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A la tardor del 2013, aquesta nova edició de l’Anuari 
Econòmic Comarcal es publica en un context en el que, 
lentament, sembla que comencen a esvair-se els estralls de 
la segona recessió, encetada a mitjan 2011. Així ho sembla 
indicar un ampli conjunt de variables, des de la frenada en 
la davallada del PIB català (que ha passat de caure d’un  
-0,4% i d’un -0,7% intertrimestral, respectivament, en el 
tercer i el quart trimestre del 2012 al -0,1% en el primer del 
2013 i a un estancament en el segon), a la millora temporal 
de l’ocupació (entre abril i agost del 2013 l’afiliació al règim 
general de la Seguretat Social ha crescut d’un 1,96% front la 
davallada del -0,80% del mateix període del 2012). També 
les dades del sector exterior mostren aquesta recuperació, 
tant les de mercaderies (amb un augment interanual del 
0,5% entre gener i juliol del 2013, després del fort increment 
del 2012) com, en especial, les de turisme (increment, entre 
gener i juny del 2013, del nombre de pernoctacions de turistes 
estrangers a Catalunya del 5,11%). I tot això en un context 
de recuperació del conjunt de l’àrea de l’euro (Alemanya i 
França varen augmentar el PIB en el segon trimestre de l’any 
del 0,7% i el 0,5%, respectivament), que ha permès sortir de 
la recessió en la que es trobava. En suma, i tot i que els riscos 
que amenacen l’euro i l’economia espanyola i catalana no 
han estat, més que parcialment bandejats, sembla que la 
nostra economia comença, tot i que lentament, a recuperar 
una certa capacitat de creixement, que, tanmateix, trigarà a 
traslladar-se al mercat de treball. 

Aquesta edició de l’Anuari presenta similituds i 
diferències amb altres d’anteriors. Com en la resta 
d’estimacions publicades prèviament, aquesta incorpora 
totes les modificacions estadístiques disponibles. En primer 
lloc, la nova classificació d’activitats econòmiques (CNAE-
base 2009), que afecta l’agrupació sectorial i ocupacional, 
cosa que impedeix, mentre que no es reconstrueixi una 
sèrie homogènia, una comparació exacte entre els resultats 
que aquí es presenten i els anteriors al 2010. En segon 
terme, l’Idescat ha canviat de base, seguint la metodologia 
europea, les seves estimacions de comptabilitat nacional, 
ara fonamentades en l’exercici del 2008. Les nostres 
estimacions, en canvi, continuen, fins que no es procedeixi a 

una revisió exhaustiva de la sèrie, en base 2000. Finalment, 
hi ha hagut millores estadístiques notables en el sector 
primari, amb les produccions anuals per comarques, encara 
que, per a l’exercici 2012, no ha estat possible disposar 
de les macromagnituds del sector primari català, cosa que 
introdueix un element de major provisionalitat a aquesta 
part de l’estimació.1 En canvi, on hi ha diferències amb 
edicions anteriors és en el caràcter anual de l’estimació que 
es presenta en aquest volum. Per diverses raons, l’edició 
corresponent al 2011 es va retardar i ara, en aquesta 
publicació, es presenten els resultats conjunts dels dos 
exercicis 2011 i 2012. 

Com en anys anteriors, l’Anuari es divideix en tres 
apartats. El primer ofereix una visió general de l’evolució 
de l’economia catalana tant del 2011 com, en especial, 
del 2012, amb algunes notes sobre la demanda (interna 
i externa), que permeten entendre millor la resposta de 
l’oferta dels diferents sectors. El segon analitza la distribució 
territorial dels canvis en el VAB en aquells dos anys, 
començant per les quatre demarcacions del país i continuant 
amb els eixos territorials en què s’hi divideix. Finalment, el 
tercer conté, només per a l’exercici 2012, l’anàlisi de les 
quaranta-una comarques catalanes. Aquests tres apartats es 
complementen amb l’annex estadístic corresponent.

CatalunyaCaixa regracia a totes les persones que 
han col·laborat en la preparació i elaboració de l’Anuari la 
professionalitat i l’esforç esmerçats, en especial, el curós 
treball de Marc Costa i Carcereny, de l’equip de recerca 
del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, dirigit pel catedràtic Josep Oliver 
i Alonso.

CatalunyaCaixa 
Octubre del 2013

1 A diferència d’altres exercicis, per al 2012 no ha estat possible d’obtenir, 
en el moment de l’edició d’aquest Anuari, el detall de les macromagnituds 
que, anualment, ofereix el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. L’estimació per a aquest exercici s’ha efectuat 
a partir de les produccions agrícoles per comarques per a les diferents 
branques agràries, de les estimacions de caps de bestiar en el ramader i 
de les captures pesqueres.

