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Nota prelimiNar

D’acord amb l’article 34.k de la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i 

navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres, es presenta la Memòria econòmica de Catalunya 

corresponent a l’any 2017, que ofereix una visió global de l’economia catalana d’aquest any.

Han contribuït a la preparació i la recollida de dades que figuren en aquesta Memòria econòmica de Ca-

talunya els electors que formen part del cens de les cambres, i també els diversos organismes de les 

administracions públiques estatal, autonòmica i local. Als uns i als altres, que possibiliten i faciliten la tasca de 

les nostres corporacions, els agraïm la col·laboració, amb la confiança que aquest treball sigui d’utilitat per al 

coneixement de l’economia de Catalunya i el seu territori.

Barcelona, juny del 2018
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Aquest any es presenta la 53a. edició de la Memòria econòmica de Catalunya que edita anualment 

el Consell de Cambres de Catalunya, i que és la publicació de referència en l’anàlisi de l’economia 

catalana i de les províncies i comarques que la composen. Des de fa quatre anys, la Memòria inclou 

una anàlisi econòmica de la demarcació de Girona i les seves comarques, que es presenta vora 

l’estiu a la Cambra de Comerç de Girona. Aquest informe permet que empresaris, professionals i 

institucions tinguin un coneixement més profund de la seva realitat econòmica més propera.

La Memòria Econòmica presenta el balanç econòmic de la demarcació i comarques de Girona, amb 

una introducció sobre l’evolució de l’economia catalana. El balanç econòmic a Catalunya ha estat 

molt positiu, sent el 2017 el tercer any consecutiu que registra un creixement del PIB superior al 3%. 

Aquest creixement continua sent unes dècimes superior al registrat pel conjunt d’Espanya, i un punt 

superior al de la zona euro. La recuperació econòmica s’està caracteritzant per una intensa creació 

d’ocupació i una ràpida reducció de la taxa d’atur, com demostra que s’hagi reduït 10 punts en tan 

sols quatre anys. 

En aquest context favorable, l’economia de la província de Girona ha evolucionat de manera força 

similar a la conjunt de Catalunya, amb un creixement del VAB nominal estimat del 4,2% el 2017, mig 

punt per sobre de l’increment de 2016, segons estimacions pròpies. Girona continua amb la intensa 

recuperació que inicià el 2015, i que s’explica tant per la marxa positiva dels negocis —que per pri-

mer cop des de l’inici de la recuperació és generalitzable al conjunt de sectors—, com pel dinamis-

me del sector exportador. Així, pel que fa al clima empresarial, Girona registra els saldos més elevats 

de les quatre províncies al sector de la indústria i la construcció (sector que el 2016 presentava un 

saldo negatiu). L’única activitat que es troba força per darrera de la resta és el comerç. En relació a 

les exportacions, amb un increment nominal del 12%, aquestes han tingut una millor evolució a la 

demarcació de Girona que al conjunt de Catalunya, gràcies al bon comportament dels dos princi-

pals sectors exportadors: el sector càrnic (amb un increment relatiu del 15,3%) i el sector químic 

(19,7%). Quant a les dades d’activitat turística, els resultats són heterogenis segons marques turís-

tiques. Per una banda, a la Costa Brava, tot i ser la demarcació més important en xifres absolutes, 

el 2017 ha patit una disminució del nombre de turistes i pernoctacions hoteleres. Uns resultats que 

contrasten amb els de la marca Pirineus, que obté el major augment en pernoctacions de totes les 

marques turístiques per la bona temporada de neu d’aquest any. La reactivació econòmica a la 

província de Girona ha tingut el seu reflex en el mercat de treball, atès que el nombre d’afiliacions ha 

augmentat un 3,5% i la taxa d’atur registral ha retrocedit fins al 12,3%, lleugerament per sobre de la 

mitjana catalana (11,8%). El balanç comarcal també ha estat molt positiu perquè totes les comar-

ques gironines han incrementat el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social el 2017. 

Vull agrair a l’equip redactor del Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona la seva 

feina i també al Banco Santander el suport que dona a la publicació. Aquest recolzament està sent 

clau per mantenir un projecte d’interès general per al conjunt de la societat.

Domènec Espadalé i Vergés

President de la Cambra de Comerç de Girona

 Presentació 
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1. Població

El 2017, la població catalana ha crescut per segon any con-

secutiu després del parèntesi de descens demogràfic que es 

va viure de 2013 a 2015. El nombre total de persones resi-

dents a Catalunya era de 7.496.276 a 1 de gener de 2017, 

47.994 habitants més que un any abans. Cal tenir en comp-

te que en els tres anys anteriors el descens acumulat de la 

població catalana ha estat de 90.644 habitants, mentre que 

entre 2016 i 2017 l’augment ha estat de 71.522 persones, 

per tant, encara no s’ha recuperat la xifra de població que hi 

havia el 2012. En taxes de variació, l’augment de la població 

resident a Catalunya ha estat del 0,6%, una evolució més 

positiva que la de l’any anterior (0,3%), i també superior a 

la registrada pel conjunt de la població espanyola el 2017 

(0,2%). Cal assenyalar que la població catalana no només 

creix amb més força que l’espanyola sinó que, a més, va 

començar a recuperar-se un any abans (gràfic 2.1).

Per edats, l’increment de la població entre l’1 de gener de 

2016 i de 2017 ha estat protagonitzat pel grup de persones 

d’entre 40 i 59 anys, que representen el 30% de la població 

total i ha augmentat un 1,8% respecte a l’any anterior. També 

ha crescut amb força l’augment de població de 60 anys i 

més, que són gairebé una quarta part de la població total i ha 

crescut un 1,6% respecte a l’any anterior, a causa sobretot 

de l’entrada en aquest grup de les generacions de finals de 

la postguerra, així com de l’augment de l’esperança de vida. 

Per contra, disminueix la població jove (de 20 a 34 anys) un 

1,8% i creix molt moderadament el grup de menor edat (de 

0 a 19), un 0,8%. Aquest fet s’explicaria en part pel retorn 

de famílies immigrants al seu país d’origen (moltes vegades 

famílies joves amb fills) que s’ha produït els darrers anys així 

com per l’emigració de joves catalans a altres països euro-

peus en busca d’oportunitats laborals. 

El creixement demogràfic a Catalunya durant el darrer any 

s’explica tant per l’augment de la població de nacionalitat 

espanyola com de nacionalitat estrangera. Cal assenyalar 

que l’augment de la població catalana no es deu tant a un 

augment de la taxa de natalitat (que continua en nivells molt 

baixos) com als processos de nacionalització d’estrangers, 

que comencen a ser importants en tant que una part de la 

població nouvinguda du ja el nombre mínim d’anys necessari 

per obtenir-la. Per la seva banda, la població estrangera resi-

dent a Catalunya és de 1.041.362 habitants el 2017 en mit-

jana anual, un 1,8% superior a la de l’any anterior, i el 13,8% 

de la població total a Catalunya. Aquest any es produeix el 

primer creixement després de quatre anys consecutius d’in-

tenses caigudes. Tal com es pot veure al gràfic 2.2, la taxa 

d’estrangeria (percentatge de població estrangera sobre el 

total) es va reduir durant la crisi, passant d’un màxim del 16% 

assolit el 2010 fins al 13,6% de l’any 2016. El 2017, però, la 

taxa d’estrangeria ha tornat a augmentar molt lleugerament, 

situant-se en el 13,8% i probablement continuï aquesta ten-

dència de suau recuperació els propers anys en línia amb la 

millora de l’activitat econòmica al nostre país. 

 Economia catalana 

Gràfic 2.2
Percentatge de població estrangera sobre el total

(en %)
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Gràfic 2.1
Evolució de la població

(taxes de variació interanual, en %)

Catalunya Espanya
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La descomposició de l’evolució de la població resident a 

Catalunya atenent al seu lloc de naixement (no confondre 

amb nacionalitat) mostra un comportament diferenciat (gràfic 

2.3). Mentre la població nascuda a la resta d’Espanya dismi-

nueix un 1,8% respecte a l’any anterior (a causa del retorn 

dels jubilats al seu lloc de naixement), la població nascuda 

a Catalunya augmenta un 0,4%, una dècima menys que els 

quatre anys anteriors. La suma d’aquestes dues procedèn-

cies resulta un saldo negatiu de 4.814 persones en mitjana 

anual, que se suma a l’increment de la població nascuda 

a l’estranger (38.048 persones) i, com a resultat, dona un 

augment de la població total resident a Catalunya de 33.234 

persones. La principal diferència respecte a l’any anterior és 

el fort increment de la població resident a Catalunya que ha 

nascut a l’estranger, un 2,9% interanual, per sobre de l’1% 

registrat l’any 2016.

2. Activitat econòmica

L’economia catalana ha mantingut un important dinamisme 

el 2017, sent aquest el tercer any en què registra un incre-

ment del PIB superior al 3%. Aquest intens creixement s’ha 

traduït, en el mercat laboral, en una forta creació d’ocupació, 

fet que ha permès reduir la taxa d’atur fins a nivells no vistos 

des de l’any 2008. 

Al llarg de l’any, el perfil trimestral del PIB mostra una lleu-

gera desacceleració en el darrer trimestre de l’any, però que 

ha estat molt inferior a la inicialment pronosticada. Així, el 

creixement en els tres primers trimestres de l’any ha estat 

del 0,9% intertrimestral, mentre que en el quart trimestre 

s’ha reduït una dècima fins al 0,8%. Això ha permès tancar 

l’any 2017 amb un creixement mitjà del Producte Interior 

Brut (PIB) del 3,4%, segons IDESCAT, només dues dècimes 

menys que l’any 2016, en què el creixement va ser d’un 

3,6%. El 2017 el nivell de PIB en valor absolut supera, per 

segon any consecutiu, el que hi havia abans de l’inici de la 

crisi (2007). 

Aquest creixement s’ha aconseguit amb un model força equi-

librat entre demanda interna i demanda externa. Malgrat que 

la demanda interna continua sent la que fa una major contri-

bució al creixement del PIB (2,7 punts), el sector exterior tam-

Gràfic 2.4
Evolució del PIB

(taxes de variació interanual a preus constants, en %)
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Gràfic 2.3
Variació anual de la població resident a Catalunya per origen 

(en nombre de persones)

2012 2013 2014 2016 20172015

Font: IDESCAT

Catalunya Resta de l’Estat Estranger

-80000

-60000

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

80000



MEMÒRIA 2017 ECONOMIA CATALANA12

i educació i serveis socials. Per contra, Catalunya ha regis-

trat una pitjor evolució en alguns serveis com ara el comerç, 

transport i hostaleria.

Si comparem l’evolució de l’economia catalana amb la de la 

resta de comunitats autònomes, Catalunya és la cinque-

na comunitat, juntament amb Múrcia, que ha registrat un 

creixement més elevat (3,3%), només per darrera d’Aragó 

(3,6%), Astúries (3,5%) i la Comunitat de Madrid (3,4%). Per 

contra, les taxes de creixement més baixes, inferiors al 2%, 

s’han registrat a Castella i Lleó i La Rioja, seguides d’Extre-

madura i Castella la Manxa. De fet, pràcticament totes les 

bé n’ha contribuït positivament (per segon any consecutiu), 

sent un reflex de que s’està aconseguint sortir de la crisi amb 

un model més equilibrat i sostenible que el que hi havia durant 

l’anterior període expansiu 2000-2007.

L’evolució positiva del PIB també s’ha donat al conjunt d’Es-

panya però amb menor intensitat, ja que el creixement a preus 

constants s’ha situat en el 3,1% en el conjunt de l’any. Se-

gons l’INE, Catalunya hauria registrat un creixement del 3,3%, 

una dècima per sota de l’estimació realitzada per l’IDESCAT 

(gràfic 2.4). El bon comportament de l’economia catalana ha 

permès que Catalunya es mantingui com la primera econo-

mia del país, per davant de la Comunitat de Madrid. Des de 

l’any 2012, quan es produeix el punt d’inflexió en el cicle, 

l’economia catalana ha mostrat un millor comportament que 

l’economia espanyola en termes generals. De fet, el creixe-

ment mitjà del quinquenni 2013-2017 ha estat del 2,3% a 

Catalunya enfront de l’1,9% al conjunt d’Espanya. Tanmateix, 

aquest diferencial de creixement es va reduint a mesura que 

el procés de recuperació es consolida, ha passat de ser del 

0,8 punts el 2015 a només de 0,2 punts el 2017 —i en el 

futur és previsible que s’elimini totalment. Això és degut a que 

l’economia catalana, en ser més oberta a l’exterior, anticipa 

les fases de recuperació econòmica.

El 2017, el millor comportament de l’economia catalana res-

pecte al conjunt d’Espanya s’explica per un major dinamisme 

del VAB a la indústria, que ha crescut un 4,9% a Catalunya 

enfront d’un 3,7% a Espanya. També ha tingut una millor evo-

lució al Principat el sector d’administracions públiques, salut 

Gràfic 2.5
Evolució del PIB per comunitats autònomes, 2017 (estimació)

(taxes de creixement interanual a preus constants, en %)
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una contribució negativa de 0,3 punts. Per tant, a diferència 

de l’any anterior, no tots els components del PIB han tingut 

una contribució positiva el 2017. 

En taxes de creixement, la demanda interna ha accelerat el 

ritme d’augment, des del 2,7% de 2016 al 3,1% el 2017, a 

diferència del que va succeir l’any anterior. Aquesta millora 

és el resultat d’una acceleració de la taxa de creixement de 

la inversió en béns d’equipament i del consum de les admi-

nistracions públiques, mentre que el consum privat manté un 

ritme d’augment molt similar al de l’any anterior. Cal recordar 

que tots els components de la demanda interna han registrat 

una evolució positiva el 2017. 

Pel que fa al consum de les llars, aquest ha crescut un 

2,4% interanual el 2017, exactament igual que l’any anterior. 

El consum privat, que representa el 53% del PIB català, ha 

estat el component de la demanda que més ha contribuït al 

creixement del PIB —1,3 punts del total de 3,4 punts. Cal 

tenir en compte l’impacte positiu que ha tingut el bon com-

portament de l’ocupació aquest any i l’augment de la riquesa 

patrimonial de les famílies per l’augment del preu dels habi-

tatges i dels actius financers. Tanmateix, altres factors han 

frenat aquest creixement com són la rebaixa fiscal que es 

va efectuar l’any anterior, la moderació salarial i el repunt de 

la inflació associada a la pujada del preu de l’energia. Això 

explica la intensa caiguda de la taxa d’estabilitat. Entre els 

indicadors que mostren la bona marxa del consum privat el 

2017 cal destacar el de les matriculacions de turismes, que 

ha registrat un increment del 8% en el conjunt de l’any, tor-

nant a superar la xifra dels 200.000 turismes matriculats, fet 

que no havia succeït des de l’any 2007.

comunitats autònomes van registrar un creixement econò-

mic superior a l’estimat per al conjunt de la zona euro (2,3% 

el 2017), a excepció únicament de La Rioja i Castella-Lleó 

(gr  c 2.5).

El PIB per càpita de Catalunya s’ha situat en 29.936 euros el 

2017, un 3,9% més elevat que l’any anterior. Aquest nivell de 

PIB per càpita és un 19,7% superior a la mitjana espanyola 

(24.999 euros/hab.), el mateix percentatge que l’any anterior, 

i el més alt des de que el 2011 s’assolís un mínim del 16,5%, 

si bé encara no ha recuperat el nivell que tenia a principis 

del segle XXI quan superava el 20% (gràfic 2.6). L’economia 

catalana continua sent la quarta de l’Estat amb un PIB per 

càpita més elevat, després de la Comunitat de Madrid, el 

País Basc i Navarra.

Com ja s’ha avançat, la demanda interna ha estat la gran 

protagonista del creixement econòmic, per quart any conse-

cutiu, però se suma també la contribució positiva del sector 

exterior que, a diferència de l’any anterior, només prové del 

saldo amb l’estranger ja que la contribució del saldo amb la 

resta d’Espanya al creixement del PIB s’ha tornat lleugera-

ment negatiu. Tal com es pot veure al gràfic 2.7, la demanda 

interna ha aportat 2,7 punts al creixement i el sector exterior 

ha contribuït amb els restants 0,7 punts fins arribar al 3,4% 

de creixement total del PIB. En comparació amb l’any an-

terior, l’aportació de la demanda interna ha augmentat en 

quatre dècimes i la del saldo exterior ha disminuït en sis dèci-

mes. Però dins la contribució del sector exterior cal diferenci-

ar entre el saldo amb l’estranger, que ha passat d’aportar 0,4 

punts el 2016 a 1 punt el 2017, i el saldo amb la resta d’Es-

panya que ha passat d’una aportació positiva de 0,9 punts a 

Gràfic 2.7
Contribucions al creixement del PIB a Catalunya

(en punts percentuals)
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Font: IDESCAT

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6
Saldo amb l’estranger Saldo amb la resta d’EspanyaDemanda interna



MEMÒRIA 2017 ECONOMIA CATALANA14

tat productiva ha ocupat la primera posició tant a les pimes 

com a les grans empreses. La segona finalitat ha estat, per 

a les pimes, la reposició de l’equipament i per a les grans 

empreses, les millores de rendiment. Per sectors d’activitat, 

en 2017 destaca l’increment de la inversió en el sector dels 

béns d’equipament (+16,8%), seguit de l’automòbil (+6%) i 

l’energia i aigua (+3,9%). Els sectors on la inversió industrial 

s’ha reduït respecte de 2016 són el dels béns de consum 

durador (–4,1%) i el de la indústria manufacturera de pro-

ductes alimentaris, begudes i tabac (–4,2%). En la major part 

dels sectors, l’evolució de la demanda ha estat el principal 

factor afavoridor de la inversió industrial a Catalunya, mentre 

els factors tècnics ho han estat en el de l’energia i aigua i els 

béns de consum durador. 

Finalment, el sector exterior també ha actuat, un any més, 

com a element impulsor del creixement econòmic. La seva 

contribució positiva ha estat de set dècimes perquè l’aporta-

ció positiva dels fluxos econòmics amb l’estranger ha com-

pensat amb escreix l’aportació negativa dels fluxos amb la 

resta d’Espanya, justament al contrari del que va succeir el 

2016. 

