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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 2019, 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 
Catalunya 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 2020
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 Presentació 

La 55a. edició de la Memòria econòmica de Catalunya, que edita anualment el Consell de Cam-
bres de Catalunya, és la publicació de referència en l’anàlisi de l’economia catalana. Des de fa sis 
anys, la Memòria inclou un estudi detallat del conjunt de les comarques gironines que presentem 
a mitjans d’any a la Cambra de Comerç de Girona. Aquest informe, anomenat Memòria Econòmi-
ca de Girona, permet que empresaris, professionals i institucions tinguin un coneixement més 
profund de la seva realitat econòmica més propera. 

La Memòria Econòmica de Girona presenta el balanç econòmic de la demarcació, amb una intro-
ducció més genèrica sobre l’evolució de l’economia catalana. El balanç econòmic de Catalunya el 
2019 el podem definir com a positiu, entès dins un context d’elevada incertesa, de tensions co-
mercials i de crisi industrial, especialment al sector automobilístic europeu. El PIB va créixer un 
1,9% gràcies a les aportacions positives tant de la demanda interna com de la demanda externa. 
Cal destacar l’aportació positiva de dues dècimes del sector exterior en un moment d’intensa 
desacceleració del comerç mundial, el que reflecteix la resiliència de les exportacions catalanes i 
els resultats rècords assolits pel sector turístic l’any passat. 

En aquest context favorable, la demarcació de Girona és la que, en termes globals, va registrar 
una evolució més positiva de l’economia el 2019. El VAB a preus constants va augmentar, segons 
estimacions pròpies, un 2,2% el 2019, lleugerament per sobre del conjunt de Catalunya i cinc 
dècimes més que el 2018. La marxa dels negocis va ser força positiva a la indústria –amb el 
millor resultat de les quatre províncies– i, en menor mesura, a la construcció. Pel que fa al balanç 
turístic a hotels, els viatgers van créixer un 2,2% el 2019 fins a superar els 4 milions. En la matei-
xa línia, Girona va registrar el major augment relatiu de les exportacions a Catalunya, amb una 
taxa del 10,3%, sent la indústria càrnica un terç de les exportacions totals. Tot i que amb menys 
intensitat, l’impuls de la demanda interna es va fer notar en les importacions, que van augmentar 
un 3,4% el 2019. Girona, juntament amb Lleida, són les úniques demarcacions catalanes que 
presenten saldos comercials amb l’estranger positius. Quant al mercat de treball, l’evolució ha 
estat globalment positiva i extensible a pràcticament totes les comarques gironines. Les afiliaci-
ons van créixer un 2,5% a Girona, la major taxa de Catalunya, amb set dècimes per sobre de la 
mitjana catalana. 

Malauradament, la irrupció de la crisi del coronavirus ha alterat completament la dinàmica posi-
tiva que portava l’economia gironina, com a tot el món. Les perspectives econòmiques per al 
2020 són molt negatives i la recuperació el 2021 serà parcial, per la qual cosa no serà fins al 2022 
que es preveu tornar a la situació econòmica que teníem abans de la Covid-19. L’impacte tampoc 
serà homogeni per sectors, atès que la indústria i la construcció es recuperaran abans que els 
sectors del turisme, el comerç i la cultura, que patiran un descens de l’activitat més abrupte i 
persistent.
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Des de la Cambra de Girona treballem intensament per pal·liar els efectes de la pandèmia amb 
tot un seguit d’actuacions de suport a l’empresa,  tant en l’àmbit de l’assessorament com de la 
informació i formació, per evitar el tancament d’empreses i ajudar a la ràpida recuperació de 
l’economia gironina. Hem impulsat la campanya “Que cap empresa tanqui” programant un gran 
nombre de webinars i jornades a la xarxa per prestar el suport que l’empresa reclama en aquests 
moments tan difícils. Hem recuperat els cursos d’inserció laboral per als joves aturats i també 
hem llançat programes de subvencions, amb el suport de la Unió Europea, per a la innovació i les 
TIC. I tot plegat, portant les reivindicacions de l’empresa a les administracions, que han de redo-
blar els seus esforços per evitar que aquesta crisi sanitària es converteixi en una emergència 
econòmico-social. 

Jaume Fàbrega i Vilà 

President de la Cambra de Comerç de Girona 
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1. Població

El 2019, la població catalana ha augmentat per quart any 
consecutiu, després del parèntesi de descens demogràfic 
que es va viure entre el 2013 i 2015. El nombre total de 
persones residents a Catalunya ha arribat a 7.619.494 a 1 
de gener de 2019, 75.669 habitants més que un any abans, 
assolint una xifra rècord d’habitants. Aquest increment de 
població és superior al que es va produir el 2018. Cal tenir 
en compte que en els tres anys de descens (2013-2015) 
la població catalana es va reduir en 90.644 habitants, 
mentre que en els quatre anys de recuperació (2016-2019) 
l’augment acumulat ha estat de 194.740 persones, per tant, 
el 2019 s’ha superat la xifra de població rècord que s’havia 
assolit el 2012. En taxes de variació, l’augment de la pobla-
ció resident a Catalunya ha estat de l’1,0% el 2019, una xifra 
superior a la registrada pel conjunt de la població espanyola 
(0,6%). Cal assenyalar que la població catalana no només 
creix amb més força que l’espanyola sinó que, a més, va 
començar la tendència ascendent un any abans (gràfic 2.1).

Per edats, l’increment de la població entre l’1 de gener 
de 2018 i de 2019 ha estat protagonitzada pels grups de 
persones d’entre 40 i 59 anys i d’entre 60 i 79 anys, que 
representen el 31% i el 19% de la població total, respectiva-
ment. La població en aquestes franges d’edat ha augmentat 
en 35 i 37 mil persones, respectivament, el que suposa un 
increment de l’1,5% i el 2,7% en cada grup d’edat. Per 

contra, disminueix la població jove (de 20 a 39 anys) en un 
0,2%, tot i que cal esmentar que aquesta reducció ha estat 
molt menor a la d’anys anteriors (per exemple, el 2017 va 
ser de l’1,8% i el 2018 de l’1,4%). Aquest fet s’explica per 
l’entrada a Catalunya d’immigració amb un perfil demogràfic 
jove i perquè, en els últims anys, la recuperació econòmica 
ha fet que el nombre de joves catalans que emigren a altres 
països europeus sigui menor. El grup de població de menor 
edat (de 0 a 19) creix lleugerament, un 0,7% respecte a 
l’any anterior, una dada molt semblant a la de l’any anterior. 
Finalment, el nombre de persones de més de 80 anys ha 
caigut en un 0,8%.

El creixement demogràfic que està vivint Catalunya els 
darrers dos anys s’explica, en gran mesura, per l’augment 
de la població de nacionalitat estrangera. De fet, el 2019, 
la població amb nacionalitat espanyola ha disminuït en 2 
mil persones i, en canvi, la població estrangera ha sigut la 
que ha contribuït exclusivament al creixement demogràfic, 
amb 77 mil habitants més. En termes absoluts, la població 
estrangera resident a Catalunya és d’1.159.427 habitants 
l’any 2019, un 7,1% superior a la dada de l’any anterior. 
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 16,0% assolit 
el 2010 fins al 13,6% de l’any 2016, però des de 2017 ha 
iniciat una tendència clarament a l’alça. Així, el 2019 la taxa 
d’estrangeria ha tornat a augmentar per tercer any consecu-
tiu, situant-se en el 15,1%.

 Economia catalana 

Gràfic 2.2
Percentatge de població estrangera sobre el total
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Gràfic 2.1
Evolució de la població

(taxes de variació interanual, en %)
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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 de l’Estat disminueix un 
2,1% respecte al 2018 seguint la mateixa tònica que els anys 
anteriors (en bona part a causa del retorn dels jubilats al seu 
lloc de naixement), la població nascuda a Catalunya augmenta 
un 0,3%, similar a l’increment registrat els últims set anys. A 
més, seguint amb la tendència dels últims anys, la població 
nascuda a l’estranger resident a Catalunya ha augmentat un 
6,2%, més que els últims dos anys. En resum, l’increment 
de la població total resident a Catalunya és el resultat d’un 
augment moderat de la població nascuda a Catalunya (14.019 
persones més, estadística que ha anat a la baixa des de 
l’esclat de la crisi econòmica) i, especialment, del fort repunt 
de la població nascuda a l’estranger que s’ha produït el 2019 
(més de 86.000 persones), mentre que la població nascuda a 
la resta de l’Estat segueix la tendència descendent dels últims 
anys (27.500 persones menys que el 2018). Això provoca que, 
en els últims anys, l’entrada neta de nous estrangers que resi-
deixen a Catalunya és el factor que està contribuint en major 
magnitud a l’expansió demogràfica de Catalunya. 

2. Activitat Econòmica

L’economia catalana ha continuat en expansió el 2019 però 
ha moderat el ritme d’augment respecte als quatre anys 
anteriors, quan creixia a ritmes per sobre del 2,5%. Tot i 
això, Catalunya ha crescut força per sobre de la mitjana de 
països de la zona euro. Aquest dinamisme de l’economia ha 
continuat traduint-se en una evolució positiva del mercat de 

treball, fet que ha permès continuar augmentant el nombre 
d’ocupats, reduir la taxa d’atur i impulsar els augments dels 
salaris després d’anys de contenció.

En el conjunt de l’any, el PIB ha crescut un 1,9% segons 
Idescat, sis dècimes menys que el 2,5% registrat l’any 2018. 
Al llarg de l’any, el PIB ha mostrat una tendència força esta-
ble de la taxa interanual durant els primers tres trimestres 
de l’any, al voltant del 2,1%. No obstant, el quart trimestre 
el creixement del PIB internanual es va situar en l’1,3%, fet 
que va provocar que en el conjunt de l’any el creixement fos 
només de l’1,9%. En canvi, l’avenç intertrimestral de l’activitat 
econòmica ha mostrat símptomes de debilitat de forma pro-
gressiva a mesura que avançava el 2019, des del 0,6% el 
primer trimestre fins al 0,0% en l’últim trimestre de l’any. 

Aquest creixement s’ha produït gràcies a les aportacions posi-
tives tant de la demanda interna com de la demanda externa. 
Malgrat això, tot i que la demanda interna continua sent el 
principal motor de creixement del PIB català (1,4 p.p. en el 
2019), l’aportació ha estat vuit dècimes inferior a l’any ante-
rior. En canvi, la contribució al creixement del sector exterior 
ha passat de les 3 dècimes el 2018 a les 5 dècimes el 2019, 
compensant part de la caiguda de la demanda interna. Aquest 
fet s’explica per un major creixement de les exportacions el 
2019 (3,8%, tres dècimes més que l’any 2018) i, sobretot, per 
una clara desacceleració de les importacions, que han passat 
del 5,2% el 2018 a l’1,4% per al conjunt del 2019. Tot i així, el 
major saldo positiu de béns i serveis durant el 2019 és el resul-
tat d’una contribució negativa del sector exterior amb Espanya 
de sis dècimes i d’una contribució positiva del saldo amb 
l’estranger d’1,1 p.p. (una aportació tan significativa al creixe-

Gràfic 2.3
Variació anual de la població resident a Catalunya per origen 

(en nombre de persones)

Font: Idescat
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dècimes menys que el 2018) del total d’1,9 punts. Aquesta 
reducció substancial de l’aportació del consum privat al crei-
xement és degut a un avenç del 0,9% per al conjunt del 2019, 
1,1 p.p. menys que l’any anterior (quadre 2.1). El descens 
de la contribució del consum al PIB català és conseqüència 
d’una evolució positiva però més continguda del mercat 
laboral en comparació al 2018 i fruit d’una major propensió 
a l’estalvi després d’anys de fort creixement del consum. 
Aquest segon fenomen es coneix com a “consum embassat”, 

ment del PIB català no s’observava des del 2015). Aquest fet 
contrasta amb l’evolució de la demanda externa l’any 2018, 
atès que el saldo amb Espanya va contribuir en cinc dècimes 
al creixement de Catalunya i, per altra banda, el saldo amb 
l’estranger va restar dues dècimes al PIB català (gràfic 2.4).

Pel que fa al desglossament per components de la demanda 
interna, el consum de les llars (que representa el 52% del PIB 
català), ha contribuït al creixement del PIB en 5 dècimes (sis 

Quadre 2.1
Evolució del PIB a Catalunya. Demanda

(taxes de variació interanual en volum, en %)

  2019

 2017 2018 2019 I trim. II trim. III trim. IV trim.

PIB 3,6 2,5 1,9 2,1 2,1 2,0 1,3
Demanda interna 2,7 2,5 1,6 2,2 1,2 2,4 0,6

Consum llars 2,3 2,0 0,9 1,5 0,7 0,9 0,4
Consum adm. públiques 1 1,7 1,4 2,4 1,1 1,8 3,4 3,4

Formació bruta de capital 2 4,9 5,2 3,0 5,3 2,0 5,7 -1,0
Béns equipament i altres  3,8 2,9 2,7 3,9 0,1 8,2 -1,2
Construcció 5,9 4,9 2,8 6,0 3,9 2,4 -1,2

Saldo exterior 3,4 1,3 0,3 0,5 0,6 -0,3 0,2 1,1
  Saldo amb l’estranger 4 0,4 -0,2 1,1 -0,1 -0,1 -0,3 1,5

Exportacions totals amb l’estranger  6,6 3,5 3,8 1,1 6,6 4,4 3,1
Importacions totals amb l’estranger 7,1 5,2 1,4 2,2 3,4 3,6 -3,5

(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. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB)

Gràfic 2.4
Contribucions al creixement del PIB a Catalunya

(en punts percentuals)
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(0,6%). En la major part dels sectors, l’evolució de la demanda 
i la situació financera han estat els principals factors que han 
afavorit la inversió industrial a Catalunya, tot i que en el cas del 
sector de l’automòbil aquests dos elements són precisament 
els que han condicionat la caiguda de la inversió durant el 2019. 

Finalment, el sector exterior també ha actuat, un any més, 
com a element impulsor del creixement econòmic. La seva 
contribució positiva ha estat de cinc dècimes (dues més que 
l’any 2018) gràcies a l’aportació positiva dels fluxos econò-
mics amb l’estranger (1,1 p.p.), fet que ha compensat amb 
escreix l’aportació negativa dels fluxos amb la resta d’Espanya 
(0,5 p.p.). Cal recordar, però, que tant els intercanvis comer-
cials amb l’estranger com amb la resta d’Espanya presenten 
superàvit, és a dir, les vendes superen les compres. 

Per una banda, el saldo positiu dels intercanvis comercials i de 
serveis amb la resta d’Espanya ha arribat als 13.778 milions 
d’euros, un 1,0% més que l’any anterior, la xifra més elevada 
des de 2007. Tot i així, cal remarcar que l’avenç el 2019 ha estat 
força més discret que l’any anterior (5,4%). Per altra banda, 
el saldo amb l’estranger ha estat positiu, de 20.365 milions 
d’euros, el que implica un creixement del 9,4% respecte a l’any 
anterior. Aquesta dada positiva s’explica per un increment de 
les exportacions fins al 3,8% (tres dècimes més que l’any ante-
rior) i, sobretot, per una forta caiguda de les exportacions, que 
han passat del 5,2% el 2018 a l’1,4% el 2019. Aquest avenç 
positiu del saldo amb l’estranger ha compensat la forta caiguda 
que va experimentar l’any 2018, amb un descens del 6,5% (fins 
als 18.661 milions d’euros). En el seu conjunt, el saldo amb 
l’exterior ha estat de 34.143 milions d’euros, el que implica un 
creixement del 5,9% respecte el 2018. 

Pel costat de l’oferta, l’agricultura ha patit una forta contracció 
de l’activitat (-3,1%) durant el 2019. Aquest també ha estat el 
cas de la indústria que, tot i que la caiguda ha estat molt més 
moderada (-0,3%), la taxa de creixement ha estat d’1,2 p.p. 
inferior a la de l’any 2018 (quadre 2.2). Els increments més 
importants han estat el del sector serveis (2,7%), només una 
dècima per sota de l’any anterior, seguit per la construcció, 
amb un avenç de l’activitat del 2,3%. No obstant, aquest últim 
sector és el que ha patit una desacceleració més forta, atès 
que el 2018 va créixer un robust 4,8%. Dins els serveis, els 
sectors més dinàmics han estat, igual que l’any anterior, les 
activitats immobiliàries i professionals, que han registrat un 
creixement del 3,2% (una dècima més que l’any 2018) i les 
administracions públiques, salut, educació i serveis socials, 
amb un avenç del 2,9%, el que suposa un augment de 0,6 
p.p. respecte la taxa de variació de l’any anterior. Aquest major 

és a dir, els consumidors durant la crisi econòmica van deci-
dir posposar l’adquisició de determinats béns i serveis per 
un estalvi precaució, però materialitzen aquest consum en 
els anys posteriors de recuperació econòmica. No obstant, 
aquest efecte es dilueix a mesura que l’etapa expansiva es 
consolida. Finalment, les incerteses econòmiques i polítiques 
a nivell extern i intern probablement tampoc no han contribuït 
a animar les famílies a augmentar el seu consum el 2019.

El consum del conjunt d’administracions públiques 
que operen a Catalunya ha registrat un augment força 
més intens que l’any anterior, ja que ha passat de créixer 
un 1,4% el 2018 al 2,4% el 2019. Aquest increment és el 
resultat d’un augment salarial del 2,25% per als treballadors 
públics i del pagament d’endarreriments, així com d’una 
millor evolució de les despeses corrents gràcies a la lleugera 
recuperació dels ingressos impositius. 

La inversió o formació bruta de capital ha tingut un comporta-
ment relativament positiu el 2019, amb un creixement del 3,0% 
-clarament superior a l’evolució del conjunt de l’economia catala-
na. No obstant, és rellevant emfatitzar que és el component que 
ha patit una desacceleració més intensa durant el 2019, atès que 
el creixement de la inversió va ser del 5,2% l’any 2018. Malgrat 
això aquesta desacceleració no ha estat uniforme segons el 
tipus d’inversió. Mentre que el creixement de la inversió en béns 
d’equipament i altres actius només ha caigut en dues dècimes 
respecte el 2018 (situant-se en el 2,7% el 2019), la desaccelera-
ció ha estat molt més pronunciada a la construcció, atès que el 
creixement ha passat del 4,9% el 2018 al 2,8% el 2019 (2,8%).

Si parlem únicament de la inversió industrial, els resultats de 
l’Enquesta d’inversió industrial de la tardor de 2019 elabo-
rada per l’Observatori del Treball i del Model Productiu de la 
Generalitat de Catalunya, indiquen un increment interanual de la 
inversió de les empreses industrials de l’1,5% el 2019, molt infe-
rior al 9,6% de l’any anterior. La principal finalitat de la inversió 
realitzada el 2019 ha estat l’ampliació de la capacitat productiva 
de les empreses i, a continuació, la reposició de l’equipament en 
el cas de les pimes i les millores de rendiment en el de les grans 
empreses. En 2019, la inversió industrial ha caigut en diversos 
sectors d’activitat, com ara en el sector de l’automòbil, en els 
béns d’equipament i els béns de consum durador, on la inversió 
s’ha reduït en un 8,4%, 9,6% i 10,2%, respectivament. La nota 
positiva ha estat el sector de l’energia i l’aigua, amb un creixe-
ment notable del 7,4% respecte el 2018. A més, tot i que han 
experimentat augments força més reduïts, la inversió també ha 
crescut en els productes alimentaris, begudes i tabac (2,3%), en 
els béns de consum no durador (2,2%) i en els béns intermedis 
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de 2 p.p. l’any 2019. En canvi, tot i que el creixement de la 
construcció no ha quedat molt lluny dels serveis (2,3%), el 
seu pes a l’economia catalana representa poc més del 5%, 
fet que ha provocat que la construcció només hagi contribuït 
en una dècima a l’avenç de l’activitat l’any 2019 Finalment, la 
indústria ha contribuït negativament al creixement del VAB de 
l’economia catalana durant el 2019 en una dècima (gràfic 2.5). 

A la indústria, l’índex de producció industrial (IPI) ha disminuït 
un 1,3% a Catalunya el 2019. Cal destacar que no s’observava 
un creixement negatiu de l’IPI des del 2012, any en què diver-
sos països de l’Eurozona van patir la crisi del deute sobirà. 
Aquesta dada contrasta amb els augments registrats els dos 
anys anteriors, del 3,7% i 0,8%, respectivament. Si es compa-
ra el creixement de l’IPI a Catalunya envers l’economia espan-
yola, l’evolució a Espanya ha estat força més positiva, amb 
un creixement del 0,6% per al conjunt de sectors industrials. 
Per països, el 2019 l’índex de producció a la indústria manu-
facturera a Alemanya ha caigut un 4,5% i a Itàlia un 1,7%. En 
canvi, a França ha pujat lleugerament fins al 0,4%. Donat que 
el sector manufacturer depèn molt del bon funcionament de 
l’economia germana, la contracció de l’IPI a Catalunya vindria 
explicada en bona part per la forta contracció de les manu-
factures d’Alemanya, i especialment del sector de l’automòbil.

En general, pràcticament totes les branques d’activitat 
industrial han registrat un pitjor resultat el 2019 que el 2018. 
El sector que ha mostrat un major dinamisme el darrer any 
ha estat la relacionada amb el subministrament d’aigua 
(8,9%), seguida, molt de lluny, pel sector d’energia elèctrica 
i gas (1,2%) i el de maquinària i equips mecànics (0,9%). En 

creixement s’explica per un increment del salari dels funcio-
naris i fruit d’una major contractació de personal. En canvi, el 
sector del comerç, el transport i l’hostaleria també ha patit una 
desacceleració important, amb un avenç de l’activitat del 2,0% 
el 2019 (set dècimes inferior a l’any anterior). 

Pel que fa a la contribució al creixement del VAB dels diferents 
sectors cal destacar que gairebé tota l’aportació l’ha fet el 
sector serveis per dos motius. El primer és perquè aquest 
sector representa gairebé el 75% del VAB a Catalunya i el 
segon és perquè la taxa de creixement ha estat força conside-
rable en el conjunt dels serveis (2,7%). Aquests dos elements 
han provocat que l’aportació dels serveis al creixement sigui 

Gràfic 2.5
Contribucions dels sectors al creixement del VAB a Catalunya

(en punts percentuals)
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Quadre 2.2
Evolució del PIB a Catalunya. Oferta

(taxes de variació interanual en volum, en %)

 2019

 2017 2018 2019 I trim. II trim. III trim. IV trim.

PIB 3,6 2,5 1,9 2,1 2,1 2,0 1,3
Valor afegit brut 3,6 2,5 2,1 2,6 2,4 2,0 1,1
Agricultura -6,1 -1,3 -3,1 -1,8 -3,2 -3,7 -3,5
Indústria 5,6 0,9 -0,3 -0,6 -0,1 -0,3 -0,4
Construcció 4,6 4,8 2,3 5,3 3,5 1,0 -0,5
Serveis 3,1 2,8 2,7 3,4 3,1 2,8 1,7

Comerç, transport i hostaleria 3,3 2,7 2,0 3,0 2,4 2,2 0,4
Act. immobiliàries, professionals i altres 4,0 3,1 3,2 3,8 3,6 3,2 2,3
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 1,0 2,3 2,9 3,0 3,0 2,9 2,6

Impostos nets s/productes 3,5 2,8 0,0 -3,3 -1,6 1,3 3,6

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB)
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bats, fet que és indicatiu de la fase expansiva que viu el sector.

No obstant, en comparació amb l’evolució positiva dels dos 
darrers anys, el creixement de la licitació d’obres públiques 
(segons data d’apertura) per part de les administracions 
públiques ha estat negatiu el 2019. Concretament, el volum 
de licitació d’obra pública ha registrat una caiguda del 5,1%, 
fins als 1.883 milions d’euros. Aquesta dada contrasta amb 
l’evolució del 2017 i 2018, en què la licitació pública va 
augmentar un 39,9% i un 35,2%, respectivament. Per nivells 
d’administració, la reducció del 2019 s’explica íntegrament 
per la forta contracció de licitacions de les administracions 

canvi, les indústries extractives (-10,1%), el paper i les arts 
gràfiques (-9,6%), el tèxtil (-4,2%) i el material de transport 
(-3,6%) són els sectors en els que la contracció de l’IPI ha 
estat més pronunciada durant el 2019 (gràfic 2.6).

El sector de la construcció ha tingut una trajectòria molt positi-
va al llarg de 2019, mantenint la bona dinàmica dels últims anys 
i recuperant així part de l’activitat perduda durant la crisi. Per 
exemple, el nombre d’habitatges en construcció ha augmentat 
un 17,0%, fins a les 21.974 unitats el 2019, la xifra més alta 
des de 2008. Tal com es pot veure al gràfic 2.7, persisteix el 
diferencial important entre el nombre d’habitatges iniciats i aca-

Gràfic 2.6
Índex producció industrial per seccions, Catalunya 2019 (p)

(taxes de variació interanual, en %)
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Gràfic 2.7
Evolució de la construcció residencial a Catalunya
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telecomunicacions (3,2 p.p.) i del comerç (2,0 p.p.). Per altra 
banda, els sectors que més han crescut respecte el 2018 
han estat el sector de les activitats professionals, científiques 
i tècniques (8,9%), les activitats administratives i auxiliars 
(6,5%) i els serveis de transport i emmagatzematge (5,9%).