Presentació
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Introducció

Els resultats de l’estimació del PIB de Catalunya 
del 2011 i del 2012 cal situar-los en el context de la 
moderada recuperació que s’estava observant en la primera 
meitat del 2011, i a la qual es feia referència en aquestes 
mateixes pàgines en l’edició corresponent al PIB comarcal 
del 2010 (publicada a la tardor del 2011). En efecte, en el 
primer semestre del 2011, un ampli conjunt d’indicadors 
suggerien que s’havia encetat una modesta sortida de 
la crisi, encara que de forma molt temptativa i lenta. Així, 
mentre que en el primer semestre del 2009, l’ocupació a 
Catalunya (mesurada en termes d’EPA) havia caigut a una 
taxa interanual del -9,6%, en el primer semestre del 2011 
aquesta s’havia reduït d’un -0,1%; igualment, mentre que 
les exportacions de béns s’havien col·lapsat d’un -23,2% 
entre gener i juny del 2009, en el mateix període del 2011 
s’estaven recuperant de forma intensa, de manera que a 
l’estiu d’aquest any ja s’havien superat els màxims històrics 
en valor nominal assolits l’estiu del 2007 (a finals del segon 
trimestre del 2011, el volum acumulat d’exportacions se 
situava en els 27,6 milers de milions d’euros, una xifra que 
destacava en comparació amb la de 25,1 milers de milions 
del mateix periode del 2007). Finalment, l’activitat mostrava 
que aquest procés de lenta recuperació semblava estar 
guanyant tracció, de manera que el creixement interanual 
del PIB català en el primer semestre del 2011 s’havia situat 
en el 0,9%, una xifra que sobresortia, en especial, quan es 
comparava amb les caigudes del mateix període del 2009 
(-5,5%) i del 2010 (-0,2%). 

De fet, en aquella primera meitat del 2011, alguns 
sectors productius començaven ja a mostrar senyals clars de 
millora. Aquest era el cas de la indústria, el valor afegit de la 
qual estava creixent d’un 3,7% interanual en els sis primers 
mesos del 2011, i el mateix es podia afirmar dels serveis 
que, fins a aquell moment, no havien recollit el sever impacte 
de la recessió 2008/09. Així, el terciari a Catalunya estava 
avançant el primer semestre del 2011 a una taxa interanual 
del 2,2%, una xifra que destacava en relació amb el conjunt 
del valor afegit brut, que creixia més moderadament (un 
0,9%). La diferència entre els avenços del sector industrial i 
del terciari i el menor increment del PIB agregat expressava, 
fonamentalment, el negatiu impacte de la contracció de la 
construcció, on es va centrar l’ajust entre el 2008 i el 2010, 
i que en el primer semestre del 2011 continuava la seva 
intensa contracció (a un ritme interanual del -8,0%).

Aquest mateix perfil de moderada recuperació era 
suggerit per la dinàmica del mercat de treball. És cert que, 
en el període que s’escolava des del tercer trimestre del 
2007 al segon del 2011, l’ocupació destruïda a Catalunya 
(mesurada en termes d’EPA) havia estat ja de 401.000 

llocs de treball, un 11,4% de l’ocupació total de setembre 
del 2007. La descomposició d’aquesta enorme pèrdua 
d’ocupació entre els efectes derivats del primer xoc provocat 
per la crisi financera internacional (de setembre del 2007 
a desembre del 2009) i el període posterior (des de finals 
del 2009 a mitjan 2011), indicava, però, que el gruix de la 
pèrdua havia tingut lloc a la primera fase de la crisi. Així, 
fins a desembre del 2010 s’havien destruït 404.000 llocs 
de treball, mentre que el període de desembre del 2009 a 
juny del 2011 explicava la pèrdua d’una xifra irrellevant, 
de només 6.000 llocs de treball. En termes homogenis, 
resulta que, entre setembre del 2007 i desembre del 2010, 
l’ocupació a Catalunya va retrocedir a un ritme trimestral 
del -0,9%, una xifra sensiblement més elevada que la 
pèrdua trimestral registrada entre desembre del 2009 i 
juny del 2011, del -0,02%. En resum, després del col·lapse 
de l’activitat el 2009 (davallada del PIB del -4,2%) i l’inici 
d’una suau i lenta recuperació el 2010 (lleugera millora del 
PIB, del 0,3%), els primers sis mesos del 2011 suggerien que 
l’economia catalana s’estava enfortint i s’encaminava vers 
una estabilització primer i, potser, una certa recuperació 
posteriorment.

Llastimosament, l’estiu del 2011 va contemplar una nova 
fase, molt més aguda, en la crisi de l’euro. Es va exacerbar, 
en primer lloc, per la convicció que Grècia no podria retornar 
als mercats a l’estiu del 2013, tal i com s’havia acordat al 
maig del 2010; així, a l’estiu del 2011 va començar a parlar-
se de la necessitat d’un segon paquet d’ajudes a l’economia 
grega, que podria implicar, com de fet va succeir, importants 
pèrdues per als propietaris privats de bons grecs. L’efecte 
contagi d’aquesta nova crisi a Grècia va ser immediat, 
estenent-se primer cap a Itàlia, per les dificultats polítiques 
que mostrava el país, i, posteriorment, a Espanya. Els seus 
efectes van ser devastadors: de juny del 2011 a setembre 
del 2012, Espanya assisteix a una notable sortida de capitals 
(uns 380.000 milions d’euros), representativa de la creixent 
desconfiança de la capacitat espanyola de continuar a l’euro 
zona. Al mateix temps, les primes de risc es van disparar (des 
dels 235 punts bàsics de començament de juny del 2011 als 
634 de mitjans juliol del 2012).