Aquesta aportació positiva dels fluxos amb l’estranger es 

deu a un increment de les exportacions de béns i serveis 

que no només ha estat més dinàmica que l’any precedent, 

amb un creixement del 6,3% (1,5 punts més que el 2016), 

El consum del conjunt d’administracions públiques que 

operen a Catalunya també ha registrat una evolució positi-

va i, a més, s’ha accelerat respecte a l’any anterior, des del 

0,9% el 2016 fins al 2,4% el 2017, com a resultat de la recu-

peració de la mitja paga dels funcionaris i de la millor evolu-

ció de les despeses gràcies a la recuperació dels ingressos 

impositius (quadre 2.1). 

La inversió o formació bruta de capital ha tingut un com-

portament molt positiu el 2017, amb un creixement del 5,6% 

respecte a l’any anterior, la taxa més elevada de tots els 

components del PIB pel costat de la demanda. Aquest dina-

misme ve explicat tant per la inversió en béns d’equipament, 

que registra un increment del 5,4%, un punt més que l’any 

anterior, com per la consolidació de la recuperació de la in-

versió en construcció, que ha crescut un 5,1%. Aquest és 

el quart any consecutiu que es produeix un increment de la 

inversió en construcció, però el 2017 s’ha moderat respecte 

a l‘elevada taxa registrada l’any anterior, un procés natural 

quan es parteix de xifres molt baixes i progressivament va 

recuperant pes en el conjunt de l’economia. Si parlem úni-

cament de la inversió industrial, els resultats de l’Enquesta 

d’inversió industrial de la tardor de 2017 indiquen un incre-

ment interanual l’any 2017 del 3,1% respecte a l’any ante-

rior i preveuen, de cara al 2018, un creixement interanual 

del 5,8% superior al dels dos anys anteriors. En relació amb 

la finalitat de la inversió realitzada, l’ampliació de la capaci-

Quadre 2.1
Evolució del PIB a Catalunya. Demanda

(taxes de variació interanual en volum, en %)

  2017

 2015 2016 2017 I trim. II trim. III trim. IV trim.

PIB 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3 3,4 3,5

Demanda interna 4,8 2,7 3,1 2,7 3,2 3,6 2,7

Consum llars 3,7 2,4 2,4 1,8 2,7 3,0 2,0

Consum adm. públiques (1) 5,3 0,9 2,4 1,1 2,5 2,8 3,3

Formació bruta de capital (2) 8,0 5,2 5,6 6,8 5,3 6,2 3,9

Béns equipament i altres  7,7 4,4 5,4 7,3 4,5 6,4 3,4

Construcció 4,4 6,4 5,1 5,9 5,9 4,9 3,9

Saldo exterior (3) (4) –0,4 1,3 0,7 0,9 0,4 0,2 1,1

Saldo amb l’estranger (4) 0,4 0,4 1,0 1,5 1,8 –0,2 0,9

Exportació de béns i serveis 4,4 4,8 6,3 6,1 7,2 6,0 5,8

Importació de béns i serveis 3,9 4,5 4,4 2,6 3,1 7,7 4,1

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.

(2) Inclou la variació d’existències.

(3) Inclou el saldo amb l’estranger i amb la resta d’Espanya.

(4) Aportació al creixement del PIB.

Font: IDESCAT
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serveis, especialment en els serveis orientats al mercat, seguit 

per l’aportació d’1 punt que ha tingut la indústria (gràfic 2.8). 

En canvi, la construcció només ha aportat 0,2 punts malgrat 

la intensitat del seu creixement pel baix pes relatiu que té en 

l’actualitat (només representa el 4,8% del VAB total). Aquest 

panorama és força similar al que es va produir el 2016 quan 

també va ser el sector serveis el principal tractor del creixe-

ment, amb la diferència que l’agricultura ha tingut una apor-

tació negativa aquest darrer any. L’evolució trimestral del VAB 

sectorial mostra un comportament diferenciat. Mentre que les 

taxes de creixement a la construcció i la indústria s’anaven 

accelerant a mesura que avançaven els trimestres, fins a as-

sinó que a més ha superat l’increment de les importacions, 

que creixen a un ritme del 4,4%, molt en línia amb l’augment 

registrat l’any anterior. Pel que fa al saldo exterior amb la 

resta d’Espanya, cal dir que malgrat s’hagi reduït un 10% 

respecte al de l’any 2016, Catalunya continua presentant un 

saldo positiu dels intercanvis comercials i de serveis amb la 

resta d’Espanya de 13.312 milions d’euros.

Cal destacar que tant les exportacions com les importacions 

catalanes han experimentat increments per sobre del PIB i 

també han superat el creixement mitjà registrat als països 

membres de la zona euro, per la qual cosa Catalunya ha 

guanyat quota de mercat en els intercanvis comercials rea-

litzats pel conjunt de la UEM. Aquest bon comportament del 

comerç exterior català es produeix en un context mundial 

on el comerç va recuperant dinamisme després d’un llarg 

període d’alentiment que s’inicià el 2012. Malgrat això, ha 

ressorgit de nou en alguns dels principals països del món un 

rebot proteccionista i fins i tot lluites comercials amb pujades 

d’aranzels, fet que no havia succeït en molts anys. 

Tots els grans sectors econòmics han presentat un ba-

lanç positiu de la seva activitat durant el 2017, a excepció 

de l’agricultura (quadre 2.2). El sectors que han registrat una 

evolució més positiva han estat la indústria (4,9%) i la cons-

trucció (4,7%), seguits pel sector serveis (2,9%). Malgrat que 

aquest darrer sector no és el que més ha crescut en termes 

relatius, sí és el que més ha contribuït al creixement per la 

importància que té en el conjunt de l’economia (73% del VAB 

total). Dels 3,4 punts percentuals de creixement del PIB glo-

bal, 2,1 punts venen explicats per la millora de l’activitat als 

Gràfic 2.8
Contribucions dels sectors al creixement del VAB a Catalunya

(en punts percentuals)

2016 2017
Font: IDESCAT
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Quadre 2.2
Evolució del PIB a Catalunya. Oferta

(taxes de variació interanual en volum, en %)

 2017

 2015 2016 2017 I trim. II trim. III trim. IV trim.

PIB 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3 3,4 3,5

Valor afegit brut 3,2 3,5 3,3 3,3 3,2 3,4 3,5

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca –2,9 6,1 –3,1 0,3 –3,5 –4,9 –4,2

Indústria 5,9 5,0 4,9 3,8 4,0 5,2 6,4

Construcció 2,3 3,2 4,7 3,8 3,5 5,3 6,4

Serveis 2,7 3,1 2,9 3,1 3,0 2,8 2,6

Comerç, transport i hostaleria 2,4 3,3 2,3 2,7 2,8 2,4 1,5

Act. immobiliàries, professionals i altres 2,6 3,9 3,4 3,8 3,3 3,1 3,4

Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 3,1 0,9 2,7 2,3 2,9 3,0 2,7

Impostos nets s/productes 10,9 4,7 3,9 4,0 4,1 4,0 3,5

Font: IDESCAT
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Pel que fa als indicadors d’activitat, cal destacar el creixe-

ment del consum de ciment (6% el 2017) i del nombre d’ha-

bitatges en construcció (16.678 el 2017, el 15,2% més que 

l’any anterior). Tanmateix, la xifra d’habitatges en construcció 

de 2017 encara està molt lluny de les més de 100.000 que 

es construïen cada any durant el 2004-2006 (gràfic 2.10). 

A diferència de l’any anterior, aquest creixement del sector 

de la construcció ha estat generalitzat tant en el segment 

d’obra pública com en el residencial. El sector de l’obra pú-

blica ha trencat amb l’evolució negativa que va experimentar 

els anys 2015 i 2016, i el 2017 registra una taxa d’augment 

molt positiva que s’explica per la relaxació dels criteris de 

restricció pressupostària que ha afectat els darrers anys so-

bretot a l’administració local i regional. Concretament, la li-

citació oficial d’obres a Catalunya ha registrat un ascens del 

56,3%, fins als 1.640,4 milions d’euros, una xifra que no ar-

riba al 20% del volum de licitació que es va fer el 2008 quan 

es va assolir un màxim de 8.618 milions (dades de la Cam-

bra Oficial de Contractistes d’Obra de Catalunya). Per nivell 

d’administració, la local i la Generalitat de Catalunya són les 

que expliquen l’increment del volum de la licitació global, 

atès que han registrats creixements del 115% i 84%, respec-

tivament, mentre que l’Estat l’ha reduït en un 46%. Per tipus 

de licitació, aquest any tant l’obra civil com l’edificació han 

compartit la recuperació (61% i 50%, respectivament). Quant 

als indicadors de demanda en el sector de la construcció, 

cal assenyalar que tant el nombre de transaccions d’habitat-

ges com el nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitat-

solir taxes superiors al 6% interanual en el quart trimestre en 

els dos sectors, als serveis succeïa el contrari. 

A la indústria, l’índex de producció (IPI) ha augmentat un 4% 

a Catalunya el 2017, gairebé un punt per sobre del creixe-

ment registrat l’any anterior (3,1%). Així mateix, la producció 

industrial a Catalunya també ha crescut més que al conjunt 

de l’Estat (3,2%) i a la zona euro (3%). Això ha permès man-

tenir un diferencial positiu entre el creixement de la indústria 

catalana i el dels països més industrialitzats. Per exemple, el 

2017 l’IPI a Alemanya ha augmentat un 3,3%, a França un 

2,4% i a Itàlia un 3,6%.

Per branques d’activitat, les que han mostrat un major dina-

misme el 2017 han estat les relacionades amb la metal·lúrgia 

(10%), els equips elèctrics i electrònics (8,4%) i el subminis-

trament d’aigua (8,2%). Altres sectors molt importants a Ca-

talunya com el farmacèutic i el químic també han registrat 

uns augments destacats, al voltant del 5%. Per contra, s’ha 

produït un descens de l’índex de producció industrial als sec-

tors de les arts gràfiques, de l’alimentació i begudes, i del 

material de transport, en aquest darrer cas poc significatiu i 

que es va deure a una reordenació de la fabricació de models 

que va afectar al volum del producció els darrers mesos del 

2017 (gràfic 2.9).

El sector de la construcció ha seguit una trajectòria positiva 

de recuperació al llarg de 2017, si bé el nivell d’activitat enca-

ra està molt lluny de recuperar la situació d’abans de la crisi. 

Gràfic 2.9
Índex producció industrial per seccions, Catalunya 2017 (p)

(taxes de variació interanual, en %)

(p) Dades provisionals
Font: IDESCAT
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serveis no orientats al mercat (administració pública, sanitat, 

educació i serveis socials), han tingut una evolució positiva 

de l’activitat, però destaca sobretot el subsector d’admi-

nistració pública, educació, sanitat i serveis socials, que ha 

accelerat el creixement del seu VAB des del 0,9% el 2016 

al 2,7% el 2017. Al contrari que el sector del comerç, trans-

port i hostaleria, que han moderat el ritme d’augment el 2017 

respecte a l’any anterior, fins al 2,3%. El sector d’activitats 

immobiliàries i professionals també ha moderat lleugerament 

la seva taxa de creixement però continua sent la branca dels 

serveis més dinàmica (3,4%). 

ges apunten a la recuperació del sector immobiliari, fet que 

queda palès amb l’augment d’aquests indicadors un 5,2% i 

8,3%, respectivament. Aquesta recuperació de la demanda 

i l’escassa oferta disponibles sobretot en les grans ciutats 

explica l’increment de preus de l’habitatge que s’ha produït a 

Catalunya al llarg de 2017, d’un 10,2%, segons l’INE. 

El sector serveis ha estat, un any més, el que més ha con-

tribuït a la millora de l’activitat econòmica de Catalunya. Tant 

els serveis orientats al mercat (comerç, transport, hostaleria, 

finances, activitats immobiliàries, professionals, etc.) com els 

Gràfic 2.11
Índex d’activitat dels sector serveis a Catalunya

(taxes de variació interanual, en %)

Font: IDESCAT a partir de l’INE
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Gràfic 2.10
Evolució de la construcció residencial a Catalunya
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El trànsit aeri també està en nivells màxims històrics a Ca-

talunya. Pels aeroports catalans han passat 50,25 milions 

de passatgers el 2017, un 7,7% més que l’any anterior. 

Destaca el bon comportament de l’aeroport del Prat, que 

amb un creixement del 7,1%, ha arribat als 47,28 milions de 

passatgers el 2017, una xifra que doble la registrada fa una 

dècada (el 2004 eren 24,4 milions). A diferència de l’any 

passat, el 2017 també ha augmentat el trànsit de passat-

gers a l’aeroport de Girona un 16,9% fins als 1,95 milions 

el 2017, i a l’aeroport de Reus un 25% fins als 1,02 milions 

de passatgers el 2017. 

L’activitat turística ha registrat, un any més, una evolució 

molt positiva tant del nombre de turistes com de la despesa 

declarada. El nombre de turistes estrangers a Catalunya ha 

estat de 19.046.700 persones, un 5% més que l’any anterior, 

segons l’enquesta de Moviments Turístics en Frontera que va 

començar a publicar l’INE l’any 2016. La xifra de despesa to-

tal associada a aquests turistes ha ascendit a 19.151,9 mili-

ons d’euros, un 9,6% més que l’any anterior, i la despesa per 

turista i dia a 169 euros, un 3,8% més que l’any anterior. És 

un balanç positiu, sobretot tenint en compte els dos episodis 

viscuts aquest any, els atemptats terroristes del mes d’agost 

i la celebració del referèndum de l’1 d’octubre. 

Cal tenir en compte la importància d’aquest sector en l’eco-

nomia catalana, atès que concentra el 13,6% de l’ocupació 

total, el percentatge més alt de la sèrie històrica disponible, 

resultat del bon comportament que ha registrat el 2017 amb 

un increment de vora el 10%. 

Els dos països d’origen majoritaris en termes absoluts con-

tinuen sent França (amb 4,46 milions de turistes) i el Regne 

Unit (2,16 milions), però mentre que el 2017 torna a disminuir 

el nombre de turistes procedents del mercat francès, els que 

venen del Regne Unit han augmentat un 4,9%. Els següents 

mercats més importants són Alemanya (1,55 milions i creixe-

ment del 0,9% respecte a l’any anterior) i Itàlia (1,19 milions i 

–0,2%) i EUA (1,11 milions i +29%).

En comparació amb el conjunt d’Espanya, tant el nombre 

de turistes estrangers com la despesa total declarada han 

augmentat més a l’Estat espanyol que a Catalunya per se-

gon any consecutiu (8,6% el nombre de turistes i 12,2% la 

despesa al conjunt d’Espanya), si bé el pes de Catalunya 

continua sent molt rellevant, concentra el 23% dels turistes 

estrangers i el 22% de la despesa declarada per aquests. 

Si analitzem l’ocupació en el conjunt d’establiments d’allot-

jament turístic s’obté un total de 23,96 milions de viatgers 

L’índex general d’activitat als serveis ha crescut un 5,9% el 

2017, per sobre de l’increment registrat l’any anterior que va 

ser del 3,2% (gràfic 2.11). Cap de les set agrupacions sec-

torials ha registrat un descens de l’índex d’activitat el 2017, 

i els sectors que mostren un major dinamisme aquest darrer 

any són, igual que l’any passat, les activitats professionals, 

científiques i tècniques (8,2%), les activitats administratives i 

de serveis auxiliars (8%) i l’hostaleria (7,4%), seguits per les 

TIC (6%). En canvi, els sectors del comerç i del transport 

i emmagatzematge han registrat creixements inferiors a la 

mitjana del sector serveis (del 5,7% i 4,2%, respectivament). 

Pel que fa al sector financer, els indicadors reflecteixen 

les conseqüències del moviment de seus d’empreses i en-

titats financeres derivades del conflicte polític que es va 

viure els darrers mesos de l’any 2017 a Catalunya. D’una 

banda, l’estoc total de crèdit al sector privat i els dipòsits 

van disminuir el quart trimestre de 2017 un 8,1% (al con-

junt de l’Estat, la caiguda és de l’1,9%), segons dades del 

Banc d’Espanya. Cal tenir present l’efecte del canvi de seus 

d’empreses, atès que la territorialització de les dades d’es-

toc de crèdit es realitza en funció de la residència del deu-

tor (empresa o particular). D’altra banda, els dipòsits a la 

vista i d’estalvi també van registrar un descens del 9,3% (al 

conjunt de l’Estat, aquests dipòsits creixen un 13,7%). En 

aquest cas la territorialització de les dades de dipòsits es 

realitza en funció de la sucursal que capta el dipòsit.

Una evidència de la millora de l’activitat econòmica respecte 

als exercicis immediatament precedents es troba en l’evolu-

ció del trànsit de vehicles. La intensitat mitjana diària (IMD) 

de vehicles lleugers ha augmentat tant a les autopistes de 

peatge, un 3% arreu de Catalunya, com a les vies lliures de 

peatge (3,2%). També ha augmentat de manera notable el 

trànsit de vehicles pesats (mercaderies), un 5,8% respecte 

a l’any anterior.

Així mateix, el trànsit marítim de mercaderies en tones 

ha reprès el dinamisme l’any 2017, amb un increment del 

18,9% a Catalunya, després que l’any anterior es mantin-

gués estable. Aquest dinamisme es deu tant als bons re-

sultats del port de Barcelona (que creix un 26,6%), com del 

port de Tarragona, que ha crescut un 7,4% respecte a l’any 

anterior. El nombre de vaixells mercants que van transitar 

pels ports catalans l’any 2017 va augmentar un 2,3% res-

pecte a l’any anterior, dels quals 811 van ser creuers que 

van fer escala en aquests ports amb un increment del 4%. 

Pel que fa al moviment de passatgers, s’observa un incre-

ment anual del 5,4%, i dins d’aquests, un augment del 2,7% 

dels passatgers de creuers.
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concentra el 41% dels visitants i ha registrat un augment del 

2,4% respecte al 2016. Però l’augment relatiu més impor-

tant entre els principals destins l’han registrat la marca Costa 

Daurada, que concentra el 14% dels visitants i ha augmentat 

un 8,4%, seguit per la marca Pirineus, que creix per segon 

any consecutiu més del 10% anual. La Costa de Barcelona, 

que és la segona marca més important després de la ciutat 

de Barcelona, també ha registrat una evolució positiva del 

3,9%. 

