació urbana, millora de l’atractivitat i de la

posició estratègica de la ciutat (vegeu la figura 8).

L’ús del terme «model» s’ha extès i sembla acceptat. Des del punt de

vista analític, ens referim a model com un conjunt organitzat de formes

i de procediments, despullats dels seus accessoris. Però en l’ús quotidià,

model inclou els continguts, en aquest cas els objectius i els resultats.

En els Jocs Olímpics de Barcelona’92, els objectius són molt clars

(excel.lència i transformació urbana de Barcelona) i els procediments tam-

bé (unanimitat institucional, economia mixta, etc.). I com que els resul-

tats d’aquest «model Barcelona» van ser tan positius, el model també es

fa servir sovint en la seva accepció d’exemple per als altres, per a altres

ciutats que organitzin un gran esdeveniment. Sembla que aquest va ser

el cas de Sidney i serà el d’Atenes i potser també el de Beijing. D’aquesta

manera, els Jocs de Barcelona s’han convertit en un model per a altres

Jocs i per a altres ciutats.

Conclusions

Barcelona és una altra ciutat gràcies als Jocs. Els va organitzar de la millor

manera, van fomentar inversions enormes i, gràcies al bon ús del llegat

olímpic, del major capital i de la major atractivitat de la ciutat, el procés

de foment urbà va tenir continuïtat després de 1992.

L’organització (vegeu les figures 1, 3 i 4), les inversions realitzades

(vegeu els quadres 1 i 3), l’impacte econòmic i social (vegeu el quadre 1

i les figures 5 i 8), la transformació urbana (vegeu la figura 5), l’aprofita-

ment del llegat olímpic (vegeu la figura 8) han estat altament positius,
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en formes i resultats. Per això, es fa referència a un «model Barcelona»

de preparació de grans esdeveniments, d’impacte econòmic, de trans-

formació urbana.

Hi ha, doncs, qualitat en els objectius i excel.lència en la seva imple-

mentació, tant en la fase de preparació dels Jocs com després. Però tam-

bé hi ha capacitat i idoneïtat de la ciutat per aprofitar l’impuls olímpic.

En una comparació amb Jocs precedents i posteriors (1964-2008), apre-

ciem una resposta millor de Barcelona als estímuls olímpics i la profun-

ditat del seu impacte (vegeu les figures 3, 7 i 9 i el quadre 4).

La continuïtat del procés inversor, impulsat per fites com la de 2004

i amb feines com la conversió del Poblenou en districtes d’activitats d’alt

valor afegit aplicades al coneixement i la tecnologia, és la clau per man-

tenir la sisena posició assolida el 2001 per Barcelona entre les ciutats

europees.

Des de 1986 fins a 1992 i des de 1992, els èxits han estat gegantescos.

Però els reptes actuals estan a l’alçada dels èxits passats, són molt alts i exi-

gents.Les inversions en projectes de transformació urbana no poden decau-

re. La integració europea i la globalització afavoreixen el nou lloc de Bar-

celona, mentre no es contrariï l’esperit olímpic, el «model Barcelona».
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