Pel que fa al sector financer, després de les conseqüències 
del conflicte polític que es va viure els darrers mesos de l’any 
2017 a Catalunya, els dipòsits s’han recuperat durant el 2018 
i el 2019. Així, els dipòsits a la vista i d’estalvi van registrar un 
ascens del 6,1% el 2019 (per sobre del 4,2% al conjunt de 
l’Estat) i que s’acumula al 7,5% de l’any anterior, després del 
descens del 9,3% registrat a finals de 2017, segons dades del 
Banc d’Espanya. Cal tenir en compte que la territorialització 
de les dades de dipòsits es realitza en funció de la sucursal 
que capta el dipòsit, i el moviment de seus d’entitats finan-
ceres que es va produir a finals de 2017 ha afectat a aquesta 
estadística. Per la seva banda, l’estoc total de crèdit al sector 
privat a Catalunya va disminuir el quart trimestre de 2019 un 
1,0% interanual (1,4% al conjunt de l’Estat), que se suma al 
descens del 8,1% el 2017 i del 4,0% el 2018. Aquí cal tenir 
també present l’efecte del canvi de seus d’empreses, atès que 
la territorialització de les dades d’estoc de crèdit es realitza en 
funció de la residència del deutor (empresa o particular). 

L’alentiment en el ritme d’activitat econòmica respecte als 
exercicis immediatament precedents es referma en l’evolució 
del trànsit de mercaderies. Així, la intensitat mitjana diària 
(IMD) de vehicles pesats (mercaderies) en autopistes de 

locals, amb una caiguda del 27,7% respecte l’any anterior. 
Cal aclarir, però, que aquesta dada s’explica per l’intens 
creixement del 2017 (82,4%) i 2018 (47,0%). Com a nota 
positiva, cal emfatitzar el creixement considerable de licita-
cions en el 2019 per part de l’Administració Central i de la 
Generalitat, amb un 44,1% i un 24,2%, respectivament. Per 
tipus de licitació, l’obra civil és la que explica el gruix de la 
reducció de licitacions del 2019, amb una caiguda del 8,1%. 

Els indicadors de demanda en el sector de l’habitatge no 
han estat positius el 2019. D’una banda, el nombre de tran-
saccions d’habitatges ha caigut un -2,1%, fins a les 79.999 
compravendes. De l’altra, el nombre d’hipoteques consti-
tuïdes sobre habitatges —que representen el 78% del total 
d’hipoteques— ha estat de 57.800, un 0,5% menys que l’any 
anterior. Aquest debilitament de la demanda explica la des-
acceleració dels preus de l’habitatge a Catalunya, que han 
passat 8,8% el 2018 al 5,2% el 2019, segons dades de l’INE. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, els serveis és el sec-
tor que més ha contribuït a la millora de l’activitat econòmica 
de Catalunya. En aquesta sentit, l’Índex general d’activitat 
dels serveis ha crescut un 3,1% el 2019, per sota del 5,3% 
registrat l’any anterior (gràfic 2.8). Cap de les set agrupa-
cions sectorials ha registrat un creixement negatiu de l’índex 
d’activitat, tot i que algunes han patit una forta desaccelera-
ció en comparació amb el 2018. Per exemple, les activitats 
administratives i de serveis auxiliars han patit una desacce-
leració de 8,9 p.p., seguit del sector de la informació i les 

Gràfic 2.8
Índex d’activitat dels sector serveis a Catalunya

(taxes de variació interanual, en %)
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465.500 persones i representa el 13,5% de l’ocupació 
total. El 2019 el nombre d’ocupats al sector ha crescut un 
4,0%, una xifra molt significativa si tenim en compte que 
l’avenç de l’ocupació al conjunt de l’economia ha estat 
del 2,3%. 

L’activitat turística ha registrat una evolució força estable 
el 2019 en quant a nombre de turistes estrangers, però no 
així en quant a lai despesa declarada per turista. Aquest 
any han visitat Catalunya 19.358.200 turistes estrangers, 
el que suposa un creixement del 0,8% respecte l’any 
anterior, segons l’Estadística de Moviments Turístics en 
Frontera que va començar a publicar l’INE a l’octubre de 
2015. La xifra de despesa total declarada per aquests 
turistes ha ascendit a 21.325 milions d’euros, un 4,1% 
més que l’any anterior (el que suposa una desacceleració 
respecte l’any anterior, que va ser del 7,2%), i la despesa 
per turista i dia puja a 196,9 euros, un 6,3% més que el 
2018. És un balanç positiu perquè significa que el model 
turístic s’està començant a enfocar envers un creixement 
més de caire qualitatiu que quantitatiu. 

Les dues nacionalitats majoritàries continuen sent França 
(amb 4,1 milions de turistes, el 21% del total) i el Regne Unit 
(2 milions, amb un pes del 10,4%), seguides per Alemanya 
(1,4 milions i el 7,4% dels turistes estrangers), Estats Units 
(1,5 milions i 7,8% del mercat) i Itàlia (1,2 milions i un pes 
del 6,3%). D’aquests cinc principals mercats, ha crescut el 
nord-americà (un 9,4%), l’italià (2,5%) i l’alemany (1,4%), 
mentre el nombre de turistes provinents de França i Regne 
Unit han caigut un 2,5% i un 4,7%, respectivament. En 
resum, perden pes els països emissors tradicionals com 
França i el Regne Unit, mentre que augmenten els turistes 
provinents de països més allunyats geogràficament, com els 
EUA o els països asiàtics.

peatge ha augmentat un 13,9%, un increment superior al 
8,8% de l’any anterior. 

Així mateix, el trànsit marítim de mercaderies en tones 
ha moderat el dinamisme l’any 2019, amb un increment 
del 0,8% a Catalunya, per sota del 4,5% de l’any anterior. 
Aquest increment es deu tan sols al creixement del port de 
Tarragona (2,2% respecte el 2018), mentre que el port de 
Barcelona només ha registrat un avenç del 0,1%. El nombre 
de vaixells mercants que van transitar pels ports catalans 
l’any 2019 va caure fins als 11.452 vaixells (1,2% menys que 
el 2018), dels quals 863 van ser creuers que van fer escala 
en aquests ports. Quant al nombre de passatgers als ports 
catalans, es va arribar als 4,76 milions el 2019, dels quals 
3,27 milions van ser creueristes de diferents modalitats, un 
4,2% més que l’any anterior.

El trànsit aeri ha assolit un nou màxim històric el 2019. 
Pels aeroports catalans han passat 55.723.200 passatgers 
el 2019, un 4,6% més que l’any anterior. Destaca el bon 
comportament de l’aeroport del Prat (ara anomenat Josep 
Tarradellas), que amb un creixement del 5,0%, ha arribat 
als 52.686.300 passatgers el 2019, un rècord històric que a 
més suposa un creixement acumulat del 81% des de 2010. 
Per altra banda, el nombre de passatgers a l’aeroport de 
Reus s’ha mantingut pràcticament constant, amb un crei-
xement del 0,8% i un volum total de 1.046.100 persones. 
En canvi, l’aeroport de Girona ha experimentat un descens 
significatiu, amb una caiguda del 4,3% i 1.932.300 passat-
gers en el conjunt del 2019.

Dins el sector serveis, cal dedicar una atenció especial al 
sector turístic per la seva importància en l’economia cata-
lana. Recordem que el sector turístic en sentit ampli (inclou 
hostaleria i serveis de transport, per exemple) ocupa a 

Quadre 2.3
Viatgers i pernoctacions en establiments turístics, 2019

 Viatgers Pernoctacions

 Nombre % var. interanual Nombre % var. interanual

Establiments hotelers 20.723.625 3,4 58.237.682 2,6
Càmpings 3.403.592 4,8 17.136.249 2,1
Turisme rural 496.750 2,4 1.244.328 -1,6
Apartaments turístics 1.145.659 9,9 6.486.725 6,9
Albergs 370.024 3,9 982.072 3,9
To tal 26.139.650 3,8 84.087.056 2,8

Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya
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resta d’Espanya s’ha reduït un 1,6%. Quant als allotjaments no 
hotelers (càmpings, allotjaments rurals, apartaments turístics i 
albergs), la majoria dels visitants són catalans (el 52%), seguits 
pels estrangers, amb un pes de gairebé el 40%. Tot i així, els 
visitants de la resta de l’Estat a establiments extrahotelers són 
els que han crescut amb més forta, amb un increment del 
15,3% respecte el 2018 (quadre 2.4). 

L’anàlisi per marques turístiques en establiments hotelers 
mostra que la majoria han registrat un comportament 
positiu en el nombre de viatgers allotjats aquest darrer 
any, com és el cas de la ciutat de Barcelona (+5,6% 
respecte el 2018), les Terres de Lleida (7,0%) i la resta 
de regions, amb creixements entre l’1,5% i el 2,7%. Cal 
dir que Barcelona ciutat concentra el 43% del turisme a 
Catalunya, seguida de lluny per la Costa Brava i la Costa 
de Barcelona, amb un 17,5% aproximadament cada regió. 
L’única nota negativa ha estat la de les terres de l’Ebre, 
que ha registrat una caiguda del 5,6% del nombre de 
turistes respecte a l’any anterior. 

3. Sector exterior

Un clar símptoma del debilitament de la demanda interna 
durant el 2019 és la forta desacceleració de les importa-
cions de béns i serveis en volum, que han caigut del 5,4% 
l’any 2018 a l’1,4% el 2019 (gràfic 2.9). Un altre fet molt 
rellevant a destacar és l’increment de les exportacions de 
béns i serveis en un context marcat per la desacceleració 
del comerç mundial i de les pitjors perspectives econòmi-
ques a la UE durant el 2019. Així, les exportacions de béns 
i serveis han accelerat lleugerament el seu creixement des 

Al conjunt d’Espanya el nombre de turistes estrangers ha 
augmentat més que a Catalunya (1,1%), mentre que la des-
pesa total declarada ha crescut menys (2,8%). Catalunya 
continua sent la comunitat amb un major pes en el sector 
turístic, atès que concentra el 23,1% tant dels turistes 
estrangers com de la despesa declarada per aquests. 

Si s’analitza l’afluència turística (estrangers i nacionals) en el 
conjunt d’establiments d’allotjaments turístics s’obté un total 
de 26,14 milions de viatgers (un 1% més que l’any anterior) 
i 84 milions de pernoctacions (+2,8% respecte al 2018) 
(quadre 2.3). Els establiments hotelers concentren la majoria 
d’aquesta ocupació (gairebé el 80% dels viatgers i el 70% de 
les pernoctacions). El volum de viatgers allotjats en hotels ha 
augmentat un robust 3,4% fins als 20,7 milions i el nombre 
de pernoctacions s’ha incrementat un 2,6%, situant-se en 
els 58,2 milions. El segon tipus d’allotjament més important 
quant a viatgers són els càmpings (3,4 milions i un creixe-
ment interanual del 4,8%), seguit pels apartaments turístics 
(1,1 milions, amb un avenç molt considerable del 9,9% res-
pecte al 2018). Finalment, el nombre de viatgers allotjats en 
turisme rural ha crescut un 2,4% fins als gairebé 500.000, i el 
de viatgers en albergs no arriba als 400.000. 

Per analitzar la distribució i l’evolució dels turistes per mercats 
d’origen s’han utilitzat les dades que proporciona l’Observatori 
del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. El 
65% dels viatgers allotjats en hotels eren estrangers, el 21% 
catalans i el restant 14% de la resta de l’estat. L’any 2019, els 
viatgers que han explicat l’increment del nombre de turistes 
allotjats en hotels han estat, primer, els estrangers, que han 
augmentat un 5,3%, i continuació els turistes catalans, amb un 
lleu augment de l’1,1%. En canvi, els turistes procedents de la 

Quadre 2.4
Viatgers i pernoctacions en establiments turístics per mercat d’origen, 2019

 Viatgers Pernoctacions

 Nombre % var. interanual Nombre % var. interanual

Establiments hotelers 20.723.625 3,4 58.237.682 2,6

   Catalans 4.374.102 1,1 8.582.368 -0,2
   Resta de l’Estat 2.954.091 -1,6 7.107.254 0,0
   Estrangers 13.395.434 5,3 42.548.061 3,7
Establiments extrahotelers 5.416.025 5,2 25.849.374 3,2

   Catalans 2.832.817 3,0 9.865.998 1,2
   Resta de l’Estat 445.601 15,3 2.157.769 13,4
   Estrangers 2.137.602 6,4 13.825.608 3,2

Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya
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han assolit els 73.878,8 milions d’euros el 2019, per sota 
del valor de les importacions, que han estat de 93.037,4 
milions d’euros (gràfic 2.10). Per tant, el 2019 s’ha reduït 
lleugerament el saldo negatiu de la balança comercial de 
béns amb l’exterior respecte el 2018, tot i que encara 
continua sent considerable (19.160 milions l’any 2019). 
D’altra banda, la taxa de cobertura (definida com el 
quocient de les exportacions sobre les importacions) ha 
incrementat lleugerament respecte el 2018 fins assolir el 
79,4% l’any 2019, la segona ràtio més baixa dels darrers 
vuit anys. 

Les exportacions catalanes han registrat un nou màxim 
històric el 2019 en termes nominals. A més, les exporta-
cions acumulen des de 2009, any en què es va produir una 
caiguda important, un creixement del 78%. El creixement 
continuat de les vendes a l’exterior durant els últims nou 
anys és el resultat d’un augment de la competitivitat dels 
productes fabricats a Catalunya derivada de la contenció 
dels costos laborals, de la inversió tecnològica realitzada, 
de les millores en eficiència i productivitat assolides, i dels 
esforços per diversificar mercats. 

Aquesta expansió del volum de les exportacions ha anat 
acompanyada d’un increment del nombre d’empreses expor-
tadores a Catalunya, que ha arribat a les 48.428 empreses 
el 2019, segons l’ICEX. D’aquestes, el 36% són empreses 
exportadores regulars, el que vol dir que han exportat de 
forma consecutiva durant els últims quatre anys. El nombre 
d’empreses exportadores regulars ha crescut un 0,5% el 
2019, situant-se en un màxim històric a Catalunya, de 17.309.

del 3,5% el 2018 al 3,8% el 2019. Com a conseqüència del 
major dinamisme experimentat per les vendes a l’exterior 
en comparació amb el PIB, el pes de les exportacions cata-
lanes sobre el PIB s’ha situat en el 39,9% del PIB, mentre 
que el pes de les importacions totals en el PIB s’ha reduït 
fins al 31,8%.

En conjunt, l’economia catalana presenta un saldo exterior 
positiu amb l’estranger de 20.365 milions d’euros el 2019. 
Si a aquesta dada se li suma el saldo positiu amb la resta 
de l’Estat espanyol (13.778 milions), s’obté que l’economia 
catalana presenta un saldo exterior total favorable de 
34.143 milions d’euros, el 13,6% del PIB.

Pel que fa als fluxos exteriors de béns i en valors 
corrents, les exportacions també han crescut amb més 
força que l’any anterior i les importacions han moderat 
de forma significativa el creixement respecte el 2018. 
Les dades provisionals publicades per l’Idescat a partir 
de Duanes mostren que sobretot s’ha moderat el ritme 
de creixement de les importacions, que han passat del 
6,7% el 2018 al 2,5% el 2019. Aquest descens s’explica, 
en part, per la caiguda del preu del petroli respecte a la 
mitjana del 2018, factor que ha contribuït a reduir el valor 
de les importacions. En canvi, les exportacions de béns 
han tingut un comportament molt positiu tenint en comp-
te el context internacional, elevant el ritme de creixement 
del 2,2% el 2018 al 3,1% l’any 2019. Aquest augment 
de les exportacions catalanes contrasta amb l’atonia 
de la demanda agregada que ha frenat l’avenç de les 
exportacions a nivell mundial. En valor, les exportacions 

Gràfic 2.9
Exportacions i importacions totals de béns i serveis

(taxes de variació interanual en volum, en %)
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Gràfic 2.10
Fluxos comercials de béns amb l’estranger

(en milions d’euros a preus corrents)
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suma dels tres és inferior al saldo negatiu que manté amb 
Alemanya i Itàlia. De la resta de països del món, cal des-
tacar que Catalunya manté un saldo comercial favorable 
amb els països d’Amèrica central i del sud, mentre que té 
un saldo històricament negatiu amb els Estats Units, Xina 
i Japó. Concretament, aquestes tres economies repre-
senten aproximadament el 50% del dèficit comercial de 
Catalunya amb l’exterior (quadre 2.5).

Quant a l’evolució de les exportacions per àrees geo-
gràfiques, cal assenyalar el creixement important de les 
vendes dirigides a la UE, que han avançat un 4,6% en el 
conjunt de l’any. Dintre d’aquesta zona cal destacar que 
el comportament de les exportacions ha estat heterogeni. 
Per una banda, les vendes han crescut amb força al Regne 
Unit (encara dins la UE en el 2019), registrant un increment 
del 10,0% respecte el 2018. A més, l’avenç de les expor-
tacions a França i Itàlia també ha estat considerable (7,1% 
i 6,1%, respectivament). Per altra banda, el creixement 
ha estat negatiu a Alemanya (5,7%) i Portugal (0,8%). Les 
exportacions dirigides fora de la UE, que representen el 
35% del total, han crescut amb força als països europeus 
que no formen part de la UE (amb un creixement del 8,1% 
respecte el 2018) i Amèrica del Nord (4,6%). En canvi, 
han retrocedit a Amèrica del Sud i a la resta de països no 

Val a dir que el creixement registrat per les exportacions 
catalanes ha estat superior a les del conjunt de l’Estat, on 
les vendes a l’exterior han crescut un 1,8%, mentre que en 
el cas de les importacions el creixement de les espanyoles 
ha estat inferior al de les catalanes, del 1,0% enfront del 
2,4%, respectivament. En termes relatius, les exportacions 
catalanes  representen el 25,5% de les estatals, i les impor-
tacions catalanes gairebé el 29% de les del conjunt de 
l’estat, sent Catalunya la comunitat autònoma líder quant a 
fluxos comercials amb l’exterior.

La Unió Europea ha estat la principal destinació de les 
exportacions de béns catalanes i la principal emissora 
d’importacions, però Catalunya manté històricament un 
saldo negatiu de la balança comercial amb aquesta àrea 
(el 2019 va ser de 5.600 milions amb la UE). El 64,8% de 
les exportacions van tenir com a destí algun país de la UE 
el 2019, essent França el primer país receptor (16,7% del 
total), seguit de lluny per Alemanya i Itàlia (9,7% i 8,8%, 
respectivament). Per la banda de les importacions, les 
europees tenen un pes relatiu del 56,8%, essent en aquest 
cas Alemanya, amb un 16,5% el principal país emissor 
d’importacions, seguit a força distància de França (8,6%) 
i Itàlia (7,6%). Catalunya manté un elevat saldo comer-
cial positiu amb França, Portugal i el Regne Unit, però la 

Quadre 2.5
Evolució de les exportacions i importacions de béns per àrees i països, 2019 (p)

 Exportacions Importacions Saldo comercial

 Valor  Variació  Pes  Valor  Variació  Pes  Valor
 (MEUR) (%) (% s/total) (MEUR) (%) (% s/total) (MEUR)
 2019 2019/2018 2019 2019 2019/2018 2019 2018 2019

Unió Europea (UE-28) 47.898 3,5 64,8 52.862 3,0 56,8 -5.602 -4.965 
   Alemanya 7.198 -5,7 9,7 15.389 -3,1 16,5 -8.449 -8.190
   França 12.316 7,1 16,7 8.044 -0,5 8,6 3.326 4.272
   Itàlia 6.537 6,1 8,8 7.063 -0,9 7,6 -1.002 -526
   Portugal  4.847 -0,8 6,6 1.891 6,4 2,0 3.104 2.956
   Regne Unit 4.318 10,0 5,8 2.879 1,8 3,1 970 1.439

Altres països europeus 6.014 12,5 8,1 5.035 -13,3 5,4 -483 979 
Suïssa 3.081 30,5 4,2 1.799 -27,9 1,9 -137 1.282

Amèrica del Nord 2.945 5,3 4,0 4.027 17,1 4,3 -632 -1082
Estats Units d’Amèrica 2.664 5,3 3,6 3.659 15,1 3,9 -639 -995

Amèrica Central i del Sud 4.331 -3,5 5,9 2.980 -1,6 3,2 1.473 1.351
Resta del món 12.692 -0,4 17,2 28.134 3,6 30,2 -14.429 -15.442

Japó 884 4,2 1,2 1.992 -1,1 2,1 -1166 -1107
Xina 1.791 19,8 2,4 9.121 4,5 9,8 -7.263 -7.331

Total 73.879 3,1 100,0 93.037 2,5 100,0 -19.673 -19.159
Font: Idescat a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

(p) 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.
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unes taxes de variació del 9,4%, 7,8% i 6,5%, respecti-
vament. L’evolució de les exportacions ha estat negativa 
pel conjunt del 2019 al sector de vehicles de motor i 
material de transport (7,8% respecte el 2018), causant 
un efecte espiral envers els sectors que en depenen, com 
ara la maquinària i material elèctric i electrònic (2,3%) i la 
metal·lúrgia i els productes metàl·lics (1,3%). Pel que fa a 
les importacions, destaquen els sectors que també han 
experimentat un elevat avenç de les exportacions, com 
ara la indústria química (6,9%), els productes alimentaris 
i begudes (5,4%) i la indústria tèxtil (3,2%). Per contra, 
els dos sectors que han registrat un major descens són 
el de metal·lúrgia i els productes metàl·lics (4,3%) i el de 
maquinària oficina, precisió i òptica (4,8%) (quadre 2.6).

Pel que fa als fluxos d’inversió, el 2019 ha tancat 
de manera provisional amb un descens de la inversió 
estrangera a Catalunya del 0,4%, fet que l’ha situat en 
3.222 milions d’euros, una xifra molt similar a la dels dos 
últims anys, abans que es produís el fort increment de la 
inversió que va caracteritzar  els anys 2015 i 2016 (gràfic 
2.11). En canvi, al conjunt de l’Estat la inversió estrangera 

inclosos en cap dels grups anteriors, amb una caiguda del 
3,5% i del 0,4%, respectivament. Pel que fa a les impor-
tacions, les procedents de la UE, que representen el 57% 
del total, han augmentat en el seu conjunt un 3,0%. Dins 
aquest grup, Portugal i Regne Unit han registrat taxes de 
variació interanual positives, amb un 6,4% i un 1,8%, res-
pectivament. En canvi, les compres provinents de França, 
Alemanya i Itàlia han disminuït respecte el 2018. Finalment, 
fora de la UE destaca l’evolució de les compres realitzades 
als Estats Units, amb un creixement interanual del 15,1%, 
seguit molt de lluny per la Xina (4,5%). 

Els sectors econòmics que constitueixen el nucli de les 
exportacions catalanes són la indústria química 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 61,5% del total d’exportacions. A més, 
deixant de banda el sector de l’extracció i refinament de 
petroli i el carbó, aquests sectors són on més han crescut 
les exportacions durant el 2019 (exceptuant el sector de 
l’automòbil), destacant especialment els productes ali-
mentaris i begudes, els tèxtils i la indústria química, amb 

Quadre 2.6
Evolució de les exportacions i importacions de béns per activitats, 2019 (p)

 Exportacions Importacions Saldo comercial
 Valor  Variació  Pes  Valor  Variació  Pes  Valor
 (MEUR) (%) (% s/total) (MEUR) (%) (% s/total) (MEUR)
 2019 2019/2018 2019 2019 2019/2018 2019 2018 2019

Agricultura, ramaderia  
i pesca 1.579 3,2 2,1 3.594 -2,3 3,9 -2.145 -2.015
Extracció i refinació  
de petroli, carbons 3.007 33,9 4,1 8.837 3,2 9,5 -6.320 -5.830
Productes alimentaris  
i begudes 9.133 9,4 12,4 6.577 5,4 7,1 2.110 2.556
Tèxtils, cuir, calçat,  
confecció 6.310 7,8 8,5 9.147 3,2 9,8 -3.023 -2.837
Indústries químiques 18.324 6,5 24,8 19.456 6,9 20,9 -986 -1132,3
Metal·lúrgia i productes  
metàl·lics 4.231 -1,3 5,7 4.851 -4,3 5,2 -783 -620
Maquinària i equips  
mecànics 4.598 3,3 6,2 5.482 2,2 5,9 -932,4 -884
Maquinària oficina, precisió  
i òptica 962 1,1 1,3 2.352 -4,8 2,5 -1.523 -1.390
Maquinària i material  
elèctric i electrònic 4.697 -2,3 6,4 6.653 0,9 7,2 -1.848 -1.956
Vehicles de motor, material  
transport 11.634 -7,8 15,7 15.865 1,8 17,1 -3.435 -4.231
Resta de branques 8.345 0,3 11,3 10.144 0,7 10,9 -1787 -1799
No classificats en altres  
apartats 1.060 1,6 1,4 80 45,2 0,1 999 980
Total 73.879 3,1 100,0 93.037 2,5 100,0 -19.673 -19.159

Font: Idescat a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 

(p) 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.
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amb força, passant de 5.368 milions d’euros el 2018 als 995 
milions el 2019 (no s’observava una estadística tan baixa des 
del 1997). En termes percentuals, aquest descens implica 
una davallada del 81,5% respecte el 2018. No obstant, 
cal puntualitzar que la caiguda històrica de la inversió de 
Catalunya a l’estranger l’any 2019 s’explica, en gran mesura, 
per l’increment sense precedents de la inversió el 2018, any 
en què va experimentar un creixement del 110,5% en relació 
amb el 2017. Per tant, bona part de la correcció a la baixa 
de la inversió durant el 2019 s’explica per un cert efecte de 
sincronització, en el que moltes empreses van decidir invertir 
a l’estranger el 2018, reduint les necessitats d’inversió de 
cara als propers anys. 