3. Sector exterior

Una altra evidència de la recuperació de la demanda interna 

queda palesa en el dinamisme de les importacions de béns 

i serveis en volum, que han mantingut un creixement entorn 

al 4% o superior per quart any consecutiu (gràfic 2.12). Tan-

(un 7,9% més que l’any anterior) i 79,82 milions de pernoc-

tacions (5,7% més que el 2016) (quadre 2.3). Els establi-

ments hotelers concentren la majoria d’aquesta ocupació 

(concretament el 80% dels viatgers i el 70% de les pernoc-

tacions), i han registrat creixements significatius respecte 

a l’any anterior. El nombre de viatgers allotjats en hotels 

ha augmentat un 8% fins als 19,09 milions i el nombre de 

pernoctacions s’ha enfilat fins a les 55,55 milions, el 6,9% 

més que l’any anterior. El segon tipus d’allotjament més im-

portant quant a viatgers són els càmpings (3,0 milions i un 

creixement interanual del 9,2%), seguit pels apartaments 

turístics (1,09 milions i un creixement del 5,2% respecte al 

2015). Finalment, el nombre de viatgers allotjats en turisme 

rural no arriba als 400.000, una xifra similar a la de viatgers 

en albergs.

Per analitzar la distribució i l’evolució dels turistes per mer-

cats d’origen s’han utilitzat les dades que proporciona l’en-

questa hotelera. Segons aquesta enquesta, el 62% dels viat-

gers allotjats en hotels eren estrangers, el 22% catalans i el 

restant 16% de la resta d’Espanya. L’any 2017, els viatgers 

que han explicat l’increment del nombre de turistes allotjats 

en hotels han estat els estrangers, que s’han incrementat 

un 5,5%, mentre que el nombre de turistes catalans i proce-

dents de la resta d’Espanya pràcticament no han augmentat 

respecte a l’any anterior. Aquests resultats mostren la recu-

peració de l’economia internacional i possiblement el fet que 

els turisme nacional ha disminuït la seva presència a Cata-

lunya els darrers mesos de l’any per l’atac terrorista del 17 

d’agost i pel conflicte polític.

Totes les marques turístiques han registrat un comportament 

positiu en el nombre de viatgers allotjats en hotels aquest 

darrer any, excepte la Costa Brava. La ciutat de Barcelona 

ha estat novament la marca tractora del creixement, atès que 

Quadre 2.3
Viatgers i pernoctacions en establiments turístics, 2017

 Viatgers Pernoctacions

 Nombre % var. interanual Nombre % var. interanual

Establiments hotelers 19.094.380 8,0 55.550.621 6,9

Càmpings 3.003.817 9,2 15.766.158 3,5

Turisme rural 394.233 2,3 1.110.746 2,8

Apartaments turístics 1.089.879 5,2 6.427.443 1,7

Albergs 379.891 8,4 967.075 8,0

Total 23.962.200 7,9 79.822.043 5,7

Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya

Gràfic 2.12
Exportacions i importacions totals de béns i serveis

(taxes de variació interanual en volum, en %)
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Font: IDESCAT
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les exportacions han assolit un valor de 70.847 milions d’eu-

ros el 2017, per sota del valor de les importacions, que ha 

estat de 84.884 milions d’euros (gràfic 2.13). Aquest fet ex-

plica que el saldo exterior deficitari de la balança comercial 

de béns s’hagi situat lleugerament per sobre dels 14.000 

milions d’euros. D’altra banda, la taxa de cobertura (definida 

com el quocient de les exportacions sobre les importacions) 

s’ha situat en el 83,5%. 

Les exportacions catalanes han registrat un nou màxim his-

tòric el 2017, de manera que el valor assolit aquest darrer 

any ja és un 71% superior al valor de les mateixes el 2009 

quan es va marcar un mínim. El comportament positiu de les 

exportacions catalanes segueix la línia d’acceleració del co-

merç mundial experimentat enguany, tot i que ho fa a taxes 

més altes. Així, segons l’FMI el comerç mundial haurà cres-

cut el 2017 un 4,9%, mentre que les exportacions catalanes 

han augmentat un 8,7%. Aquest creixement de les expor-

tacions és el resultat d’un augment de la competitivitat dels 

productes fabricats a Catalunya derivada dels baixos costos 

laborals i preus relatius i els esforços realitzats per moltes 

empreses per diversificar mercats. 

Val a dir, però, que Catalunya ha registrat un creixement lleu-

gerament inferior dels intercanvis amb l’exterior que el con-

junt de l’Estat, on les exportacions han crescut un 8,9% i 

les importacions un 10,5%. Malgrat això, les exportacions 

catalanes continuen representant el 25,6% de les estatals, i 

les importacions catalanes més del 28% de les del conjunt 

d’Espanya, sent Catalunya la comunitat líder en quant a flu-

xos amb l’exterior.

La Unió Europea ha estat la principal destinació de les ex-

portacions catalanes i la principal emissora d’importacions, 

si bé Catalunya manté històricament un saldo negatiu de la 

balança comercial amb aquesta àrea. El 65% de les exporta-

cions tenen com a destí algun país de la UE, essent França 

el primer país receptor (15,8% del total), seguit d’Alemanya 

i Itàlia. Per la banda de les importacions, les europees to-

talitzen el 57% del total, essent en aquest cas Alemanya el 

principal país emissor d’importacions (17,7%), seguit a força 

distància de França (que representa el 9,2%). De la resta de 

països del món, cal destacar que Catalunya manté un saldo 

favorable amb els països d’Amèrica central i del sud, i amb 

els Estats Units, per primera vegada en molt de temps, men-

tre que hi ha un tradicional saldo negatiu amb la Xina i el Japó 

(quadre 2.4).

Quant a l’evolució de les exportacions per àrees geogràfi-

ques, cal assenyalar el comportament positiu de les vendes 

mateix, l’increment de les exportacions de béns i serveis ha 

superat àmpliament el de les importacions i, a més, amplia 

el diferencial respecte a l’any anterior, fet indicatiu del guany 

de competitivitat que ha aconseguit l’economia catalana 

durant els darrers anys. Així, les exportacions de béns i ser-

veis han accelerat el seu creixement des del 4,8% el 2016 al 

6,3% el 2017, mentre que les importacions han estabilitzat 

el creixement en el 4,4% interanual el 2017 (4,5% el 2016). 

Com a conseqüències del dinamisme experimentat per les 

vendes a l’exterior, el pes de les exportacions catalanes so-

bre el PIB ha assolit el 34% del PIB, la dada més elevada de 

la sèrie disponible (el 2007 era el 26%). Mentre que el pes de 

les importacions totals en el PIB es manté entorn del 31%, 

encara per sota del nivell assolit en la fase alcista del cicle 

2001-2007 (34%).

En conjunt, l’economia catalana presenta un saldo exterior 

positiu amb l’estranger de 15.217 milions d’euros el 2017, 

el valor més elevat de la sèrie disponible que s’inicia l’any 

2000. Si a aquest saldo positiu amb l’estranger li sumem el 

saldo positiu amb la resta d’Espanya (13.312 milions), s’obté 

que l’economia catalana té un saldo exterior positiu total de 

28.529 milions d’euros, el 12% del PIB.

Pel que fa als fluxos comercials únicament de béns i en 

valors corrents, el 2017 han tornat a créixer amb força des-

prés d’haver-ho fet més moderadament l’any 2016. A més, 

tant les exportacions com les importacions han crescut a 

taxes molt similars, per sobre del 8% a preus corrents, en-

front a taxes al voltant del 2% l’any 2016. Segons les dades 

provisionals publicades per l’IDESCAT a partir de Duanes, 

Gràfic 2.13
Fluxos comercials de béns amb l’estranger

(en milions d’euros a preus corrents)
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Font: IDESCAT a partir de Duanes
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exportadors han registrat taxes de variació similars, a ex-

cepció de la branca de vehicles a motor i material de trans-

port, que ha registrat un increment més moderat (4,5%) i 

inferior a la mitjana dels sectors. Pel que fa a les importaci-

ons, destaquen els elevats creixements experimentats pel 

sector d’extracció i refinació de petroli, que s’explica per 

l’augment del preu del petroli, i del sector de la metal·lúrgia 

i productes metàl·lics. Per contra, el sector de maquinària 

d’oficina i òptica és l’únic que ha registrat un descens de les 

importacions (quadre 2.5).

Pel que fa als fluxos d’inversió, després de dos anys 

molts positius per a la inversió estrangera a Catalunya, 

el 2017 ha tancat de manera provisional amb un descens 

vora el 40%, fet que ha situat la inversió estrangera en 

3.093 milions d’euros, una xifra similar a la de 2014. La 

inversió estrangera al conjunt d’Espanya també ha experi-

mentat un descens però no tan important com a Catalunya 

(del 7,2%), motiu pel qual el pes català sobre el total de 

l’estat espanyol s’ha reduït fins al 13% el 2017. Per la seva 

banda, la inversió emesa de Catalunya a l’estranger ha 

crescut amb intensitat el 2017, un 44,6% (fins als 6.543 

milions), mentre cau un 47% en el conjunt de l’Estat. Això 

fa que el pes d’aquesta inversió sobre el conjunt de l’Estat 

s’enfili fins al 33%. Es recupera així el pols inversor de 

dirigides a la UE, que han crescut un 7,2% en el conjunt de 

l’any. Dintre d’aquesta zona cal destacar l’increment gene-

ralitzat que s’han produït als cinc principals mercats destins 

(Alemanya, França, Itàlia, Portugal i Regne Unit). Les expor-

tacions dirigides fora de la UE, que representen el 35% del 

total, han crescut més que les dirigides a la UE (un 11,4%), 

especialment destaca l’espectacular augment de les dirigi-

des als EUA, que han estat del 21% interanual, i també a la 

Xina, un 18%. Pel que fa a les importacions, les procedents 

de la UE han augmentat un 3,6%. Dintre d’elles, les pro-

vinents de França i Itàlia han registrat taxes de variació inte-

ranual positives del 6,8% i 5,5%, respectivament. Les impor-

tacions procedents de països de fora de la UE han mostrat 

un augment del 15,2%, destacant especialment l’augment 

de les importacions de la Xina i del Japó, amb taxes de vari-

ació per sobre del 10%. 

Els sectors econòmics que constitueixen el nucli de les ex-

portacions catalanes són les indústries químiques i la fabri-

cació de vehicles de motor i material de transport. Aquests 

dos sectors, juntament amb la indústria alimentària i el tèxtil, 

sumen el 62% del total d’exportacions. En el cas de les in-

dústries químiques, que representen gairebé la quarta part 

de les exportacions catalanes, el creixement ha estat del 

7,5% respecte a l’any anterior. La resta de principals sectors 

Quadre 2.4
Evolució de les exportacions i importacions de béns per àrees i països, 2017

 Exportacions Importacions Saldo comercial

 Valor  Variació  Pes  Valor  Variació  Pes  Valor
 (MEUR) (%) (% s/total) (MEUR) (%) (% s/total) (MEUR)
 2017 2017/2016 2017 2017 2017/2016 2016 2016 2017

Unió Europea (UE–28) 45.984 7,2 64,9 48.392 3,6 57,0 –3.653 –2.409

Alemanya 7.957 2,8 11,2 15.055 3,4 17,7 –6.748 –7.098

França 11.226 7,3 15,8 7.769 6,8 9,2 3.208 3.457

Itàlia 6.327 6,6 8,9 6.683 5,5 7,9 –365 –356

Portugal  4.670 7,0 6,6 1.610 –4,4 1,9 2.610 3.060

Regne Unit 4.031 3,1 5,7 2.532 1,7 3,0 1.440 1.499

Altres països europeus 5.443 12,5 7,7 5.176 13,8 6,1 229 267

Suïssa 2.304 6,5 3,3 2.006 4,5 2,4 183 299

Amèrica del Nord 2.901 20,7 4,1 2.886 2,1 3,4 –400 15

Estats Units d’Amèrica 2.614 21,2 3,7 2.661 –0,5 3,1 –495 –47

Amèrica Central i del Sud 4.211 7,9 5,9 3.233 18,6 3,8 1.189 977

Resta del món 12.309 10,5 17,4 25.196 16,9 29,7 –10.364 –12.887

Japó 842 5,1 1,2 2.078 10,3 2,4 –1.082 –1.236

Xina 1.540 17,7 2,2 8.606 14,4 10,1 –6.227 –7.066

Total 70.847 8,7 100,0 84.884 8,3 100,0 –12.998 –14.036

Nota: les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l’any anterior. 

Font: IDESCAT, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
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La Unió Europea ha estat la principal regió emissora d’inversió 

estrangera a Catalunya, amb el 74% del total, seguida a força 

distància d’Amèrica Llatina, que concentra el 6,8%. El 2017 

s’ha caracteritzat per un descens gairebé generalitzat de la in-

versió estrangera, a excepció de la procedent d’Àfrica i dels 

paradisos fiscals. Cal assenyalar que la procedent dels països 

de l’OCDE —que concentren el 84% del total —ha disminuït 

un 46%. Les inversions d’Amèrica del Nord i d’Amèrica Llatina 

han disminuït més d’un 70%, si bé cal tenir en compte l’erratici-

tat de les dades d’inversió perquè aquestes es realitzen un any 

i no s’acostumen a repetir en els posteriors. Per altra banda, 

la Unió Europea és també la principal àrea destí de la inversió 

catalana a l’estranger, representant el 75% del total. Aquesta 

àrea ha registrat un important augment a la UE durant el 2017, 

del 62%, i també a Amèrica del Nord (79%), mentre que han 

disminuït les efectuades a Amèrica Llatina i Àfrica (quadre 2.6). 

La majoria d’activitats han patit el descens de la inversió es-

trangera a Catalunya el 2017. Però cal destacar que els dos 

principals sectors han registrat un augment de la inversió. 

Aquest és el cas de la indústria manufacturera que ha in-

crementat la inversió rebuda un 46%, gràcies al qual repre-

Catalunya a l’estranger, després d’enfonsar-se durant els 

anys de crisi, en línia amb les economies més avançades 

(gràfic 2.14).

Gràfic 2.14
Fluxos d’inversió directa amb l’estranger 

(milions d’euros corrents)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(p)

(p) Dades provisionals
Font: Ministeri d’Economia i Competitivitat
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Quadre 2.5
Evolució de les exportacions i importacions de béns per activitats, 2017

 Exportacions Importacions Saldo comercial

 Valor  Variació  Pes  Valor  Variació  Pes  Valor
 (MEUR) (%) (%) (MEUR) (%) (%) (MEUR)
 2017 2017/2016 2017 2017 2017/2016 2017 2016 2017

Agricultura, ramaderia  
i pesca 1.549 –6,3 2,2 3.828 2,4 4,5 –2.070 –2.280

Extracció i refinació  
de petroli, carbons 2.756 114,6 3,9 6.803 40,7 8,0 –3.535 –4.047

Productes alimentaris  
i begudes 8.565 6,9 12,1 6.249 5,5 7,4 2.080 2.316

Tèxtils, cuir, calçat,  
confecció 5.826 5,8 8,2 8.959 4,3 10,6 –3.122 –3.133

Indústries químiques 16.710 7,5 23,6 16.257 7,1 19,2 308 452,2

Metal·lúrgia i productes  
metàl·lics 4.221 12,7 6,0 4.773 16,2 5,6 –278 –552

Maquinària i equips  
mecànics 4.340 4,4 6,1 5.043 0,8 5,9 –696,6 –703

Maquinària oficina, precisió  
i òptica 1.055 2,0 1,5 2.540 –1,9 3,0 –1.542 –1.485

Maquinària i material  
elèctric i electrònic 4.557 10,2 6,4 6.657 9,1 7,8 –1.907 –2.100

Vehicles de motor, material  
transport 12.628 4,5 17,8 14.127 5,9 16,6 –1.198 –1.499

Resta de branques 8.011 6,8 11,3 9.599 8,2 11,3 –1440 –1588

No classificats en altres  
apartats 630 24,6 0,9 48 –32,3 0,1 401 583

Total 70.847 8,7 100,0 84.884 8,3 100,0 –12.998 –14.036

Nota: les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l’any anterior. 