Aquesta crisi de confiança sobre el futur d’Espanya a 
la moneda única, que s’inseria en el context de la possible 
ruptura de l’àrea monetària, va generar efectes recessius 
interns i en el conjunt de la zona euro. D’aquesta manera, el 
creixement de l’activitat, tant a Espanya com als principals 
països de l’àrea de l’euro, es va pràcticament aturar la 
segona meitat del 2011. Així, mentre que Alemanya i França 
creixien en el segon trimestre del 2011 a taxes interanuals 
del 3,3% i del 2,1%, respectivament, enfront del 0,3% 
d’Espanya, en el quart trimestre d’aquest mateix any, els 
ritmes d’expansió del PIB s’havien desaccelerat fins al 2,2% 
i l’1,5% per a Alemanya i França i el -0,6% per a Espanya.
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L’efecte combinat de la caiguda de la confiança a Espanya 
i a la zona euro a partir del juliol del 2011, es va traduir en 
el col·lapse de les decisions de despesa i d’ocupació dels 
diferents agents econòmics, de manera que el consum i la 
inversió accentuaren el seu negatiu perfil, i van començar a 
presentar taxes molt negatives a final de l’any. Per això, els 
resultats agregats del 2011 són enganyosos, ja que mostren 
una primera meitat de recuperació modesta i una segona 
part de l’exercici de col·lapse, que apunta als molt negatius 
resultats del 2012. De fet, es podria qualificar el succeït a 
l’estiu del 2011 com el d’inici d’una recessió dins de la crisi, o 
l’inici d’una doble recessió. Així, l’ocupació que es va perdre 
a Catalunya entre juny del 2011 i desembre del 2012 (tercer 
trimestre de 2011 i quart del 2012), uns 267.000 llocs de 
treball, és superior a la que es va destruir a la primera fase 
de la crisi, a una taxa trimestral del -1,8%, molt per sobre 
del -0,9% anterior. D’aquesta manera, la pèrdua d’ocupació 
acumulada entre el tercer trimestre del 2007 i el segon del 
2013, uns 740.000 llocs de treball, s’explica en un 53,3% per 
la destrucció operada entre setembre del 2007 i desembre 
del 2009; en un altre, més modest, 0,8% entre desembre del 
2009 i juny del 2011; i, finalment, en el 45,9% restant entre 
juny del 2011 i juny del 2013.

Aquesta segona recessió és la que es manifesta, amb 
tota duresa, en els resultats del 2012. Aquest exercici, 
els senyals de millora parcial que es venien observant la 
primera meitat del 2011 varen desaparèixer. Així, des del 
punt de vista agregat, ja s’ha indicat que els resultats del 
2011 i del 2012 són diferents, amb un clar empitjorament 
en aquest darrer exercici, amb un VAB conjunt que va passar 
d’un augment de l’1,1% a una caiguda del -1,4%, reflex de 
l’empitjorament dels resultats a tots els sectors (bé perquè 
els que varen créixer el 2011 varen caure el 2012, bé perquè 
els que es reduïen el 2011 varen accentuar la seva davallada 
el 2012). D’aquesta manera, la indústria va passar d’un 
creixement del VAB el 2011 superior al 2% a una caiguda 
del -1,1% el 2012. I el mateix va succeir als serveis: mentre 
que el 2011 el terciari privat va créixer a una taxa que més 
que va compensar la caiguda dels serveis públics (d’un 
2,3% i d’un -0,8%, respectivament, que es van traduir en un 
avenç agregat de l’1,6% pel conjunt dels serveis), el 2012 
la continuïtat en la caiguda dels serveis públics (-0,8%) es 
va afegir a la contracció dels privats (-0,4%), cosa que es va 
traduir en una davallada agregada dels serveis del -0,5%.

En l’àmbit de la producció industrial i energètica, l’alça 
del 2011 i la davallada del 2012 reflecteixen, especialment, 
el canvi de signe de les activitats estrictament industrials 
(després de créixer d’un 2,5% el 2011 varen caure del 
-1,7% el 2012) i un millor comportament de la producció 
energètica i extractiva (augment del 0,2% el 2011 i del 3,0% 
el 2012). Els avanços de la producció industrial reflecteixen, 
simultàniament, caigudes en l’ocupació i millores en la 

productivitat per persona ocupada que, especialment el 
2012, es van traduir en augments de la producció industrial. 
Així, per al conjunt dels sectors manufacturers (exclosos 
els energètics i extractius), l’índex de producció industrial 
davallava d’un -1,9% el 2011, mentre que l’ocupació 
retrocedia d’un -6,8%, mentre que el 2012 els canvis foren 
del -3,2% i del -5,3%, per l’IPPI i l’ocupació, respectivament. 
D’aquesta manera, i a l’entorn dels canvis de la producció i 
l’ocupació, les principals branques industrials van mostrar 
avanços generals el 2011 i davallades el 2012. Així, per a la 
maquinària i l’equip mecànic, el creixement del VAB el 2011 
va assolir el 9,4%, a comparar amb una caiguda del -0,9% 
el 2012, mentre que les indústries alimentàries mostraren 
avenços del 5,0% i de l’1,4%, respectivament; per la seva 
banda, el material de transport va créixer amb força el 2011 
(8,5%), però també va retrocedir el 2012 (-2,4%), un perfil 
similar al que mostraren les indústries del cautxú, les del 
paper i cartró, de la química, de la metal·lúrgia i del tèxtil 
i la confecció. En canvi, altres sectors, com els de la fusta, 
l’equip elèctric i electrònic i altres productes de minerals 
no metàl·lics, presentaren caigudes en els dos exercicis 
analitzats.