La Unió Europea ha estat la principal regió emissora d’inversió 
estrangera a Catalunya, amb el 78,1% del total. El 2019 s’ha 
produït un descens de la inversió procedent d’aquesta àrea 
(-5,8%), així com de la procedent d’Amèrica Llatina, Amèrica 
del Nord i la Resta d’Amèrica. L’única regió (amb uns nivells 
d’inversió significatius) que ha incrementat la seva inversió 
a Catalunya ha estat Àsia i Oceania. Per la seva banda, si 
bé la Unió Europea és normalment la principal àrea de destí 
de la inversió catalana a l’estranger, l’any 2019 ho ha sigut 
Amèrica Llatina, que ha representat el 62,2% de la inversió, 
molt lluny de la Unió Europea i l’Amèrica del Nord, amb un 
pes del 10,3% i el 17,7%, respectivament. La regió que ha 
patit una contracció més forta de la inversió catalana ha estat 
la Unió Europea, que ha caigut dels 4.566 milions d’euros 
l’any 2018 als 102 milions d’euros el 2019 (quadre 2.7).

Hi ha hagut molta diversitat pel que fa a l’evolució de la 

ha experimentat un descens del 54,8%. Aquesta caiguda 
tan forta s’explica perquè l’any 2018 la inversió estrange-
ra a Espanya va ser extraordinàriament elevada (en bona 
part per les compres d’empreses que tenen la seva seu 
a la Comunitat de Madrid), amb un increment del 84,6% 
respecte l’any anterior. El 2019, la inversió estrangera a 
Espanya ha retornat als nivells previs al 2018, amb una 
inversió bruta per al conjunt de l’any de 22.377 milions 
d’euros. Pel que fa al pes de Catalunya en la inversió 
estrangera estatal, aquest any s’ha situat en el 14,4%, 
molt superior al 6,5% del 2018. 

Per contra, la inversió de Catalunya a l’estranger ha caigut 

Quadre 2.7
Evolució dels fluxos d’inversió amb l’estranger per àrees

 Inversió estrangera directa a Catalunya Inversió catalana a l’estranger
 Valor Variació Pes Valor Variació Pes
 (MEUR) (%) (% s/total) (MEUR) (%) (% s/total)
 2018 2019(p) 2019/2018 2019 2018 2019(p) 2019/2018 2019

OCDE 3.022 2.882 -4,6 89,5 5.054 303 -94,0 30,5
Unió Europea  2.671 2.517 -5,8 78,1 4.566 102 -97,8 10,3
Amèrica del Nord 98 48 -50,7 1,5 441 176 -60,1 17,7
Amèrica Llatina 116 83 -28,8 2,6 295 619 109,6 62,2
Resta d’Amèrica 7 3 -57,5 0,1 28 1 -96,7 0,1
Àsia i Oceania 110 312 183,2 9,7 23 73 223,6 7,3
Àfrica 1 12 - 0,4 10 18 75,5 1,8
Paradisos fiscals 8 18 116,7 0,6 10 3 -68,9 0,3
Tots els països 3.233 3.222 -0,4 100,0 5.368 995 -81,5 100,0

(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.

Gràfic 2.11
Fluxos d’inversió directa amb l’estranger 

(milions d’euros corrents)
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l’agricultura i el comerç, que han experimentat caigudes del 
98,1% i del 83,2%, respectivament. Cal destacar que l’any 
2018, aquests dos sectors van representar més del 90% de 
la inversió catalana a l’estranger (quadre 2.8). 

4. Mercar de treball

El mercat laboral a Catalunya ha continuat registrant uns 
resultats favorables el 2019. D’una banda, el nombre 
d’ocupats ha crescut un 2,3%, que si bé això suposa una 
desacceleració respecte a l’any anterior (2,7%), ha permès 
aproximar-se al rècord històric d’abans de la crisi econòmi-
ca (3.581.300 ocupats). D’altra banda, la taxa d’atur s’ha 
continuat reduint i la població activa ha crescut significativa-
ment com a resultat de l’augment de la immigració gràcies a 
la millora de la situació econòmica a Catalunya i l’increment 
dels salaris reals (quadre 2.9).

inversió estrangera a Catalunya. Els sectors de les indústries 
manufactureres i el comerç (que representen conjuntament 
més de la meitat de la inversió), han experimentat una evo-
lució positiva durant el 2019, el que ha propiciat que el total 
de la inversió estrangera mantingués uns registres similars als 
de l’any anterior. En canvi, alguns sectors han patit caigudes 
significatives de la inversió estrangera. Exemples il·lustratius 
són el sector de la informació i les comunicacions, les acti-
vitats sanitàries i de serveis socials, l’agricultura, l’hostaleria 
i la construcció. 

Per la banda de les inversions catalanes a l’estranger, el 
2019 destaca l’increment de la inversió en el sector de les 
manufactures, que s’ha més que duplicat respecte l’any 
anterior. Altres sectors, com ara l’hostaleria i les activitats 
financeres també han registrat increments molt notables, 
tot i que el seu pes relatiu respecte al total de la inversió 
és molt menor que en el cas de les manufactures. La nota 
negativa l’han protagonitzat especialment els sectors de 

Quadre 2.8
Evolució dels fluxos d’inversió amb l’estranger per activitats

 Inversió estrangera directa a Catalunya Inversió catalana a l’estranger
 Valor Variació Pes Valor Variació Pes
 (MEUR) (%) (% s/total) (MEUR) (%) (% s/total)
 2018 2019(p) 2019/2018 2019 2018 2019(p) 2019/2018 2019

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 21 11 -49,1 0,3 3.036 57 -98,1 5,7
Indústries extractives 0,1 0,1 -24,9 0,0 - - - -
Indústries manufactureres 1.139 1.179 3,5 36,6 177 385 118,2 38,7
Energia elèctrica, gas, vapor i aire  
condicionat 3 3 -0,9 0,1 21 28 37,6 2,8
Aigua, sanejament i gestió de residus 0 131 - 4,1 - - - -
Construcció 253 209 -17,6 6,5 12 34 187,2 3,4
Comerç a l’engròs i al detall 370 555 49,8 17,2 1.851 312 -83,2 31,3
Transport i emmagatzematge 33 61 85,5 1,9 134 5 -96,4 0,5
Hostaleria 58 43 -24,5 1,3 42 86 105,5 8,7
Informació i comunicacions 465 157 -66,3 4,9 7 1 -88,7 0,1
Activitats financeres i d’assegurances 12 128 937,2 4,0 15 36 138,6 3,6
Activitats immobiliàries 448 422 -5,8 13,1 19 15 -21,6 1,5
Activitats professionals, científiques  
i tècniques 292 211 -28,0 6,5 15 10 -32,6 1,0
Activitats administratives i serveis auxiliars 17 28 63,1 0,9 17 3 -83,4 0,3
Educació 0 4 - 0,1 0 - - -
Activitats sanitàries i de serveis socials 5 0 -95,3 0,0 - 0 - -
Activitats artístiques, recreatives  
i d’entreteniment 41 79 95,2 2,5 22 23 1,8 2,3
Altres serveis 76 1 -98,6 0,0 - - - -
Total 3.233 3.222 -0,4 100,0 5.368 995 -81,5 100,0

(p) Dades provisionals

Font: Idescat a partir del Ministeri d’Economia i Competitivitat
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que el 2018. Això s’explicaria perquè l’avenç de la població 
activa ha crescut més ràpidament del que ho ha fet la població 
en edat de treballar, gràcies a una major participació dels nous 
immigrants en el mercat laboral. Per sexe, l’increment de la 
població activa està concentrada exclusivament en les dones, 
fet que redueix la distància entre la taxa d’activitat masculina 

En termes absoluts, la població activa a Catalunya s’ha situat 
en 3.867,1 milers de persones, el que equival a un augment 
de l’1,8% en relació amb la xifra de 2018. A més, la taxa 
d’activitat, és a dir, la ràtio entre la població que treballa o vol 
treballar i la que té l’edat legal per treballar, ha augmentat molt 
lleugerament fins a situar-se en el 61,6%, tres dècimes més 

Quadre 2.9
Indicadors del mercat de treball a Catalunya

    var 18/17  % var 19/18 
    (%, pp) (%, pp) 

Població activa (milers) 3.782,6 3.798,6 3.867,1 0,4 1,8
Homes 1.985,6 2.001,0 2.023,8 0,8 1,1
Dones 1.797,0 1.797,7 1.843,3 0,0 2,5

Població ocupada (milers) 3.275,3 3.362,2 3.440,7 2,7 2,3
Homes 1.737,0 1.781,9 1.809,5 2,6 1,5
Dones 1.538,3 1.580,3 1.631,2 2,7 3,2
Nacionalitat estrangera 425,0 458,0 518,5 7,8 13,2

Població ocupada per sectors (milers) 3.275,3 3.362,2 3.440,7 2,7 2,3
   Agricultura 54,5 58,0 51,7 6,4 -10,9
   Indústria 590,5 626,6 621,3 6,1 -0,8
   Construcció 208,5 212,5 194,7 1,9 -8,4
   Serveis 2.421,8 2.465,1 2.573,0 1,8 4,4

Població assalariada (milers) 2.747,3 2.834,1 2.918,8 3,2 3,0
Indefinits 2.154,6 2.213,9 2.287,9 2,8 3,3
Temporals 592,7 620,2 630,9 4,6 1,7
Sector privat  2.349,9 2.400,6 2.468,7 2,2 2,8
Sector públic 397,5 433,4 450,1 9,0 3,9

No assalariats (milers) 528,0 528,1 521,9 0,0 -1,2
Població en atur (milers) 507,2 436,4 426,4 -14,0 -2,3

Homes 248,5 219,0 214,3 -11,9 -2,1
Dones 258,7 217,4 212,1 -16,0 -2,4

Taxa d’activitat (%) 61,7 61,3 61,6 -0,4 0,3
Homes 66,9 66,6 66,4 -0,3 -0,2
Dones 56,9 56,3 57,0 -0,6 0,7

Taxa d’ocupació (%) 53,5 54,2 54,8 0,7 0,6
Homes 58,5 59,3 59,4 0,8 0,1
Dones 48,7 49,5 50,4 0,8 0,9

Taxa d’atur (%) 13,4 11,5 11,0 -1,9 -0,5
Homes 12,5 10,9 10,6 -1,6 -0,3
Dones 14,4 12,1 11,5 -2,3 -0,6
Juvenil (de 16 a 24 anys) 30,4 27,7 26,2 -2,7 -1,5
Nacionalitat espanyola 11,6 9,8 9,6 -1,8 -0,3
Nascuts a l’estranger - UE 17,2 14,2 10,2 -3,0 -4,1
Nascuts a l’estranger - no UE 26,2 23,0 21,6 -3,2 -1,4

Taxa de treball a temps parcial (%) 14,3 14,1 14,6 -0,2 0,5
Taxa de temporalitat (%) 21,6 21,9 21,6 0,3 -0,3

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

2017          2018      2019
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dècima). Malgrat això, la taxa d’ocupació masculina encara 
és superior a la femenina (59,4% i 50,4%, respectivament).

L’ocupació assalariada constitueix el 85% de l’ocupació 
total a Catalunya, i ha registrat un increment del 3,0% el 
2019. En canvi, el nombre de treballadors autònoms ha 
caigut un 1,2%, fins a situar-se en 521,9 milers el 2019. 
Per tant, el col·lectiu dels assalariats és el que ha contribuït 
positivament al creixement de l’ocupació en el 2019, una 
situació que ja es va donar el 2018. 

Una de les característiques del nostre mercat laboral és 
l’augment de l’ocupació temporal quan l’economia s’accelera 
i, al contrari, en moments de desacceleració. En efecte, la 
taxa de temporalitat (percentatge d’assalariats amb contracte 
temporal respecte del total) ha disminuït en tres dècimes el 
2019, fins al 21,6%. Aquest fet es deu a que el creixement 
de l’ocupació temporal el 2019 (1,7%) ha estat inferior a 
l’augment dels contractes indefinits (3,3%). Una altra tendèn-
cia que cal remarcar en el comportament del mercat laboral en 
els últims dos anys és la recuperació de l’ocupació al sector 
públic, que creix un 3,9% interanual el 2019, força per sobre 
del que ho fa l’ocupació en el sector privat (2,8%), si bé aquest 
diferencial és inferior al de l’any anterior. Això fa que el pes de 
l’ocupació al sector públic respecte a l’ocupació assalariada 
total hagi pujat fins al 15,4%, una dècima més que l’any 2018.

Per sexe, l’any 2019 el creixement de l’ocupació entre 
les dones ha estat molt més dinàmic que entre els homes 
(3,2% i 1,5%, respectivament). Per grups d’edat, l’ocupació 
augmenta en tots ells, a excepció del grup d’entre 35 i 44 
anys que és el més nombrós (representa el 29% del total) i 

(66,4%) i la femenina (56,3%). Per edats, s’observa un aug-
ment de la població activa en tots els grups d’edat, exceptuant 
el comprès entre els 16 i els 19 anys.

L’ocupació ha crescut un 2,3% en mitjana anual l’any 
2019, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa 
de l’INE, el que equival a uns 78.500 ocupats més que un 
any enrere. Aquest és el sisè any consecutiu que augmenta 
l’ocupació, però ho fa en 0,4 p.p. menys que el 2018. En 
xifres absolutes, l’ocupació ha assolit les 3.440,7 milers 
de persones de mitjana el 2019, una dada que s’acosta al 
màxim històric assolit el 2008, quan va ser de 3.581 milers 
(només és un 4% inferior). La dinàmica de l’ocupació a 
Catalunya el 2019 ha estat idèntica al de l’economia espan-
yola (com ja va succeir l’any 2018) on el nombre d’ocupats 
ha crescut també a un ritme del 2,3%, fins als 19.779,3 
milers de persones. Les dades d’afiliacions a la Seguretat 
Social confirmen aquesta tendència positiva en l’ocupació, 
atès que a Catalunya han registrat un creixement del 2,4% 
el 2019, dues dècimes per sota del 2,6% registrat a l’Estat. 
A més, mesurat en llocs de treball equivalents a temps 
complert, el creixement de l’ocupació s’estima en un 2,4% 
a Catalunya, considerablement per sota del 5,9% de l’any 
2018, fet que implica que el nombre d’hores treballades per 
ocupat s’ha mantingut constant durant el 2019.

Com a resultat d’aquest bon comportament del mercat 
laboral, la taxa d’ocupació ha continuat pujant fins al 
54,8%, la xifra més alta des de 2008. L’increment de la 
taxa d’ocupació es produeix gairebé íntegrament per una 
major contribució del col·lectiu femení, que creix en 0,9 
p.p. respecte el 2018 (el masculí només augmenta una 

Gràfic 2.12
Evolució de l’ocupació per sectors

(contribucions al creixement global, en punts percentuals)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Font: Idescat a partir de l’INE
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Com a resultat de la moderada reducció del nombre 
d’aturats i, sobretot, del ràpid augment  de la població 
activa, la taxa d’atur, que és el quocient entre població 
aturada i població activa, s’ha reduït des de l’11,5% el 2018 
a l’11,0% el 2019, que és la taxa més baixa des del 2008 
(quan va ser del 8,9%). Catalunya té una taxa d’atur inferior 
a la mitjana espanyola (14,1%), però encara supera la mitja-
na de la zona euro (7,6%).  

La taxa d’atur juvenil (menys de 25 anys) ha continuat amb 
la seva evolució a la baixa, 1,5 p.p. menys que l’any anterior, 
situant-se en el 26,2% de mitjana durant el 2019. Malgrat la 
bona evolució d’aquest indicador en els darrers anys, la taxa 
d’atur juvenil segueix sent molt elevada, només per sota de 
Grècia entre els països de l’Eurozona. L’anàlisi per nacionali-
tats continua mostrant les diferències que ja s’observaven 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 
nacionalitat espanyola (21,6% enfront 9,6%). No obstant, cal 
destacar que la reducció de la taxa d’atur el 2019 ha estat 
més intensa entre els nascuts fora la UE i, especialment entre 
els nascuts a la UE, en comparació als que tenen la nacionali-
tat espanyola. L’atur de llarga durada (més d’un any buscant 
feina), és de 169,6 mil persones, aproximadament el 40% 
del nombre total d’aturats a Catalunya. Els darrers tres anys 
sobretot s’ha reduït el percentatge d’aturats que fa més de 
dos anys que estan buscant feina, ja que ha passat del 42% 
del total el 2015 fins al 23,3% el 2019. 

Pel que fa a l’atur registrat a les oficines del SOC, a 
Catalunya hi havia prop de 380,8 mil aturats registrats1 
de mitjana l’any 2019, 12.200 menys que el 2018, el que 
implica una caiguda del 3,1% interanual. El descens de 
l’atur registrat ha estat una mica més elevat al conjunt 
d’Espanya (4,0%).

5. Preus i salaris

Durant el 2019, l’evolució de la inflació es pot dividir en 
tres subperíodes. En primer lloc, la inflació va seguir una 
trajectòria ascendent de gener a l’abril, i descendent fins 
al mes d’octubre. Finalment, durant el novembre i desem-

que registra un descens del 2,0%. Per contra, en el grup de 
45 anys en endavant, l’ocupació ha crescut per sobre de la 
mitjana, un 4,6%. Finalment, l’anàlisi per sectors mostra que 
els serveis ha estat el gran i únic protagonista de la creació 
d’ocupació el 2019. En canvi, el sector de la construcció, 
l’agricultura i la indústria han perdut ocupació en relació 
amb el 2018 (gràfic 2.12). Així, dels 78.500 llocs de treball 
creats nets a Catalunya el 2019, l’únic sector que va fer una 
contribució positiva va ser els serveis, amb 107.900 llocs de 
treballs addicionals. Per contra, l’ocupació a la construcció 
va caure en 17.800 treballadors, a l’agricultura en 6.300 i 
a la indústria en 5.300. En conclusió, l’any 2019 evidencia 
un fenomen estructural de l’economia catalana i present en 
moltes altres economies avançades, que es pot resumir en 
una terciarització de l’economia. 

La població aturada a Catalunya es va situar en 426.400 
persones de mitjana el 2019, un 2,3% inferior a la xifra de 
2018, segons l’EPA. En valor absolut, l’atur s’ha reduït en 
10.000 persones el 2019, un descens que es produeix com 
a resultat d’un gran augment de l’ocupació (de 78.500 per-
sones) que ha compensat sobradament l’ascens del nombre 
de persones actives (68.500 persones). El 2019 és el sisè 
any consecutiu en què es produeix un descens del nom-
bre d’aturats a Catalunya. Tot i així, la caiguda del nombre 
d’aturats del 2019 s’ha reduït significativament respecte el 
últims tres anys, període en què l’atur queia a un ritme entre 
el 14% i 15% en termes interanuals (gràfic 2.13). Per sexe, la 
reducció del nombre d’aturats l’any 2019 ha estat pràctica-
ment idèntica entre les dones que entre els homes, tot i que 
la taxa d’atur segueix sent més elevada entre les dones que 
entre els homes (11,5% i 10,6% el 2019, respectivament). 

Gràfic 2.13
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)

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

2018 2019

436,4 426,4

11,5 11,0

Font: Idescat a partir de l’EPA
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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 manifestació 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 especial interès atès el 
seu caràcter censal i la possibilitat de desagregació a múltiples nivells, entre 
ells el territorial.
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Per tant, el fort creixement dels salaris nominals i reals en 
els últims dos anys no s’ha traduït en un avenç significa-
tiu de la inflació subjacent, que és la variable que marca 
l’increment de fons dels preus de l’economia.

L’evolució dels preus de consum ha estat alcista en la 
majoria de capítols de despesa a Catalunya, exceptuant 
el d’habitatge (-1,0%) i esbarjo i cultura (-0,2%). D’entre 
tots, els que han registrat un increment més destacat a 
Catalunya han estat hotels, cafès i restaurants (2,2%), 
altres béns i serveis (1,9%), i aliments i begudes no alco-
hòliques (1,6%). Amb un avenç més suau hi trobem els 
capítols de despesa d’ensenyament (1,2%), parament 
de casa (1,1%) i vestit i calçat (1,0%). Respecte l’any 
2018, l’avenç més ràpid l’ha experimentat altres béns i 
serveis (0,7 p.p.) i parament de casa (0,6 p.p.). En canvi, 
la caiguda més pronunciada respecte l’any anterior s’ha 
produït en l’habitatge (3,4 p.p.) i transports (3,2 p.p.) 
(quadre 2.10).

El diferencial d’inflació entre Catalunya i Espanya s’ha 
incrementat una dècima respecte al 2018, i s’ha situat en 
dues dècimes. Els capítols d’aliments i begudes no alco-
hòliques, habitatge i parament de la llar són els que han 
contribuït més a incrementar aquest diferencial a favor de 
Catalunya.

Els costos laborals de les empreses han augmentat a 
Catalunya un 2,9% de mitjana el 2019, segons dades de 
l’Enquesta trimestral del cost laboral de l’INE, el major 
augment registrat de la darrera dècada. Aquest increment 
és significativament superior al de la inflació catalana (0,9% 

bre els preus van recuperar part del terreny que havien 
perdut durant els mesos centrals del 2019. Concretament, 
l’any va començar amb una inflació de l’1,0% al gener, 
assolint el màxim de l’any el mes d’abril, amb un creixe-
ment de l’1,7%. Posteriorment, l’avenç dels preus van 
patir una evolució baixista, fins al 0,3% durant els mesos 
de setembre i octubre del 2019. Finalment, la inflació va 
repuntar moderadament fins al 0,9% el mes de desem-
bre. En mitjana anual, els preus de consum a Catalunya 
han augmentat un 0,9% el 2019, nou dècimes menys 
que l’any anterior (1,8%). Les fluctuacions dels preus han 
estat molt similars a l’economia espanyola, però amb un 
lleuger diferencial positiu a favor de Catalunya de dues 
dècimes de mitjana durant el 2019 (gràfic 2.14). Atès que 
Catalunya importa la totalitat del petroli que consumeix, 
això propicia que les fluctuacions de la inflació estiguin 
fortament correlacionades amb l’evolució del preu del 
petroli. L’any 2019 no ha estat una excepció, i s’ha pogut 
constatar que l’evolució de l’IPC a Catalunya ha replicat, 
en gran mesura, les fluctuacions del preu del cru. A més, 
l’evolució dels preus a Catalunya i Espanya ha seguit una 
evolució molt similar a la que s’ha experimentat a la zona 
euro l’IPC harmonitzat durant el 2019.

Tot i la recuperació econòmica dels últims anys, no s’han 
produït pressions inflacionistes tal i com posa de manifest 
l’estabilitat de la inflació subjacent (que exclou els com-
ponents d’energia i aliments sense elaborar), i que s’ha 
situat en l’1,1% el 2019 (la mateixa dada que l’any ante-
rior), dues dècimes per sobre de la inflació general. Des 
de que es va iniciar la recuperació econòmica el 2014, 
la inflació subjacent s’ha situat de mitjana anual en l’1%. 

Gràfic 2.14
Evolució dels preus de consum
(taxes de variació interanual, en %)

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

2017 2018 2019

Font: Idescat, INE i Eurostat
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6. Sector públic

La desacceleració de l’activitat durant el 2019 ha propi-
ciat que la recaptació impositiva també hagi crescut de 
forma més suau. Pel que fa als impostos que són pagats a 
les delegacions catalanes de l’Agència Estatal Tributària, 
el 2019 la recaptació va augmentar un 0,1% respecte 
l’any anterior. Si bé això suposa una desacceleració 
molt notable de la recaptació en comparació amb l’any 

el 2019) i, per tant, el poder adquisitiu dels treballadors ha 
augmentat un 2,0%. Aquesta bona dada pels treballadors 
consolida la tendència del 2018, any en què el poder adqui-
sitiu va augmentar en 0,2 punts. A l’economia espanyola, el 
cost laboral per treballador i mes s’ha incrementat un 2,2%, 
1,2 p.p. més que l’any anterior i 7 dècimes menys en com-
paració a Catalunya (gràfic 2.15). Per tant, els darrers dos 
anys es comença a observar una recuperació dels salaris 
reals, després de sis anys de reducció o contenció salarial, 
en bona part com a resultat de la reducció progressiva de 
la taxa d’atur. 

El cost laboral mitjà per treballador i mes durant el 2019 
va ser de de 2.816,6 euros, que es  reparteix entre el cost 
salarial —de 2.098,1 euros— i els altres costos2 —de 718,6 
euros. Si bé els costos salarials representen el 75% del cost 
laboral total, cal destacar que el 2019 el creixement dels 
altres costos ha estat superior al component de costos sala-
rials, amb un avenç del 4,6% i el 2,3%, respectivament. Per 
sectors, els costos laborals han augmentat en especialment 
als serveis (3,5%), tot i que també ho han fet a la construcció 
(2,1%) i a la indústria (1,4%). 

Quadre 2.10
Inflació a Catalunya i Espanya per capítols

(variació interanual de l’IPC en mitjana anual, en %). Base 2016

 Catalunya Espanya

 2018 2019 2018 2019

ÍNDEX GENERAL 1,8 0,9 1,7 0,7
Aliments i begudes no alcohòliques 2,0 1,6 1,6 1,0
Begudes alcohòliques i tabac 1,8 0,9 1,9 0,7
Vestit i calçat 0,9 1,0 0,9 0,9
Habitatge 2,4 -1,0 2,4 -1,5
Parament de casa 0,5 1,1 0,1 0,7
Medicina 0,8 0,9 0,3 0,8
Transports 3,9 0,7 3,6 1,1
Comunicacions 2,1 0,7 2,2 0,8
Esbarjo i cultura -0,1 -0,2 -0,2 -0,5
Ensenyament 0,7 1,2 0,8 1,0
Hotels, cafès i restaurants 1,9 2,2 1,9 2,0
Altres béns i serveis 1,2 1,9 0,9 1,4

Font: INE i Idescat

Gràfic 2.15
Costos laborals totals per treballador i mes

(taxes de variació interanual, en %)
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2 Comprenen les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social i les percep-
cions no salarials —indemnitzacions per acomiadament, pagaments per in-
capacitat temporal (IT), desocupació, jubilació, mort i supervivència, invali-
desa o minusvalidesa, roba de treball i altres percepcions no salarials.
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el 20,2% de la recaptació del conjunt estatal territorialit-
zable (quadre 2.11). La recaptació d’impostos directes 
ha augmentat un 0,2% respecte l’any anterior, fet que 
contrasta amb l’augment de l’1,4% registrat pel con-
junt de delegacions territorials de l’Estat. Pel que fa als 
d’impostos indirectes, el creixement del 2019 s’ha situat 
en el 0,3%, molt inferior al creixement del 7,1% de l’any 
anterior i també clarament per sota del creixement del 
2,5% registrat al conjunt d’Espanya. Dins d’aquest capítol 
d’impostos indirectes, destaquen els ingressos derivats de 
l’IVA, que representen el 40% de la recaptació de l’estat 
a Catalunya i que només han augmentat un 0,4% el 2019 
(1,9% a Espanya). Aquesta forta davallada s’explica per 
la forta desacceleració del consum privat a Catalunya 
durant el 2019. Per altra banda, la caiguda del consum 
i la reducció del preu del petroli també s’ha fet notar en 
els ingressos per impostos especials, que han disminuït 
un 0,9% aquest any, enfront al creixement del 5,9% que 
va registrar l’any 2018. 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) han caigut un 23% respecte a l’any ante-
rior, però el seu pes relatiu no arriba a l’1% dels ingressos 
impositius totals.