Font: IDESCAT, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
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Quadre 2.7
Evolució dels fluxos d’inversió amb l’estranger per activitats, 2017

 Inversió estrangera directa a Catalunya Inversió catalana a l’estranger

 Valor Variació Pes Valor Variació Pes
 (MEUR) (%) (% total) MEUR (%) (% total)
 2016 2017(p) 2017/2016 2017 2016 2017(p) 2017/2016 2017

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 36 0 –99,7 0,0 20 136 568,1 2,1

Indústries extractives 0,2 0,0 –100,0 0,0 11 1 –93,8 0,0

Indústries manufactureres 755 1.102 45,9 35,6 409 164 –59,9 2,5

Energia elèctrica, gas, vapor i aire  

condicionat 787 10 –98,7 0,3 27 91 239,0 1,4

Aigua, sanejament i gestió de residus 3 15 393,3 0,5 18 0 –100,0 0,0

Construcció 1.582 151 –90,4 4,9 983 7 –99,3 0,1

Comerç a l’engròs i al detall 573 442 –22,9 14,3 807 575 –28,7 8,8

Transport i emmagatzematge 31 73 133,5 2,4 1.148 3.580 211,8 54,7

Hostaleria 141 194 37,6 6,3 28 136 380,2 2,1

Informació i comunicacions 261 133 –49,0 4,3 767 1.014 32,2 15,5

Activitats financeres i d’assegurances 217 35 –84,0 1,1 103 767 646,4 11,7

Activitats immobiliàries 364 519 42,7 16,8 162 23 –85,9 0,3

Activitats professionals, científiques  

i tècniques 136 96 –29,0 3,1 21 14 –35,5 0,2

Activitats administratives i serveis auxiliars 25 20 –20,9 0,6 4 19 370,7 0,3

Educació 10 9 –9,4 0,3 0 0 – 0,0

Activitats sanitàries i de serveis socials 98 33 –66,0 1,1 3 0 –100,0 0,0

Activitats artístiques, recreatives  

i d’entreteniment 98 97 –1,9 3,1 15 14 –2,7 0,2

Altres serveis 20 164 725,8 5,3 0 1 – 0,0

Total 5.137 3.093 –39,8 100,0 4.526 6.543 44,6 100,0

(p) Dades provisionals

Font: IDESCAT a partir del Ministeri d’Economia i Competitivitat

Quadre 2.6
Evolució dels fluxos d’inversió amb l’estranger per àrees, 2017

 Inversió estrangera directa a Catalunya Inversió catalana a l’estranger

 Valor Variació Pes Valor Variació Pes
 (MEUR) (%) (% total) MEUR (%) (% total)
 2016 2017(p) 2017/2016 2017 2016 2017(p) 2017/2016 2017

OCDE 4.790 2.589 –46,0 83,7 3.420 5.756 68,3 88,0

Unió Europea-28  3.437 2.289 –33,4 74,0 3.028 4.893 61,6 74,8

Amèrica del Nord 157 40 –74,8 1,3 276 493 79,0 7,5

Amèrica Llatina 1.115 210 –81,1 6,8 1.140 715 –37,3 10,9

Resta d’Amèrica 5 18 293,3 0,6 7 1 –84,9 0,0

Àsia i Oceania 240 68 –71,6 2,2 36 240 569,0 3,7

Àfrica 6 156 – 5,1 25 3 –89,6 0,0

Paradisos fiscals 14 23 64,5 0,7 1 17 – 0,3

Tots els països 5.137 3.093 –39,8 100,0 4.526 6.543 44,6 100,0

(p) Dades provisionals

Font: IDESCAT a partir del Ministeri d’Economia i Competitivitat. La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d’una àrea.
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Com a resultat d’aquest comportament positiu de l’ocupa-

ció, la taxa d’ocupació ha pujat fins al 53,5%, la més alta 

des de 2008. L’increment en la taxa d’ocupació es produeix 

amb la mateixa intensitat tant en el col·lectiu femení com 

en el masculí (1,2 punts més en cada cas), si bé encara la 

masculina és deu punts superior a la femenina (58,5% en-

front 48,7%).

L’ocupació assalariada constitueix el 84% de l’ocupació to-

tal a Catalunya, i ha registrat un increment del 3,5% el 2017. 

Aquest col·lectiu és el que ha concentrat tot el creixement de 

l’ocupació catalana el 2017, atès que l’ocupació no assalari-

ada (per tant, que treballa per compte propi) ha registrat una 

disminució del 0,5%. 

Una de les característiques de la dinàmica actual del mercat 

laboral és el retorn de l’ocupació temporal. La taxa de tem-

poralitat (percentatge d’assalariats amb contracte temporal 

respecte al total) ha pujat 0,4 punts fins al 21,6% el 2017. 

Aquest fet es deu a un creixement de l’ocupació temporal 

(5,5%) que supera àmpliament el que registra l’ocupació in-

definida (3%), si bé cal assenyalar que la taxa d’augment de 

l’ocupació amb contracte temporal s’ha moderat respecte a 

l’any anterior (12,3% el 2016 i 8,7% el 2015). Una altra ten-

dència que cal remarcar és que l’ocupació assalariada que 

es crea el 2017 ho fa únicament en el sector privat (4,4%), 

mentre que en el sector públic ha reprès la tendència nega-

tiva dels darrers anys (–1,4%), que només es va trencar el 

2016. Això fa que l’ocupació al sector públic baixi fins al 14% 

de l’ocupació assalariada total. 

Per grups d’edat i sexe, l’any 2017 l’ocupació ha crescut tant 

entre els homes com entre les dones, sent aquestes últimes les 

que registren l’augment més elevat per segon any consecutiu 

(3,1% enfront del 2,7% els homes). Per grups d’edat, l’ocu-

pació augmenta en tots ells, però destaca el creixement en el 

de menor edat (de 16 a 25 anys), tot i que té un pes petit en 

el global, i en el grup de 45 anys en endavant, que concentra 

el 43% de l’ocupació total i ha registrat un augment del 4,5%. 

El sector serveis ha continuat sent el protagonista de la cre-

ació d’ocupació l’any 2017, però en comparació amb l’any 

anterior ha perdut importància a favor de la construcció i, en 

menor mesura, també de la indústria (gràfic 2.15). Per tercer 

any consecutiu, tots els sectors han generat ocupació neta. 

Així, dels 91,4 mil llocs de treball creats nets a Catalunya el 

2017, el 62% van ser al sector serveis, el 27% a la cons-

trucció, el 8% a la indústria i el 4% restant a l’agricultura. En 

canvi, el 2016 el 94% de l’ocupació va ser generada als ser-

veis. En taxes de creixement, el major augment el registra la 

senta ja el 36% de la inversió total; i també és el cas del 

sector d’activitats immobiliàries, que ha rebut un 43% més 

d’inversió. Altres sectors que també han vist augmentada la 

xifra d’inversió estrangera són l’hostaleria, el transport i les 

activitats d’aigua, sanejament i gestió de residus. Per contra, 

el tercer sector més important en termes d’inversió que és el 

comerç ha patit una reducció del 23% interanual. Per la ban-

da de les inversions catalanes a l’estranger, destaca el fort 

augment dels principals sectors, especialment del transport 

que no només concentra més de la meitat de la inversió total 

sinó que l’ha augmentada en més de 2.400 milions d’euros 

al llarg del 2017. Els següents dos sectors que concentren 

major inversió a l’exterior són les TIC i les activitats financeres 

i d’assegurances, que també han registrat un augment im-

portant aquest darrer any. Només cal assenyalar el descens 

de la inversió catalana a l’estranger efectuada en el sector 

de la indústria manufacturera, que ha passat a representar 

només el 2,5% del total, i en altres sectors amb un pes es-

pecífic en el total de la inversió poc significatiu (quadre 2.7).

4. Mercat de treball 

La situació del mercat de treball a Catalunya ha registrat uns 

resultats molt positius el 2017, continuant amb el procés de 

recuperació de les xifres d’ocupació que es va iniciar a finals 

de 2013. Això ha permès reduir la taxa d’atur en més de dos 

punts percentuals aquest darrer any, però encara és el doble 

de la que hi havia el 2007, abans de la crisi. La població 

activa es manté gairebé estable per segon any consecutiu, 

després de l’evolució negativa que va experimentar els anys 

de la crisi per l’efecte de les emigracions (quadre 2.8).

La població activa ha crescut un 2,9% en mitjana anual 

l’any 2017, segons les dades de l’Enquesta de Població Ac-

tiva de l’INE. Aquest és el quart any consecutiu que aug-

menta el nombre d’ocupats, però ho fa a una taxa lleugera-

ment inferior a la de l’any anterior (3,4%). En xifres absolutes, 

l’ocupació ha assolit les 3,275 milions de persones, una xifra 

que s’acosta a la de 2009 i que només queda un 8,5% per 

sota del màxim històric assolit el 2008, que va ser de 3,581 

milions. La dinàmica de l’ocupació a Catalunya ha estat més 

favorable que al conjunt d’Espanya, on el nombre d’ocupats 

ha crescut el 2,6%. Les dades d’evolució dels afiliats a la 

Seguretat Social confirmen aquesta diferència, atès que Ca-

talunya ha registrat un creixement el 2017 unes dècimes per 

sobre del conjunt d’Espanya (3,8% enfront al 3,5%). Així ma-

teix, el creixement de l’ocupació, mesurat en llocs de treball 

equivalents a temps complert, s’estima en un 3,1%, també 

superior al 2,8% registrat pel conjunt d’Espanya. 
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segons l’EPA. En valor absolut, l’atur s’ha reduït en 86.400 

persones el 2017, un descens que es produeix com a resultat 

d’un gran augment de l’ocupació (de 91.400 persones) que ha 

compensat sobradament el tímid ascens del nombre d’actius 

(5.100 persones). Aquest és el quart any consecutiu en que 

es produeix un descens del nombre d’aturats a Catalunya, i el 

construcció (13,2%), seguit per l’agricultura (7,3%), i a certa 

distància dels serveis i la indústria que són els dos sectors 

amb un pes més important (2,4% i 1,2%, respectivament).

La població aturada a Catalunya es va situar en 507,2 mil per-

sones de mitjana el 2017, un 14,6% inferior a la xifra del 2016, 

Quadre 2.8
Indicadors del mercat de treball a Catalunya

 2015 2016 2017 % var 15/14 % var 16/15 % var 17/16

Població activa (milers) 3.780,8 3.777,5 3.782,6 –0,6 –0,1 0,1

Homes 2.000,1 1.981,6 1.985,6 –0,4 –0,9 0,2

Dones 1.780,7 1.795,9 1.797,0 –0,8 0,9 0,1

Població ocupada (milers) 3.077,7 3.183,9 3.275,3 1,5 3,4 2,9

Homes 1.643,3 1.692,0 1.737,0 3,1 3,0 2,7

Dones 1.434,5 1.491,9 1.538,3 –0,1 4,0 3,1

Nacionalitat estrangera 373,2 407,2 425,0 1,1 9,1 4,4

Població ocupada per sectors (milers) 3.077,7 3.183,9 3.275,3 1,5 3,4 2,9

Agricultura 47,8 50,8 54,5 6,0 6,2 7,3

Indústria 582,1 583,6 590,5 4,2 0,3 1,2

Construcció 182,6 184,2 208,5 0,8 0,9 31,1

Serveis 2.265,2 2.365,2 2.421,8 0,8 4,4 2,4

Població assalariada (milers) 2.547,0 2.653,5 2.747,3 1,4 4,2 3,5

Indefinits 2.046,8 2.091,6 2.154,6 –0,2 2,2 3,0

Temporals 500,2 561,9 592,7 8,7 12,3 5,5

Sector privat  2.165,4 2.250,5 2.349,9 2,3 3,9 4,4

Sector públic 381,6 403,0 397,5 –3,1 5,6 –1,4

Població no assalariada (milers) 530,7 530,4 528,0 2,1 –0,1 –0,5

Població en atur (milers) 703,1 593,6 507,2 –9,1 –15,6 –14,6

Homes 356,9 289,6 248,5 –13,9 –18,9 –14,2

Dones 346,2 304,1 258,7 –3,5 –12,2 –14,9

Taxa d’activitat (%) 62,3 62,0 61,7 –0,3 –0,3 –0,3

Homes 67,9 67,1 66,9 –0,1 –0,8 –0,2

Dones 57,0 57,2 56,9 –0,5 0,2 –0,3

Taxa d’ocupació (%) 50,7 52,3 53,5 0,8 1,6 1,2

Homes 55,8 57,3 58,5 1,8 1,5 1,2

Dones 46,0 47,5 48,7 0,0 1,5 1,2

Taxa d’atur (%) 18,6 15,7 13,4 –1,7 –2,9 –2,3

Homes 17,8 14,6 12,5 –2,8 –3,2 –2,1

Dones 19,4 16,9 14,4 –0,6 –2,5 –2,5

Juvenil (de 16 a 24 anys) 42,3 34,3 30,4 –4,8 –8,0 –3,9

Nacionalitat espanyola 16,4 13,9 11,6 –1,4 –2,5 –2,3

Nascuts a l’estranger – UE 22,3 15,6 17,2 –1,4 –6,7 1,6

Nascuts a l’estranger – no UE 34,5 30,2 26,2 –3,9 –4,3 –4,0

Taxa de treball a temps parcial (%) 13,9 14,2 14,3 –1,4 0,3 0,1

Taxa de temporalitat (%) 19,6 21,2 21,6 1,3 1,5 0,4

Nota: les variacions de les taxes estan expressades en punts percentuals.

Font: INE i Idescat (EPA).

Definicions:
Taxa d’activitat: població activa / població de 16 anys o més x 100     
Taxa d’ocupació: població ocupada / població de 16 anys o més x 100      
Taxa d’atur: població aturada / població activa x 100     
Taxa de treball a temps parcial: assalariats amb contracte a temps parcial / assalariats totals x 100     
Taxa de temporalitat: assalariats amb contracte temporal / assalariats totals x 100     
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La taxa d’atur ha passat de ser el 15,7% el 2016 al 13,4% 

el 2017, que és la taxa més baixa des del 2008. Catalunya té 

una taxa d’atur inferior a la mitjana espanyola (17,2%), però 

encara supera la mitjana de la zona euro (9,1%). 

A Catalunya, les dones continuen tenint una taxa d’atur supe-

rior a la dels homes però ambdues retrocedeixen aquest any. 

Per edats, la taxa d’atur juvenil (menys de 25 anys) s’ha reduït 

en quatre punts fins al 30,4% el 2017. Aquesta reducció deno-

ta un canvi en la conjuntura del mercat laboral que també es 

comença a notar entre la població més jove. La taxa d’atur per 

nacionalitat continua mostrant les diferències ja observables en 

anys anteriors, en què la taxa d’atur dels nascuts a l’estranger 

fora de la UE és més del doble de la de les persones amb na-

cionalitat espanyola (26,2% enfront 11,6%), si bé és cert que 

la dels estrangers s’està reduint més ràpidament que la dels 

nascuts a Espanya. L’atur de llarga durada (més d’1 any bus-

cant feina), és de 255 mil persones, aproximadament la meitat 

del nombre total d’aturats a Catalunya. Aquest percentatge és 

inferior al 61% que es va assolir el 2014, però encara està molt 

lluny de tornar als valors previs a la crisi (el 2008 era el 18%).

Pel que fa a l’atur registrat a les oficines del SOC, a Ca- 

talunya l’any 2017 es va tancar amb prop de 418.000 atu-

rats registrats1, 35.600 menys que a finals del 2016. En 

termes relatius, la caiguda ha estat de l’11,1%, sent aquest 

1 L’atur registrat és aquell que recullen les oficines del SOC i difereix del 
que proporciona l’EPA, en tant que aquest darrer es basa en la manifes-
tació de l’enquestat de la seva impossibilitat de trobar un lloc de treball tot 
i voler-ho. L’atur registrat, tot i menysvalorar l’atur real (no té en compte 
els desanimats o aquells que cerquen feina per vies alternatives), té espe-
cial interès atès el seu caràcter censal i la possibilitat de desagregació a 
múltiples nivells, entre ells el territorial.

segon que es registra una taxa de descens al voltant del 15%. 

El descens de l’atur s’ha produït amb una intensitat similar 

entre les dones que entre els homes (gràfic 2.16). 

En funció del nivell de formació assolit, més de la meitat dels 

aturats té estudis d’educació inferior a secundària (el 53% 

del total), segons l’EPA. A continuació, els que tenen estu-

dis de secundària amb orientació general són el 14%, amb 

formació professional l’11%, i els que compten amb estudis 

universitaris (el 23%). En taxes d’evolució interanual, tots els 

grups han registrat descensos de l’atur, però els més im-

portants s’han donat en els dos extrems: entre aquells que 

tenen estudis que no arriben a secundària (–17%) i entre els 

que tenen estudis universitaris (–15%). 

Gràfic 2.15
Evolució de l’ocupació per sectors

(contribucions al creixement global, en punts percentuals)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Font: IDESCAT a partir de l’INE

Serveis Construcció Indústria Agricultura

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Gràfic 2.16
Evolució del nombre d’aturats i de la taxa d’atur a Catalunya

(en milers de persones i en %)

Aturats (eix esq.) Taxa d’atur (eix dret)

2010

696,7

17,7

2011

760

19,2

2012

880,7

22,5

2013

893,2

23,1

2014

773,3

20,3

2015

703,1

18,6

2016

593,6

15,7

2017

507,2

13,4

Font: IDESCAT a partir de l’EPA
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mílies. És per això que la inflació subjacent (que exclou els 

components d’energia i aliments sense elaborar) s’ha situat 

en l’1,3% en mitjana anual, dues dècimes més que la subja-

cent de l’any 2016 (1,1%), però gairebé un punt per sota de 

la inflació general, no mostrant així pressions inflacionistes 

de fons.

L’evolució dels preus de consum ha estat alcista a tots els 

capítols de despesa. D’entre tots, els que han registrat un 

increment més destacat són el transport i habitatge (4,7% 

i 3,2%, respectivament) —com ja va succeir l’any passat 

per la vinculació amb els preus dels carburants i de l’ener-

gia elèctrica—, seguit pel grup de despesa d’hotels, bars i 

restaurants (2,2%). En l’altre extrem, els grups amb una taxa 

d’inflació més baixa, per sota de l’1%, han estat el vestit i 

calçat, el parament de la llar i l’ensenyament. La resta de 

grups ha experimentat variacions de preus moderades de 

poc més de l’1%. A diferència de l’any anterior, la desacce-

leració de preus més important es produeix al capítol de co-

municacions, que ha passat de registrar un ascens del 2,5% 

el 2016 a l’1,2% el 2017, mentre que les acceleracions més 

importants es van donar en els grups de transport i habitatge 

(quadre 2.9).

El diferencial d’inflació entre Catalunya i Espanya s’ha reduït 

una dècima el 2017, fins a 0,2 punts. Els grups de parament 

de la llar, alimentació, medicina, transport, esbarjo i cultura, 

són els que tenen el diferencial entre Catalunya i Espanya 

més ampli. 

Els costos laborals de les empreses s’han reduït el 2017 

respecte a l’any anterior, segons dades de l’enquesta tri-

el quart any consecutiu que es registra un descens des del 

2007. L’evolució de l’atur registrat ha seguit la mateixa ten-

dència que al conjunt d’Espanya, tot i que en aquest darrer 

cas el descens ha estat lleugerament inferior (–9,3%).