D’altra banda, en l’àmbit del terciari, el creixement del 
2011 (1,6%) va donar pas a una moderada contracció el 
2012 (-0,5%), que reflectia, especialment, la caiguda dels 
serveis de mercat (que van passar d’un augment del 2,3% 
a una caiguda del -0,4% entre el 2011 i el 2012), ja que els 
serveis col·lectius (oferts bé pel sector públic, bé pel privat), 
van continuar caient a una mateixa taxa el 2011 i el 2012, del 
-0,8%. El relativament notable canvi en els serveis privats, 
deriva, fonamentalment, de la reducció en l’expansió, o 
l’entrada en pèrdues, de sectors rellevants, com ara el comerç 
(des de l’augment del 2,4% el 2011 a la davallada del -0,9% 
el 2012), mentre que l’hostaleria passava d’un avanç del 
3,3% a un modest 0,8%; finalment, l’important sector que 
agrupa els serveis immobiliaris i altres serveis empresarials 
també veia un canvi de tendència, des de l’avanç del 2,6% 
del 2011 a la caiguda del -0,4% del 2012. D’altra banda, els 
serveis públics es van contreure tant el 2011 com el 2012, 
en especial els de l’administració pública (-1,2% el 2011 i 
-2,2% el 2012), al temps que els educatius i la sanitat també 
queien i se sumaven a la davallada dels serveis privats. 

El 2011 i el 2012, el sector de la construcció va 
continuar en la línia de reduccions en l’activitat que l’ha 
vingut caracteritzant des de l’inici de la crisi. Després de les 
caigudes del -5,7% i el -14,6% el 2009 i el 2010, el 2011 va 
continuar aquesta trajectòria decreixent, amb una reducció 
del valor afegit brut sectorial del -6,1%; aquesta davallada 
es va aprofundir el 2012, en el context de la segona recessió, 
fins al -7,5%. La raó d’aquesta continuïtat de la contracció 
deriva, fonamentalment, del negatiu perfil dels subsectors 
d’obra pública i de construcció residencial. Per a aquesta 
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darrera, s’estima una davallada del seu VAB del -5,0% el 
2011 i del -5,4% el 2012, que expressa la davallada dels 
habitatges iniciats, que el 2011 es van contreure d’un 
-41,6% respecte del 2010 (des dels 13.500 als 7.900), una 
caiguda que es va accentuar el 2012, amb una nova reducció 
del -32,8% (i que va situar els habitatges iniciats en una 
insòlita, per reduïda, xifra de només 5.300 d’habitatges). A 
aquest col·lapse s’afegeix el dels habitatges finalitzats, que 
van caure d’un -7,8% el 2011 i d’un -30,5% el 2012 (des dels 
20.300 del 2010 als 18.700 del 2011 i als 13.000 del 2012). 
Aquesta dinàmica dels iniciats i acabats es va traduir en una 
notable contracció dels habitatges en construcció: des dels 
25.900 del 2010 als 21.400 del 2011 (un -17,2%) i als 13.200 
del 2012 (una caiguda addicional del -38,3%). A aquest 
enduriment de la contracció a la construcció residencial es 
va afegir, tant el 2011 com el 2012, l’efecte de les mesures 
de consolidació fiscal, amb notables contradiccions a l’obra 
pública, que va reduir el seu VAB d’un -15,4% el 2011 i 
d’un -22,1% el 2012. Aquestes contraccions tan intenses 
no van ser compensades, més que molt parcialment, per un 
comportament de l’edificació no residencial menys negatiu 
(una caiguda del -2,4% el 2011 i del -2,7% el 2012), i un 
perfil pràcticament pla de la rehabilitació (un -0,3 i un 0,0% 
el 2011 i el 2012, respectivament).

Finalment, en el primari, de gran importància per als 
territoris situats a la franja oest de Catalunya i algunes 
comarques interiors, els registres han estat mixtes, amb 
un avanç del 4% agregat el 2011 i una caiguda del -8% el 
2012. Aquesta disparitat reflecteix tant el canvi de signe del 
valor afegit generat en el sector agrícola (des de l’augment 
del 3,0% del 2011 a la davallada del -12,1% del 2012), com 
del ramader (la producció neta del qual havia augmentat 
d’un 5,3% el 2011 i es va reduir d’un -1,9% el 2012). 
Altres produccions de menor importància, com la forestal, 
va presentar lleugeres caigudes el 2011 i més elevades el 
2012, mentre que la pesquera va mostrar el 2011 un any 
especialment favorable (avanç de la producció neta per 
sobre del 9%), encara que el 2012 els resultats tornaren a 
ser molt negatius (-10,0%).

Amb diferències sectorials tan diverses, no ha d’estranyar 
que el canvi en el VAB dels àmbits territorials sigui, també, 
força diferenciat, ateses les especificitats productives dels 
diferents eixos territorials, demarcacions i comarques 
catalanes. Així, en l’àmbit més agregat, el de les demarcacions, 
a l’entorn del creixement mitjà català del VAB, a preus bàsics, 
del 2011 de l’1,1%, Barcelona (1,2%) va augmentar per sobre, 
mentre que Girona (0,9%), Lleida (0,8%) i Tarragona (0,8%) 

ho feien per sota. El 2012, la davallada del VAB català (del 
-1,4%) es va reflectir en caigudes a totes les demarcacions, 
liderades per Lleida (-2,4%, afectada per la davallada 
del primari), a les que han seguit les de Girona (-1,5%), 
Barcelona (-1,4%) i Tarragona (-0,7%). Específicament, el 
2012, tots els eixos catalans varen registrar pèrdues en el 
seu VAB, amb el Camp de Tarragona presentant la menor 
caiguda (-0,5%), seguit de l’Eix Metropolità de Barcelona 
(-1,3%), de les Terres de l’Ebre (-1,4%), de l’Eix Gironí  
(-1,5%) i de les Comarques de Muntanya (-1,5%); amb 
majors caigudes destaquen les Comarques Centrals (-2,0%) 
i el Pla de Lleida (-2,6%).