La recaptació de tributs per la Generalitat de 
Catalunya ha estat de 3.566 milions d’euros el 2019, 
un 5,3% més que l’any anterior, segons les dades provi-
sionals publicades pel Departament de Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda. Aquesta és la xifra de recaptació 
més alta des del 2008. Els tributs cedits, que constituei-

anterior (11,3%), ja es va advertir en la Memòria del 2018 
que aquest creixement estava afectat per un canvi en les 
dates de presentació de l’IVA dels contribuents acollits al 
sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII), 
modificació que es va produir a partir de juliol de 2017. 
Si es corregeix aquest efecte l’increment hagués estat 
força inferior, però no es disposa d’aquest càlcul per a 
Catalunya. En tot cas, el creixement de la recaptació a 
Catalunya el 2019 ha estat clarament inferior al del con-
junt de delegacions estatals, on ha s’ha situat en el 2,0%. 
Les causes fonamentals que expliquen l’estancament 
dels ingressos tributaris a Catalunya són tres. En primer 
lloc, l’augment de les bases imposables de l’IRPF han 
estat inferiors a les de l’any anterior. Això ha afectat la 
recaptació per aquest concepte impositiu, que ha passat 
del 7,6% el 2018 al 4,3% l’any 2019. En segon lloc, la 
desacceleració de l’activitat ha vingut especialment mar-
cada pel descens del consum privat, fet que ha originat 
una menor recaptació de l’IVA. Finalment, com ja s’ha 
explicat anteriorment, l’exercici de l’any 2018 va ser anò-
mal pel que fa a la recaptació de l’impost de societats 
(l’any 2018 va augmentar un 48,2% a Catalunya i el 2019 
ha caigut un 8,7%). La suma d’aquests tres elements, 
juntament amb la menor recaptació de taxes i de l’impost 
sobre la renda dels no residents ha provocat que la 
recaptació total pràcticament s’hagi mantingut estable 
respecte a l’any 2018.  

En el seu conjunt, l’administració tributària estatal ha 
recaptat 43.061 milions d’euros a les administracions 
d’hisenda radicades a Catalunya, una xifra que representa 

Quadre 2.11
Recaptació d’impostos estatals a Catalunya

(milers d’euros i %)

 2018 2019 Pes Variació 2019/2018

 (milers d’€) (milers d’€) s/Espanya 2019 (%)  (%)

Directes 22.986.301 23.032.875 20,2 0,2  
IRPF 16.636.270 17.347.561 20,0 4,3
I. Societats 5.586.404 5.101.098 21,5 -8,7
No residents 454.939 405.632 17,1 -10,8
Indirectes 19.706.805 19.761.953 20,5 0,3
IVA 17.059.666 17.129.809 23,9 0,4
Impostos  especials 1.555.876 1.541.453 7,2 -0,9
Tràfic exterior 705.221 724.039 36,5 2,7
Taxes 346.404 266.792 12,3 -23,0
TOTAL 43.039.510 43.061.620 20,2 0,1

Font: AEAT
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d’impost. Per exemple, l’impost de transmissions patri-
monials ha caigut un 0,5% respecte l’any 2018. En canvi, 
els ingressos per actes jurídics documentals han crescut 
un 14,4% en relació amb el 2018, passant dels 495,6 
milions d’euros el 2018 als 567,1 milions l’any 2019. En 
termes generals, aquestes estadístiques reflecteixen una 
millora progressiva del sector immobiliari, tot i que la xifra 
de recaptació de l’impost de transmissions patrimonials 
encara està molt lluny dels 4.000 milions d’euros anuals 
d’abans de la crisi. Finalment, la recaptació de la taxa del 
joc ha augmentat un 2,0% fins als 224,9 milions d’euros. 
Cal recordar que en el segon trimestre de 2017 va entrar 
en vigor una pujada impositiva sobre les màquines 
recreatives.

La recaptació per impostos propis presenta una evo-
lució força erràtica els darrers anys degut tant a les 
sentències del Tribunal Constitucional i a les devolucions 
que en alguns casos s’ha obligat a fer a la Generalitat 
per complir amb aquestes sentències (com és el cas de 
l’impost sobre els elements radiotòxics o l’impost de pro-
visió de continguts, més conegut com a “cànon digital”), 
com també 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 ha assolit els 65,5 milions d’euros el 2019, un 7,6% 
més que l’any anterior. El segon impost propi de major 
recaptació és l’impost sobre begudes ensucrades que 
es va aprovar el 2017 i que ha significat un ingrés de 
34,7 milions d’euros, un 17% menys que l’any anterior. 
Finalment, el tercer i quart impostos en importància són 

xen el nucli de la recaptació de tributs de la Generalitat ja 
que representen el 96% del total, han crescut un 6,1%, 
mentre que els tributs propis que representen el 4% 
restant han registrat una caiguda de l’11% respecte el 
2018, fins als gairebé 132 milions d’euros (gràfic 2.16). 
Aquest descens s’explica fonamentalment per l’aportació 
negativa a la recaptació de l’impost sobre risc mediam-
biental d’elements radiotòxics, atès que el 12 d’abril de 
2019 el Tribunal Constitucional va declarar inconstitu-
cional l’aplicació d’aquest impost. Això ha obligat a la 
Generalitat a retornar durant l’exercici del 2019 tot el 
que havia recaptat des de la seva aprovació, és a dir, 
uns 18,3 milions d’euros. A més, la recaptació també ha 
disminuït pel que fa a l’impost de begudes ensucrades, 
que ha passat dels 41,9 milions d’euros el 2018 als 34,7 
l’any 2019. En canvi, els tributs sobre grans establiments 
comercials ha aportat 26,4 milions d’euros, una xifra 
considerable en comparació amb els 10,9 milions de l’any 
anterior.

Pel que fa als impostos cedits, l’increment de la recap-
tació dels impostos directes ha estat superior al dels 
impostos indirectes en termes relatius. Quant als impos-
tos directes, la recaptació per l’impost sobre el patrimoni 
ha assolit els 554,9 milions d’euros, un 5,7% més que 
l’any anterior, i l’impost sobre successions i donacions 
els 561,5 milions, un 21,1% per sobre del 2018. Aquest 
impost es caracteritza per tenir una forta volatilitat, ja que 
no depèn del cicle econòmic. Pel que fa als impostos 
indirectes, que sobretot estan vinculats al sector immo-
biliari, han tingut una evolució oposada segons el tipus 

Gràfic 2.16
Evolució dels tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya  

(milions d’euros)
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Font: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
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post inicial del 2017, ajustat a les previsions d’ingressos 
finalistes i afectats per al 2018. 

Les finances catalanes han tancat el 2019 amb un dèficit 
públic de 1.329 milions d’euros, un 32,2% superior al 
de l’any anterior, segons dades del Ministeri d’Hisenda. 
En percentatge del PIB, el dèficit ha passat del 0,44% 
el 2018 al 0,56% el 2019, més de quatre dècimes per 
sobre de l’objectiu assignat pel Ministeri d’Hisenda a les 
comunitats autònomes, que va ser del 0,1% (gràfic 2.17). 
Si bé aquest repunt del dèficit el 2019 no és molt consi-
derable, suposa un canvi de tendència respecte als anys 
anteriors, atès que en el període 2016-2018 el dèficit de 
Catalunya havia anat reduint-se de forma progressiva. A 
més, contràriament al que va succeir el 2018, les finances 
de la Generalitat han tancat amb un dèficit estructural 
primari, és a dir descomptant l’efecte del cicle econòmic 

l’impost sobre grans establiments comercials, que ha 
passat dels 10,9 milions d’euros el 2018 als 26,4 milions 
l’any 2019, i l’impost sobre el d’habitatges buits, que ha 
ingressat 11,8 milions d’euros, un 27,4% menys que l’any 
anterior (quadre 2.12).

El 2019, com ja va succeir l’any anterior, els comptes 
públics de la Generalitat de Catalunya s’han regit per 
les condicions de la pròrroga que estan recollides a 
la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de 
la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció 
General. Els criteris per determinar la gestió de la despe-
sa durant la pròrroga pressupostària estableixen que els 
crèdits del capítol de remuneracions del personal s’han 
d’ajustar a les dotacions pressupostades a 31 de desem-
bre del 2017, mentre que la resta de capítols de despesa 
es prorroga, en el seu conjunt, per la totalitat del pressu-

Quadre 2.12
Recaptació de tributs per la Generalitat de Catalunya

(milions d’euros i taxes de variació interanual en %)

              
                                                                                 

Tributs cedits  3.069,5  3.237,4  3.433,5  6,1
 Directes  927,3   988,5 1.116,5 12,9
   Successions i donacions  433,4  463,5  561,5 21,1
   Patrimoni  493,8   525,0 554,9 5,7
 Indirectes  1.933,4   2.028,4 2.092,1 3,1
   Transmissions patrimonials  1.474,2  1.532,8 1.525,0 -0,5
   Actes jurídics documentats  459,2  495,6 567,1 14,4
 Taxes  208,8  220,4 224,9 2,0
   Sobre el joc  208,8  220,4 224,9 2,0
Tributs propis  84,7   148,3 132,1 -11,0
   Grans establiments comercials  3,9  10,9 26,4 141,4
   Impost sobre els habitatges buits  18,4  16,3 11,8 -27,4
   Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 0,0  0,0 0,0 -
Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques -  - 2,1 -
   Impost estades en establiments turístics  52,5  60,9 65,5 7,6
   Impost sobre provisió de continguts  -27,4  -0,1 0,0 -100,0
   Impost sobre begudes ensucrades envasades 22,7  41,9 34,7 -17,0
   Impost sobre producció d’energia elèctrica nuclear 0,0  0,0 0,0 -
   Impost sobre risc mediambiental elements radiotòxics 7,4  9,9 -18,3 -284,7
   Impost sobre l’emissió de gasos a l’atmosfera per la indústria 0,9  0,4 1,4 252,5
   Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial 2,9   4,5 4,7 4,6
   Gravamen protecció civil  3,4  3,6 3,7 3,9
Total      3.154,1  3.385,7  3.565,5 5,3
 
Unitats: Milions d’euros. 
(p) Dades provisionals. 
(..) Dada no procedent.
Font: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Direcció General de Tributs i Joc. 
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L’augment del dèficit el 2019 s’explica majoritàriament 
perquè les despeses corrents han augmentat més que els 
ingressos corrents. D’una banda, a desembre del 2019, 
els ingressos no financers del sector públic administra-
tiu (SPA)3 consolidat eren de 26.172,2 milions d’euros, 
import un 4,9% més alt que l’any anterior. Els principals 
factors de creixement dels ingressos han estat les bes-
tretes del model de finançament, com a conseqüència 
de la millora de l’IRPF i l’IVA, així com l’increment de la 
recaptació dels tributs cedits i d’alguns tributs propis, 
com ja s’ha comentat.

D’altra banda, les despeses no financeres han assolit la 
xifra de 27.071,4 milions d’euros, un 5,1% més que l’any 
anterior. El 2019 les remuneracions del personal s’han 
incrementat en 311,6 milions d’euros, un 6,2% respecte 
de 2018, com a resultat de l’augment de les retribucions 
del personal i de la contractació de docents i de perso-
nal sanitari. També ha augmentat un 8,4% les despeses 
corrents, que inclou partides com ara la renda garantida 
de ciutadania, i la despesa de farmàcia i de concerts 
socials i sanitaris. A més, augmenten un 12% les des-
peses de capital per una major inversió en edificis i un 
augment de les transferències a entitats. Finalment, els 
interessos i les despeses de formalització del deute han 

sobre les finances de la Generalitat i el pagament dels 
interessos, de 148 milions d’euros. No obstant, segons 
la Generalitat de Catalunya el gruix d’aquesta desviació 
correspon a pagaments de l’Estat que el Govern espera-
va ingressar durant l’exercici del 2019, per un import total 
de 924 milions d’euros, que haguessin situat el dèficit en 
el 0,17%, lleugerament per sobre de l’objectiu. Aquests 
pagaments correspondrien a tres conceptes: a la part 
proporcional de l’’IVA recaptat a Catalunya (458 milions) 
durant el 2017 però que no ha ingressat a les comunitats 
autònomes el 2019, a l’incompliment de la disposició 
addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia (200 milions 
d’euros en l’exercici 2019), i la integració del cos dels 
Mossos d’Esquadra en el sistema de finançament, el 
que implicaria que l’Estat transferís 266 milions d’euros 
addicionals. 

En qualsevol cas, aquest dèficit s’ha traduït en un nou 
augment del deute públic acumulat per la Generalitat, 
que ha arribat fins als 79.060 milions d’euros a finals de 
2019 —un 33,4% del PIB català, sis dècimes per sota del 
nivell assolit l’any anterior que va ser del 34,0% del PIB 
(gràfic 2.18). En comparació amb l’any anterior, el volum 
de deute ha augmentat un 0,4%, menys del que ho ha fet 
el PIB raó per la qual la ràtio de deute en percentatge del 
PIB ha disminuït. En comparació amb la resta de comuni-
tats autònomes, Catalunya continua sent la capdavantera 
en volum de deute i la tercera en deute en percentatge 
del PIB, només per darrera de la Comunitat Valenciana 
(42,1%) i Castella la Manxa (34,9%).

Gràfic 2.17
Dèficit de la Generalitat de Catalunya  

(en % del PIB)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(p)2009 2010 2011 2012

Font: Ministeri d’Hisenda

-5

-4

-3

-2

-1

0

-2,84

-0,91
-0,56 -0,44 -0,56

-2,27 -2,15

-2,66
-2,33

-4,48
-4,11

3  Els comptes del sector públic administratiu (SPA) consolidats inclouen 
l’Administració de la Generalitat, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i les 
entitats autònomes administratives, és a dir, totes les entitats que tenen un 
pressupost de caràcter limitatiu. També s’ha inclòs l’Institut Català de la Sa-
lut (ICS) en el consolidat per tal de mantenir una comparació homogènia 
amb els exercicis anteriors.
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7. Previsions econòmiques pel 2020 i 2021: 
l’impacte del coronavirus sobre l’economia 
catalana

Tot i que el propòsit principal de la Memòria Econòmica 
de Catalunya elaborada per la Cambra de Comerç de 
Barcelona té per objectiu explicar els principals esdeve-
niments econòmics a Catalunya i a nivell internacional de 
l’any anterior, la crisi econòmica provocada per la Covid-
19 ens obliga a incorporar i explicar les previsions realitza-
des conjuntament pel Gabinet d’Estudis Econòmics i per 
AQR-Lab de la UB per a l’economia catalana de cara a 
l’any 2020 i 2021. 

En l’Informe de conjuntura del mes de gener de 2020, la 
previsió de creixement del PIB per a l’economia catalana 
se situava en l’1,7% pel 2020, dues dècimes menys que 
l’any 2019. Com ja s’apuntava en el document, aquest 
escenari es recolzava en dos supòsits importants. En 
primer lloc, l’economia catalana seguia desaccelerant-
se de forma gradual i entrava de ple en una fase més 
madura del cicle econòmic, caracteritzada per unes 
taxes de creixement de l’ocupació més baixes que els 
anys anteriors i per l’esgotament de determinats vents de 
cua, com ara la política monetària del BCE i la reducció 
progressiva del dèficit públic. El segon supòsit consistia 
en que l’economia catalana no experimentaria grans xocs 
externs que debilitessin substancialment aquest escenari 
macroeconòmic, com ara la propagació del coronavirus 
que ja estava afectant l’economia xinesa o l’augment de 
les tensions de caràcter geopolític. Pocs mesos després, 

disminuït fins als 47,4 milions, un 5,6% menys respecte 
el 2018, que s’explica perquè el tipus d’interès d’algunes 
operacions que han vençut al llarg del 2019 era superior 
al tipus d’interès mitjà del deute viu i del nou deute emès 
durant el 2019.

El passat 24 d’abril es van aprovar els nous pressupostos 
de la Generalitat per al 2020, després de dos exercicis 
amb els pressupostos prorrogats del 2017. Malgrat la 
Covid-19 ha canviat completament els escenaris previs 
a la crisi sanitària, el Govern preveia un increment de la 
despesa no financera de 3.000 milions d’euros i complir 
amb la neutralitat del dèficit, el que hagués permès reduir 
el deute públic en 1,3 p.p. a finals del 2020, situant-lo 
en el 32,1% del PIB. Tot i així, el Govern de l’Estat va 
anunciar el mes de febrer de 2020 (abans de l’esclat de 
la pandèmia del coronavirus) que relaxaven l’objectiu de 
dèficit per al 2020 fins al 0,2% del PIB, el que suposa 
només una dècima més respecte el 2019. Davant la situa-
ció excepcional a la que ens aboca aquesta nova crisi 
econòmica, les comunitats autònomes ja han demanat 
que l’Estat comparteixi la major flexibilitat de les regles 
fiscals que la Comissió Europea ha permès als estats 
membres per fer front a la contracció de l’activitat econò-
mica durant el 2020. Tot i així, a tancament d’aquesta 
memòria, el Govern central encara no ha anunciat una 
major flexibilització de l’objectiu de dèficit de les comuni-
tats autònomes, si bé ha aprovat diversos fons de trans-
ferències regionals per fer front al repunt de les despeses 
de caràcter social i sanitari.

Gràfic 2.18
Endeutament de la Generalitat de Catalunya  

(en % del PIB)

Font: Ministeri d’Hisenda
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la majoria de països del món han hagut d’aplicar mesu-
res restrictives a la mobilitat que han suposat un xoc de 
demanda i d’oferta sense precedents sobre l’economia 
mundial. Per exemple, l’FMI preveu una caiguda del 
PIB mundial del 3,0% aquest 2020, tot i que amb un 
major impacte sobre les economies avançades. En el 
cas d’Espanya, l’organisme preveu una contracció de 
l’activitat del 8,0% per al 2020.

Tot i la gran dificultat que suposa realitzar estimacions 
sobre l’evolució de l’activitat i les principals variables macro-
econòmiques, el passat 5 de maig de 2020 la Cambra de 
Comerç de Barcelona va fer públiques les previsions per 
a l’economia catalana per als anys 2020 i 2021. De forma 
molt resumida, en l’escenari optimista esperem una con-
tracció del PIB a Catalunya del 7,3% el 2020, seguit d’un 
rebot de l’activitat del 5,0% l’any 2021. Aquest escenari 
es recolza en dos supòsits fonamentals. En primer lloc, 
les mesures de confinament més restrictives tenen una 
duració de dos mesos i que, a continuació, s’inicia un 
procés gradual de desconfinament (amb una recuperació 
més lenta en sectors com ara el comerç i l’hostaleria) fins 
al mes d’octubre de 2020, que seria quan l’activitat recu-
peraria la total normalitat i l’economia funcionaria als nivells 
previs a la Covid-19. En segon lloc, les polítiques públiques 
aprovades per part del l’Estat espanyol i la Generalitat de 
Catalunya són prou ambicioses i eficaces per esmorteir la 
caiguda de l’activitat provocada per la crisi sanitària, evi-
tant una destrucció significativa del teixit productiu català i 
la pèrdua permanent de llocs de treball. En aquest sentit, 
l’escenari optimista preveu un increment de la taxa d’atur 
fins al 15,5% pel conjunt del 2020 (4,5 p.p. més que el 
2019), seguit d’una caiguda al 12,2% el 2021. En canvi, 
en l’escenari pessimista es mantenen els supòsits de con-
finament i recuperació de l’activitat però suposa que les 
polítiques públiques no són prou contundents per evitar el 
tancament d’un nombre important d’empreses catalanes, 
fet que implica un davallada significativa de l’ocupació i 
una infrautilització de la capacitat productiva de l’economia 
de cara els propers anys. Les previsions en aquest pitjor 
escenari són d’una contracció del PIB del 10,1% pel 2020 i 
una recuperació de l’activitat del 5,3%. Pel que fa al mercat 
de treball, l’escenari pessimista implica un augment molt 
significatiu de la taxa d’atur fins al 17,3% el 2020, amb una 
reducció fins al 13,5% l’any 2021.

És important destacar que en ambdós escenaris el nivell 
de PIB previ a la Covid-19 no es recupera durant el 2021, 
atès que la caiguda del 2020 supera amb escreix l’efecte 

rebot de l’any posterior. Per tant, no seria fins ben entrat 
el 2022 que el PIB català tornaria als nivells anteriors a 
la crisi sanitària. Tanmateix, cal destacar la importàn-
cia de les polítiques públiques, no només a l’hora de 
contrarestar la caiguda de l’activitat del 2020, sinó per 
assegurar una recuperació el més sòlida i ràpida possi-
ble. En aquest sentit, la Comissió Europea ja ha advertit 
dels riscos que suposa la recuperació a dues velocitats 
entre els diferents països de la Unió Europea. Mentre que 
estats com Alemanya, Dinamarca, Països Baixos i França 
han aprovat mesures contundents d’impuls fiscal, ajor-
nament d’impostos i crèdits recolzats amb avals públics 
en percentatge del PIB, Espanya i Itàlia (que s’han vist 
més perjudicats per la pandèmia i han hagut d’aplicar 
mesures d’aïllament social més restrictives) s’han quedat 
enrere. Aquest és un dels motius pels quals s’espera que 
Espanya (i també Catalunya) presenti una caiguda més 
forta de l’activitat el 2020 i una recuperació més lenta de 
cara als propers anys.

Si bé la contracció del PIB a Catalunya serà molt elevada 
el 2020, la previsió de la Cambra de Comerç de Barcelona 
és que la crisi sanitària tindrà un major impacte en el con-
junt de l’Estat espanyol. Això s’explica per quatre raons 
principals. En primer lloc, per la composició sectorial de 
l’economia catalana en comparació a la d’Espanya. Si bé 
el pes agregat del sector de l’hostaleria, l’oci i la cultura 
(activitats que s’han vist especialment perjudicades per la 
Covid-19) és lleugerament superior a Catalunya, el pes de 
la indústria era del 19,3% a Catalunya l’any 2019 (15,8% 
a Espanya). Atès que el descens d’activitat serà inferior en 
aquest sector i la tornada a la normalitat serà més ràpida, 
això explicarà part del diferencial de PIB entre Catalunya 
i Espanya el 2019. En segon lloc, Catalunya presenta un 
percentatge superior de grans empreses (més resilients 
davant una caiguda abrupta dels ingressos) i inferior de 
microempreses respecte de la mitjana espanyola, fet que 
hauria de contribuir a minimitzar la pèrdua permanent de 
llocs de treball. A més, la taxa de temporalitat del mercat 
de treball espanyol també és superior a Catalunya, el que 
pot provocar unes taxes d’atur més elevades i durant 
més temps, dificultant la recuperació econòmica a causa 
de la infrautilització de la capacitat productiva. Finalment, 
la taxa de teletreball potencial a Catalunya és la sego-
na més elevada de l’Estat (després de la Comunitat de 
Madrid), el que implica que les mesures de confinament 
no impedeixen el desenvolupament de certes professions 
i, per tant, la caiguda de les rendes salarials hauria de 
ser inferior a la mitjana espanyola. Atès que una part del 
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descens de la despesa ha estat a causa de les mesu-
res d’aïllament social, des de la Cambra de Barcelona 
esperem que l’estalvi forçós durant el confinament ajudi 
posteriorment a la reactivació de l’economia catalana un 
cop s’esvaeixin les restriccions a la mobilitat.

El 7 de maig de 2020, l’Idescat va publicar l’avanç del PIB 
del primer trimestre de 2020, el que ens permet fer una 
primera avaluació de les projeccions econòmiques esmen-
tades anteriorment. En termes interanuals, el PIB català 
va caure un 3,9% el primer trimestre, sis dècimes inferior 
a la nostra previsió inicial. Per sectors, la construcció ha 
estat la branca d’activitat més afectada inicialment per la 
Covid-19, amb una caiguda del 8,2% interanual, seguit 
molt de lluny pels serveis, amb una caiguda del 4,0%. Els 
sectors que han patit una contracció de l’activitat menys 
severa han estat la indústria i l’agricultura, amb caigudes 
del 2,4% i el 2,7%, respectivament. 