5. Preus i salaris

L’augment dels preus de consum s’ha anat moderant al llarg 

de l’any 2017, atès que va començar amb una inflació del 

3,1% al gener i va finalitzar en l’1,2% al desembre. La mateixa 

trajectòria van seguir els preus al conjunt d’Espanya, amb un 

petit diferencial positiu per a l’economia catalana. En mitja-

na anual, els preus han augmentat un 2,2% a Catalunya (2% 

a Espanya), la taxa d’inflació més alta dels darrers cinc anys 

(gràfic 2.17). La raó principal que explica aquesta evolució és 

el preu de petroli en euros, que va iniciar l’any enfilat en els  

52 €/barril, va registrar un descens en la primera meitat de 

l’any i una nova pujada en la segona part de l’any, finalitzant 

al desembre en un valor no molt superior al del mes de gener  

(54 €/barril). Al conjunt de la zona euro els preus han seguit una 

evolució més moderada, no havent-se superat el llindar del 2% 

al llarg de l’any. Això s’explica perquè els preus de l’energia no 

incideixen en l’IPC tant a la zona euro com a Catalunya atès 

que el pes de la part impositiva en el preu final dels carburants 

és més baixa al nostre país i això fa que els preus siguin més 

volàtils, i també perquè som una economia més dependent de 

l’energia importada. Concretament, a la zona euro els preus 

han registrat un increment de l’1,5% en mitjana anual.

L’evolució alcista dels preus també recull l’efecte de la re-

cuperació econòmica, i especialment del consum de les fa-

Gràfic 2.17
Evolució dels preus de consum
(taxes de variació interanual, en %)

Catalunya (IPC) Espanya (IPC) Zona euro (IPCH)

Gener 2015 Gener 2016 Gener 2017
Font: IDESCAT, INE i Eurostat
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ons; per exemple, els costos laborals han augmentat un 4% 

al sector de la cultura i un 1,2% al sector turístic, mentre que 

disminueixen al sector TIC (–3,4%). Però malgrat la reducció 

dels costos laborals al sector TIC, aquests són encara un 

39% superiors als de la mitjana de l’economia. El cost laboral 

per hora efectiva ha disminuït exactament igual que el cost 

mensual (–0,3%) en taxa anual, el que indica que es manté 

estable el nombre d’hores treballades. 

mestral del cost laboral de l’INE. El cost laboral s’ha situat 

en 2.683 euros per treballador i mes en mitjana anual, un 

0,3% menys que l’any anterior. Per tant, els costos laborals 

tornen a caure, tal com ha succeït de forma continuada des 

de l’any 2012 amb la única excepció de l’any 2015 quan 

van registrar un repunt puntal del 0,7%. Aquesta evolució 

contrasta amb la registrada per l’IPC de Catalunya en mitja-

na anual, que ha pujat un 2,2% el 2017, fet que explicaria la 

pèrdua de poder adquisitiu que s’ha produït aquest darrer 

any (del 2,5%). A Espanya, en canvi, el cost laboral per 

treballador i mes ha augmentat un modest 0,2% el 2017 

(gràfic 2.16). Els efectes de la reforma laboral de 2012 es-

tan jugant un paper restrictiu sobre els salaris malgrat que 

l’economia es comença a recuperar amb força. 

El cost laboral mitjà per treballador i mes es divideix entre el 

cost salarial —de 2.011 euros— i els altres costos2 —de 672 

euros. Tant un com l’altre component del cost laboral total 

ha registrat un descens al voltant del 0,3%. Per sectors, els 

costos laborals han augmentat a la indústria (0,3%), i han 

disminuït a la construcció (–0,9%) i als serveis (–0,3%). Tan-

mateix, dins dels serveis hi ha una àmplia varietat de situaci-

2 Comprenen les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social i les per-
cepcions no salarials —indemnitzacions per acomiadament, pagaments 
per incapacitat temporal (IT), desocupació, jubilació, mort i supervivèn-
cia, invalidesa o minusvalidesa, roba de treball i altres percepcions no 
salarials.

Gràfic 2.18
Costos laborals totals per treballador i mes

(taxes de variació interanual, en %)

Catalunya Espanya IPC-Catalunya

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Font: IDESCAT a partir de l’INE
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Quadre 2.9
Inflació a Catalunya i Espanya per capítols

(variació interanual de l’IPC en mitjana anual, en %). Base 2016

 Catalunya Espanya

 2016 2017 2016 2017

ÍNDEX GENERAL 0,1 2,2 –0,2 2,0

Aliments i begudes no alcohòliques 1,7 1,7 1,4 1,2

Begudes alcohòliques i tabac 0,4 1,6 0,5 1,7

Vestit i calçat 0,7 0,6 0,6 0,5

Habitatge –3,6 3,2 –4,2 3,9

Parament de la llar 1,0 0,3 0,2 –0,4

Medicina 0,2 1,2 –0,2 0,7

Transports –2,0 4,7 –2,1 4,2

Comunicacions 2,5 1,2 2,6 1,3

Esbarjo i cultura –0,6 1,6 –1,0 1,1

Ensenyament 1,1 0,9 0,6 0,9

Hotels, cafès i restaurants 1,3 2,2 1,1 1,9

Altres béns i serveis 2,0 1,5 1,6 0,9

Font: INE i IDESCAT



29ECONOMIA CATALANA

d’impostos directes ha augmentat un 1,8% respecte de 

l’any anterior, que contrasta amb l’augment del 7% registrat 

pel conjunt de delegacions territorials a Espanya. Aquest in-

crement de la recaptació impositiva directa s’explica per la 

major recaptació de l’IRPF (7,4%), ja que la recaptació per 

l’Impost de Societats ha disminuït un 17,8%. El 2017 no es 

van aprovar noves mesures tributàries, però els impactes 

procedeixen de modificacions d’anys anteriors amb efectes 

que encara s’arrosseguen aquest any, en particular la refor-

ma de l’IRPF. L’augment dels ingressos en l’IRPF s’explica 

tant per la finalització de la rebaixa impositiva que va estar 

en vigor el 2015 i 2016, com per una millora de les bases im-

posables per la recuperació econòmica, sobretot en el cas 

de les rendes de les famílies i el consum. És per això que els 

impostos indirectes també experimenten un comportament 

positiu, especialment l’IVA, un tribut que representa el 41% 

de la recaptació de l’Estat a Catalunya, i que augmenta un 

2,6% el 2017. Els impostos especials també han registrat 

un increment notable en la recaptació aquest any, del 6,3%. 

Finalment, la recaptació per taxes i altres ingressos tributaris 

(que inclou els impostos sobre el valor de la producció de 

l’energia elèctrica i sobre els gasos fluorats) va disminuir un 

17% respecte a l’any anterior.

La recaptació de tributs per la Generalitat de Catalunya 

ha augmentat un 11,6% el 2017, superior al 6,4% registrat 

l’any anterior, assolint una xifra total de 3.154 milions d’euros, 

segons les dades provisionals publicades pel Departament 

de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Els tributs cedits, 

que constitueixen el nucli de la recaptació de tributs de la 

Generalitat en representar el 97% del total, han crescut un 

6. Sector públic

La recuperació econòmica ha permès seguir augmentant la 

recaptació impositiva el 2017, tot i que també s’ha de con-

siderar l’efecte que han tingut les reformes impositives. Pel 

que fa als impostos que són recaptats per l’Estat, el creixe-

ment de 2017 ha estat condicionat per l’entrada en vigor al 

juliol del nou sistema de Subministrament Immediat d’Infor-

mació (SII) de l’IVA, que permetrà avançar ingressos impo-

sitius de 2018 a 2017. Però el principal factor que explica 

el creixement dels ingressos va ser l’evolució de les bases 

imposables. S’estima que la base imposable agregada dels 

principals impostos va créixer el 2017 al voltant del 5,6%. El 

creixement es va produir tant en les bases lligades a les ren-

des (a l’entorn del 5%), com en les bases relacionades amb 

el despesa (amb un augment al voltant del 6%). L’increment 

en les rendes es va basar en la creació d’ocupació (amb sa-

laris mitjans estables) i en l’augment dels beneficis, tant en 

les empreses personals com en les societats. La despesa 

o consum, per la seva banda, va créixer al llarg de l’any, tot 

i que amb més intensitat a la primera part pel repunt dels 

preus que es va observar a finals de 2016 i començaments 

de 2017. Aquest va ser precisament un els dos trets que van 

caracteritzar el context econòmic de l’any: la tendència de-

saccelerada dels preus des dels màxims de principis d’any. 

En el seu conjunt, l’administració tributària estatal ha re-

captat 38.672 milions d’euros a les administracions d’hisen-

da radicades a Catalunya, un 2,2% més que l’any 2016. 

Aquesta xifra representa el 20,4% de la recaptació del con-

junt estatal territorialitzable (quadre 2.10). La recaptació 

Quadre 2.10
Recaptació d’impostos estatals a Catalunya

(milers d’euros i %)

 
2016

 
2017

 Pes Variació 2017/2016

   s/Espanya 2017 % %

Directes 19.643.707 19.988.211 19,8 1,8

IRPF 14.391.878 15.459.002 21,1 7,4

I. Societats 4.584.749 3.770.149 16,3 –17,8

No residents 403.510 418.398 18,4 3,7

Indirectes 17.853.280 18.402.979 21,1 3,1

IVA 15.420.256 15.813.605 24,9 2,6

Impostos especials 1.381.830 1.468.932 7,2 6,3

Tràfic exterior 687.743 752.941 39,0 9,5

Taxes 338.851 280.817 22,0 –17,1

TOTAL 37.835.838 38.672.007 20,4 2,2

Font: AEAT
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un 60,2% més que l’any anterior, principalment perquè la Llei 

4/2016 de 23 de desembre de mesures de protecció del dret 

a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial 

ha ampliat el nombre de municipis definits com a àrees de 

demanda residencial forta i acreditada, on s’aplica l’impost. 

Així mateix, l’impost sobre operacions societàries ha crescut 

un 33,9%. Al seu torn, el nou impost sobre el risc mediambi-

ental d’elements radiotòxics va aportar 7,4 milions d’euros. 

Finalment, l’impost sobre la provisió de continguts per part 

de prestadors de serveis de comunicacions electròniques ha 

presentat una liquidació negativa de –27,4 milions d’euros 

perquè s’han retornat els ingressos produïts entre el 2015 

i el 2017, abans de que el Tribunal Constitucional anul·lés 

aquest impost (quadre 2.11).

Les finances catalanes han tancat el 2017 amb un dèficit 

públic del 0,56% del PIB català (1.243 milions d’euros), molt 

inferior al –0,92% registrat l’any anterior. Aquest any, per pri-

mera vegada en els últims anys, el dèficit real s’ha ajustat a 

l’objectiu assignat pel Ministeri d’Hisenda a les comunitats 

autònomes, que va ser del 0,6%. Si s’agafa com a referència 

l’any 2010, en què el dèficit va assolir un màxim històric del 

4,48% del PIB (9.100 milions d’euros), l’ajust supera el 85%, 

amb una reducció de 7.803 milions en termes absoluts. A 

més, el 2017, les finances de la Generalitat han tancat amb 

un superàvit estructural primari, és a dir, descomptant l’efec-

te del cicle econòmic sobre les finances de la Generalitat i el 

pagament dels interessos. Aquest dèficit s’ha traduït en un 

nou augment del deute públic acumulat per la Generalitat, 

que ha arribat fins als 76.689 milions d’euros en mitjana anu-

al el 2017 —un 34,9% del PIB català, només dues dècimes 

per sota del nivell assolit l’any anterior que va ser del 35,1% 

del PIB. Aquesta ràtio d’endeutament públic continua sent la 

tercera més elevada de totes les comunitats autònomes, no-

més per darrera de la Comunitat Valenciana (42%) i Castella 

la Manxa (36,1%). 

La reducció aconseguida del dèficit s’explica majoritàriament 

per un increment dels ingressos no financers del sector pú-

blic administratiu de 1.753 milions d’euros respecte a l’any 

2016 (un 7,8% més), gràcies sobretot als majors recursos del 

model de finançament com a conseqüència de la millora de 

l’IRPF, l’IVA i els impostos especials (aquests tres impostos 

expliquen el 77% de l’augment total d’ingressos).

D’altra banda, les despeses no financeres de la Generalitat 

han augmentat en 1.182 milions d’euros (un 4,9% més que 

l’any anterior, un any que va transcórrer en pròrroga). Aquest 

augment de la despesa ha estat àmpliament compensat per 

la pujada dels ingressos. Els conceptes que més han contri-

10,8%, mentre que els tributs propis han augmentat la seva 

recaptació un 48,4%, que ve a compensar només en part la 

disminució del 45,4% experimentada l’any anterior. Aquest 

important augment s’explica fonamentalment per l’aportació 

del nou impost sobre begudes ensucrades, que va entrar en 

vigor el mes de maig i que ha permès ingressar 23 milions 

d’euros. Però malgrat l’augment, cal tenir en compte que 

els ingressos per tributs propis només representen el 3% del 

total d’ingressos tributaris gestionats per l’Agència Tributària 

de Catalunya (84,7 milions d’euros).

D’entre els tributs cedits destaca, per la seva importància, 

l’impost de transmissions patrimonials, que ha incremen-

tat la seva recaptació un 17,8% respecte del 2016, fins als 

1.474,2 milions d’euros, reflectint el dinamisme del sector 

immobiliari, tant per l’augment d’operacions com per l’in-

crement dels preus. D’altra banda, aquest impost rep també 

l’impacte a l’alça de la pujada de tipus aprovada amb la llei 

5/2017, del 28 de març. No obstant això, cal tenir en comp-

te que aquestes xifres queden encara molt per sota dels 

nivells d’abans de la crisi, quan aquest impost havia arribat 

a recaptar gairebé 4.000 milions d’euros anuals. L’evolució 

positiva del sector immobiliari també s’ha notat en l’aug-

ment de la recaptació de l’impost d’actes jurídics documen-

tats, que assoleix gairebé els 460 milions d’euros el 2016, 

un 15,7% més que l’any anterior. Això fa que, tal com es 

pot observar al gràfic 2.18, siguin aquests dos impostos in-

directes els que expliquen la major part de l’augment dels 

ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya que s’ha 

produït els darrers dos anys. 

Pel que fa als impostos directes, la recaptació per l’impost 

sobre el patrimoni ha assolit els 493,8 milions d’euros, un 

8% més que l’any anterior. Per contra, l’impost sobre suc-

cessions i donacions ha reduït la seva liquidació en un 2,7%, 

a causa d’unes liquidacions excepcionalment elevades l’any 

anterior. Finalment, la recaptació de la taxa del joc augmenta 

un 10,3% respecte al 2016, com a conseqüència de l’alça 

impositiva que es va aprovar juntament amb els pressupos-

tos de la Generalitat i que va entrar en vigor el 2017.

La recaptació per impostos propis presenta una evolució for-

ça erràtica els darrers anys degut a les sentències del Tribu-

nal Constitucional i a la creació de noves figures impositives. 

L’impost propi que aporta una major recaptació continua sent 

l’impost sobre estades en establiments turístics, que assoleix 

els 52,5 milions d’euros el 2017, un 10,9% més que l’any 

anterior, principalment per l’increment de tipus aplicables als 

habitatges d’ús turístic i als creueristes amb estades inferiors 

a 12 hores. L’impost sobre els habitatges buits va ingressar 
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la despesa total dels departaments hagi estat de 91 milions 

d’euros (el 0,3% de la despesa no financera).

La inversió real també ha augmentat el 2017, en 27,2 milions, 

un 5,9% respecte a la xifra d’inversió de 2016, que va ser 

un any de pròrroga. Finalment, la despesa en interessos i 

formalització del deute augmenten en 209,4 milions d’euros, 

un 35,9%. S’observa en termes de caixa la finalització de les 

mesures aplicades per l’Estat per limitar el cost del deute as-

sociat al FLA en 2015 amb la reducció del tipus d’interès de 

l’1% al 0%, fet que ara implica un augment de la despesa per 

interessos. També cal tenir en compte l’augment del volum 

total de deute de la Generalitat. 

A data de tancament d’aquest informe, no s’ha format el nou 

Govern de la Generalitat des de que se celebressin les pas-

sades eleccions el 21 de desembre. Això ha impossibilitat 

l’elaboració i aprovació dels pressupostos de la Generalitat 

buït a elevar la despesa el 2017 han estat tres fonamental-

ment. En primer lloc, les despeses de personal (capítol I), que 

creixen un 4,3% tant per l’augment d’efectius en els col·lec-

tius docent, sanitari i de Mossos d’Esquadra, com a l’incre-

ment retributiu de l’1% i el retorn d’un percentatge de la paga 

extra no abonada el 2012. La segona despesa que més ha 

contribuït és la despesa corrent (capítol II), que puja un 4,1% 

per l’augment dels concerts sanitaris i la major compra de 

serveis i medicació hospitalària. Finalment, les transferències 

corrents (capítol IV), amb un increment del 5,6%, és la ter-

cera despesa que més creix, degut sobretot a les partides 

destinades a concerts educatius, farmàcia i transferències 

a les universitats per l’increment retributiu abans mencionat. 

Cal tenir en compte que durant els mesos d’octubre a de-

sembre, el Ministeri d’Hisenda va declarar la no disponibilitat 

de crèdits pressupostaris a Catalunya, a excepció de petició 

expressa per raons d’urgència i necessitat. Això ha fet que, 

a final d’any, l’impacte de l’acord de no disponibilitat sobre 

Quadre 2.11
Recaptació de tributs per la Generalitat de Catalunya

(milions d’euros i taxes de variació interanual en %)

 
 2015 2016

 
2017 (p)

 Variació

     2017/2016 %

Tributs cedits  2.552,8 2.769,5 3.069,5 10,8

Directes  915,4 939,5 927,3 –1,3

Successions i donacions  458,3 445,6 433,4 –2,7

Patrimoni  457,1 493,8 493,8 0,0

Indirectes  1.437,9 1.640,7 1.933,4 17,8

Transmissions patrimonials  1.072,0 1.243,9 1.474,2 18,5

Actes jurídics documentats  365,9 396,9 459,2 15,7

Taxes  199,5 189,3 208,8 10,3

Sobre el joc  199,5 189,3 208,8 10,3

Tributs propis  104,6 57,1 84,7 48,4

Grans establiments comercials  21,2 7,0 3,9 –44,0

Impost sobre els habitatges buits  .. 11,5 18,4 60,2

Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit –1,0 –2,6 .. ..

Impost estades en establiments turístics  43,1 47,3 52,5 10,9

Impost sobre provisió de continguts  7,3 18,4 –27,4 –248,8

Impost sobre begudes ensucrades envasades .. .. 22,7 ..