Abans de tancar aquesta introducció, cal destacar la 
col·laboració d’un ampli conjunt d’institucions, i persones, 
sense les que hauria estat del tot impossible aquest treball. 
Voldria agrair, en primer lloc, l’ajuda prestada pel Institut 
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i, en especial, al seu 
director, Sr. Frederic Udina i Abelló, així com a la Sra. Cristina 
Rovira i Trepat i als senyors Josep Arnau i Àlex Costa. En 
un àmbit sectorial més precís, voldria destacar l’ajut dels 
serveis tècnics del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, sense els quals el nostre 
treball seria del tot impossible, i, més en concret, a la Sra. 
Cristina Jové Sentelles i a la Sra. Cristina Fumanal Albás. 
Quant al sector de la construcció, el Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha facilitat la informació necessària sobre 
l’evolució de l’activitat residencial a Catalunya, del tot 
imprescindible per poder comarcalitzar aquesta important 
faceta d’activitat; mentre que les estimacions sobre la 
distribució de la producció entre les seves principals branques 
es basen en les dades que anualment subministra la CCOC 
(Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya). 
De la mateixa manera, s’ha d’agrair l’ajut de l’Observatori 
del Treball del Departament d’Empresa i Ocupació, per 
la disponibilitat sobre informació relativa a l’evolució del 
mercat de treball. I, pel que fa a l’energia, a la Sra. Montse 
Balaguer i al Sr. David Villar, del Institut Català de l’Energia. 
El director d’aquest treball és, a més a més, deutor dels 
esforços de molta altre gent. Entre ells, cal destacar el treball 
rigorós i la capacitat informàtica de Marc Costa. També han 
tingut una participació destacada diversos membres del 
Serveis d’Estudis de CatalunyaCaixa. 

Josep Oliver Alonso
Llabià/Barcelona/Bellaterra, setembre del 2013
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1. La segona recessió 2011/12 i els seus 
efectes sectorials

1.1. El xoc de confiança de l’estiu del 2011 i el seu 
impacte: la doble recessió 2011/12 i l’ensorrament de la 
demanda interna

L’exercici 2010 havia tancat amb una davallada del 
PIB català del -0,51%, una caiguda sensiblement menor 
que l’experimentada el 2009 (del -4,01%), que semblava 
suggerir que el pitjor del xoc financer exterior posterior al 
col·lapse de Lehman Brothers començava a esvair-se. De 
fet, el perfil trimestral de canvi interanual del PIB així ho 
assenyalava, amb davallades del -3,8% i del -2,0% en el 
tercer i quart trimestres del 2009, i del -0,6%, 0,2%, 0,4% 
i 1,1% en els quatre trimestres del 2010. Aquesta situació 
de relativa millora del cicle es va estendre fins als primers 
mesos del 2011, de manera que el PIB va presentar ja taxes 
de creixement interanuals positives en el segon trimestre del 
2011 (0,8%) similars als del primer (0,9%). Llastimosament, 
a començament de l’estiu del 2011, la inquietud sobre 
la continuïtat d’Espanya a l’àrea de l’euro es va traduir en 
un canvi radical en les condicions de finançament exterior 
i importants sortides de capital, que varen provocar un 
ensorrament de la confiança de consumidors i inversors, 
al temps que el sector públic es veia obligat a accentuar el 
procés de consolidació fiscal. D’aquesta manera, la millora 
experimentada en el primer semestre del 2011 va deixar 
pas a un canvi radical de tendència, amb una davallada de 
l’activitat, entre juliol i desembre, del -0,1%, de forma que 
el 2011 va contemplar encara un augment mitjà del 0,5%.

Aquesta modificació tan rellevant en el perfil cíclic de 
l’economia catalana es va estendre a pràcticament tot el 
2012. I ja en els dos primers trimestres del 2012, el PIB va 
caure d’un -0,8% interanual (amb un -0,4% i un -1,2% en 
el primer i segon trimestre, respectivament). I la segona 
part de l’any va contemplar un empitjorament addicional, 
amb una caiguda interanual del -1,7%, com a resultat 
de contraccions del -1,6% i del -1,8% en els dos darrers 
trimestres. En definitiva, la davallada anual del PIB el 2012 
va ser del -1,3%, una xifra que cal comparar amb la del 
2008 i el 2009 (del -0,2% i -4,2%, respectivament), i molt 
pitjor que l’assolida el 2010 (0,3%).

El perfil agregat de l’activitat reflecteix l’accentuació 
del comportament dels principals components de la 
demanda, amb una creixent davallada de la interna, i una 
més important aportació de la demanda neta exterior. Així, 
la demanda interna va accentuar la seva caiguda, amb 
un -2,4% el 2011 (front el -1,4% per 2010) i un -3,3% el 
2012. D’altra banda, les exportacions internacionals de 
béns i serveis, reflectint l’important ajustament en costos 

i competitivitat de l’economia catalana, van continuar el 
2011 i el 2012 la millora que havien presentat el 2010 
(12,3%), amb avenços del 7% i del 4,1%. Aquesta tendència 
de menors creixements de les vendes exteriors reflectia tant 
la pèrdua de dinamisme econòmic de l’àrea de l’euro i la 
resta de la UE, com el menor creixement de les importacions 
dels països emergents el 2012. 