Finalment, altres institucions com ara la Generalitat de 
Catalunya o el servei d’estudis del BBVA, també han fet 
públiques les seves previsions per a l’economia catalana 
el 2020 i 2021. Concretament, la Generalitat també plan-
teja dos escenaris macroeconòmics que dependrien del 
paper de les polítiques públiques. El primer (en el qual 
l’administració pública fa un esforç fiscal més important), 
la caiguda del PIB pel 2020 és del 7,6% i amb un rebot 
del 6,5% el 2021. En el segon (la despesa pública no és 
suficient per evitar la destrucció de teixit productiu), la 
davallada del PIB pel 2020 és més intensa i se situaria en 
el 8,8% pel 2020. En aquest cas, el creixement pel 2021 
també seria inferior al primer escenari, amb un repunt de 
l’activitat fins al 5,1%. Cal notar que les previsions de 
la Cambra de Comerç de Barcelona en l’escenari on la 
resposta fiscal és insuficient per part de l’Estat és més 
negativa, atès que en aquest cas esperem una caiguda 
del 10,1% pel 2020.
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Girona i comarques
Anàlisi de la demarcació

Les comarques gironines compten amb menys superfície que la 
resta de demarcacions catalanes. (5.905 km2), tanmateix, amb 
dades del 2019, és la tercera en termes població, i segona en 
nombre d’empreses i ocupats, amb pesos propers al 10% en 
tots tres casos. A mode de resum, la marxa dels negocis ha esta 
positiva a la majoria de sectors, han augmentat per sobre del 
4% els viatgers estrangers i la taxa d’atur registral es redueix per 
sota de l’11% per primer cop des del 2008. 

Aquest darrer any, la població ha augmentat un 1,2% fins a les 
més de 770.000 persones registrades en el cens a la província a 
1 de gener. Aquest increment es troba lleugerament per sobre 
del de Catalunya (1%), i per trams d’edat, aquest s’ha donat en-
tre els que tenen 15 i 64 anys (1,4%) i els majors de 64 anys 
(1,9%), mentre que la població més jove s’ha reduït lleugerament 
en un 0,2%. En termes acumulats, aquest envelliment gradual 
de la població s’ha traduït en un increment de les persones ma-
jors de 65 anys del 37% des de l’any 2000 i en una reducció dels 
menors de 15 anys del 33,6%. El 2019, l’índex d’envelliment –
rati entre el tram de població més jove i la més gran– s’ha incre-
mentat en més de 2 punts percentuals (p.p.) fins al 110,5% (xifra 
que era del 53,5% el 2000). No obstant això, el 2019 l’augment 
del col·lectiu en edat de treball i la reducció dels residents més 
joves ha donat lloc a una lleugera disminució de la taxa de de-
pendència –percentatge de població d’entre 15 i 64 anys sobre 
la resta– per primer cop des del 2008 i s’ha situat en el 51,4%. 
Segons la nacionalitat dels residents, la població espanyola s’ha 
mantingut estable amb un augment del 0,2%, i l’estrangera ha 

augmentat un 5,2% fins als més de 150.000 residents (nivell del 
2014). Per períodes, la població de nacionalitat estrangera va 
augmentar del 2008 al 2012 un 9,3%, i del 2012 al 2016 es va 
reduir un 13,6% (en més de 20 mil persones). Si es comparen els 
valors del 2007 i 2019, hi ha hagut una lleugera disminució del 
pes de la població comunitària sobre l’estrangera total (que ha 
suposat un 27% el 2019) i una forta disminució de la d’Amèrica 
del Sud que passa del 18% al 10%. De la resta de regions del 
món, els pesos han augmentat entre 1 p.p. i 3 p.p., menys en el 
cas de la d’Amèrica del Nord i Central que passa del 5% a l’11%.

El valor afegit brut (VAB) a preus constants (descomptada la 
inflació) de la demarcació de Girona ha crescut un 2,2% el 2019, 
quatre dècimes per sota de l’increment de 2018, segons ha es-
timat la Cambra de Barcelona. L’economia gironina s’ha com-
portat lleugerament millor que la mitjana del territori català (2,1% 
segons estimacions d’Idescat) i presenta el major creixement de 
les quatre demarcacions (gràfic 4.10). Globalment, els resultats 
han estat notablement positius en termes de l’evolució de la 
marxa dels negocis a la indústria i resta de serveis, de l’activitat 
turística, les exportacions i l’afiliació, malgrat el context de de-
sacceleració econòmica global.

Pel que fa a la marxa dels negocis, segons l’Enquesta de clima 
empresarial, el 2019 ha estat un any de xifres positives a tots els 
sectors, excepte en el comerç (gràfic 4.11). Aquest és l’únic 
sector de les comarques gironines que no s’ha recuperat de la 
crisi econòmica. Els saldos dels darrers quatres anys són signi-
ficativament millors que els de 2013 i 2014, però, menys el 
2017, han estat tots negatius. Amb un saldo –resultat de la dife-
rència entre els percentatges de respostes d’evolució a l’alça i a 
la baixa– del -4% aquest darrer any (el pitjor de les quatre co-

Gràfic 4.10
Evolució del VAB 

(Taxa de variació interanual a preus constants, en %)
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Gràfic 4.11
Evolució de la marxa dels negocis per sectors a Girona 
(Saldos de respostes: diferència entre percentatges de resposta 
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marques catalanes), el sector s’estanca i empitjora respecte al 
2015. Quant a la resta de sectors, la indústria i la resta de serveis 
registren resultats molt positius del 14% i 17%, respectivament, 
i força per sobre de la mitjana catalana (4% i 12% en cada cas). 
De fet, Girona registra els millors resultats de las resta de provín-
cies per a aquestes dues activitats. No obstant això, en compa-
ració amb anys anteriors, s’observa una desacceleració amb 
saldos gradualment cada cop més inferiors des del 2017. En 
darrer lloc, tot i que la construcció registra un saldo positiu (del 
3%), aquest se situa molt per sota de la mitjana catalana (13%) 
i del de les províncies veïnes (a Lleida és d’un 17% i a Barcelona 
del 15%). De fet, del 2018 al 2019 la reducció en la bona marxa 
dels negocis a aquest sector ha estat molt notable amb un saldo 
que ha passat del 22% (el més alt de les quatre demarcacions) 
al 3%. Tanmateix, si s’analitzen les dades d’habitatges iniciats, 
per exemple, aquests han augmentat progressivament des dels 
491 el 2014 (mínim de la sèrie històrica) fins als 1.530 el 2019.

Un altre indicador clau que complementa els resultats sectorials 
de la marxa dels negocis, així com l’anàlisi de l’activitat econò-
mica en general, és l’evolució del sector turístic, a través de les 
dades de l’Enquesta d’ocupació hotelera que proporciona l’INE 
(gràfic 4.12). Segons les dades provisionals del 2019, la provín-
cia de Girona ha registrat un augment dels viatgers totals a ho-
tels del 2,2% fins a superar els poc més de 4 milions (màxim 
històric des de l’inici de la recuperació econòmica). En termes 
de pernoctacions, l’increment ha estat més intens: del 4,3% fins 
a pràcticament els 33,5 milions. Segons la procedència dels vi-
atgers, aquests augments registrats s’expliquen exclusivament 
per l’arribada d’estrangers: quasi 2,3 milions (un 4,4% més res-
pecte al 2018) que van efectuar més de 8,4 milions de pernoc-
tacions (un +3,2%). De les xifres totals, els residents estrangers 

han suposat el 57% dels viatgers i han efectuat un 68% de les 
pernoctacions aquest darrer any. Per contra, igual que a la pro-
víncia de Barcelona, el nombre de visitants residents a Espanya 
va disminuir lleugerament (-0,6% fins a les poc més d’1,7 mili-
ons de persones), mentre que en termes de pernoctacions el 
volum ha estat molt semblant al de 2018 (un 0,2% més fins a les 
poc més de 3,9 milions). Respecte a l’estada mitjana, aquesta 
s’ha mantingut estable en els 3,1 dies. Quant a l’oferta a establi-
ments hotelers, el nombre d’establiments oberts ha estat de 
591 (1 menys que el 2018), però el nombre d’habitacions i pla-
ces han crescut un 1,5% i 1,9%, respectivament. Entre el grau 
d’ocupació per places, les diferències entre places totals i de 
cap de setmana són significatives, del 56,1% en el primer cas i 
65,2% en el segon. Finalment, pel que fa al personal contractat, 
aquest s’ha incrementat un 2% el 2019 fins a pràcticament 
7.000 persones –xifra un 20% superior al nivell de 2014.

Si l’anàlisi es fa per marques turístiques, la província està formada 
per la delimitació de la Costa Brava6, majoritàriament, i de Pi-
rineus (amb només tres comarques). La Costa Brava és la sego-
na marca turística de Catalunya –per darrere de Barcelona– en 
volum de viatgers a establiments hotelers amb 3.657.400 perso-
nes el 2019 (un 1,9% més que el 2018 i el 18% del total català). 
En pernoctacions, la Costa Brava també se situa segona i l’aug-
ment ha estat similar al del nombre de viatgers: del 2,1% fins a 
superar les 11,7 milions el 2019 –el 20% del total de Catalunya. 
En mitjana, l’ocupació a establiments ha estat del 64,3% (6,3 
punts per sobre de la de 2015). En relació amb els resultats per a 

6 La marca turística Costa Brava inclou totes les comarques gironines amb 
excepció de la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya, que s’enquadren a la 
marca turística Pirineus. 

Gràfic 4.12
Evolució dels viatgers i del personal ocupat a hotels a la província de Girona  
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Tot i que a la resta de trams els augments relatius han estat força 
elevats –un 6,8% a les que tenen entre 50 i 199 assalariats, i un 
12,3% a les de 200 a 999 assalariats–, l’elevada proporció de 
les més petites sobre el total (98,5%) ha fet que la variació global 
fos negativa. En el cas de les empreses més grans (+1.000 tre-
balladors), la xifra s’ha mantingut en 6. També cal destacar que 
aquest 2019 el nombre d’empreses en concurs de creditors ha 
augmentat molt significativament: de les 71 el 2018 a les 119 el 
2019. Aquesta xifra és força superior als valors registrats entre 
el 2008 i 2011 i s’apropa als dels anys 2012-2014, quan hi va 
haver 129 empreses concursades l’any en mitjana. 

Quant a als comptes de cotització a la Seguretat Social, 
aquests s’han mantingut estable en els 28.561 comptes, un 
0,2% més que el 2018 i percentatge pràcticament igual al de la 
mitjana catalana (+0,1%). La província de Girona concentra 
l’11% dels comptes de cotització de Catalunya. Amb perspec-
tiva temporal el ritme de creixement anual s’ha desaccelerat for-
ça, atès que aquest havia estat de l’1,5% en mitjana del 2014 al 
2018. Per grans sectors econòmics, l’evolució el 2019 mostra 
un augment del nombre de comptes a la indústria (0,7%) i a la 
construcció (1,4%), mentre que als serveis es registra una lleu-
gera disminució del 0,1% i a l’agricultura del 2,1%. La majoria 
d’empreses a la província es dedica al sector serveis (el 77% 
amb 21.850), seguit de la construcció (el 13% amb 3.638) i la 
indústria (el 9% amb 2.698). 

Altres indicadors de demanda interna que ajuden a completar 
l’anàlisi a nivell provincial són les matriculacions de vehicles 
i la compravenda d’immobles. En el primer cas, l’evolució ha 
estat negativa el 2019 amb un descens de les matriculacions 
del 6,7%: 1.746 matriculacions menys fins a les 24.374, xifra 

la marca Pirineus, aquesta marca turística concentra un volum de 
viatgers i pernoctacions força inferior en comparació amb l’ante-
rior, del 4% i 3%, respectivament. El 2019, mentre el nombre de 
viatgers ha crescut un 2,7% fins als 767.000, el nombre de per-
noctacions ha estat de 1,4 milions, una xifra pràcticament igual 
respecte a un any enrere, fet que ha disminuït lleugerament l’es-
tada mitjana en 1,9 dies. A diferència de la Costa Brava, el grau 
d’ocupació ha estat el més baix de totes les marques turístiques 
el 2019, el que mostra l’elevada estacionalitat d’aquesta destina-
ció, altament depenent també de les condicions per practicar es-
ports d’hivern. En aquest sentit, l’Agència Catalana de Turisme ha 
renovat el Programa Pirineus per al 2020 amb l’objectiu de con-
solidar el turisme de les 10 comarques del Pirineu català i el terri-
tori de la Val d’Aran en els mercats emissors de proximitat mitjan-
çant una promoció específica per desestacionalitzar la demanda. 

En paral·lel a aquest clima favorable a la majoria de sectors, el 
teixit empresarial ha crescut moderadament en el seu conjunt. 
El 2019 s’han registrat 373 empreses addicionals, un 0,6% més 
que l’any anterior fins a poc més de les 63.300 (màxim històric 
de la sèrie amb dades a 1 de gener). Tanmateix, aquesta varia-
ció és força inferior a les registrades des del 2015 –entre l’1,5% 
i el 2,6% segons l’any–, i no ha estat positiva si es desagreguen 
les dades per tipus d’empreses (amb treballadors a càrrec o 
sense). En el cas d’empreses sense assalariats, l’increment ha 
estat força més intens, de l’1,9% amb 653 empreses més. Per 
contra, en el cas d’empreses amb assalariats a càrrec, aques-
tes han disminuït un 1% fins a las poc més de 29.000 (gràfic 
4.13). Aquesta disminució, però, ha estat menys intensa que la 
que es registra al conjunt de Catalunya amb una reducció de 
l’1’4%. Per trams d’assalariats, només han minvat les de menys 
treballadors (d’1 a 49 assalariats): -1,1% (310 empreses menys). 

Gràfic 4.13
Empreses amb assalariats a la província de Girona 

(Nombre, en milers, i percentatge sobre el total de Catalunya, en %)
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Si es desagreguen les dades d’exportacions per destí, el fort 
augment d’aquest 2019 s’explica en bona part per l’increment, 
també molt significatiu, que han registrat les vendes extracomu-
nitàries: un 22,9% fins a més de 1.760 milions d’euros (329 mili-
ons més que el 2018). Aquesta xifra ha suposat el 31% del total 
exportat per la província, el que indica que el principal mercat és 
encara el de la UE, però també és cert que des del 2013 –amb 
un pes del mercat extracomunitari del 24%–, les vendes a l’exte-
rior han diversificat progressivament els seus destins fins a nivells 
similars als de 2008-2010 (anys en què la crisi econòmica, tot i 
que global, va afectar especialment als països comunitaris). El 
fort augment del 2019, també ha permès a la província guanyar 
pes sobre el total català en termes d’exportacions fora de la UE: 
del 5,6% el 2018 al 6,7% el 2019. Pel que fa a les exportacions a 
la UE, aquestes han assolit els poc més de 4.000 milions d’euros, 
un 5,6% més que el 2018 (valor també superior al creixement del 
3,8% del conjunt del Principat). Si se centra l’atenció en les deu 
activitats principals, hi ha cinc sectors que registren variacions 
positives, mentre que a la resta són negatives. D’entre els sectors 
que incrementen les exportacions el 2019, destaca, per sobre de 
la resta, el sector càrnic –primera activitat exportadora del territo-
ri– amb un increment relatiu del 32,1% i absolut de més de 470 
milions d’euros fins a més de 1.930M€ (més d’un terç del total 
exportat). Li segueixen el sector químic amb un volum de quasi 
970 milions, altres semimanufactures (424 milions) i els preparats 
alimentaris (147 milions). Conjuntament, aquests tres sectors su-
posen el 27% de les exportacions totals i han registrat uns crei-
xements absoluts de 24 milions d’euros en mitjana cadascun. En 
darrer lloc, l’activitat vinculada a altres manufactures s’ha incre-
mentat en 5,5 milions (el pes del sector és inferior al 5%). Per con-
tra, les majors reduccions absolutes s’han donat a la maquinària 

molt similar al nivell de dos anys enrere (amb dades provisio-
nals). Com s’ha explicat en l’apartat corresponent a la provín-
cia de Barcelona, aquesta tendència respon a una situació de 
canvi de model del sector automobilístic que s’està produint a 
nivell mundial. La incertesa sobre la nova regulació i cap a quin 
model energètic s’encaminarà el sector a curt i mitjà termini ha 
frenat la demanda de vehicles. En comparació amb la mitjana 
catalana (-1,9%), el descens ha estat més significatiu –les 
transaccions de la província han suposat el 8,3% del total de 
Catalunya. En el segon cas, les compravendes del sector im-
mobiliari han evolucionat molt positivament amb un increment 
del 10,3% fins a quasi 41.000 transaccions, la xifra més eleva-
da des de l’inici de la crisi, alhora que es manté la distància 
amb el volum de 2007 (un 21% per sota de les 51.000 transac-
cions que es van registrar). El 19% del total de transaccions al 
Principat es van registrar a la província de Girona, segona en 
pes per darrere de Barcelona. En aquest sentit, igual que amb 
les dades d’habitatges iniciats, l’evolució dels habitatges aca-
bats ha estat positiva i han augmentat en 485 fins als 1.089 el 
2019 (el 12,3% del total català). 

En relació amb les xifres de comerç exterior, Girona és la pro-
víncia que registra un major augment relatiu de les exportaci-
ons de totes quatre amb un increment del 10,3% fins a 5.782 
milions d’euros el 2019 –tot i que són xifres provisionals, 
aquest llindar suposa un rècord exportador en la sèrie històri-
ca. Quant a les importacions l’augment relatiu ha estat més 
moderat, del 3,4% fins als 2.845 milions d’euros aquest darrer 
any (gràfic 4.14). Això fa que Girona mantingui, juntament amb 
Lleida, un saldo comercial positiu de 2.938 milions d’euros 
(447 milions més que el del 2018).  

Gràfic 4.15
Principals sectors exportadors a la província de Girona 
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específica –tercera activitat exportadora en volum de la provín-
cia–, altres béns d’equip, i el sucre, cafè i cacau (-43M€, -23M€ i 
-19M€, respectivament) (gràfic 4.15).     

Pel que fa al nombre d’empreses exportadores, aquest s’ha 
mantingut estable amb una lleugera reducció del 0,2% fins a les 
3.787 el 2019. Tanmateix, la quantitat d’empreses exportadores 
regulars (aquelles que han exportat de manera continuada com 
a mínim quatre anys seguits) s’ha incrementat un 1,5% amb 18 
empreses més el 2019 (1.228 en total). Sobre el total d’empre-
ses que han exportat el 2019, les regulars tenen un pes del 
32%, lleugerament per sobre del 36% que es registra en mitjana 
a Catalunya. Segons el volum monetari exportat, dels quatre 
trams, el nombre d’empreses exportadores regulars augmenta 
entre les que exporten de 50.000 a 500.000 euros (11,3% amb 
275 empreses en total) i al tram superior: les que exporten més 
de 5 milions amb 6 empreses més (157 en total). Per contra les 
que exporten menys de 50.000 euros i de 500.000 a 5 milions 
minven un 2% i 2,1%, respectivament. Cada un d’aquests dos 
trams té un pes similar situat al voltant del 30%, el que mostra 
certa diversificació empresarial segons el volum monetari expor-
tat. Les variacions registrades poden respondre a diversos fenò-
mens, des d’empreses que han crescut en volum exportador 
(seria el cas de les de l’últim tram, per exemple), d’altres que han 
canviat de tram perquè han reduït la quantitat monetària expor-
tada, o empreses que ja no s’inclouen a la categoria d’exporta-
dores regulars perquè han cessat l’activitat.

Respecte a les importacions, com s’ha avançat, el 2019 
aquestes han augmentat (+3,4%) per sobre de la mitjana cata-
lana (2,5%), però amb menys intensitat que el 2018 (+5,9%) –el 
que podria reflectir certa desacceleració de la demanda interna. 

En funció de l’origen de les compres estrangeres, s’observa 
com en termes relatius les extracomunitàries han augmentat un 
14,3% (79 milions més en valor absolut) i les comunitàries, un 
0,7% (15 milions addicionals). Tanmateix, les primeres represen-
ten el 78% del total (més de 2.200 milions) i les segones el 22% 
restant amb un total de 634M€. Tot i ser minoritàries, des de 
l’inici de la crisi i de manera molt gradual les importacions extra-
comunitàries han assolit i superat els nivell previs (501 milions el 
2007). Si es limita l’anàlisi a les principals activitats importado-
res, aquest darrer any la majoria d’activitats han augmentat el 
seu volum monetari, excepte el sector químic i el tèxtil i de la 
confecció han registrat un descens de 28,7 i 11,5 milions d’eu-
ros, cadascun. El sector químic representa el 25,3% de les im-
portacions, a força distància de la resta d’activitats on els pesos 
no superen el 8% –senyal de l’elevada diversificació de les im-
portacions gironines. D’entre les vuit activitats que han registrat 
creixements, en valor absolut destaquen les joguines amb més 
de 50M€ addicionals, la carn amb 25,3M€ i altres béns d’equip 
amb 14,2M€. Tanmateix, juntament amb el químic, els princi-
pals sectors importadors són les altres semimanufactures i la 
maquinària destinada a altres indústries. 

El darrer bloc d’anàlisis és el relatiu al mercat laboral. Les dades 
d’afiliació a la Seguretat Social mostren un creixement molt po-
sitiu del 2,5% fins a les 307.962 afiliacions a 31 de desembre de 
2019. En comparació amb les variacions d’anys anteriors, la 
més intensa es va produir el 2015 amb un increment del 3,8%, 
des de llavors el ritme s’ha anat desaccelerant molt gradualment 
fins a aquest darrer any quan, per primer cop, la taxa creix per 
sota del 3%. Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un 
creixement oposat. D’una banda, els assalariats (règim general) 
han augmentat amb força més intensitat: un 3,8% fins a les 

Gràfic 4.16
Evolució de les afiliacions per sectors a la província  

de Girona (Taxa de variació interanual, en %)

2015 2016 2017 2018 2019

Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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Gràfic 4.17
Variació del nombre d’afiliacions per sectors a la província 
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247.973 persones afiliades (mateix creixement que es va regis-
trar el 2018). D’altra banda, per contra, el nombre d’autònoms 
(règim especial) s’ha reduït un 2,6% per sota dels 60.000 afiliats. 
El creixement màxim es va assolir el 2018 amb 61.605 treballa-
dors per compte propi, però amb el descens del 2019 (-1.616 
autònoms), s’ha retrocedit al nivell de 2014 (59.976 autònoms).    

Per branca d’activitat econòmica, tots els grans sectors econò-
mics –excepte l’agricultura– mostren creixements significatius el 
2019 (gràfics 4.16 i 4.17). Tant en termes relatius com absoluts, 
el sector serveis ha registrat el major nombre d’afiliacions: un 
2,7% més fins a les pràcticament 222 mil afiliacions (5.851 afili-
acions més que el 2018). Així doncs, amb un pes del 72,1% ha 
fet una contribució al creixement de les afiliacions 5,4 punts su-
perior (del 77,5%). Les activitats del sector terciari que més llocs 
de treball han generat han estat l’administració pública amb una 
aportació neta de 1.126 afiliacions (el 19% del total), el transport 
aeri amb el 16% (911 llocs de treball), els serveis de menjar i be-
gudes (819 afiliacions que s’han traduït en el 14% del total), el 
comerç al detall i a l’engròs (el 9%), les activitats sanitàries (8%) 
i els serveis d’allotjament (7%). A l’altre extrem de la classifica-
ció, les activitats que experimenten les majors reduccions són 
les relacionades amb l’ocupació (-260 afiliacions), les activitats 
associatives (-188) i les de mediació financera (-104). 

En segon lloc, a la indústria les afiliacions augmenten en qua-
si 1.300 fins a les 54.058 persones el 2019, un 2,4% que con-
trasta amb la tendència oposada que s’observa al conjunt del 
territori català (on els ocupats es redueixen lleugerament un 
0,1%). Amb un pes del 17,6% sobre el total d’afiliacions, la 
seva contribució al creixement total ha estat molt similar (del 
17%). Una major desagregació per subsectors mostra que 
tres quartes pars dels nous llocs de treball nets s’expliquen pel 
notable increment que s’ha registrat a les indústries de pro-
ductes alimentaris amb 959 afiliacions més (un 5,3% més que 
el 2018). Amb més de 19.000 afiliats, aquesta activitat suposa 
el 35% del total de llocs de treball de la indústria a la província 
de Girona. A força distància, el subsector vinculat a la produc-
ció de maquinària i equips afegeix 169 afiliacions (el 13% del 
total net), el cautxú i el plàstic, i el sector farmacèutic sumen el 
6%, respectivament. L’activitat amb el major descens d’ocu-
pats ha estat el de la reparació i instal·lació de maquinària i 
equips amb 86 llocs de treball menys. 

A continuació, la construcció registra el menor creixement 
relatiu, un 1,6% respecte del 2018 i suma així 422 llocs de tre-
ball –una aportació a l’augment total de 3,3 punts per sota del 
seu pes sobre el total (8,9%). Tot i que positiu, aquest incre-
ment confirma una tendència marcada per la desacceleració 
des del 2015, any a partir del qual els creixements han fluctuat 

entre el 4% i el 6%. Finalment, el 2019 les afiliacions es man-
tenen estables al sector agrícola amb una lleugera disminu-
ció del 0,1% fins als 4.634 afiliats –l’1,5% del total d’afiliacions 
a la província. De les tres activitats del sector agrari, l’agricul-
tura, ramaderia i caça suposen el 80% del total del sector –
sent minoritaris la pesca i explotació forestal.   

En línia amb les dades d’afiliacions, les xifres de l’EPA també 
mostren un resultat molt favorable pel que fa l’evolució del mer-
cat de treball a la demarcació de Girona el 2019. Amb un incre-
ment interanual del 3,6% s’han assolit les 352.625 persones 
ocupades, el 10,2% del total de Catalunya. Aquest és el quart 
any consecutiu on l’ocupació ha crescut per sobre del 3%. 