Impost sobre producció d’energia elèctrica nuclear 30,3 –32,3 .. ..

Impost sobre risc mediambiental elements radiotòxics .. .. 7,4 ..

Impost sobre l’emissió de gasos a l’atmosfera per la indústria 0,1 1,0 0,9 –6,1

Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial .. 3,0 2,9 –2,3

Gravamen protecció civil  3,5 3,7 3,4 –9,1

Total  2.657,4 2.826,5 3.154,1 11,6
Font: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Direcció General de Tributs i Joc.

(p) Dades provisionals.

(..) Dada no procedent.
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panyol, que projecten un objectiu de dèficit per al conjunt de 

les administracions públiques que passaria del 3,1% del PIB 

assolit el 2017 al 2,2% el 2018. Aquest objectiu de dèficit es 

repartirà de la següent manera: 0,7% l’Administració central, 

el 0,4% les comunitats autònomes, l’1,1% la Seguretat Soci-

al i equilibri pressupostari per a l’Administració local.

per al 2018, per la qual cosa s’aplica la pròrroga automàtica 

fins que això es produeixi. Tanmateix, els comptes públics 

que haurà d’elaborar el nou Govern de la Generalitat hauran 

de contemplar una nova reducció del dèficit fins al 0,4% del 

PIB el 2018 (per sota lleugerament del 0,58% assolit el 2017). 

Això deriva dels comptes públics presentats pel Govern es-

Gràfic 2.19
Evolució dels tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya  

(milions d’euros)

2010 2011 2012 2013 2014 2017(p)2015 2016

(p) Dades provisionals
Font: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
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Girona i comarques
Anàlisi de la província

Amb una superfície de 5.905 km2, la província de Girona és la 

més petita de les províncies catalanes, però la tercera en ter-

mes d’habitants, comptabilitzant 755.716 persones l’any 

2017 (el 10% de la població catalana) i la segona en nombre 

d’empreses amb més de 62.000 (que representa el 10,2% 

del total). 

Al llarg del 2017, la població de la demarcació de Girona ha 

augmentat lleugerament per segon any consecutiu en con-

trast amb la tendència negativa observada anteriorment. En 

concret, el nombre d’habitants és un 0,3% superior al de 

2016, cosa que implica 2.140 persones més. Aquesta evolu-

ció es troba una dècima per sota de la mitjana catalana, on el 

creixement ha estat del 0,4%. Tot i la tendència de millora, 

l’augment poblacional només es dona entre els majors de 65 

anys amb una variació de l’1,7%, la resta de grups d’edat 

pràcticament no varia. Per nacionalitat, baixa el nombre d’es-

trangers un 0,7%, una mica menys que l’any anterior (–1,3%), 

i augmenta un 0,5% la població autòctona, un procés que 

obeeix als lents però continus processos de nacionalització 

que es produeixen entre una part de la població d’origen es-

tranger que porta ja un temps residint al nostre país.

El valor afegit brut (VAB) a preus corrents de la província de 

Girona ha crescut el 4,2% l’any 2017, superant el 3,7% de 

2016, segons estimacions de la Cambra de Comerç de Bar-

celona. Les dades de creixement de 2016 i 2017, suposen 

una important acceleració respecte al 3,1% estimat per l’INE 

per a l’any 2015. A més, l’economia gironina s’ha comportat 

de forma bastant similar al conjunt de Catalunya, que segons 

l’INE ha registrat un increment del VAB en termes nominals 

del 4,3% el 2017 i 4% el 2016 (gràfic 4.9). Aquesta intensa 

recuperació s’explica pels bons resultats assolits per la in-

dústria, per la recuperació de la construcció, així com per la 

bona marxa del sector serveis. 

Els resultats de l’Enquesta de clima empresarial de 2017 per 

a la província de Girona mostren una millora molt notable a la 

marxa dels negocis per a tots als sectors. De fet, per primer 

cop des de la recuperació econòmica el 2014, es registren 

saldos positius de forma global tal i com mostra el gràfic 4.10. 

Aquests saldos són el resultat de la diferència entre els per-

centatges de respostes d’evolució a l’alça i a la baixa. Per una 

banda, el sector protagonista d’aquesta millora és la cons-

trucció amb un saldo que passa del –4% el 2016 al 25% el 

2017, la millor dada des que s’inicià la sèrie el 2008. Per l’altra 

banda, el comerç és l’altre sector que registra xifres positives 

per primer cop des del 2008, però en aquest cas el saldo és 

només del 2%. Quant a la resta de sectors, tant la indústria 

com la resta de serveis (serveis exclosos el comerç i l’hosta-

leria1), augmenta el saldo positiu de la marxa dels negocis 

respecte a l’any anterior en 5 p.p., i consoliden així la recupe-

ració i tendència alcista iniciada el 2014 i 2015, respectiva-

ment. De manera que la indústria registra un saldo del 30% el 

2017 (el millor resultat de l’any per sectors) i la resta de ser-

veis, un 20%. Si es fa una comparativa amb la marxa dels ne-

gocis a Catalunya, tots els saldos són àmpliament superiors, 

1 Els resultats de l’Enquesta de clima empresarial per al sector de l’hosta-
leria només estan disponibles per marques turístiques, no per províncies.

Gràfic 4.9
Evolució del VAB 

(Taxa de variació interanual a preus corrents, en %)

Província de Girona Catalunya

2010 2011 2012 2013 2014 2015(p) 2016(e) 2017(e)

Font: INE i Cambra BCN
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Gràfic 4.10
Evolució de la marxa dels negocis per sectors

(Saldos de respostes: diferència entre percentatges  
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entre els 4 p.p. de diferència de la resta de serveis i els 16 p.p. 

de la construcció, excepte per al comerç on el saldo positiu 

encara és inferior al del conjunt de Catalunya.

En relació als indicadors de demanda interna, aquests han 

evolucionat de forma dispar. D’una banda, les matricula- 

cions de vehicles han disminuït força el 2017 (–3,7%), una 

tendència completament oposada a la del conjunt de Cata- 

lunya (3,9%). D’altra banda, les compravendes immobilià- 

ries han augmentat un 1,6% fins a un total de 34.470 opera-

cions, per sota, però, de l’increment del 3,7% que s’ha donat 

a tot el territori català. Les variacions relatives el 2017, tant en 

el nombre de matriculacions com en el de transaccions d’im-

mobles, suposen un empitjorament respecte al 2016, quan es 

van registrar creixements del 9,1% i 6,2%, respectivament.

Pel que fa a les vendes a l’exterior, el 2017 Girona registra els 

segons millors resultats provincials del Principat per darrera 

de Tarragona. Uns resultats per al 2017 que, a més, suposen 

una acceleració tant en les xifres d’exportacions com d’im-

portacions en relació amb anys anteriors i que no s’observa-

ven des del 2011 (gràfic 4.11). Així, les exportacions de 

béns de la província van créixer un 12,1%, el que suposa 

passar dels 4.729 milions d’euros el 2016 als 5.301 milions 

d’euros el 2017. Mentre que al conjunt de Catalunya l’aug-

ment ha estat del 8,7%, aquest diferencial de 3,4 punts ha 

permès a la província guanyar lleugerament pes sobre el 

conjunt de les exportacions catalanes fins a situar-se en un 

7,5%. L’activitat líder en termes absoluts d’aquesta evolució 

favorable de les exportacions gironines ha estat la indústria 

càrnica que passa de 1.344 milions d’euros a 1.550 milions 

d’euros, un increment del 15,3%, i un pes sobre el total del 

sector a Catalunya del 45%. A més, aquestes xifres repre-

senten una contribució neta del 36% al creixement total de 

les exportacions. En segon lloc, el sector químic ha estat el 

que ha experimentat un major augment relatiu, amb una va-

riació interanual del 19,7% (1,8 p.p. més que l’any anterior) i 

la seva aportació al creixement total ha estat de gairebé el 

30% (gràfic 4.12). Segons el destí de les exportacions, s’ob-

serva com aquests bons resultats són gràcies al remarcable 

creixement de les exportacions a la UE que augmenten el 

12,6% desprès que l’any anterior disminuïssin un 1%. Pel 

que fa a les exportacions extracomunitàries, aquestes aug-

menten un 10,8%, en línia amb l’increment interanual de 

l’any passat (10,5%). Aquest comportament no discrepa gai-

re de la tendència igualment positiva observada a Catalunya. 

En el cas de l’evolució de les exportacions comunitàries, Gi-

rona supera la xifra catalana (7,3%) en 5,3 p.p. i es queda a 

0,8 dècimes per sota (11,5%) en el cas de les destinades 

fora de la UE.

Respecte al teixit empresarial, s’han registrat 3.488 empre-

ses exportadores el 2017, de les quals 1.202 són exporta-

dores regulars, és a dir, el 34,5% han exportat de forma regu-

lar durant quatre anys consecutius. El 2017 el nombre 

d’empreses exportadores regulars s’ha incrementat un 4,1%, 

augment força superior al registrat al conjunt de Catalunya 

(1,0%). Per això, la província amplia en dues dècimes el seu 

pes sobre el total d’empreses exportadores regulars del Prin-

cipat, fins al 7%. D’una banda, el major creixement relatiu 

s’observa en el nombre d’empreses amb volums d’exporta-

ció majors a 5 milions d’euros que creix un 11,3% respecte a 

l’any anterior, i passa de les 133 empreses el 2016 a les 148 

el 2017. D’altra banda, això contrasta amb la reducció del 

Gràfic 4.11
Evolució de les exportacions i importacions  

de béns a la província de Girona
(Taxa de variació interanual a preus corrents, en %)

Exportacions Importacions

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Font: Duanes

* Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir  
de les dades definitives de l’any anterior.
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Principals sectors exportadors a la província  
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milions de persones, dada que contrasta amb la tendència 

positiva que ha viscut la regió en els últims dos anys amb 

augments interanuals del 8,1% i 5,7%. En la mateixa línia que 

el nombre de viatgers, les pernoctacions s’han reduït força 

(–3%) si ho comparem igualment amb els darrers dos anys 

(3,8% el 2015 i 6,4% el 2016). Si es compara aquesta marca 

turística amb la resta de Catalunya, s’observa que tant en el 

nombre de viatgers com en el de pernoctacions, la Costa 

Brava registra les pitjors xifres i disten força dels resultats ob-

tinguts per a Catalunya (augment del 3,4% en la quantitat de 

viatgers i un 2,7% més en el nombre de pernoctacions). No 

obstant això, és la segona marca turística per darrera de la 

Costa Daurada en registrar l’estada mitjana més llarga: 3,4 

dies el 2017. Per contra, aquests resultats contrasten amb 

els de la marca dels Pirineus (que pertanyen en part a la pro-

víncia de Girona) donat que és la zona turística que presenta 

els millors resultats aquest 2017. Així, al darrer any s’han 

allotjat en hotels més de 734 mil turistes, un 11,6% més que 

el 2016, i assoleix així la xifra més alta de turistes des del 

2002. Quant a les pernoctacions hoteleres, també s’ha regis-

trat un increment important del 8,3%, tot i que menor que el 

del 2016 (14,2%), fins a assolir quasi 1,5 milions de pernocta-

cions. 

Pel que fa el mercat laboral, les dades d’afiliació a la Segu-

retat Social assenyalen que la tendència positiva en l’evolu-

ció de l’ocupació encetada el 2014 es manté sòlida el 2017. 

Concretament, el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social 

ha crescut un 3,5% al conjunt de la demarcació, situant-se 

en 291.361 a 31 de desembre del 2017, 9.811 afiliacions 

més que a finals del 2016. El creixement ha estat molt més 

elevat en el grup dels assalariats (règim general) que en el 

dels autònoms (règim especial), amb taxes del 4,4% i 0,3%, 

respectivament. 

Els serveis, com en el cas de la resta de províncies catalanes, 

han estat el sector tractor de l’increment de les afiliacions, 

atès que la seva contribució a l’augment del nombre d’afilia-

cions ha estat del 65%. A més a més, també registra una taxa 

de variació interanual molt positiva del 3,1%, similar al 3,8% 

registrat el 2016. 

Les activitats de serveis que més ocupació han generat du-

rant aquest any han estat, en primer lloc, l’administració pú-

blica amb una aportació neta de 4.799 afiliacions (un 75% de 

les noves afiliacions als serveis). A continuació, el comerç i 

l’hostaleria han generat conjuntament el 15,1% de les noves 

afiliacions (963 més en total) i la sanitat i l’educació el 10,7% 

(683 de les noves afiliacions). Altres activitats generadores 

d’ocupació, per ordre decreixent, han estat els serveis 

6,7% en el nombre d’empreses que exporten de 50.000 eu-

ros a 500.000 euros, segment que l’any anterior va créixer un 

12,6%.

Al seu torn, les importacions gironines han incrementat un 

10,4%, fins als 2.597 milions d’euros el 2017, 1,8 p.p. per so-

bre de la variació registrada a Catalunya (8,6%) i amb força 

més empenta que l’increment del 2016 (2,2%). Els productes 

químics, principal sector importador a Girona amb un pes re-

latiu del 26,1%, han registrat un augment del 9% i contribuei-

xen al creixement global de les importacions en un 19,6%. Tot 

i els bons resultats d’aquesta activitat, hi ha dos sectors que 

sobresurten en termes de variació interanual i participació. En 

primer lloc, el ferro i l’acer, sisè a la classificació segons el va-

lor absolut importat, ha crescut del 2016 al 2017 un 111% i 

ha aportat el 22,1% del creixement global. En segon lloc, el 

sector tèxtil i de la confecció ha registrat una variació inte-

ranual del 20,8% i ha estat el tercer per aportació al creixe-

ment total amb un 10,8%.

Un altre indicador important a l’hora d’analitzar l’economia 

de la província és l’evolució de l’activitat turística, a través 

de les dades provisionals per al 2017 de l’INE. Per la banda 

de la demanda, aquesta demarcació és l’única que registra 

un descens en el nombre de pernoctacions (–0,2%), a la ve-

gada que un lleuger augment del 0,2% en el total de viat-

gers, xifra força allunyada dels increments a les altres co-

marques (que creixen un 6,4% de mitjana). Aquestes dades 

contrasten amb els augments molt positius del 2016, 6,3% 

en el total de visitants i 6,7% en el de pernoctacions. Mal-

grat això, Girona és encara la segona comarca en valors ab-

soluts, per darrera de Barcelona, tant en viatgers com en 

pernoctacions totals (al voltant dels 3,7 milions i 12 milions, 

respectivament). Pel costat de l’oferta, els resultats són he-

terogenis. El nombre d’establiments creix modestament un 

0,1%, però es redueixen força el nombre d’habitacions i pla-

ces (un –5,6% i –3,6%, respectivament). Quant el grau 

d’ocupació i els ocupats totals al sector, els resultats són 

més favorables, però per darrera en general de la resta de 

demarcacions. El primer creix de mitjana un 1,3%, i el segon 

un 0,6%.

Si es fa una anàlisi per marques turístiques, a la Costa Brava2 

la tendència dels resultats és similar a la del conjunt de la de-

marcació. El nombre de turistes en establiments hotelers s’ha 

reduït un 0,8% el 2017, fins a una xifra de poc menys de 3,4 

2 La marca turística Costa Brava inclou totes les comarques gironines 
amb excepció de la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya, que són enquadra-
des a la marca turística Pirineus.
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Aquest ritme de creixement és 2,1 punts inferior al registrat 

pel conjunt de Catalunya (6,7%). Del total de contractes, el 

86,1% han estat temporals i han crescut un 3,7% respecte 

al 2016, mentre que els indefinits creixen gairebé el triple, un 

10,8% (1,4 p.p. més que a Catalunya). Així, la demarcació 

de Girona, juntament amb la de Barcelona, és la província 

que té un major pes relatiu dels contractes indefinits sobre 

el total de contractes registrats a Catalunya (9,7%). Tot i que 

les dades de nova contractació són positives, estan per 

sota de les obtingudes el 2016, cosa que podria indicar ma-

jor estabilitat laboral (menys rotació) donat que se signen 

menys contractes. Malgrat que la xifra d’ocupats augmenta 

més que l’any passat. 

Per cinquè any consecutiu, el nombre d’aturats registrats ha 

disminuït a la província de Girona. El nombre d’aturats regis-

trats a finals del 2017 ha arribat a les 41.742 persones, un 6% 

per sota del nivell del 2016. Al seu torn, la taxa d’atur regis-

tral ha passat del 13,3% a desembre de 2016 al 12,3% a fi-

nals del 2017, però encara és mig punt percentual superior a 

la mitjana catalana (11,8%). 

Per la seva banda, el nombre d’empreses amb assalariats a 

la demarcació augmenta en relació a l’any anterior un 1,4% i 

se situa entorn de les 28.500 empreses el 2017. Al conjunt de 

Catalunya (gràfic 4.15) el nombre d’empreses amb assalari-

ats ha crescut a un ritme similar, un 1,6%, i com a conse-

qüència el pes de la província gironina sobre el conjunt de 

Catalunya es manté en l’11%. Respecte al nombre d’empre-

ses sense assalariats (autònoms), aquest augmenta un 3,4%, 

més que al conjunt de Catalunya (2,6%). Per contra, per se-

d’ocupació (654 afiliacions més), els serveis socials sense 

allotjament (343 afiliacions més) i els serveis a edificis i jar-

dineria (334 afiliacions més). Per contra, l’activitat que més 

ocupació ha perdut entre el 2016 i el 2017 han estat les acti-

vitats jurídiques i de comptabilitat amb un total de 3.409 afi-

lats menys, el que implica un reducció del 43% (gràfics 4.13 

i 4.14).

També cal destacar el comportament molt positiu del mercat 

laboral a la indústria, que amb un creixement interanual del 4% 

explica el 20,3% de la creació neta d’afiliacions el 2017 al con-

junt de la demarcació. El subsector que més ha contribuït a 

aquest creixement ha estat la indústria alimentària, que ha in-

crementat el nombre d’afiliacions un 3,7%, cosa que implica el 

31,4% de les noves afiliacions al sector industrial (626 de 

1.993). En tercer lloc, la construcció ha participat en un 15% 

de les noves afiliacions a la demarcació, però en termes inte-

ranuals incrementa un 6,1% entre el 2016 i el 2017 (1.469 afi- 

liacions noves), la taxa més positiva des de l’inici de la recupe-

ració econòmica el 2014. Per últim, a l’agricultura s’han perdut 

49 afiliacions, gairebé tres vegades la xifra registrada el 2016 

(–18 afiliacions).