En tot cas, si la contribució de la demanda interna al canvi 
en el PIB va ser d’una detracció de -2,3 punts percentuals el 
2011 i de -3,1 punts el 2012 (des dels -1,3 punts del 2010), 
el saldo internacional dels intercanvis de béns i serveis va 
augmentar la seva positiva contribució al creixement del 
PIB, des d’1 punt percentual el 2010 als 3,2 punts el 2011 
i als 3,8 punts el 2012. A aquesta aportació cal restar-hi el 
progressiu deteriorament de la contribució dels intercanvis 
nets amb Espanya (0,6 punts el 2010, -0,5 el 2011 i -2,0 
punts el 2012), de forma que la contribució global del sector 
exterior català (intercanvis amb Espanya i amb la resta del 
món) al creixement del PIB va ser, finalment, prou rellevant 
(des dels 1,6 punts el 2010, als 2,7 punts el 2011 i als 1,8 
punts el 2012).

En relació amb les principals macromagnituds de la 
demanda interna, el canvi més destacable ha estat el de 
la despesa en consum de les administracions públiques, 
que va passar des d’un avenç nul el 2010, a importants 
davallades tant el 2011 (-2,7%) com el 2012 (-2,5%), reflex 
dels intensos ajustos fiscals exigits per la reducció del dèficit 
públic. D’altra banda, la despesa en consum de les llars també 
es va veure afectada, tant pel deteriorament del mercat de 
treball com per l’empitjorament del clima de confiança. Així, 
front el creixement del 0,7% del 2010, el 2011 i el 2012 
van presentar rellevants caigudes (amb un -1,5% i un -2,4%, 
respectivament), que van contribuir decisivament a la 
contracció de la demanda interna. Finalment, en l’àmbit de 
la formació bruta de capital, aquesta va continuar amb el seu 
perfil negatiu, passant d’una caiguda del -7,8% el 2010 a les 
del -4,4% i el -6,5% del 2011 i el 2012. Aquestes intenses 
contraccions expressaven la continuïtat de la davallada en 
inversió en construcció, des del -10,8% el 2010 al -10,4% 
el 2011 i al -11% el 2012, mentre que l’efectuada en béns 
d’equipament i altres productes va passar d’un modest 
creixement del 0,3% el 2010 a les davallades del -0,3% el 
2011 i del -0,8% el 2012.
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1.2. L’oferta: resultats positius el 2011, tret de la 
construcció, i caigudes generalitzades el 2012

La translació sectorial de les davallades del PIB ha 
seguit, parcialment, la pauta dels exercicis marcats per la 
crisi financera, tret dels resultats assolits pel primari, que 
presenten una dinàmica pròpia. Així, la construcció fou el 
sector que més negativament es va comportar tant el 2011 
com el 2012, amb caigudes del -6,1% el 2011 i -7,5% el 2012, 
mentre que la indústria i l’energia va passar d’un augment del 
6,1% el 20102 al 2,2% el 2011 i al -1,1% el 2012. Tanmateix, 
on hi ha hagut un canvi notable ha estat en el comportament 
de les branques terciàries, per l’accentuació de la contracció 
de l’activitat dels serveis col·lectius. Així, front a l’augment 
del terciari del 2010 (1,3%) i del 2011 (1,62%), el 2012 va 
contemplar la primera reducció d’aquest important sector  
(-0,52%). Aquest perfil d’avenç el 2011 i davallada el 
2012 reflecteix un comportament negatiu del VAB dels 
serveis col·lectius (sanitat, educació i AAPP), oferts tant pel 
sector públic com pel privat, que expressen la duresa de 
l’ajustament pressupostari d’aquests darrers anys. Així, front 
l’augment del 3,5% el 2010 en aquest subconjunt terciari, 
el 2011 i el 2012 s’han presentat reduccions similars, del 
-0,8% en cadascun dels dos anys. En canvi, els serveis privats 
van presentar una trajectòria diferent, tot i que el xoc de 
confiança experimentat el 2011 també els va afectar. Així, 
el canvi interanual del seu VAB va passar de l’augment del 
2,26% el 2011 a la davallada del -0,45% el 2012. Finalment, 
el sector primari, seguint amb la seva trajectòria específica, 
va registrar un avenç del 4,0% el 2011 i una forta contracció, 
del -8,0%, el 2012.

En l’àmbit d’aquest darrer sector, el canvi en el 
creixement del seu VAB entre el 2011 i el 2012 reflecteix, 
en especial, el del component agrícola que, amb un pes 
sobre el VAB del sector del 56,2% el 2010, va avançar d’un 
2,98% el 2011 i es va contreure del -12,11% el 2012. El 
sector ramader, en canvi, amb un pes del 36,9% del VAB 
del primari el 2010, també va créixer el 2011 (5,31%) i va 
experimentar una moderada contracció el 2012 (-1,88%). 
Finalment, el subsector forestal (2,7% del VAB del primari 
el 2010) va presentar davallades del -1,14% el 2011 i del 
-4,44% el 2012, mentre que la pesca va mostrar un intens 
contrast entre el fort avenç del 2011 (del 9,32%) i la intensa 
davallada del 2012 (del -10,01%).

Dins del sector agrícola, les principals produccions 
mostraren comportaments diversos el 2011 i el 2012. Així, la 
important branca dels cereals (un 27,2% del VAB agrícola el 
2010) va caure d’un -4,48% i d’un -4,51% el 2011 i el 2012, 
respectivament, al temps que a la fruita fresca (no cítrics) 

2 Que s’explica, en part, per la recuperació experimentada desprès del 
col·lapse del VAB del sector el 2009, del -12,00%.