En paral·lel a aquestes xifres d’afiliacions i ocupació, el flux 
de contractes de treball signats el 2019 ha augmentat un 
3,8% fins a superar els 300.000 contractes (per primer cop 
des del 2005). Tot i ser una dada positiva, cal tenir present 
que una persona pot signar més d’un contracte, per tant po-
dria ser senyal d’una elevada rotació en el mercat laboral. A 
més, dona informació sobre la qualitat dels nous llocs de tre-
ball. De fet, per tipus de contractació, els de tipus temporal 
són els que registren el major increment: un 4,2% fins als 
255.474 contractes (el 84% del total). En comparació amb 
Catalunya, amb un increment de l’1,1%, aquesta xifra és for-
ça elevada. Quant a la contractació indefinida, aquesta mo-
dalitat augmenta un 1,4% i suma 645 contractes addicionals 
el 2019 (quasi 47 mil en total). Cal tenir present que aquestes 
són dades que reflecteixen el flux net de contractació i que 
en termes d’estoc, els pesos de cada modalitat s’inverteixen 
–predominant clarament els treballadors indefinits. 

L’evolució del registre d’aturats ha seguit amb la tendència de-
creixent encetada el 2013. Així doncs, les persones en situació 
d’atur s’han reduït un 2,9% fins a les 37.745 aquest darrer any 
–el 9,7% del total de Catalunya (dues dècimes menys que el 
2018). Amb perspectiva temporal el ritme de reducció s’ha de-
saccelerat significativament, atès que des del 2014 els descen-
sos han fluctuat entre el 6% i el 10,4%. En la mateixa línia, grà-
cies a la significativa reducció de la població desocupada (-6,9% 
segons estimacions de l’EPA) i al creixement la població activa 
(2,4% el 2019), la taxa d’atur registral se situa per sota de 
l’11% per primer cop des de l’inici de la crisi econòmica amb 
una reducció de 0,4 punts fins al 10,8% aquest darrer any (no-
més dues dècimes per sobre del mitjana catalana). 

En darrer lloc, Girona registra un increment dels preus del con-
sum del 0,7%, lleugerament per sota de la mitjana catalana 
(0,8%). Aquesta variació contrasta amb els increments dels úl-
tims dos anys (per sobre del 2%).
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Quadre 4.4  
Dades bàsiques de la província de Girona

 Variació 2019–2018 (%, pp) Pes Prov./Catalunya (%)
 2016 2017 2018 2019 Província Catalunya 2018 2019

DEMOGRAFIA 
Població Total 753.576 755.716 761.947 771.044 1,2 1,0 10,0 10,0
Densitat (hab/km2) 127,6 128,0 129,0 130,6 1,2 1,0 - - 
Població de menys de 15 anys 124.466 124.415 124.657 124.362 -0,2 -0,4 10,6 10,6
Població de 15 a 64 anys 499.148 499.073 502.379 509.258 1,4 1,2 10,0 10,1
Població de 65 anys i més 129.962 132.228 134.911 137.424 1,9 1,5 9,5 9,5
Índex de dependencia global 51,0 51,4 51,7 51,4 -0,3 -0,3 - -
Índex d’envelliment 104,4 106,3 108,2 110,5 2,3 2,3 - -
Nacionalitat espanyola 611.674 614.826 617.227 618.736 0,2 0,0 9,5 9,5
Nacionalitat estrangera 141.902 140.890 144.720 152.308 5,2 7,1 13,4 13,1
Taxa d’estrangeria total 18,8 18,6 19,0 19,8 0,8 0,9 - -
Taxa d’estrangeria extracomunitària 13,4 13,4 13,8 14,5 0,7 0,8 - -

ACTIVITAT ECONÒMICA        
Comptes de cotització1 28.093 28.207 28.509 28.561 0,2 0,1 11,1 11,1
Nombre d’empreses2 60.529 62.036 62.984 63.357 0,6 0,3 10,2 10,2 
Sense assalariats 32.404 33.517 33.636 34.289 1,9 1,5 9,5 9,6 
Amb assalariats 28.125 28.519 29.348 29.068 -1,0 -1,4 11,0 11,1
 1 a 49 assalariats 27.763 28.127 28.952 28.642 -1,1 -1,3 11,1 11,2
 50 a 199 assalariats 303 320 325 347 6,8 -5,9 7,5 8,5
 200 a 999 assalariats 54 66 65 73 12,3 0,8 6,0 6,7
 1.000 o més assalariats 5 6 6 6 0,0 13,2 3,4 3,0
Empreses concursades 67 62 71 119 67,6 0,6 6,8 11,4
Compravendes immobiliàries 33.915 35.096 37.133 40.960 10,3 8,5 13,3 13,5
Matriculació de vehicles3 25.256 24.314 26.120 24.374 -6,7 -1,9 8,7 8,3  
Viatgers allotjats en hotels3 3.736.423 3.734.876 3.925.418 4.012.498 2,2 3,4 19,6 19,4 
Residents a Espanya 1.720.947 1.630.966 1.730.514 1.720.190 -0,6 0,0 23,6 23,5 
Residents a l’estranger 2.015.476 2.103.910 2.194.904 2.292.308 4,4 5,3 17,3 17,1

SECTOR EXTERIOR4        
Exportacions de béns (milions €) 4.729 5.233 5.262 5.782 10,3 3,1 7,4 7,8
10 principals sectors        
Carn 1.344 1.480 1.465 1.938 32,1 22,8 46,2 49,7
Prod. químics 831 995 943 969 2,8 6,3 5,0 4,9
Maq. esp. altres indústries 434 467 515 473 -8,4 3,9 11,9 10,5
Altres semimanuf. 358 368 399 424 6,2 -2,1 14,8 16,1
Sucre, cafè i cacau 288 318 312 294 -6,0 2,5 42,0 38,5
Altres béns d’equip 272 311 313 285 -7,4 -4,0 5,0 4,7
Tèxtils i confecció 204 240 258 242 -0,4 8,9 5,0 4,3
Preparats alimentaris 126 128 127 147 16,3 9,5 10,9 11,5
Altres manuf. de consum 100 92 94 100 5,9 -1,3 5,0 5,3
Mat. primeres animals i vegetals 97 108 93 90 -1,9 6,2 15,5 14,1
Exportacions UE 3.415 3.777 3.824 4.016 5,6 3,8 8,4 8,4
Exportacions fora UE 1.314 1.456 1.438 1.766 22,9 1,9 5,6 6,7
Importacions de béns (milions €) 2.352 2.614 2.757 2.845 3,4 2,5 3,1 3,1
10 principals sectors        
Prod. químics 622 682 751 719 -3,8 7,0 3,8 3,4
Altres semimanuf. 204 196 221 230 4,3 1,9 9,4 9,6
Maq. esp. altres indústries 183 166 180 188 4,3 3,3 3,5 3,6
Altres béns d’equip 114 137 158 172 9,0 -2,1 2,0 2,3
Tèxtils i confecció 148 179 182 168 -6,4 2,0 2,3 2,1
Carn 89 98 109 134 23,2 5,6 19,5 23,0
Ferro i acer 56 123 123 126 2,9 -7,7 6,8 7,6
Mat. primeres animals i vegetals 80 91 103 114 10,8 -2,5 13,1 14,9
Joguines 19 34 46 97 111,2 0,0 3,4 7,1
Altres manuf. de consum 74 83 87 86 0,0 -1,8 3,5 3,5
Importacions UE 1.892 2.093 2.202 2.211 0,7 0,0 4,4 4,4
Importacions fora UE 461 521 554 634 14,3 5,6 1,4 1,5
Nombre d’empreses exportadores 3.406 3.481 3.797 3.787 -0,2 1,1 7,9 7,8
Nombre d’empreses exportadores regulars5 1.155 1.203 1.210 1.228 1,5 0,5 7,0 7,1
 Exporten menys de 50.000 € 358 397 407 399 -2,0 1,2 5,2 5,0
 Exporten de 50.000 a 500.000 € 269 249 247 275 11,3 1,3 6,2 6,8
 Exporten de 500.000 a 5 milions € 377 392 386 378 -2,1 -1,9 10,1 10,0
 Exporten més de 5 milions € 133 147 151 157 4,0 0,5 9,4 9,8

MERCAT DE TREBALL         
Afiliacions total règims1 281.550 291.361 300.411 307.962 2,5 1,8 9,2 9,2
Agricultura 4.688 4.639 4.639 4.634 -0,1 -0,7 14,3 14,4
Indústria 49.318 51.311 52.775 54.058 2,4 -0,1 10,9 11,2
Construcció 23.905 25.374 26.903 27.325 1,6 2,0 13,4 13,4
Serveis 203.639 210.037 216.094 221.945 2,7 2,2 8,4 8,5
Assalariats 220.443 230.062 238.806 247.973 3,8 2,3 8,8 8,9
Autònoms 61.107 61.299 61.605 59.989 -2,6 0,7 11,3 10,9
Ocupats (EPA) 316.150 327.200 340.250 352.625 3,6 2,3 10,1 10,2

Contractes1 274.958 287.727 291.426 302.449 3,8 0,5 8,8 9,0
Temporals 238.756 247.619 245.096 255.474 4,2 1,1 8,6 8,8
Indefinits 36.202 40.108 46.330 46.975 1,4 -3,4 10,0 10,5
Atur registrat1 44.419 41.742 38.880 37.745 -2,9 -1,2 9,9 9,7
Taxa d’atur registral1 13,3% 12,3% 11,3% 10,8% -0,4 -0,3 - -
1 Dades de final d’any.
2 Les dades són a 1 de gener de cada any (Directori Central d’Empreses  de l’INE). 
3 Les dades del darrer any són provisionals.  
4 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.  
5 En alguns anys la suma dels valors dels trams no coincideix amb el valor total perquè s’aplica la llei de confidencialitat estadística (12/1989) i no es pot revelar la informació amb tant detall.   
Fonts: INE, Idescat, Observatori d’Empresa i Ocupació, Direcció General de Trànsit (DGT), DataComex i ICEX      
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Anàlisi de les comarques gironines

La demarcació de Girona està formada per tots els municipis 
de les comarques de l’Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, el Giro-
nès, el Pla de l’Estany i el Ripollès. A més, inclou pràcticament 
tots els municipis de la Selva (amb l’excepció de Fogars de la 
Selva) i una part important dels municipis de la Cerdanya, in-
cloent-hi Puigcerdà, la seva capital. També integra tres muni-
cipis de la comarca d’Osona (Espinelves, Vidrà i Viladrau). No 
obstant això, l’anàlisi comarcal s’ha efectuat considerant les 
comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, la 
Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva en 
la seva totalitat.

Pel que fa a l’evolució demogràfica, la població ha augmentat 
en major o menor mesura de manera generalitzada a totes les 
comarques el 2019 –des del 0,3% del Ripollès fins a l’1,7% de 
la Cerdanya y la Garrotxa, respectivament. En relació amb el 
creixement mitjà de la província (1,2%), la meitat de comarques 
han registrat creixements superiors i l’altre meitat augments in-
feriors. Si es limita l’anàlisi a aquelles que concentren més po-
blació, al Gironès –amb una quarta part de la població total– els 
residents augmenten un 1,6%; seguida de la Selva amb un 
22% de la població i un creixement de l’1,5%; l’Alt Empordà (un 
18% en població i un increment del 0,5%); i el Baix Empordà 
(17% dels residents de la província i 0,7% habitants més el 
2019) (mapa 4.5). Si s’atén al lloc de naixement dels residents, 
la població nascuda a l’estranger ha augmentat a totes les co-
marques, mentre que la nascuda a l’Estat ho ha fet només a la 
meitat. En el primer cas, els augments relatius són força elevats 
i han oscil·lat entre el 2,4% de l’Alt Empordà i el 10,4% de la 

Mapa 4.5
Població. Any 2019

(Taxes de variació interanual, en percentatge)
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Garrotxa. En el segon cas, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la 
Garrotxa i el Ripollès són les comarques que presenten reduc-
cions, tot i que moderades (no superiors a les 6 dècimes). 

En relació amb el teixit empresarial de les comarques gironines, 
el nombre de comptes de cotització de la Seguretat Social 
(concepte assimilable al de nombre d’empreses) augmenta a 
quatre de les vuit comarques, mentre que a l’altra meitat dismi-
nueix –tot i que en ambdós casos la intensitat de les variacions 
són molt moderades en general (del 0,2% en mitjana a la pro-
víncia). En el cas de les que registren variacions interanuals po-
sitives, s’hi troben el Baix Empordà (1%), la Cerdanya (0,4%), el 
Gironès i l’Alt Empordà (0,2% cadascuna). Aquestes dues últi-
mes comarques són les que concentren el major nombre d’em-
preses de la província: 7.467 al Gironès (26%) i 5.491 a l’Alt 
Empordà (19%). Igual que l’Alt Empordà, la Selva i el Baix Em-
pordà aglutinen un volum rellevant de les empreses de la pro-
víncia (19% i 18%, respectivament). En valor absolut la major 
reducció del nombre d’empreses s’ha donat a la Selva (-16 
comptes menys) i en termes relatius, al Ripollès (-1,2%). 

Si l’anàlisi es fa per grans sectors econòmics, deixant de ban-
da l’agricultura, el sector que presenta major nombre de re-
duccions és el serveis amb cinc de les vuit comarques on 
disminueix el nombre de centres de cotització entre el -0,7% 
del Ripollès i el -0,2% del Baix Empordà, la Cerdanya i la Sel-
va. Pel que fa a les variacions positives, aquestes han estat 
molt moderades, sent la de l’Alt Empordà la més elevada 
(0,3%). La comarca amb menys empreses dedicades als ser-
veis és el Pla de l’Estany (el 66%) i la que més, el Gironès 
(81,5%). Al sector de la construcció i de la indústria la majoria 
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Quadre 4.5
Afiliacions a la Seguretat Social per grans sector econòmics i comarques1. Any 2019 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total Afiliacions

  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var

 Nombre 18/17 Nombre 19/18 Nombre 19/18 Nombre 19/18 Nombre 19/18

Alt Empordà 964 -0,6 5.613 3,4 4.848 2,0 34.190 2,5 45.615 2,5

Baix Empordà 756 6,9 3.838 -1,0 6.675 2,0 30.137 3,1 41.406 2,6

Cerdanya 272 -2,5 307 5,1 982 3,0 6.828 4,7 8.389 4,3

Garrotxa 494 -2,2 9.903 6,7 1.664 1,8 13.050 0,9 25.111 3,1

Gironès 668 -3,3 10.815 -3,5 6.203 3,0 89.728 2,3 107.414 1,7

Pla de l’Estany 534 2,1 4.398 4,1 1.274 0,1 7.002 0,6 13.208 1,8

Ripollès 302 -1,3 2.538 -1,8 596 -9,0 6.839 0,6 10.275 -0,6

Selva 750 -1,6 16.550 10,5 5.243 0,3 35.016 4,8 57.559 5,9

Província de Girona 4.634 -0,1 54.058 2,4 27.325 1,6 221.945 2,7 307.962 2,5

Catalunya 32.170 -0,7 483.024 -0,1 204.239 2,0 2.619.790 2,2 3.339.223 1,8

1 Dades a 31 de desembre
Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya  

amb variacions positives, destaquen en termes absoluts el 
Baix Empordà (15 empreses més fins a les 331), la Selva (8 
més i un total de quasi 600) i l’alt Empordà (7 empreses indus-
trials més fins a les 410). Aquest 2019, les comarques amb 
major proporció d’empreses dedicades a la indústria han estat 
el Pla de l’Estany (18%), el Ripollès (14,2%) i la Selva (11,2%) 
–a banda de la Garrotxa.

En darrer lloc, l’evolució del mercat laboral per comarques ha 
estat en general positiva a tots els territoris el 2019. El nombre  
d’afiliacions per seu de l’empresa a la Seguretat Social ha 
augmentat a totes les comarques (per sobre de l’1,7%), excep-
te al Ripollès on es redueixen un 0,6% (65 llocs de treball menys 

de comarques han augmentat el nombre d’empreses (cinc de 
les vuit) amb intensitats força diferents segons la comarca. En 
el cas de la construcció, en termes relatius destaca el creixe-
ment superior al 5% que es registra al Baix Empordà en front 
de la disminució del 5,3% del Ripollès. El Baix Empordà és la 
comarca amb un major pes d’empreses constructores (quasi 
900 que suposen el 17,1% del total de la comarca), seguida 
de la Cerdanya (14,5%) i l’Alt Empordà (13,3%). En darrer lloc, 
quant al sector industrial, la Garrotxa –comarca amb el 
18,4% d’empreses dedicades al sector– és on s’ha donat una 
major reducció d’empreses en termes relatius (-3,7%) el 2019. 
Al Ripollès i Gironès, les disminucions interanuals han estat 
més moderades (inferiors a l’1%). En el cas de les comarques 

Mapa 4.6
Afiliacions a la Seguretat Social1. Any 2019

(Taxes de variació interanual, en percentatge)

Prov. de Girona =  2,5%

1Dades a 31 de desembre 
Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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Gràfic 4.18
Estructura sectorial de les afiliacions. Any 2019

(En percentatge sobre el total d’afiliacions de la comarca)
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quasi 900 afiliats i un pes del 13,6%) i, a destacar també, l’Alt 
Empordà amb una concentració superior al 15% i 821 perso-
nes afiliades més. A la construcció, la tendència ha estat positi-
va amb creixements dels afillats al sector a tots els territoris ex-
cepte al Ripollès –que perd 59 afiliacions el 2019. Així doncs, 
els creixements han fluctuat entre la variació molt moderada del 
0,1% del Pla de l’Estany i el 3% del Gironès i la Cerdanya. En 
termes absoluts, són les comarques que concentren el major 
volum de treballadors dedicats a la construcció, les que aporten 
més llocs de treball. Només el Baix Empordà concentra quasi 
un quart de les afiliacions i ha sumat 131 de noves fins a superar 
les 6.600 el 2019, seguida en pes pel Gironès –amb el 23% del 
total– que suma quasi 190 afiliacions fins a les 6.203. En tercer 
lloc, cinc de les vuit comarques de Girona augmenten l’afiliació 
a la indústria (entre el 3,4% de l’Alt Empordà i e 10,5% de la 
Selva), mentre que a tres disminueixen amb intensitats diferents 
segons el territori –el Gironès (3,5%), el Ripollès (-1,8%), i el Baix 
Empordà (-1%). En el cas de les comarques amb evolucions 
positives, destaca significativament la Selva amb un increment 
relatiu del 10,5% fins a assolir les 16.550 afiliacions (quasi 1.600 
més que el 2018). És la tercera comarca per darrere de la Gar-
rotxa i el Pla de l’Estany amb una major de proporció d’afiliaci-
ons a la indústria sobre el total de la comarca (28,8%). A força 
distància, la Garrotxa, comarca amb major pes de treballadors 
al secor sobre el total (39,4%), suma 625 nous llocs de treball 
fins a comptabilitzar un total de 9.903 el 2019. I, en tercer lloc, 
destacar l’augment de l’Alt Empordà amb 182 persones afilia-
des més, assolint així els més de 5.600 llocs de treball. En el cas 
de les reduccions, només destacar el Gironès, comarca on el 
pes de l’afiliació industrial és del 10,1% i que ha reduït el volum 

fins als 10.275) (mapa 4.6). D’entre les comarques que han 
augmentat el volum d’afiliacions, sis ho han fet al nivell o per so-
bre de la mitjana provincial (2,5%) amb valors relatius que fluc-
tuen entre el 2,5% de l’Alt Empordà i el 5,9% de la Selva. En 
valor absolut, aquesta darrera comarca suma pràcticament 
3.200 afiliacions fins a les 57.559 el 2019 –segona comarca en 
concentració d’afiliacions per darrere del Gironès amb el 19% 
del total. També, el Gironès, l’Alt Empordà i el Baix Empordà 
són de les comarques on més han crescut els llocs de treball: 
1.808, 1.093 i 1.039 afiliacions, respectivament. El Gironès 
concentra poc més d’un terç dels afiliats de la província, i l’Em-
pordà –les comarques de l’Alt i Baix–, el 28% conjuntament. 

Les mateixes xifres analitzades per grans sectors d’activitat 
(quadre 4.5), mostren que l’afiliació ha augmentat pràctica-
ment de manera generalitzada a totes les comarques als ser-
veis i la construcció, i que a la indústria i l’agricultura les ten-
dències han estat més heterogènies segons el territori el 2019. 

Quant als serveis, els resultats són molt positius amb variaci-
ons interanuals que han fluctuat entre el 0,6% del Ripollès i el 
Pla de l’Estany, i el 4,8% de la Selva. Respecte a la mitjana de la 
província (2,7%) hi ha tres comarques que han crescut per so-
bre: la Selva, la Cerdanya (4,7%) i el Baix Empordà (3,1%). Si 
s’analitzen els creixements en valor absolut, les comarques 
amb major concentració d’afiliats han estat les més dinàmiques 
aquest 2019. El Gironès, on s’ubiquen el 40% dels treballadors 
als serveis de la província, suma poc més de 2.000 afiliacions 
fins a les més de 89.700. Li segueixen la Selva (amb un pes del 
15,8% i més de 1.600 llocs de treball), el Baix Empordà (amb 
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d’afiliacions en 390. Finalment, pel que fa a l’agricultura, el Pla 
de l’Estany i la Cerdanya són les comarques amb major propor-
ció de població ocupada dedicada al sector, un 4% i 3,2% res-
pectivament, de totes les comarques. En aquests dos territoris, 
els llocs de treball han augmentat un 2,1% en el primer, mentre 
que han disminuït un 2,5% en el segon (gràfic 4.18). 

Si en lloc de la seu de l’empresa, s’atén a la residència padro-
nal de l’afiliat, les afiliacions han augmentat a totes les comar-
ques sense excepció, però amb menor intensitat que en els 
llocs de treball per seu del compte de cotització. Amb un crei-
xement mitjà provincial de l’1,9%, hi ha quatre comarques on 
s’observen increments superiors: el Baix Empordà (2,6%), la 
Selva (2,2%), la Cerdanya (2,1%) i l’Alt Empordà (2%). A la resta, 
les variacions han estat per sobre de l’1,1%, amb el Ripollès 
que, tot i haver registrat un descens de les afiliacions per seu 
d’empresa (-0,6%), segons la residència padronal aquestes 
han augmentat un 1,1%. Totes les comarques de la província, 
llevat del Gironès i la Cerdanya, tenen un major nombre d’afiliats 
segons residència que d’afiliacions segons el domicili del comp-
te de cotització. De mitjana, les afiliacions segons la seu de 
l’empresa representen el 99,5% dels afiliats segons residència. 
Per comarques, els percentatges que oscil·len entre el 81,1% 
(Baix Empordà) i el 99,4% (la Garrotxa). Al Gironès i la Cerdanya, 
aquestes proporcions són del 130,7% i 101,2%, en cada cas, 
el que implica que un 30% i 1,2% dels treballadors, respectiva-
ment, resideix fora d’aquesta comarca.

Quant a l’atur registrat, per primer cop des de l’inici de la recu-
peració econòmica, no hi ha hagut un descens generalitzat del 

nombre d’aturats el 2019. A la Garrotxa, el Pla de l’Estany i el 
Gironès s’han registrat uns augments del 0,5% en els primers 
dos casos i de l’1,3% en el segon. En termes absoluts, els aug-
ments són molt moderats en les dues primeres comarques, 
menys de 10 persones aturades més, i en el cas del Gironès 
l’augment és de 117 fins als 9.363 aturats (el 25% del total de 
la comarca). Cal recordar, que els tres són territoris on l’afiliació 
neta ha augmentat per sobre de l’1,7%, senyal d’un possible 
augment de la població activa (conjunt de població en edat de 
treballar ocupada o en cerca activa d’ocupació). Pel que fa a la 
resta de comarques, on l’atur ha disminuït, a la Selva –comarca 
amb més aturats de la província– disminueix en 275 persones 
aturades i se situa en les 9.533. Segons el volum d’aturats, li 
segueixen l’Alt Empordà amb un total de 7.808 (355 menys que 
el 2018) i el Baix Empordà (544 menys i poc més de 6.700). 

Tot i l’augment de l’atur registrat a certes comarques, la taxa 
d’atur registral (població aturada sobre població activa) s’ha 
reduït a totes les comarques, excepte al Gironès on s’ha man-
tingut estable en el 9,9%. El 2019 les reduccions han estat 
més moderades que anys previs –comportament previsible a 
mesura que s’assoleixen els nivells propis d’equilibri en un 
context de creixement econòmic–, i han oscil·lat entre els -1,1 
punts del Baix Empordà i el -0,1 p.p. de la Garrotxa. Segons 
magnitud de la taxa, la Cerdanya compta amb la menor taxa 
amb diferència (5,2%), seguida del Ripollès (7,2%) i la Garrot-
xa (7,5%). En l’altre extrem, i per sobre de la mitjana catalana 
(10,6%), se situen: la Selva (13%), l’Alt Empordà (12,6%) i el 
Baix Empordà (11,9%). En els dos primers casos la taxa s’ha 
reduït un 0,5% i 0,7%, respectivament (mapa 4.8). 