Les dades de l’EPA confirmen la bona evolució de l’ocupació 

a la província de Girona atès que registren un increment del 

3,5% interanual, fins a les 327.200 persones ocupades, sis 

dècimes per sobre del creixement registrat al conjunt del 

Principat (2,9%). 

La xifra de contractes de treball signats a la província l’any 

2017 ha estat de 287.727, un 4,6% més que a l’any anterior. 

Gràfic 4.13
Evolució de les afiliacions per sectors a la província  

de Girona (Taxa de variació interanual, en %)
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Gràfic 4.14
Variació del nombre d’afiliacions el 2017 per sectors  

a la província de Girona (Milers de persones)
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gon any consecutiu, es detecta una intensa reducció del 

nombre d’empreses en concurs de creditors (que ha passat 

de 67 empreses concursades el 2016 a 59 empreses concur-

sades el 2017).

Els comptes de cotització a la Seguretat Social (empreses) 

han crescut un 0,4%, tres dècimes menys que la mitjana ca-

talana (0,7%), fins a les 28.207 empreses. Aquestes xifres 

impliquen una considerable desacceleració respecte al 

2016 tant a nivell provincial (1,8% el 2016) com al conjunt de 

Catalunya (2,3%). Si es desagrega l’anàlisi per sectors, en 

termes absoluts el sector de la construcció és on més han 

augmentat el nombre d’empreses el 2017, amb un total de 

81 empreses més, el que implica un increment del 2,4%. A 

continuació, es troba el sector serveis que afegeix 79 em-

preses més al 2017 i que en termes relatius es tradueix en 

un increment del 0,4%. Aquest és el sector amb major pes 

sobre el total de centres de cotització a Girona (76,8%). En 

tercer lloc, hi ha l’agricultura que aporta 12 empreses més, 

fet que implica una variació interanual del 3,2%. L’únic sec-

tor on el nombre d’empreses disminueix és a la indústria 

amb 40 empreses menys (–1,5%). 

Finalment, Girona és la província del conjunt de Catalunya 

que registra un augment dels preus del consum més elevat, 

del 2,4% (mitjana anual), així com una xifra positiva per primer 

cop des del 2013. Aquest increment es troba dues dècimes 

per sobre del registrat a tot el Principat. 

Gràfic 4.15
Empreses amb assalariats a la província de Girona

(Nombre, en milers, i percentatge sobre el total Catalunya, en %)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Font: INE
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Quadre 4.4  
Dades bàsiques de la província de Girona

 Variació 2017–2016 (%, pp) Pes Prov./Catalunya (%)
 2014 2015 2016 2017 Província Catalunya 2016 2017

DEMOGRAFIA 
Població Total 756.156 753.054 753.576 755.716 0,3 0,4 10,0 10,0
Densitat (hab/km2) 128,1 127,5 127,6 128,0 0,3 0,5 – –
Població de menys de 15 anys 124.826 124.349 124.466 124.415 0,0 0,0 10,5 10,5
Població de 15 a 64 anys 504.956 500.524 499.148 499.073 0,0 0,3 10,1 10,0
Població de 65 anys i més 126.374 128.181 129.962 132.228 1,7 1,4 9,4 9,4
Índex de dependencia global 49,7 50,5 51,0 51,4 0,9 0,7 – –
Índex d’envelliment 101,2 103,1 104,4 106,3 1,8 1,1 – –
Nacionalitat espanyola 605.847 609.297 611.674 614.826 0,5 0,3 9,4 9,4
Nacionalitat estrangera 150.309 143.757 141.902 140.890 –0,7 1,8 13,9 13,5
Taxa d’estrangeria total 19,9 19,1 18,8 18,6 –0,2 0,2 – –
Taxa d’estrangeria extracomunitària 14,0 13,5 13,4 13,4 0,0 0,2 – –

ACTIVITAT ECONÒMICA        
Comptes de cotització1 27.062 27.607 28.093 28.207 0,4 0,7 11,0 11,0
Nombre d’empreses2 57.658 59.019 60.529 62.036 2,5 2,1 10,2 10,2
Sense assalariats 29.235 30.901 32.404 33.517 3,4 2,6 9,5 9,6
Amb assalariats 28.423 28.118 28.125 28.519 1,4 1,6 11,0 11,00
 1 a 49 assalariats 28.096 27.762 27.763 28.127 1,3 1,5 11,1 11,1
 50 a 199 assalariats 274 299 303 320 5,6 6,7 7,6 7,5
 200 a 999 assalariats 49 51 54 66 22,2 9,2 5,7 6,3
 1.000 o més assalariats 4 6 5 6 20,0 12,6 3,3 3,5
Empreses concursades 124 81 67 59 –11,9 –14,0 7,7 7,9
Compravendes immobiliàries 32.855 31.766 33.915 34.470 1,6 3,7 13,8 13,5
Matriculació de vehicles 18.249 23.140 25.256 24.314 –3,7 3,9 9,3 8,6

SECTOR EXTERIOR        
Exportacions de béns (milions €) 4.345 4.640 4.729 5.301 12,1 8,7 7,3 7,5
10 principals sectors        
Carn 1.234 1.231 1.344 1.550 15,3 11,1 43,8 45,4
Prod. Químics 661 822 831 995 19,7 7,2 4,9 5,5
Maq. Esp. altres Indústries 408 468 434 467 7,5 3,5 10,6 11,0
Altres semimanuf. 340 348 358 367 2,6 –0,1 14,1 14,5
Sucre, cafè i cacao 282 294 288 318 10,2 2,8 40,9 43,8
Altres béns d’equip 294 311 272 307 13,0 3,8 4,6 5,0
Tèxtils i confecció 197 206 204 240 17,6 6,4 4,3 4,7
Preparats alimentaris 132 122 126 128 1,6 5,2 10,8 10,5
Mat. Primeres animals i vegetals 110 102 97 109 12,5 14,3 18,0 17,7
Altres manuf. de consum 74 78 100 94 –6,3 4,1 5,6 5,0
Exportacions UE 32.029 3.451 3.415 3.845 12,6 7,3 8,0 8,4
Exportacions fora UE –27.684 1.189 1.314 1.456 10,8 11,5 5,8 5,8
Importacions de béns (milions €) 2.133 2.302 2.352 2.597 10,4 8,6 3,0 3,1
10 principals sectors        
Prod. Químics 568 655 622 678 9,0 7,6 3,8 3,8
Altres semimanuf. 180 198 204 196 –3,6 3,5 9,4 8,8
Tèxtils i confecció 133 131 148 179 20,8 3,3 1,9 2,3
Maq. Esp. altres Indústries 132 152 183 166 –9,6 2,8 4,0 3,5
Altres béns d’equip 105 108 114 136 19,8 4,5 1,5 1,7
Ferro i hacer 49 45 56 119 111,6 25,2 4,3 7,2
Carn 106 94 89 99 10,6 11,7 17,8 17,6
Mat. Primeres animals i vegetals 77 78 80 90 12,1 –1,2 11,1 12,6
Altres manuf. de consum 70 59 74 83 12,8 2,6 3,3 3,6
Preparats alimentaris 61 74 76 81 7,0 6,1 7,9 8,0
Importacions UE 1.749 1.866 1.892 2.079 9,9 4,3 4,2 4,4
Importacions fora UE 384 436 461 518 12,5 14,8 1,4 1,4
Nombre d’empreses exportadores 3.331 3.289 3.406 3.488 2,4 –2,9 7,1 7,5
Nombre d’empreses exportadores regulars 1.057 1.103 1.155 1.202 4,1 1,0 6,8 7,0
 Exporten menys de 50.000 € 283 337 358 394 10,1 –0,7 4,7 5,2
 Exporten de 50.000 a 500.000 € 266 239 269 251 –6,7 0,9 6,7 6,2
 Exporten de 500.000 a 5 milions € 360 372 377 391 3,7 1,1 9,8 10,1
 Exporten més de 5 milions € 147 135 133 148 11,3 6,6 9,2 9,6

MERCAT DE TREBALL         
Afiliacions total règims 261.874 271.786 281.550 291.361 3,5 3,5 9,2 9,2
Agricultura 4.794 4.706 4.688 4.639 –1,0 –0,6 14,4 14,3
Indústria 46.452 47.846 49.318 51.311 4,0 3,1 10,7 10,8
Construcció 21.886 22.984 23.905 25.374 6,1 5,3 13,3 13,4
Serveis 188.742 196.250 203.639 210.037 3,1 3,5 8,5 8,5
Assalariats 201.898 211.625 220.443 230.062 4,4 4,3 8,7 8,7
Autònoms 59.976 60.161 61.107 61.299 0,3 0,0 11,2 11,2
Ocupats (EPA) 303.425 307.075 316.150 327.200 3,5 2,9 9,9 10,0

Contractes1 220.779 254.590 274.958 287.727 4,6 6,7 9,2 9,0
Temporals 190.915 222.790 238.756 247.619 3,7 6,3 9,1 8,9
Indefinits 29.864 31.800 36.202 40.108 10,8 9,4 9,6 9,7
Atur registrat1 55.162 49.590 44.419 41.742 –6,0 –7,9 9,8 10,0
Taxa d’atur registral1 16,9% 15,0% 13,3% 12,3% –1,0 –1,2 – –
1 Dades de final d’any.
2 Les dades són a 1 de gener de cada any (Directori Central d’Empreses de l’INE).
Font: INE, IDESCAT, Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Trànsit (DGT), Datacomex i ICEX
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Anàlisi comarcal

La província de Girona comprèn la totalitat dels municipis de 

les comarques de l’Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, el Giro-

nès, el Pla de l’Estany i el Ripollès. Inclou també la pràctica 

totalitat dels municipis de la Selva (amb l’excepció de Fogars 

de la Selva) i una part important dels municipis de la Cerda-

nya, incloent-hi Puigcerdà, la seva capital. També inclou tres 

municipis de la comarca d’Osona (Espinelves, Vidrà i Vila-

drau). Tanmateix, per fer l’anàlisi comarcal de la província 

s’han considerat les següents vuit comarques en la seva to-

talitat: Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Garrotxa, Gi-

ronès, Pla de l’Estany, Ripollès i Selva.

El 2017, la població s’ha comportat de forma heterogènia 

entre les diferents comarques gironines. Per una banda, el 

nombre d’habitants ha crescut a la Garrotxa, la Selva, el Baix 

Empordà, el Pla de l’Estany i el Gironès. Per altra banda, a la 

Cerdanya, el Ripollès i l’Alt Empordà, la població decreix. L’in-

crement més destacat s’observa al Gironès (1%) i la reducció 

més notòria a la Cerdanya (–0,5%). En conseqüència, s’ob-

serva que la població creix molt lleugerament en el conjunt de 

la província (0,3%), resultat molt similar al 0,4% del conjunt de 

Catalunya (mapa 4.5). 

La major part del dèbil creixement poblacional s’explica per la 

disminució de persones estrangeres, donat que tant la pre-

sència de població autòctona per natalitat o perquè antics 

residents han obtingut la nacionalitat ha augmentat al conjunt 

de la província, a diferència del 2016. Per comarques, desta-

quen l’Alt Empordà i la Cerdanya, on el descens de la pobla-

ció estrangera ha estat del –3,9% i del –3,6%, respectiva-

ment. Per altra banda, la població nascuda a Catalunya o a la 

resta d’Espanya cau només a tres comarques gironines (Alt 

Empordà, Cerdanya i Ripollès entre un –0,1% i un –1,1%), i 

creix sobretot al Gironès (0,5%) i al Pla de l’Estany (0,4%). En 

el cas del Ripollès, però, el descens (–1,1%) queda compen-

sat pel creixement de població estrangera tant en termes de 

nous naixements com de nacionalitat. 

El nombre d’afiliacions a la Seguretat Social ha crescut en 

menor o major mesura a totes les comarques gironines el 

2017 i oscil·la entre el 0,8% del Ripollès i el 5,5% del Gironès 

(mapa 4.6). En general, el creixement s’ha situat per sota de 

la mitjana provincial (3,5%). Per sobre tan sols hi ha el Gironès 

(5,5%) i la Cerdanya (3,6%). Les sis comarques restants han 

incrementat el nombre d’afiliacions per sota del 3,5%. Les 

comarques que més han contribuït a l’augment de les afiliaci-

ons a la província han estat el Gironès amb 5.395 afiliacions 

més (una contribució a l’augment total de més del 50%, en 

concret 1,9 punts de la variació del 3,5% registrada a Girona), 

seguida a distància per la Selva (1.195 afiliacions netes més, 

una aportació del 12,2% al total net) i l’Alt Empordà (amb 

prop de 950 afiliacions netes més, cosa que implica una par-

ticipació a l’augment total d’afiliacions del 9,7%).

Els serveis i la indústria són els dos únics sectors on les afi-

liacions creixen a totes les comarques amb unes mitjanes 

Mapa 4.5
Població. Any 2017

(Taxes de variació interanual, en percentatge)
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Font: IDESCAT
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4,1%, el que implica el 17,4% de les noves afiliacions. Amb 

un 37,6%, es tracta de la comarca amb un major pes de l’afi-

liació industrial. Per contra, la comarca que registra el menor 

increment és el Pla de l’Estany amb un 0,9%, xifra molt per 

sota i que contrasta amb el 6,1% del 2016. Quant al sector 

de la construcció, el creixement de les afiliacions s’ha pro-

duït a totes les comarques gironines excepte al Ripollès 

(–0,6%), fet que ha permès que el total de la província regis-

trés un increment molt positiu del 6,1%. Cal destacar els 

provincials del 3,1% i 4%, respectivament (quadre 4.5). En el 

cas dels serveis, per comarques, destaquen els increments 

intensos al Gironès (4,9%) i a la Cerdanya (3,6%). El Ripollès, 

en canvi, experimenta només una variació del 0,8%. En el 

cas de la indústria, sobresurten per sobre de la resta els aug-

ments molt positius al Gironès un cop més (9,6%) i a la Selva 

(9,1%). Ambdues representen quasi el 50% de les noves afi-

liacions de la industria a la província. A continuació, força per 

darrera, hi ha la Garrotxa amb una variació interanual del 

Mapa 4.6
Afiliacions a la Seguretat Social. Any 2017

(Taxes de variació interanual, en percentatge)

Prov. de Girona = + 3,5%

Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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Gràfic 4.16
Estructura sectorial de les afiliacions. Any 2017

(En percentatge sobre el total d’afiliacions de la comarca)
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s’han registrat a la Garrotxa (4,5%) i al Pla de l’Estany (2,1%) 

el 2017.

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en comptes de la 

seu social de l’empresa, el creixement registrat del afiliats per 

al conjunt de la província de Girona el 2017 és del 3,2%, i to-

tes les comarques que en formen part han registrat taxes po-

sitives. El Gironès i la Selva són les comarques amb una millor 

augments més importants registrats al Gironès (8,4%) i al 

Baix Empordà (6,8%). Aquesta darrera comarca és la que té 

un major pes relatiu de les afiliacions en el sector de la cons-

trucció, un 24% del total. Pel que fa a l’agricultura, només 

ha augmentat el nombre d’afiliacions a tres de les vuit co-

marques. A cap comarca el pes del sector agrícola és molt 

destacat (el major pes es dona al Pla de l’Estany amb un 

4,3%) (gràfic 4.16), però els creixements més importants 

Quadre 4.5 
Afiliacions a la seguretat social per grans sectors econòmics i comarques. Any 2017

 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total Afiliacions

  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var

 Nombre1 17/16 Nombre1 17/16 Nombre1 17/16 Nombre1 17/16 Nombre1 17/16

Alt Empordà 982 –3,3 5.394 2,5 4.535 5,9 32.450 1,9 43.361 2,2

Baix Empordà 713 –3,0 3.868 1,5 6.165 6,8 28.626 1,7 39.372 2,4

Cerdanya 276 –1,8 277 9,1 945 4,0 6.410 3,6 7.908 3,6

Garrotxa 506 4,5 8.787 4,1 1.588 5,3 12.480 2,2 23.361 3,2

Gironès 706 1,3 11.224 9,6 5.655 8,4 85.450 4,9 103.035 5,5

Pla de l’Estany 531 2,1 4.054 0,9 1.189 3,4 6.670 2,9 12.444 2,3

Ripollès 300 –1,0 2.503 1,9 668 –0,6 6.266 0,7 9.737 0,8

Selva 724 –4,5 14.248 2,5 4.751 5,2 32.257 2,1 51.980 2,4

Província de Girona 4.639 –1,0 51.311 4,0 25.374 6,1 210.037 3,1 291.361 3,5

Catalunya 32.396 –0,6 475.353 3,1 189.752 5,3 2.480.260 3,5 3.177.761 3,5

1 Dades a 31 de desembre
Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya

Mapa 4.7
Atur registrat. Any 2017

(Taxes de variació interanual, en percentatge)

Pro v. de Girona = –6%

Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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evolució, amb creixements al voltant del 3,9% i del 3,4%, res-

pectivament. El creixement més modest s’ha donat al Ripo-

llès (0,9%). Totes les comarques de la província, amb l’excep-

ció del Gironès, tenen un major nombre d’afiliats segons 

residència que nombre d’afiliacions segons el domicili del 

compte de cotització. De mitjana, les afiliacions segons 

compte de cotització representen entre el 78% i el 93% dels 

afiliats segons residència, excepte al Gironès on representen 

el 123%, que vol dir que hi ha un 23% de treballadors que re-

sideixen fora d’aquesta comarca.

El nombre de comptes de cotització de la Seguretat Social 

(concepte assimilable al de nombre d’empreses) creix a cinc 

de les vuit comarques gironines: el Pla de l’Estany (2,5%), el 

Gironès (2,3%), la Cerdanya (1,6%), el Baix Empordà (0,6%) i 

la Selva (0,4%). Així, el creixement relatiu més elevat s’ha pro-

duït al Pla de l’Estany amb un 2,5%, i en xifres absolutes el 

major augment en el nombre d’empreses s’ha donat amb di-

ferència al Gironès amb 160 comptes de cotització més. Les 

comarques que han patit una reducció en comptes de cotit-

zació són el Ripollès (–3,6%), la Garrotxa (–1,4%) i l’Alt Em-

pordà (–1,3%).