(20,9% del VAB agrícola el 2010), a l’augment del 8,20% 
del 2011 s’hi contraposa la intensa davallada del 2012 (del 
-25,42%) mentre que el vi (10,7% del VAB agrícola el 2010) 
va caure tant el 2011 (-3,35%) com, en especial, el 2012 
(-17,70%). D’altra banda, l’oli d’oliva (5,9% del VAB agrícola 
el 2010) va mostrar un fort augment el 2011 (del 30,16%) i 
un menor creixement el 2012 (6,70%), mentre que els cítrics 
augmentaren d’un 6,26% i caigueren d’un -16,81% el 2011 
i el 2012, respectivament, al temps que la fruita seca (2,0% 
del VAB agrícola el 2010) augmentà d’un 6,50% el 2011 i es 
va contreure d’un -15,66% el 2012. Finalment, cal destacar 
els resultats d’altres produccions rellevants en alguns àmbits 
territorials. Aquest és el cas de les flors i plantes ornamentals 
(1,22% i -30,34% el 2011 i el 2012, respectivament), 
lleguminoses (amb augments molt importants del 78,21% 
el 2011 i caiguda del -19,91% el 2012), cultius industrials 
(amb un augment important el 2011 del 49,76% i una 
forta davallada, del -32,16%, el 2012), plantes farratgeres 
(4,63% i 18,95% el 2011 i el 2012), hortalisses (1,55% i 
0,00%) i tubercles per a consum humà (amb un -10,14% i 
un -12,86%, respectivament). Aquests canvis tant sobtats 
entre el 2011 i el 2012 al VAB d’algunes de les principals 
produccions agrícoles reflecteixen alteracions també molt 
substancials en les produccions finals d’aquests sectors, part 
d’elles vinculades a factors climàtics extrems: el 2012 les 
produccions de fruita fresca i seca mostraren caigudes del 
-25,4% i del -15,7%, respectivament, mentre que la de raïm 
per vi retrocedia d’un -16,5%.3 

En relació amb els registres del sector ramader, la 
importat branca del porquí (49,4% del VAB ramader el 
2010) va créixer el 2011 (un 9,78%) i es mantingué proper a 
zero el 2012 (-0,05%), mentre que el vaquí (18,7% del VAB 
ramader) va presentar una davallada del -0,64% el 2011 i 
un moderat augment el 2012 del 0,22%, mentre que l’oví i 
cabrum queia fortament el 2011 i moderadament el 2012 
(-11,41% i -1,12%, respectivament). Altres produccions 
ramaderes, com la llet i l’aviram, mostraren augments del 
seu VAB el 2011 (un 5,28% i un 5,19%), mentre que el 2012 
caigué l’aviram d’un -6,42% i augmentà la llet d’un 1,28%. 

En l’àmbit industrial i energètic, els subsectors 
d’energia, extractives, aigua i gas van avançar tant el 2011 
com el 2012, amb un 0,18% i un 3,04%, respectivament, 
mentre que les produccions industrials van créixer el 2011 
(d’un 2,50%) i van retrocedir el 2012 (-1,70%). En l’àmbit 
d’aquestes darreres, cal destacar els registres de la indústria 

3 Les davallades de les produccions de raïm a totes les demarcacions 
reflecteixen les condicions climatològiques del 2012, caracteritzades, 
principalment, per precipitacions insuficients. Per la fruita fresca, les 
elevades produccions el 2011, juntament amb episodis de pedregades 
(com a Lleida els dies 5 i 27 de juliol i 5 d’agost de 2012), varen 
repercutir negativament sobre el ritme de canvi del 2012 respecte del 
2011 (vegeu Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural: fulls de previsió de collita de la vinya el 2012).
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química (17,9% del VAB industrial el 2010), amb un modest 
augment el 2011 (0,80%) i una moderada caiguda el 2012 
(-0,18%); els de fabricació de material de transport (un 7,5% 
del VAB sectorial el 2010), que augmentà prou intensament 
el 2011 (8,47%), mercès a importants increments de la 
productivitat del treball, i va retrocedir el 2012 (-2,38%)4, 
o els de l’alimentació, begudes i tabac (12,2%) del VAB del 
sector el 2010) incrementaren el seu VAB tant el 2011 com 
el 2012 (5,0%) i 1,39%, respectivament). Altres produccions 
rellevants presentaren, també, registres diversos el 2011 i el 
2012; aquest és el cas de l’equip elèctric, electrònic i òptic 
(amb davallades del -2,52% i el -2,98%), de la indústria de 

4 Segons Idescat, l’índex de producció d’aquesta branca industrial va 
passar d’un valor de 75,7 el 2010 a 79,1 el 2011 (augment del 4,5%) i a 
73,6 el 2012 (-7,0% respecte el 2011).

la metal·lúrgia i els productes metàl·lics (pes del 9,8% del 
VAB industrial), que va avançar d’un 3,98% el 2011, però 
caigué d’un -6,43% el 2012, o del subsector de maquinària 
i equip mecànic (que va mostrar el mateix perfil que el 
material de transport, amb un prou elevat augment el 2011, 
del 9,35%, i una davallada modesta del -0,98% el 2012).5 
Finalment, cal assenyalar els canvis en el VAB de la branca 
d’altres productes minerals no metàl·lics que, en línia amb 
les contraccions de l’activitat a la construcció, va continuar 
reduint el seu VAB (del -1,72% el 2011 i del -9,34% el 
2012), el paper i arts gràfiques (0,0% i -0,38%), el cautxú 
i els plàstics (1,51% i -1,60%) i el tèxtil, confecció, cuir i 

5 Segons Idescat, l’índex de producció d’aquesta branca industrial va 
passar d’un valor de 90,0 el 2010 a 96,2 el 2011 i a 94,3 el 2012, un 
augment del 6,9% el 2011 i una davallada de la producció del -2,0% el 
2012.