Mapa 4.7
Atur registrat1. Any 2019

(Taxes de variació interanual, en percentatge)

Prov. de Girona = – 2,9%

1Dades a 31 de desembre 
Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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Quadre 4.6 
Dades econòmiques bàsiques de les comarques. Any 2019

   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 19/18 Nombre 19/18 Nombre1 19/18 Nombre1 19/18 Nombre1 19/18 Nombre1 19/18 20191

Alt Empordà 141.339 0,5 38.989 2,4 5.491 0,2 45.615 2,5 53.932 2,0 7.808 -4,3 12,6%

Baix Empordà 134.359 0,7 30.821 4,0 5.227 1,0 41.406 2,6 51.062 2,6 6.718 -7,5 11,9%

Cerdanya 18.192 1,7 3.510 6,6 1.076 0,4 8.389 4,3 8.289 2,1 432 -1,4 5,2%

Garrotxa 57.590 1,7 10.739 10,4 1.975 -0,3 25.111 3,1 25.252 1,7 2.103 0,5 7,5%

Gironès 193.908 1,6 44.244 6,4 7.467 0,2 107.414 1,7 82.190 1,5 9.363 1,3 9,9%

Pla de l’Estany 32.293 0,9 5.130 3,7 1.252 -0,2 13.208 1,8 14.468 1,3 1.099 0,5 8,3%

Ripollès 25.087 0,3 2.741 9,2 916 -1,2 10.275 -0,6 10.617 1,1 830 -8,8 7,2%

Selva 171.617 1,5 37.814 6,2 5.296 -0,3 57.559 5,9 65.037 2,2 9.533 -2,8 13,0%

Província de Girona 771.044 1,2 173.695 5,2 28.561 0,2 307.962 2,5 309.455 1,9 37.745 -2,9 10,8%

Catalunya 7.675.217 1,0 1.468.433 6,4 258.030 0,1 3.339.223 1,8 3.277.565 1,7 388.124 -1,2 10,6%

1 Dades a 31 de desembre
Font: Idescat, INE, MTAS i Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya 

Mapa 4.8
Taxa d’atur registral1. Any 2019

(En percentatge)

Prov. de Girona = 10,8%
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La Cambra de Barcelona, en col·laboració amb la resta de 

cambres de comerç catalanes, s’ha dotat d’un pla d’acció 

per als propers anys que té com a objectiu bastir un nou mo-

del econòmic amb perspectiva 2030-40, centrat en desenvo-

lupar el màxim potencial de l’economia de Catalunya.

Aquest projecte consta de quinze eixos d’acció1 que es fona-

menten sobre quatre pilars: una economia de més valor afe-

git, més internacionalitzada, mediambientalment més soste-

nible i socialment més responsable. I disposar d’una xarxa 

d’infraestructures de transport descentralitzada és un dels 

quinze eixos considerats.

La vertebració de Catalunya és la clau per assolir un grau de 

desenvolupament i benestar equilibrat. Una distribució de la po-

blació i de l’activitat econòmica sobre el territori que compagini 

sostenibilitat i competitivitat amb un horitzó de llarg termini reque-

reix la dosi justa d’infraestructures i serveis de transport. Una dosi 

prou alta (i eficient) perquè les distàncies es calculin en minuts i no 

en quilòmetres i prou afinada en extensió i ritme de provisió per 

evitar comprometre la seva viabilitat socioeconòmica i ambiental. 

El repte és que el mapa que acabin configurant les xarxes 

d’infraestructures de transport s’assembli al país que volem i 

en els terminis que ens agradaria.

El punt de partida

El desenvolupament econòmic i social de Catalunya es veu 

condicionat per la capacitat de crear les condicions de compe-

titivitat apropiades tant per generar nova activitat econòmica 

com per incrementar la productivitat de les empreses ja exis-

tents. Això requereix, entre altres factors, disposar d’una dota-

ció adequada d’infraestructures i de serveis de transport2.

El futur proper es continuarà caracteritzant per un elevat cost 

d’oportunitat dels fons públics, així que les inversions en infraes-

tructures resultaran limitades (encara que augmenti la disponibili-

tat de fons europeus). Per tal d’assolir una major previsibilitat en 

els terminis de posada en servei de les actuacions en curs, cal-

dria esperar criteris clars i transparents de rendibilitat social, eco-

nòmica i ambiental per a la seva priorització, a més de compro-

misos ferms en l’execució dels pressupostos aprovats. 

La xarxa d’infraestructures catalana necessita solucions ur-

gents per garantir la competitivitat del teixit empresarial. Amb 

una dotació eficient d’infraestructures portuàries i les aero-

portuàries en ple procés de revisió de la seva planificació, el 

repte de futur passa per resoldre amb eficiència els desequi-

libris actuals de la xarxa viària i de la xarxa ferroviària de pas-

satgers, a més de la xarxa ferroviària de mercaderies i les no-

ves necessitats logístiques del territori.

Més enllà de fer una llista, que seria llarga, amb les obres que 

es necessiten, el que convé a l’economia catalana és garantir 

que es podran pagar aquelles que es decideixin impulsar, mo-

bilitzant el finançament necessari per fer realitat els objectius i 

evitant que els plans acabin al fons d’un calaix. El Corredor del 

Mediterrani; la xarxa ferroviària de rodalies i regionals; la mo-

dernització de la xarxa viària d’alta capacitat i de les carreteres 

convencionals. Considerant també les actuacions i trams de 

nova construcció pendents d’execució en tots els modes i en 

tots els nodes (ports, aeroports, estacions i terminals). 

En definitiva, la provisió d’infraestructures al nostre país ne-

cessita del compromís de les administracions públiques im-

plicades en aquesta matèria per mantenir una visió a llarg ter-

mini adaptada a la realitat i compromesa amb l’interès general 

de l’economia i de les persones. 

En primer terme, això passa perquè l’administració de l’Estat 

executi les inversions de la seva competència sense dilaci-

ons: les que estan començades, les que van endarrerides, les 

que estan aturades i les que estan encara en algun estadi de 

tramitació administrativa prèvia a la seva efectiva execució. 

Encara més, si es dona el cas que el sector públic estatal no pot 

sostenir el ritme d’execució compromès, hauria de transferir di-

rectament a la Generalitat de Catalunya els corresponents re-

cursos econòmics o els actius equivalents. Cal evitar per tots 

COM SERÀ EL MAPA DE LES INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT A 
CATALUNYA EL 2030? 

Cristian Bardají i Rubén López  
Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona

1 https://www.cambrabcn.org/cat3040l
2 Impacte econòmic del dèficit d’inversió en infraestructures de l’Estat a Catalu-

nya. Estudis Monogràfics Cambra. Núm. 2. Cambra de Comerç de Barcelona. 
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esmentat, a Catalunya el repte de futur passa per resoldre 

amb eficiència els desequilibris actuals de la xarxa viària i de 

la xarxa ferroviària, tant de passatgers de curta distància 

(especialment d’àmbit metropolità) com de mercaderies. 

     D’aquesta manera, entre les qüestions que caldrà afrontar 

sense dilacions per revertir els efectes palesos de la manca 

d’execució d’inversions i de desenvolupament de projectes 

que s’ha patit els darrers anys, destaquen la inversió en roda-

lies (per mitigar la congestió als accessos metropolitans de 

Barcelona i per combatre la creixent preocupació per la qua-

litat de l’aire i els seus efectes sobre la salut de les persones), 

així com la inversió en la xarxa viària convencional (tant per 

millorar les connexions entre les vies d’alta capacitat i la xarxa 

local urbana, com per superar l’actual esquema radial). 

4.  La maduresa de l’oferta de la xarxa de transport existent a 

Catalunya (malgrat les mancances descrites), apunta que 

les necessitats de futur per a un creixement econòmic sos-

tenible requeriran dedicar una major atenció a la gestió de 

la demanda que a l’increment de l’oferta. 

     En aquesta línia, caldrà incorporar a la presa de decisions so-

bre inversions indicadors de seguiment que vagin més enllà 

de la quantificació de l’estoc de capital en infraestructures, del 

percentatge d’inversió en infraestructures de mobilitat respec-

te del PIB o del grau d’execució de les inversions pressupos-

tades. Serà necessari incorporar progressivament conceptes 

vinculats al nivell de servei, la intensitat d’ús i la qualitat perce-

buda pels usuaris dels diferents tipus de transport com a fac-

tors de selecció clau per a l’aplicació dels recursos econòmics 

disponibles i la priorització de les actuacions planificades. 

     Totes les dades generades (i publicades en format obert) du-

rant el confinament provocat per la pandèmia de la Covid-19 

apunten decididament en aquesta direcció, superant reticèn-

cies i vells prejudicis sobre la conveniència de destinar recur-

sos a la seva obtenció i explotació. 

5.  Tant la dotació de noves infraestructures com la gestió de 

l’oferta existent en un context de creixent digitalització i auto-

matització de les solucions de transport (tant de transport 

públic com de transport privat, tant de transport de passat-

gers com de transport de mercaderies) requeriran, per tal de 

ser efectives, d’una major coordinació a nivell estratègic, 

executiu i operatiu entre els diferents nivells d’administració 

que actualment són titulars d’infraestructures de mobilitat a 

Catalunya en general i a l’àrea metropolitana de Barcelona en 

particular. Si arriben nous consorcis o agències i funcionen 

bé, serà un bon senyal per al progrés de l’economia catalana.

els mitjans possibles generar una espiral de promeses pressu-

postàries incomplertes i que el dèficit en la dotació de capital en 

infraestructures de Catalunya s’ampliï enlloc de reduir-se. 

Tot això, sense oblidar que el context de limitació dels recur-

sos públics farà necessari replantejar al conjunt de les admi-

nistracions les polítiques d’inversió per tal d’explorar vies 

complementàries al finançament estrictament pressupostari.

Les capes del nou mapa

A continuació, s’enuncien els cinc elements que es conside-

ren de referència per a la política d’inversions en infraestruc-

tures de mobilitat a Catalunya de la propera dècada3 i que 

condicionaran l’aspecte final del mapa de l’any 2030 com a 

evolució de l’actual: 

1.  En un període en què la capacitat del sector públic per con-

tinuar impulsant el creixement econòmic per la via de la in-

versió serà més limitada que en dècades anteriors, i davant 

de la necessitat d’aprofundir la renovació de les bases de 

competitivitat de l’economia catalana, cal replantejar deci-

didament la política d’inversions, prioritzant el criteri d’efi-

ciència i de rendibilitat social, ambiental i econòmica de la 

inversió per sobre d’altre tipus de criteris. 

2.  La limitació dels recursos públics tindrà conseqüències im-

portants perquè serà encara més necessari tant l’avaluació 

de les inversions, l’anàlisi cost-benefici, la racionalització de 

les despeses, la millora de l’agilitat i la transparència dels 

procediments administratius, com l’obtenció de finança-

ment no només per a la construcció de noves inversions, 

sinó sobretot per al manteniment de les ja construïdes. 

     En aquest sentit, s’albira una etapa d’increment dels meca-

nismes de col·laboració público–privada, de pagament per 

disponibilitat i de pagament per ús com a complement a 

l’execució d’inversions en infraestructures de mobilitat per 

la via pressupostària ordinària. 

3.  De cara als propers anys, la nova política d’inversió en infra-

estructures haurà de prioritzar la solució als principals pro-

blemes de congestió i de connectivitat que afecten la mobi-

litat quotidiana de persones i mercaderies. Com ja s’ha 

3 Bardají, C. i Poveda, C (2018) “30 anys d’inversions en infraestructures 
de mobilitat a Catalunya: balanç i perspectives de futur”. Ponència pre-
sentada al 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya organitzat pel 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.
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L’enfocament de projectes

El mapa de les infraestructures de transport a Catalunya de l’any 

2030 serà el reflex de les respostes que com a societat siguem 

capaços de bastir davant dels reptes globals del canvi climà-

tic, la transició energètica i la digitalització de l’economia. I la 

millor manera d’afrontar un problema tan complex com aquest 

és descompondre’l en unitats més petites, el que en el nostre 

cas s’ha traduït en l’adopció d’un enfocament de projectes. 

Des d’una perspectiva de desenvolupament econòmic i de 

mobilitat sostenible, tot seguit s’enumeren els principals pro-

jectes d’infraestructures de transport que ha d’afrontar inex-

cusablement l’economia catalana els propers anys. Es tracta 

d’una aproximació sintètica a cadascun dels àmbits conside-

rats, però que en conjunt dibuixa un horitzó multimodal, menys 

dependent del carboni i més eficient en l’ús del territori.

El Corredor del Mediterrani

Tal com recull l’Agenda catalana del corredor mediterrani4, 

impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, aquest corredor constitueix un sis-

tema de transport estratègic per a Catalunya, atès que per-

met connectar les principals àrees d’activitat econòmica amb 

la resta de la península Ibèrica i amb Europa.

4 http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/corredor_
mediterrani/

És un eix prioritari tant per vertebrar el país i donar resposta a 

les necessitats de mobilitat, com per garantir la competitivitat 

de l’economia. S’ha d’entendre com un projecte multimodal i 

global, conformat pel conjunt de les infraestructures ferrovià-

ries, viaries, portuàries, aeroportuàries i logístiques, junt amb 

els serveis de viatgers i mercaderies que circulen per aques-

tes infraestructures.

En clau ferroviària, el Corredor del Mediterrani és una eina 

d’impuls de la sostenibilitat del transport i de la lluita contra el 

canvi climàtic, amb un potencial encara per explotar sobretot 

a l’hora de moure mercaderies a escala peninsular i europea 

amb seguretat, eficiència i rapidesa. 

Tres són els objectius específics de desenvolupament del 

Corredor del Mediterrani, que es despleguen en vuit projectes 

estratègics (tal com mostra el Gràfic 1):

1.  Capacitat: dotar de la capacitat necessària a la xarxa d’infra-

estructures, mitjançant l’eliminació de colls d’ampolla exis-

tents i la creació dels enllaços d’infraestructures que falten.

2.  Interoperabilitat: garantir que qualsevol operador ferroviari 

tingui accés a la xarxa ferroviària catalana igual que ho té la 

resta d’Europa amb uns estàndards homogenis.

3.  Intermodalitat: garantir l’articulació entre els diferents mo-

des de transport del corredor i una connexió fluida entre els 

nodes i els arcs que el conformen.

Gràfic 1
Projectes estratègics del Corredor del Mediterrani

Font: Agenda catalana del corredor mediterrani, Generalitat de Catalunya, 2018.
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La xarxa viària d’alta capacitat i les carreteres 
convencionals

El primer que cal tenir present és que a Catalunya hi ha 

12.000 quilòmetres de carreteres i que la seva titularitat està 

repartida: el 15% de l’Estat, el 50% de la Generalitat i el 35% 

de les Diputacions. 

El segon element de reflexió és que d’aquests 12.000 quilòmetres, 

el 13% són vies d’alta capacitat. És a dir, que tenim gairebé 1.600 

quilòmetres d’autopistes, autovies i carreteres desdoblades.

Si ampliem el concepte de vies d’alta capacitat fins a vies d’altes 

prestacions, aleshores tenim una xarxa de 1.648 quilòmetres. 

D’aquest total, el 52% és de l’Estat (860 quilòmetres) i el 46% és 

de la Generalitat (762 quilòmetres). A més, d’aquests una mica 

més de 1.600 quilòmetres, 588 són de peatge explícit, 343 són 

de peatge a l’ombra i 717 són de vies no concessionades.

Això vol dir que, per als conductors, hi ha un 36% de xarxa 

d’altes prestacions que és de pagament explícit. El 64% res-

tant és de lliure circulació (que no vol dir que sigui gratuïta).

Ampliant el focus, la xarxa de carreteres a Espanya té una lon-

gitud aproximada de 166.000 quilòmetres, dels quals el Minis-

teri de Foment en gestiona aproximadament el 16% (26.393 

quilòmetres). D’aquest total, 2.207 són autopistes de peatge, 

9.281 són autopistes lliures de peatge i autovies, 486 són car-

reteres multicarril i 14.419 són carreteres convencionals.

Així, del conjunt d’11.488 quilòmetres de vies d’altes prestaci-

ons (la suma d’autopistes i autovies) gestionats pel Ministeri, 

2.207 són autopistes de peatge a l’usuari, 1.042 són conces-

sions de peatge a l’ombra i la resta són gestionats directament 

mitjançant contractes de serveis de conservació integral.

Sintetitzant, les autopistes objecte de concessió amb peatge 

a l’usuari al conjunt d’Espanya sumen 2.755 quilòmetres, 

dels quals 2.207 són titularitat de l’Estat i 548 són gestionats 

per altres administracions públiques (de Catalunya, País 

Basc, Navarra, Galícia i Balears). Per tant, ara mateix, els 588 

quilòmetres de vies amb peatge directe de Catalunya repre-

senten el 21,3% dels 2.755 quilòmetres que hi ha a Espanya.

En definitiva, la situació actual es tradueix en una absència de mo-

del de finançament i gestió de la xarxa viària de Catalunya i, per 

extensió, d’Espanya. Aquest fet provoca desequilibris territorials i 

entre usuaris junt a ineficiències funcionals i financeres. El propi 

Ministeri de Foment assumeix que el manteniment de la xarxa ac-

tual de carreteres disposa de recursos insuficients des de fa anys.

La xarxa ferroviària de rodalies i regionals

El servei de Rodalies de Catalunya engloba els serveis ferro-

viaris interurbans titularitat de la Generalitat de Catalunya 

prestats per l’operadora RENFE sobre la xarxa gestionada 

per l’ADIF als nuclis de Barcelona, Camp de Tarragona, Giro-

na i Lleida, a més dels Regionals (antics serveis de mitjana 

distància de la xarxa convencional).

Les principals problemàtiques del servei des del punt de vista 

de l’usuari són:

1.  Baixa fiabilitat: incompliment dels horaris comercials.

2.  Oferta no servida o inferior a la demanda: àmbits amb de-

manda no servida (T1 aeroport) o inadequada a les neces-

sitats de freqüències o capacitat (R1 i R3). 

3.  Baixa intermodalitat: baixa interconnexió amb altres modes 

de transport.

4.  Accessibilitat incompleta: servei no accessible o amb tra-

ves a la mobilitat.

En aquest cas, les necessitats d’actuació inclouen una part 

d’infraestructura i una part de prestació del servei. En relació 

amb la infraestructura, les actuacions passen per la millora de 

la fiabilitat, l’increment d’oferta, la modernització de les esta-

cions, els nous intercanviadors i la modernització de les ins-

tal·lacions de seguretat. Pel que fa a la prestació dels serveis, 

el futur passa per un nou pla de serveis (inclosa la migració 

del llarg recorregut i dels regionals d’altes prestacions a la lí-

nia d’alta velocitat), la renovació del material mòbil i un pla 

integral de comunicació al client.

Per fer-ne front, la Generalitat de Catalunya reclama a l’admi-

nistració de l’Estat el compliment del traspàs en tot el seu 

abast, el que inclou la transferència dels recursos econòmics 

per cobrir el dèficit d’explotació i la segregació de la unitat de 

negoci Rodalies Catalunya.

Per al seu desplegament efectiu, s’ha arribat a la conclusió 

que el que es necessita és més un conveni amb contingut 

econòmic que no un nou Pla de Rodalies, que obligui a l’ad-

ministració de l’Estat a l’execució de les inversions en infraes-

tructures, i amb un programa d’actuacions planificades que 

prevegi la transferència dels recursos econòmics a la Genera-

litat en cas d’incompliment.
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Per tant, es tracta d’una oportunitat singular per definir un 

model de gestió de la xarxa viària sostenible econòmicament 

al llarg del temps. És més, el venciment de les principals con-

cessions d’autopistes de Catalunya entre 2019 i 2021 també 

sustenta aquest nou escenari per al finançament i la gestió 

del conjunt de la xarxa viària. 

En aquest context, la proposta de futur de la Generalitat és la 

vinyeta catalana: una tarifa plana que pagarien tots els usua-

ris, amb una tarifa anual per a residents i una segona moda-

litat de tarifes temporals per al trànsit de pas que aportaria 

fins a un 30% dels ingressos del sistema. És a dir, la Genera-

litat proposa el pagament per ús per un determinat període 

de temps, a tota la xarxa viària (independentment de la seva 

titularitat), i afectant tant als turismes com als vehicles 

pesants. 

En conjunt, la vinyeta permetria assumir totes les necessitats 

del model, incloses les despeses transitòries i els saldos de 

compensació pendents a favor de les actuals empreses con-

cessionàries.

Qualsevol nou sistema de finançament hauria de facilitar la 

gestió de la mobilitat en el seu conjunt, motiu pel qual seria 

més eficient tendir cap a un model de pagament per ús per 

distància recorreguda i tarifa variable en funció de la conges-

tió. A més, resulta imprescindible un marc de col·laboració 

entre les diferents administracions i entre el sector públic i el 

sector privat per a la racionalitat global del model i per a la 

gestió de la transitorietat. 

Dit d’una altra manera, es requereix una visió compartida entre 

Estat i Generalitat perquè la solució que s’adopti a la xarxa viària 

espanyola sigui coherent amb la que s’adopti a la xarxa viària 

catalana. Igualment, cal una visió compartida entre el sector pú-

blic i el sector privat per facilitar la transició entre la situació ac-

tual i el futur model, donat que a Catalunya seguiran quedant 

472 quilòmetres de vies en concessió més enllà del 2021.

I una opció possible és el traspàs de totes les carreteres ti-

tularitat de l’administració de l’Estat a Catalunya a la Gene-

ralitat (seguint l’exemple del que ja succeeix al País Basc), 

que facilitaria una gestió integral de la xarxa des de tots els 

punts de vista. 

Els ports

Dins del sistema gestionat per l’organisme públic Puertos 

del Estado, en només sis ports principals (els dos catalans 

més València, Algesires, Las Palmas de Gran Canària i Bil-

bao) es concentra més del 95% del tràfic de contenidors. El 

Gràfic 2 mostra l’evolució del nombre total de contenidors 

des de l’any 2005, i es constata que el tràfic ha anat crei-

xent (més del 50% en termes acumulats) al mateix temps 

que s’ha anat concentrant als tres ports més grans (Valèn-

cia, Algesires i Barcelona).

Barcelona ocupa el tercer lloc en nombre total de conteni-

dors, havent registrat els darrers tres anys un procés d’ex-

pansió notable i després d’haver viscut un període d’aparent 

estancament entre 2009 i 2016. Perquè, com mostra el Gràfic 

3, el que ha passat a Barcelona és que el tràfic directe O/D 

Gràfic 2
Evolució del tràfic total de contenidors. Milions de TEU*

AlgesiresValència TarragonaLas Palmas BilbaoBarcelona

2005 200820072006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
*Twenty-foot Equivalent Unit (unitat estàndard de mesura de la capacitat d’un contenidor).
Font: Elaboració pròpia amb dades de les Autoritats Portuàries i Eurostat.
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En aquest context, el principal repte infraestructural de futur 

per als ports catalans és la seva accessibilitat terrestre, tant 

viària com ferroviària. A més de la seva contribució efectiva a 

la descarbonització de les cadenes logístiques globals de les 

quals formen part. D’aquí la importància de la connexió fer-

roviària al Corredor del Mediterrani dels ports de Barcelona i 

Tarragona, de la gradual instal·lació de l’ample estàndard als 

trams peninsulars dels corredors transeuropeus de merca-

deries i de la necessitat de proveir serveis multimodals de 

transport (tipus autopista ferroviària) entre els ports i els prin-

cipals àmbits de producció i de consum per estendre l’abast 

del seu hinterland. 

(origen – destinació) ha anat creixent de forma sostinguda, 

fins i tot reduint la distància que la separa del port de València.

Per contra, on l’evolució ha estat menys favorable és amb el 

tràfic de contenidors de transbordament, on València i Algesires 

han eixamplat el seu avantatge respecte de Barcelona, fruit de 

l’especialització competitiva al mercat de les seves terminals.

Per complementar aquesta anàlisi, s’han caracteritzat els prin-

cipals països d’origen o destinació de les mercaderies que pas-

sen per Barcelona en contenidor (veure Gràfic 4), i es constata 

la creixent internacionalització del tràfic marítim així com l’elevat 

grau de diversificació d’aquests intercanvis comercials. Més 

concretament, es referma la posició de la Xina com a primer 

mercat i es consoliden els tràfics mediterranis (Algèria i Turquia).

Gràfic 4
Evolució dels cinc principals mercats de contenidors del port de Barcelona. 

Milers de TEU*

AlgèriaXina continental TurquiaEspanya EUA

2005 200820072006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
*Twenty-foot Equivalent Unit (unitat estàndard de mesura de la capacitat d’un contenidor).
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.
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Gràfic 3
Evolució del tràfic de contenidors O/D. Milions de TEU*

AlgesiresValència TarragonaLas Palmas BilbaoBarcelona

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
*Twenty-foot Equivalent Unit (unitat estàndard de mesura de la capacitat d’un contenidor).
Font: Elaboració pròpia amb dades de les Autoritats Portuàries i Eurostat.
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Els aeroports

Els darrers estudis prospectius5 de la Cambra de Comerç de 

Barcelona sobre l’activitat aeroportuària a Catalunya conclo-

uen que l’aeroport de Barcelona podria arribar a acollir 90 mi-

lions de passatgers l’any 2030 amb una estratègia de creixe-

ment sostenible del tràfic aeri i un enfocament equilibrat per a 

la gestió del seu impacte acústic. 

Assolir un volum de tràfic tant elevat exigiria afrontar abans 

diferents reptes de futur. En clau estratègica, el primer requisit 

seria consensuar quins són els tràfics estratègics per a l’eco-

nomia de Barcelona i de Catalunya, atès que el mix d’aero-

naus condiciona la capacitat en termes d’operacions horàries 

de les diferents configuracions de pistes. I, coordinadament, 

posar en valor la complementarietat dels aeroports de Girona 

i Reus respecte a Barcelona.

Un altre repte majúscul és la capacitat de gestió dels efectes 

generats per l’impacte acústic de l’activitat aeroportuària, 

perquè la població exposada varia notablement en funció de 

l’operativa de pistes considerada, tot i que el seu ordre de 

magnitud a Barcelona – el Prat és inferior al d’altres aeroports 

europeus de referència. 

El camí per fer compatible un horitzó 2030 amb 90 milions de 

passatgers anuals i la preservació de l’equilibri territorial in-

clou com a mínim cinc recomanacions: 

1.  Foment de la desestacionalització del tràfic de passatgers, 

tant diària (hora punta / hora vall) com anual (hivern / estiu). 

Aquest és el principal desequilibri del mercat de transport 

aeri a Catalunya, en termes d’infrautilització de la capacitat 

existent o de prestació de serveis ineficients o de baixa 

qualitat, que condiciona la configuració del conjunt de 

l’oferta aeroportuària, tal com mostra el Gràfic 5.