Per sectors, a banda de l’agricultura que en termes relatius és 

el sector amb creixements més elevats donada la reduïda di-

mensió sobre el total (la comarca amb més empreses agríco-

les sobre el total és el Pla de l’Estany amb un 3,7%), el sector 

de la construcció, amb un pes sobre el total que oscil·la entre 

el 9,4% del Gironès i el 16% del Baix Empordà, és el sector 

que en general presenta les majors variacions relatives en el 

nombre de centres de cotització. Així destaca l’increment del 

7,7% a la Cerdanya i del 7,4% al Pla de l’Estany. L’única co-

marca on disminueix el nombre d’empreses constructores és 

a la Garrotxa (–1,9%). A continuació, hi ha el sector serveis, 

sector amb major pes a totes les comarques (entre un 66,2% 

i un 81,5%), i que registra augments positius en cinc casos i 

negatius en tres (Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà). En aquest 

sector destaquen els increments del Gironès (2,2%) i el Pla de 

l’Estany (1,7%). Quant a la indústria, hi ha cinc comarques 

que redueixen el nombre de centres de cotització, amb valors 

que fluctuen entre el –5,1% del Ripollès i el –1,2% del Baix 

Empordà. Les comarques que registren increments són: el 

Pla de l’Estany (0,4%), el Gironès (0,5%) i la Cerdanya (2,1%). 

El descens de l’atur registrat ha estat generalitzat a totes les 

comarques gironines. Els ritmes de caiguda van des de l’1% 

de l’Alt Empordà fins al 10,8% de la Garrotxa (mapa 4.7). Per 

sota del 7% es troben el Baix Empordà (–5,7%), la Cerdanya 

(–6,5%) i el Ripollès (–6,8%), i per sobre hi ha el Pla de l’Es-

tany (7%), el Gironès (–7,5%) i la Selva (–8%). En valors abso-

luts, les comarques amb més aturats són: la Selva (10.305 

aturats), el Gironès (9.744 aturats) i l’Alt Empordà (9.065 atu-

rats).

Finalment, la taxa d’atur registral va de la mínima a la Cer-

danya (6,4%) a les màximes de la Selva, l’Alt Empordà i el 

Mapa 4.8
Taxa d’atur registral. Any 2017

(En percentatge)

Pro v. de Girona = 12,3%

Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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reduït a totes les comarques gironines el 2017, però les cai-

gudes més importants s’han donat a la Selva (–1,5 p.p.) i al 

Baix Empordà, a la Garrotxa i al Gironès (–1,1 p.p. a les 

tres). 

Baix Empordà (totes tres per sobre del 14%), precisament 

les tres comarques de costa (mapa 4.8). Com a conseqüèn-

cia tant de la reducció del nombre d’aturats com de l’incre-

ment de la població en edat de treballar, aquesta taxa s’ha 

Quadre 4.6 
Dades econòmiques bàsiques de les comarques. Any 2017

   Població nascuda Empreses (comptes Afiliacions segons seu Afiliats segons  Taxa d’atur

 Població a l’estranger de cotització) de l’empresa residència Atur registrat registral

  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var (%)

 Nombre 17/16 Nombre 17/16 Nombre1 17/16 Nombre1 17/16 Nombre1 17/16 Nombre1 17/16 20171

Alt Empordà 139.705 –0,3 37.377 –0,8 5.406 –1,3 43.361 2,2 53.461 2,6 9.065 –1,0 15,0

Baix Empordà 132.906 0,2 29.071 0,7 5.080 0,6 39.372 2,4 50.474 2,8 7.981 –5,7 14,4

Cerdanya 17.623 –0,5 3.095 –2,3 1.056 1,6 7.908 3,6 8.512 2,7 506 –6,5 6,4

Garrotxa 56.184 0,3 9.226 2,3 1.971 –1,4 23.361 3,2 25.636 3,1 2.118 –10,8 7,8

Gironès 188.083 1,0 39.583 3,0 7.400 2,3 103.035 5,5 83.718 3,9 9.744 –7,5 10,6

Pla de l’Estany 31.738 0,6 4.780 1,5 1.240 2,5 12.444 2,3 14.713 3,3 1.171 –7,0 7,7

Ripollès 24.999 –0,4 2.390 6,7 919 –3,6 9.737 0,8 10.992 0,9 996 –6,8 8,6

Selva 167.837 0,1 34.485 0,4 5.266 0,4 51.980 2,4 64.401 3,4 10.305 –8,0 14,3

Província de Girona 755.716 0,3 159.720 1,0 28.207 0,4 291.361 3,5 310.483 3,2 41.742 –6,0 12,3

Catalunya 7.555.830 0,4 1.330.944 2,9 255.943 0,7 3.177.761 3,5 3.288.591 3,3 418.018 –7,9 11,8

1 Dades a 31 de desembre
Font: IDESCAT, INE, MTAS i Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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 Cronologia

GENER

w  Els Estats Units es retiren definitivament de l’Acord Transpacífic de Cooperació Econòmica 

(TPP), segons va donar a conèixer el president dels EUA, Donald Trump.

MARÇ

w  La Reserva Federal dels EUA situa el tipus d’interès oficial entre el 0,75% i l’1%, desprès 

d’anunciar una pujada de 25 punts bàsics.

w  Regne Unit inicia el procés de negociació per a la sortida de la UE amb l’activació de l’article 50 

del Tractat de Lisboa.

w  La Generalitat de Catalunya aprova els pressupostos de 2017 amb el suport de Junts pel Sí i la 

CUP. En aquests pressupostos s’introdueix el nou impost a les begudes ensucrades que entra 

en vigor l’1 de maig.

ABRIL

w  El Govern aprova una oferta d’ocupació pública de més de 7.700 places, la convocatòria més 

important dels darrers sis anys. La major part de les places corresponen a col·lectius conside-

rats prioritaris, com ara sanitaris, docents, mossos d’esquadra i personal de serveis socials.

MAIG

w  Emmanuel Macron, candidat del partit La República en Marxa (LRM), és escollit nou president 

de França. 

w  L’OPEP allarga fins al març del 2018 l’acord de retallada en la producció de petroli.

w  Lenin Moreno, candidat del partit Aliança País, és investit president de l’Equador.

JUNY

w  La Reserva Federal dels EUA continua amb la pujada del tipus d’interès fins a situar-lo entre 

l’1% i l’1,25%.

w  El Partit Conservador guanya sense majoria les eleccions parlamentàries al Regne Unit.

w  El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia la retirada del seu país de l’Acord de 

París.

w  Entren en vigor els pressupostos de l’Estat de 2017, que contemplen un objectiu de dèficit del 

3,1%, i mesures com la pujada de l’1% el sou dels funcionaris i el 0,25% les pensions. 

JULIOL

w  Entra en vigor el nou sistema de gestió de l’IVA basat en el Subministrament Immediat d’Infor-

mació (SII). El sistema afecta als contribuents que hagin d’autoliquidar l’IVA mensualment (em-

preses amb un volum d’operacions superior als 6 milions d’euros), fet que afecta a pràctica-

ment el 80% de la facturació empresarial espanyola.

AGOST

w  Els membres del Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (NAFTA) inicien les renegocia- 

cions de l’acord.
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w  Els terroristes de l’Estat Islàmic van atemptar a Barcelona el 17 d’agost a través d’un atropella-

ment massiu a la Rambla i la matinada del 18 d’agost a Cambrils. Ha esta l’atemptat més greu 

que pateix Espanya des de l’11-M.

SETEMBRE

w  Angela Merkel guanya sense majoria les eleccions generals a Alemanya.

w  Mèxic és sacsejat per dos terratrèmols en el mateix mes amb greus conseqüències per a l’eco-

nomia del país.

w  El Govern Central intervé els comptes de la Generalitat de Catalunya per evitar que el referèn-

dum de l’1 d’octubre es financi amb diners públics.

w  El dia 6 de setembre, el Parlament de Catalunya, amb el suport de Junts pel Sí i la CUP, i en 

absència de Ciutadans, el PSC i el PPC, aprova la llei del referèndum. Aquesta llei serà suspesa 

pel Tribunal Constitucional, igual que la Llei de Transitorietat aprovada el dia següent. 

OCTUBRE

w  Al Japó, Shinzo Abe és ratificat com a primer ministre.

w  El Partit Comunista de la Xina renova el mandat de Xi Jinping com a secretari general per a cinc 

anys més.

w  El BCE anuncia la reducció de la compra d’actius de 60.000 a 30.000 milions d’euros des del 

gener fins al setembre de 2018.

w  L’1 d’octubre se celebra a Catalunya el referèndum sobre la independència convocat pel  

Govern de Catalunya tot i la prohibició del Govern central.

w  El dia 3 d’octubre hi ha vaga general a Catalunya en protesta per l’ús de la força per part dels 

cossos de seguretat durant la celebració de la votació de l’1-O.

w  El Banc Sabadell trasllada la seva seu a Alacant. Altres empreses de l’IBEX faran el mateix els 

dies posteriors.

w  El dia 27 d’octubre el Parlament declara la independència de Catalunya, i acte seguit el Senat 

recolza la petició de l’aplicació de l’art.155 de la Constitució. El Govern espanyol destitueix el 

president Puigdemont i convoca eleccions autonòmiques.

NOVEMBRE

w  Jerome Powell substitueix a Janet Yellen com a nou president de la Reserva Federal dels EUA.

w  L’anunci de l’OPEP en la retallada de producció s’allarga fins a final de 2018.

w  A Zimbabwe, el president Robert Mugabe dimiteix desprès de 37 anys en el poder, com a con-

seqüència d’un inici d’impeachment contra ell.

w  Barcelona queda eliminada com a ciutat candidata per acollir l’Agència Europea del Medica-

ment. Va ser escollida Amsterdam.

DESEMBRE

w  Els Estats Units aproven un paquet de rebaixes fiscals.

w  La Reserva Federal dels EUA torna a pujar el tipus d’interès oficial en 25 punts bàsics, situ-

ant-los en una banda de l’1,25%-1,75%.

w  El 21 de desembre se celebren eleccions al Parlament de Catalunya desprès de la implementa-

ció de l’article 155.
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   Variació  Gir/Cat 

 2016 2017 (%) Catalunya 2017 2017 (%)

SUPERFÍCIE TOTAL (KM2) 5.905 5.905 0,0 32.108 18,4

POBLACIÓ TOTAL 753.576 755.716 0,3 7.555.830 10,0

   Població estrangera 141.902 140.890 -0,7 1.041.362 13,5

POBLACIÓ OCUPADA 316.150 327.200 3,5 3.275.300 10,0

POBLACIÓ ATURADA 60.800 53.000 -12,8 507.200 10,4

Taxa d’atur (aturats/actius, en %)* 16,1 13,9 -2,2 13,4 -

Taxa d’ocupació (ocupats/població +16 anys, en %)* 52,4 53,8 1,4 53,5 -

Taxa d’activitat (actius/població +16 anys, en %)* 62,5 62,5 0,0 61,7 -

AFILIACIONS TOTAL RÈGIMS1 281.550 291.361 3,5 3.177.761 9,2

CONTRACTES1 274.958 287.727 4,6 3.187.159 9,0

   Indefinits 238.756 247.619 3,7 2.775.620 8,9

   Temporals 36.202 40.108 10,8 411.539 9,7

VALOR AFEGIT BRUT, VAB (VARIACIÓ NOMINAL, %)*2 3,7 4,2 0,5 4,3 -

INFLACIÓ MITJANA ANUAL (%)* -0,1 2,4 2,5 2,2 -

EXPORTACIONS DE BÉNS (MILIONS €)3,4 4.729 5.301 12,1 70.847 7,5

5 Principals sectors       

   Carn 1.344 1.550 15,3 3.412 45,4

   Prod. Químics 831 995 19,7 18.175 5,5

   Maq. Esp. Altres indústries 434 467 7,5 4.247 11,0

   Altres semimanufactures 358 367 2,6 2.528 14,5

   Sucre, cafè i cacao 288 318 10,2 725 43,8

UE-28 3.415 3.845 12,6 45.984 8,4

Resta del món 1.314 1.456 10,8 24.864 5,9

IMPORTACIONS DE  BÉNS (MILIONS €)3,4 2.352 2.597 10,4 84.884 3,1

5 Principals sectors       

   Prod. Químics 622 678 9,0 17.785 3,8

   Altres semimanufactures 204 196 -3,6 2.241 8,8

   Tèxtils i confecció 148 179 20,8 7.864 2,3

   Maq. Esp. Altres indústries 183 166 -9,6 4.758 3,5

   Altres béns d’equip 114 136 19,8 7.839 1,7

UE-28 1.892 2.079 9,9 48.392 4,3

Resta del món 461 518 12,5 36.492 1,4

Saldo comercial (Exp-Imp) (milions €)3,4 2.377 2.704 13,8 -14.036 -

NOMBRE D’EMPRESES EXPORTADORES TOTALS 3.406 3.488 2,4 46.651 7,5 

   Nombre d’empreses exportadores regulars5 1.155 1.202 4,1 17.091 7,0

   Nombre d’empreses exporten >50.000 € 1.098 1.096 -0,2 12.430 8,8

   Nombre d’empreses exporten >50.000 € regulars5 698 707 1,3 7.625 9,3

NOMBRE D’EMPRESES6 60.529 62.036 2,5 619.490 10,0 

   1-9 assalariats 25.463 25.674 0,8 232.148 11,1

   10-49 assalariats 2.300 2.453 6,7 25.721 9,5

   50-199 assalariats 303 320 5,6 5.540 5,8

   200 o més assalariats 59 72 22,0 2.349 3,1

   Sense assalariats 32.404 33.517 3,4 353.732 9,5

* Variació en punts percentuals.
(1) Dades de final d’any.
(2) Estimacions de la Cambra de Comerç de Barcelona per a la província.
(3) Les taxes de variació estan calculades a partir de les dades definitives de l’any anterior. 
(4) Les dades del darrer any són provisionals. 
(5) Regulars: empreses que han exportat en els 4 últims anys consecutius. 
(6) Les dades són a 1 de gener de cada any (Directori Central d’Empreses de l’INE).

Font:  Idescat, INE, SEPE, Datacomex, ICEX, Generalitat de Catalunya i Ministeri de Foment.
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   Variació  Gir/Cat 

 2016 2017 (%) Catalunya 2017 2017 (%)

AGRICULTURA       

Comptes de cotització1 376 388 3,2 2.518 15,4

Nombre d’afiliacions1 4.688 4.639 -1,0 32.396 14,3

INDÚSTRIA        

Comptes de cotització1 2.740 2.698 -1,5 25.387 10,6

Nombre d’afiliacions1 49.318 51.311 4,0 475.353 10,8

CONSTRUCCIÓ       

Comptes de cotització1 3.386 3.459 2,2 23.415 29,6

Nombre d’afiliacions1 23.905 25.374 6,1 189.752 13,4

Habitatges iniciats 1.108 1.077 -2,8 11.340 9,5

Habitatges acabats 1.034 862 -16,6 6.892 12,5

Ràtio d’habitatges iniciats per cada 10.000 habitants 14,7 14,3 -0,4 15,0 -

Preus de l’habitatge lliure (€/m2) 1.472 1.508 2,4 1.857 -

Preus de l’habitatge protegit (€/m2) 1.201 1.232 2,6 1.215 -

SERVEIS       

Comptes de cotització1 21.591 21.662 0,3 204.623 10,6

Nombre d’afiliacions1 203.639 210.037 3,1 2.480.260 8,5

COMERÇ        

Comptes de cotització1 6.973 6.940 -0,5 64.441 10,8

Nombre d’afiliacions1 54.498 55.281 1,4 588.646 9,4

TURISME3,4        

Total de viatgers en establiments hotelers 3.736.423 3.742.475 0,2 19.748.837 19,0

   De turisme domèstic 1.720.947 1.638.873 -4,8 7.455.160 22,0

   De turisme estranger 2.015.476 2.103.601 4,4 12.293.677 17,1

Total de pernoctacions hoteleres 12.406.819 12.077.309 -2,7 57.062.886 21,2

   De turisme domèstic 4.189.017 3.908.833 -6,7 16.496.769 23,7

   De turisme estranger 8.217.803 8.168.476 -0,6 40.566.116 20,1

Estada mitjana en hotels (en dies) 3,3 3,2 - 2,9 -

Nombre d’establiments hotelers 576 577 0,1 2.234 25,8

Nombre de places hoteleres 57.540 55.454 -3,6 242.894 22,8

Grau d’ocupació per places hoteleres (en %)* 55,0 56,1 1,1 61,5 -

Total de viatgers de turisme rural 151.096 181.563 20,2 435.606 41,7

Total de places de turisme rural 5.602 6.645 18,6 17.503 38,0

Total de viatgers en càmpings 1.269.443 1.389.669 9,5 3.306.814 42,0

Total de parcel·les en càmpings 23.010 22.572 -1,9 53.644 42,1

TRANSPORT        

Matriculació de vehicles 25.256 24.314 -3,7 281.328 8,6

Passatgers Aeroport Girona - Costa Brava (milers) 1.664 1.947 17,0 50.254 3,3

   Vols interiors  14 11 -19,3 12.742 0,1

   Vols internacionals  1.650 1.936 17,3 37.512 5,2

RECERCA I INNOVACIÓ        

Sol·licitud de patents nacionals 35 29 -17,1 354 8,2

Sol·licitud de models d’utilitat 41 43 4,9 447 9,6

Sol·licitud de marques nacionals 685 652 -4,8 8.596 7,6

Sol·licitud de noms comercials 90 111 23,3 1.257 8,8

Sol·licitud de disseny industrial 22 20 -9,1 374 5,3

* Variació en punts percentuals.
(1) Dades de final d’any.

Font: Idescat, INE, Banc d’Espanya, Ministeri de Foment, ICEX i Generalitat de Catalunya.
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