2.  Millora contínua dels procediments operatius, per tal d’anar op-

timitzant l’operativa de les pistes amb els nous procediments 

que redueixen la distància segura entre avions consecutius 

3.  Repartiment equilibrat dels beneficis econòmics generats 

per l’activitat aeroportuària entre els municipis del seu en-

torn, donat que també en suporten les càrregues.

4.  Adaptació de l’operativa de pistes (segregades, indepen-

dents, mixtes…) a l’evolució del tràfic, per donar resposta 

al creixement esperable. 

5.  Gestió dels usos del sòl a l’entorn de l’aeroport de Barce-

lona, per tal d’establir restriccions al creixement urbanístic 

a la seva zona d’influència directa.

Per últim, val la pena destacar la previsió de desenvolupar la 

ciutat aeroportuària, que passa per la comercialització de 328 

ha. a l’entorn de l’aeroport de Barcelona. Es tracta d’una gran 

oportunitat per al desenvolupament de sòl per a activitats 

econòmiques d’alt valor afegit en clau de Barcelona metropo-

litana, inclosa la logística.
5 Josep Tarradellas Barcelona – el Prat. Un aeroport amb capacitat per 
acollir 90 milions de passatgers l’any 2030? Cambra de Comerç de Bar-
celona. Juny de 2019.

Gràfic 5
Estacionalitat del tràfic de passatgers als aeroports catalans. 2019. 

Percentatge respecte al mes amb major nombre de passatgers

ReusGironaBarcelona

GEN ABRMARFEB MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.
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Per tant, els propers mesos i segurament anys tenim al da-

vant una clara oportunitat de laminar les hores punta de la 

mobilitat metropolitana, les que determinen el dimensiona-

ment de les infraestructures i dels serveis de transport (i els 

nivells de congestió i contaminació), només amb canvis orga-

nitzatius a les llars i a les empreses. 

En aquest sentit, la mobilitat a la ciutat de Barcelona continua re-

querint actuacions estructurals d’un elevat volum d’inversió, es-

pecialment en transport públic, per mitigar la congestió als seus 

accessos i per combatre els problemes de qualitat ambiental.

Més concretament, la solució eficient a les necessitats reals 

de mobilitat de les persones requerirà més metro (tram cen-

tral L9) i millors serveis de mobilitat compartida. Per la seva 

banda, la solució eficient a les necessitats reals de mobilitat 

vinculada a l’activitat econòmica requerirà la gestió de la 

capacitat als accessos viaris i la regulació efectiva de l’ocupa-

ció de l’espai públic a l’interior de la ciutat pels nous models 

de distribució urbana de mercaderies.

Abans de la pandèmia, cada dia entraven i sortien de la ciutat 

de Barcelona de l’ordre de 900.000 persones (en el conjunt 

de modes) i 460.000 vehicles. Per reduir aquesta quota del 

vehicle privat des del cantó de l’oferta caldria augmentar els 

serveis interurbans de transport públic (bus i tren). 

Per exemple, si fruit de l’aplicació de mesures com la zona de 

baixes emissions (ZBE), que limita la circulació de vehicles 

contaminants en determinats dies i franges horàries, es fixés 

l’objectiu amb horitzó 2030 de reduir un 25% el volum de ve-

hicles privats que realitzen desplaçaments metropolitans de 

connexió, caldria incrementar de l’ordre de 300.000 places la 

capacitat diària del sistema de transport públic. Això equival-

dria, a grans trets, a incrementar un 40% l’actual oferta de Ro-

dalies (400.000 places diàries) i FGC (350.000 places diàries).

Entre les actuacions ferroviàries ja planificades destaquen el 

tram central de la L9 del metro, la nova L8 per connectar les 

línies del Vallès i el Baix Llobregat dels FGC, les noves estaci-

ons intermodals de la Sagrera i del Prat o la posada en servei 

de la nova línia en construcció fins a la T1 de l’aeroport. Sen-

se descartar a la trama urbana de Barcelona un tercer túnel 

passant de Rodalies o una nova línia de penetració dels FGC 

des del Vallès. Totes obres costoses i complexes.

A la vista d’aquest plantejament, l’enfocament de demanda 

es mereix indubtablement una oportunitat per contribuir a mi-

llorar els requeriments econòmics, socials i ambientals de la 

mobilitat metropolitana.

Es tracta d’una actuació tan rellevant que justificaria la creació 

d’un instrument de gestió compartida al delta del Llobregat entre 

AENA, l’Autoritat Portuària de Barcelona i el Consorci de la Zona 

Franca, com a grans tenedors de sòl públic de clara vocació 

econòmica i productiva, al servei de la competitivitat territorial.

L’enfocament de demanda: el cas particular de 
la mobilitat metropolitana

Com ja ha estat esmentat amb anterioritat, les necessitats de 

futur de l’economia catalana requereixen que, en matèria 

d’infraestructures de transport, es dediqui una major atenció 

a la gestió de la demanda i que no es concebin només des de 

l’òptica de l’increment de l’oferta. Es tracta d’acreditar amb 

fets que la seva provisió i explotació ja no s’afronten només 

com un problema de construcció.

De fet, la pandèmia causada per la Covid-19 ha alterat els pa-

trons de mobilitat de l’economia catalana, i encara més de 

l’economia metropolitana. La situació actual amplifica el repte 

per encaixar el que ens agradaria, el que les recomanacions 

de seguretat aniran permetent i el que els recursos econò-

mics al nostre abast ens deixaran fer.

Com a societat, afrontem una ocasió única de fer evolucionar 

en positiu els patrons establerts fins ara tant de gestió de 

l’oferta com, sobretot, de gestió de la demanda de mobilitat. 

Pel cantó de l’oferta –que vol dir de quines infraestructures, 

de quins serveis de transport i de quin nivell de qualitat ens 

dotem per al desenvolupament de la nostra vida quotidiana i 

de tota l’activitat econòmica associada–, caldrà imaginació i 

valentia per encarar el futur amb menys fons públics.

En canvi, pel cantó de la demanda, la pandèmia ens ha fet 

recordar, per si ho havíem oblidat, que el nostre benestar es 

ressent sense mobilitat. Però també ens ha fet conscients 

que generàvem molts desplaçaments prescindibles. Els més 

obvis, les anades i tornades a molts llocs de treball i a moltes 

reunions presencials.

Amb l’impuls del teletreball i de les reunions telemàtiques de 

feina, la reducció de la demanda pot ser una realitat. Si a més 

es pot combinar amb una pauta horària més distribuïda al 

llarg del dia, la reducció de la pressió sobre l’oferta encara 

podria ser d’un ordre de magnitud superior. Tot això sense un 

cost econòmic significatiu, però sí havent de modificar hàbits 

socials i culturals



63MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA



MEMÒRIA 2019 CRONOLOGIA64

 Cronologia

ANY 2019

GENER

w  15/01 El Parlament del Regne Unit rebutja l’acord de sortida pactat entre el govern britànic i la Unió 
Europea.

w  29/01 La Generalitat de Catalunya aprova el decret llei que regula els vehicles amb llicència VTC, 
després de la vaga del sector del taxi el mateix mes.

FEBRER

w  12/02 Comença el judici als líders independentistes del procés al Tribunal Suprem.

w  15/02 El president de l’Estat, Pedro Sánchez, convoca eleccions després de no poder treure   
endavant els pressupostos al Congrés dels Diputats. 

MARÇ

w  07/03 EL BCE anuncia un nou paquet de mesures de liquiditat a llarg termini (LTRO) a partir del 
setembre de 2019.  

w  08/03 S’aprova el Real Decret llei 8/2019 que estableix un registre diari de la jornada laboral dels 
treballadors.  

w  21/03 El govern britànic i la Unió Europea acorden la primera prorroga pel Brexit fins al 12 d’abril 
de 2019. 

ABRIL

w  15/04 El Consell Europeu aprova mesures més estrictes sobre les emissions de CO2 dels 
turismes i furgonetes.  

w  28/04 Se celebren les Eleccions Generals al Congrés dels Diputats. Guanya el PSOE amb 123 
escons (es queda a 53 diputats de la majoria absoluta).

MAIG

w  10/05 La guerra comercial entre Estats Units i la Xina s’intensifica. Estats Units eleva un 25% els 
aranzels sobre 200.000 M$ d’importacions xineses. El govern de Xi Jimping respon amb una 
pujada d’aranzels sobre un valor de 60.000 M$ d’importacions provinents d’EUA. S’efectuaran 
altres pujades recíproques d’aranzels a l’agost i al setembre. 

w  24/05 Theresa May dimiteix com a primera ministra del Regne Unit, i al juliol és reemplaçada per 
Boris Johnson. 

JUNY

w  14/06 El Consell Europeu anuncia que Espanya surt del Procediment de Dèficit Excessiu al constatar 
que el dèficit del 2018 es va situar per sota del 3% per primer cop després de la crisi econòmica del 2008.

w  17/06 Després de les eleccions municipals del 26 de maig, Ada Colau és investida alcaldessa 
gràcies a  un acord de govern amb el PSC i als vots de la meitat dels regidors de la candidatura de 
Manuel Valls.

w  28/06 Reunió dels líders mundials pel G-20 a Osaka per tractar els desafiaments econòmics 
globals i els compromisos mediambientals. 
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w  28/06 La Unió Europea i Mercorsur arriben a un acord comercial històric. S’estima un estalvi de 
4.000 M€ anuals en aranzels a unes 60.500 empreses europees.  

w  17/06 Joan Canadell és escollit President de la Cambra de Comerç de Barcelona després que la 
candidatura Eines de País guanyés amb majoria absoluta les eleccions a la Cambra de Comerç de 
Barcelona celebrades al maig.   

JULIOL

w  08/07 La Generalitat aprova per Decret llei una pujada de l’1,5% al 2% de l’Impost sobre els Actes 
Jurídics Documentats.

w  16/07 Ursula von der Leyen és escollida presidenta de la Comissió Europea. 

w  25/07 La Comissió Europea denuncia a Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
per l’excessiva contaminació a determinades localitats, com ara Barcelona, Madrid i la zona del 
Vallès-Baix Llobregat. 

w  31/07 La Reserva Federal d’EUA reverteix la tendència dels últims anys de creixement 
progressiu dels tipus d’interès i els baixa en 25 p.b., situant-lo en l’interval 2,0-2,25%, a causa 
de la desacceleració econòmica d’EUA i les tensions geopolítiques. Posteriorment efectuarà 
dues baixades més situant-los en un rang de l‘1,50-1,75% a final d’any. 

AGOST

w  06/08 El Departament de la Vicepresidència d’Economia i Hisenda aprova una retallada de la 
despesa de les conselleries i d’empreses públiques per complir amb l’objectiu de dèficit del 
-0,1% per a l’any 2019.

SETEMBRE

w  12/09 El BCE fa públiques les noves polítiques expansives amb una retallada de 10 p.b. sobre el 
tipus d’interès de la facilitat de dipòsits i la reactivació de la compra neta d’actius en 20.000 M€ 
mensuals.

w  20/09 Standard & Poor’s eleva la qualitat del deute espanyol de A- a A. 

w  22/09 Mor Miquel Valls i Maseda, expresident de la Cambra de Comerç de Barcelona.

w  24/09 Thomas Cook, la segona operadora de viatges més important del món, fa fallida. 

OCTUBRE

w  4/10 Els EUA anuncien una pujada d’aranzels a productes espanyols, entre els quals es troben 
l’oli, el vi, els embotits i la carn de porc i altres productes alimentaris.

w  11/10 EUA i la Xina acorden suavitzar el conflicte comercial i comencen a treballar conjuntament 
en un nou acord comercial.

w  14/10 El Tribunal Suprem fa pública la sentència dels líders del procés independentista, amb 
condemnes de fins a 13 anys de presó per malversació i sedició.

w  15/10 Àmplia mobilització social en contra de la sentència del procés, amb manifestacions, talls 
de carrers i carreteres i el bloqueig de l’Aeroport de Prat.

w  28/10 El govern britànic i la Unió Europea acorden la segona prorroga del Brexit fins al 31 de gener 
del 2019.

w  31/10 Finalitza el mandat de Mario Draghi al capdavant de la presidència del BCE. El substitueix 
Christine Lagarde, antiga presidenta de l’FMI.
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NOVEMBRE

w  10/11 Se celebren, novament, Eleccions Generals a Espanya per la impossibilitat de formar 
govern. Guanya el PSOE amb 120 diputats.

DESEMBRE

w 02/12 Se celebra la Cimera del Clima (COP25) a Madrid.

w  05/12 Els països de l’OPEP acorden retallar la producció fins a 1,7 milions de barrils diaris fins 
al mes de març de 2020.

w  20/12 El Parlament del Regne Unit finalment arriba a un acord per sortir de les institucions 
europees el 31 de gener de 2020.

w  31/12 La Xina informa a l’Organització Mundial de la Salut sobre l’existència d’un nou virus 
(SARS-CoV-2) a la ciutat de Wuhan.

ANY 2020

GENER

w  01/01 Entra en funcionament la Zona de Baixes Emissions en determinats municipis de l’AMB, 
amb l’objectiu de restringir la circulació dels vehicles més contaminants en les franges horàries 
de més circulació.

w  07/01 El Congrés dels Diputats investeix Pedro Sánchez, candidat del PSOE, com a president 
del Govern espanyol.

w  20/01 El temporal “Gloria” colpeja amb força Catalunya i el litoral mediterrani, causant  danys 
materials i econòmics molt considerables.

w  23/01 El govern xinès imposa les primeres mesures de quarantena a la ciutat de Wuhan i altres 
ciutats de la província de Hubei sobre la població –un total de 20 milions de persones– amb 
l’objectiu d’evitar la propagació del coronavirus.

w  28/01 Les borses mundials, inclòs l’IBEX 35, registren la primera caiguda significativa, del 2%, 
pel temor dels inversors a un descens de l’activitat econòmica durant el 2020 a causa de la 
COVID-19. 

w  30/01 L’OMS declara l’alerta global per l’aparició del nou coronavirus.

FEBRER

w  01/02 El Regne Unit deixa oficialment de formar part de la Unió Europea. S’obre el període de 
negociació entre ambdós interlocutors per assolir un nou acord bilateral amb data prevista de 
finalització el dia 31 de desembre de 2020. 

w  01/02 El Ministeri de Sanitat confirma el primer cas de COVID-19 a Espanya, a l’illa de La 
Gomera (Canàries).

w  04/02 El Govern fa oficial la pujada del salari mínim interprofessional a 950 euros mensuals en 
14 pagues, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2020. 

w  13/02 El GSMA anuncia que cancel·la l’edició del 2020 del Mobile World Congress a causa de 
la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

w  25/02 El Departament de Salut confirma el primer positiu per COVID-19 a Catalunya. 
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MARÇ

w  03/03 El Tribunal de Justícia de la UE resol que els clients amb contractes hipotecaris vinculats a 
l’Índex IRPH podran reclamar a les entitats bancàries el pagament de més que han realitzat a 
causa d’aquestes clàusules.

w  03/03 La Reserva Federal d’Estats Units comença a abaixar els tipus d’interès de referència per 
calmar els mercats i fer front a la caiguda d’activitat a causa de la crisi sanitària mundial.

w  11/03 L’OMS qualifica de pandèmia el brot de la COVID-19. . 

w  12/03 El Govern espanyol aprova un primer paquet de polítiques econòmiques, entre les que 
destaquen mesures de liquiditat per a les petites i mitjanes empreses i una despesa addicional per 
al sistema sanitari. La Generalitat també acorda un seguit de mesures de caràcter assistencial, de 
liquiditat i pressupostàries per fer front a la COVID-19.

w  12/03 El BCE anuncia un paquet addicional de crèdits a llarg termini a tipus d’interès molt reduïts 
per a la banca i amplia el programa de compra de deute en 120.000 M€ fins a finals de 2020.

w  12/03 Malgrat les polítiques expansives del BCE, les borses mundials es desplomen. L’IBEX 35 
retrocedeix més d’un 14% en un sol dia, la pitjor caiguda de la seva història.

w  14/03 El president Pedro Sánchez declara l’estat d’alarma a Espanya davant del ràpid augment 
de casos confirmats per COVID-19.

w  17/03 El Govern espanyol aprova un segon paquet de polítiques econòmiques, amb mesures 
addicionals de liquiditat, despesa pública, d’àmbit laboral i de restricció a la inversió estrangera. 
La Generalitat anuncia un paquet addicional de mesures, com ara l’ajut des fins a 2.000 euros a 
autònoms i la moratòria de tributs propis i cedits fins que duri l’estat d’alarma. 

w  18/03 El BCE anuncia un nou paquet de compra de deute públic i corporatiu de 750.000 M€ 
amb l’objectiu de calmar els mercats financers i evitar l’augment de la prima de risc dels països 
perifèrics.

w  19/03 La Generalitat fa pública una reducció del 50% del cànon de l’aigua per a autònoms, PIMES 
i usuaris domèstics.

w  31/03 El Govern espanyol aprova un nou paquet de mesures econòmiques, entre les que destaquen 
la moratòria de cotitzacions dels autònoms i del lloguer en cas de situació de vulnerabilitat, així com 
els subsidis d’atur als treballadors en el règim de la llar i als treballadors amb contractes temporals.

ABRIL

w  12/02 L’OPEP i els estats membres aliats subscriuen un nou acord per reduir l’oferta de petro-
li en gairebé 10 milions de barrils diaris.

w  14/04 L’Estat espanyol fa públiques noves mesures econòmiques, que permet l’extensió del 
termini voluntari per presentar i pagar les declaracions i autoliquidacions tributàries en el cas 
de pimes i autònoms amb una facturació inferior als 600.000€ el 2019.

w  22/04 El Govern central aprova un paquet addicional de mesures, entre les que destaquen la 
moratòria d’arrendaments d’oficines i locals per a PIMES i autònoms, la reducció de l’IVA d’al-
guns productes i les modificacions del sistema de tributació de l’impost de societats, IRPF i IVA.

w  23/04 Els líders europeus acorden amb l’Eurogrup un paquet de 540.000 milions per promou-
re la recuperació econòmica a la Unió Europea després de la pandèmia.

w  30/04 El BCE relaxa les condicions sobre les operacions específiques a llarg termini (TLTRO III) i 
aprova un nou paquet de finançament d’emergència (PELTRO) per donar més liquiditat al sistema 
financer.





Girona estadística 2019
   Variació  Gir/Cat 

 2018 2019 (%) Catalunya 2019 2019 (%)

SUPERFÍCIE TOTAL (KM2) 5.905 5.905 - 32.108 18,4

POBLACIÓ TOTAL 761.947 771.044 1,2 7.675.217 10,0

   Població estrangera 144.720 152.308 5,2 1.159.427 13,1

POBLACIÓ OCUPADA 340.250 352.625 3,6 3.440.650 10,2

POBLACIÓ ATURADA 43.600 40.600 -6,9 426.400 9,5

Taxa d’atur (aturats/actius, en %)* 11,4 10,3 -1,1 11,0 -
Taxa d’ocupació (ocupats/població +16 anys, en %)* 55,3 56,5 1,2 54,8 -
Taxa d’activitat (actius/població +16 anys, en %)* 62,4 63,0 0,6 61,6 -

AFILIACIONS TOTAL RÈGIMS1 300.411 307.962 2,5 3.339.223 9,2

CONTRACTES1 291.426 302.449 3,8 3.346.255 9,0

   Indefinits 46.330 46.975 1,4 447.198 10,5
   Temporals 245.096 255.474 4,2 2.899.057 8,8

INFLACIÓ MITJANA ANUAL (%)* 2,0 0,7 -1,3 0,9 -

EXPORTACIONS DE BÉNS (MILIONS €)2,3 5.262 5.782 10,3 73.853 7,8

5 Principals sectors       
   Carn 1.465 1.938 32,1 3.898 49,7
   Productes químics 943 969 2,8 19.943 4,9
   Maquinària específica altres indústries 515 473 -8,4 4.496 10,5
   Altres semimanufactures 399 424 6,2 2.636 16,1
   Sucre, cafè i cacau 312 294 -6,0 763 38,5
UE-28 3.824 4.016 5,6 47.597 8,4
Resta del món 1.438 1.766 22,9 26.256 6,7

IMPORTACIONS DE  BÉNS (MILIONS €)2,3 2.757 2.845 3,4 92.419 3,1

5 Principals sectors       
   Productes químics 751 719 -3,8 21.160 3,4
   Altres semimanufactures 221 230 4,3 2.403 9,6
   Maquinària específica altres indústries 180 188 4,3 5.244 3,6
   Altres béns d’equip 158 172 9,0 7.631 2,3
   Tèxtil i confecció 182 168 -6,4 8.031 2,1
UE-28 2.202 2.211 0,7 50.191 4,4
Resta del món 554 634 14,3 42.228 1,5
Saldo comercial (Exp-Imp) (milions €)2,3 2.505 2.937 18,0 -18.566 -

NOMBRE D’EMPRESES EXPORTADORES TOTALS2 3.797 3.787 -0,3 48.428 7,8 

   Nombre d’empreses exportadores regulars4 1.210 1.228 1,5 17.309 7,1
   Nombre d’empreses exporten >50.000 € 1.110 1.116 0,5 12.288 9,1
   Nombre d’empreses exporten >50.000 € regulars4 699 725 3,7 7.639 9,5

NOMBRE D’EMPRESES5 62.984 63.357 0,6 620.031 10,2 

   1-9 assalariats 26.431 26.203 -0,9 232.967 11,2
   10-49 assalariats 2.521 2.439 -3,3 23.903 10,2
   50-199 assalariats 325 347 6,8 4.072 8,5
   200 o més assalariats 71 79 11,3 1.286 6,1
   Sense assalariats 33.636 34.289 1,9 357.803 9,6

* Variació en punts percentuals. 
(1) Dades de final d’any. 
(2) Les dades del darrer any són provisionals i s’actualitzaran l’any vinent. 
(3) Les taxes de variació estan calculades sobre les dades provisionals de l’any anterior. 
(4) Regulars: empreses que han exportat en els 4 últims anys consecutius.  
(5) Les dades són a 1 de gener de cada any (Directori Central d’Empreses de l’INE). 

Fonts: Idescat, INE, SEPE, DataComex, ICEX, Generalitat de Catalunya i Ministeri de Foment.



2019
   Variació  Gir/Cat 

 2018 2019 (%) Catalunya 2019 2019 (%)

AGRICULTURA       

Comptes de cotització1 383 375 -2,1 2.589 14,5
Nombre d’afiliacions1 4.639 4.634 -0,1 32.170 14,4

INDÚSTRIA        

Comptes de cotització1 2.678 2.698 0,7 24.888 10,8
Nombre d’afiliacions1 52.775 54.058 2,4 483.024 11,2

CONSTRUCCIÓ       

Comptes de cotització1 3.587 3.638 1,4 24.875 14,6
Nombre d’afiliacions1 26.903 27.325 1,6 204.239 13,4
Habitatges iniciats 1.476 1.530 3,7 14.549 10,5
Habitatges acabats 604 1.089 80,3 8.831 12,3
Ràtio d’habitatges iniciats per cada 10.000 habitants 19,4 19,8 0,5 19,0 -
Preus de l’habitatge lliure (€/m2) 1.507 1.533 1,7 2.029 -
Preus de l’habitatge protegit (€/m2) 1.212 1.213 0,1 1.206 -

SERVEIS       

Comptes de cotització1 21.861 21.850 -0,1 205.678 10,6
Nombre d’afiliacions1 216.094 221.945 2,7 2.619.790 8,5

COMERÇ        

Comptes de cotització1 6.885 6.751 -1,9 62.313 10,8
Nombre d’afiliacions1 56.353 56.994 1,1 601.571 9,5

TURISME2        
Total de viatgers en establiments hotelers 3.925.418 4.012.498 2,2 20.723.627 19,4
   De turisme domèstic 1.730.514 1.720.190 -0,6 7.328.194 23,5
   De turisme estranger 2.194.904 2.292.308 4,4 13.395.433 17,1
Total de pernoctacions hoteleres 12.139.126 12.397.925 2,1 58.237.682 21,3
   De turisme domèstic 3.935.214 3.941.960 0,2 15.689.623 25,1
   De turisme estranger 8.203.912 8.455.966 3,1 42.548.059 19,9
Estada mitjana en hotels (en dies) 3,1 3,1 - 2,8 -
Nombre d’establiments hotelers 592 591 -0,1 2.296 25,8
Nombre de places hoteleres 56.291 57.374 1,9 250.767 22,9
Grau d’ocupació per places hoteleres (en %)* 55,7 56,1 0,4 61,2 -
Total de viatgers de turisme rural 209.347 204.547 -2,3 500.375 40,9
Total de places de turisme rural 6.531 6.388 -2,2 17.781 35,9
Total de viatgers en càmpings 1.346.265 1.384.908 2,9 3.393.107 40,8
Total de parcel·les en càmpings 22.914 22.446 -2,0 53.092 42,3

TRANSPORT        
Matriculació de vehicles 26.120 24.374 -6,7 293.942 8,3
Passatgers Aeroport Girona - Costa Brava (milers)6 2.020 1.932 -4,4 55.723 3,5
   Vols interiors  8 10 20,5 14.037 0,1
   Vols internacionals  2.012 1.922 -4,5 41.628 4,6

RECERCA I INNOVACIÓ        

Sol·licitud de patents nacionals 17 12 -29,4 202 5,9
Sol·licitud de models d’utilitat 42 33 -21,4 450 7,3
Sol·licitud de marques nacionals 560 610 8,9 8.297 7,4
Sol·licitud de noms comercials 141 136 -3,5 1.661 8,2
Sol·licitud de disseny industrial 19 24 26,3 273 8,8

* Variació en punts percentuals. 
(1) Dades de final d’any. 
(2) Les dades del darrer any són provisionals i s’actualitzaran l’any vinent.
(6) No s’inclouen passatgers en trànsit. 

Fonts: Idescat, INE, SEPE, DataComex, ICEX, Generalitat de Catalunya i Ministeri de Foment.
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