Taula 1.1 PIB pm trimestral i anual per components d’oferta i demanda a Catalunya. 2011-2012

Taxes reals de variació interanual en % i aportacions en punts percentuals. Base 2008

2011 2012 Anuals

I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. 2011 2012

Oferta

Sector primari 4,5 5,7 4,8 1,1 -5,4 -8,4 -9,4 -8,5 4,0 -8,0

Indústria 4,8 2,5 2,7 -0,9 -0,5 -0,9 -2,2 -0,6 2,2 -1,1

Construcció -9,8 -6,1 -3,8 -4,2 -6,5 -7,4 -8,1 -8,0 -6,1 -7,5

Serveis 2,1 2,2 1,4 0,8 0,6 -0,4 -0,7 -1,4 1,6 -0,5

Impostos -4,3 -5,7 -4,6 -6,5 -1,2 -0,6 -0,4 -0,2 -5,3 -0,6

PIB pm 0,9 0,8 0,7 -0,5 -0,4 -1,2 -1,6 -1,8 0,5 -1,3

Demanda

Consum privat -0,6 -1,7 -0,9 -2,8 -1,9 -2,8 -1,8 -3,1 -1,5 -2,4

Consum públic -1,7 -2,9 -3,5 -2,8 -2,8 -2,2 -2,2 -2,7 -2,7 -2,5

Inversió total1 -5,7 -3,9 -2,4 -5,4 -5,7 -7,0 -6,7 -6,5 -4,4 -6,5

Inversió en bens d’equipament 2,4 0,1 -1,1 -2,6 -2,6 -2,0 1,5 -0,2 -0,3 -0,8

Inversió en construcció -12,8 -10,3 -7,5 -10,9 -9,6 -11,2 -12,6 -10,8 -10,4 -11,0

Demanda interna -2,0 -2,4 -1,7 -3,4 -2,9 -3,6 -2,9 -3,7 -2,4 -3,3

Demanda exterior

Exportacions de béns i serveis 5,8 8,9 9,0 4,3 5,1 3,9 2,2 5,3 7,0 4,1

Importacions de béns i serveis 3,1 -2,8 -1,6 -10,4 -7,4 -10,0 -5,5 -5,4 -3,0 -7,1

Saldo exterior internacional 0,9 3,7 3,3 4,7 4,2 4,6 2,6 3,6 3,2 3,8

Saldo exterior amb Espanya 1,8 -0,6 -1,0 -2,1 -1,9 -2,4 -1,5 -1,9 -0,5 -2,0

Saldo exterior total2 2,7 3,1 2,3 2,6 2,3 2,2 1,1 1,7 2,7 1,8

1. Inclou la variació d’existències. 
2. Els saldos es mesuren en punts percentuals d’aportació al creixement del PIB.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades de l’IDESCAT.
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calçat (amb un 2,41% i un -2,24%, respectivament). Aquesta 
dinàmica del VAB es va traduir en una intensa davallada de 
l’afiliació total del sector industrial i energètic, del -2,8% el 
2011 i del –4,5% el 2012.

Pel que fa al VAB de la construcció, les contraccions del 
-6,10% el 2011 i del -7,50% el 2012 reflecteixen caigudes 
generalitzades en els quatre grans subsectors que integren 
aquesta branca productiva. En aquest sentit, destaca la 
continuïtat en la caiguda residencial (un -4,99% el 2011 i un 
-5,41% el 2012) que, amb un pes del 23,6% del VAB sectorial 
el 2010, explica una part rellevant de la dinàmica del sector 
aquests dos anys. De fet, els habitatges iniciats, que avancen 
l’activitat per als següents anys, varen caure d’un -41,6% 
el 2011 i d’un -32,8% el 2012, de forma que dels 13.500 
iniciats el 2010 es va passar als 7.900 el 2011 i als 5.300 
el 2012; d’altra banda, els habitatges en construcció van 
davallar d’un -17,2% el 2011 i d’un -38,3% el 2012, des dels 
25.900 el 2010 als 21.400 el 2011 i als 13.200 el 2012. Pel 
que fa a l’obra pública, aquesta ha continuat contraient-se 
(un -15,3% i un -22,1 %, respectivament, el 2011 i el 2012) 
i, en aportar el 28,6% del VAB de la branca de la construcció 
el 2010, ha contribuït poderosament a la negativa dinàmica 

de la construcció d’aquests dos darrers exercicis. Quant a la 
construcció empresarial no residencial (edificis d’oficines, 
fàbriques i altres produccions), la davallada de la inversió 
productiva es va reflectir en una caiguda del VAB d’aquesta 
branca tant el 2011 (-2,4%) com el 2012 (-2,7%) i, atès el 
pes de la edificació no residencial en el VAB del sector el 
2010 (del 18,7%), la continuïtat en la davallada d’aquesta 
producció també ha pressionat a la baixa el VAB conjunt del 
sector. Finalment, la rehabilitació, amb el 29,2% restant del 
VAB del sector el 2010, va presentar un moderat descens del 
-0,3% el 2011 i una variació nul·la el 2012. En aquest context, 
no sorprèn que el consum de ciment hagi mostrat intensos 
retrocessos (del -21,2% el 2011 i del -29,4% el 2012), al 
temps que la trajectòria de l’afiliació a la construcció en 
tots els règims hagi estat especialment negativa, amb una 
davallada interanual del -13,5% el 2011 (i una pèrdua de 
35.000 afiliats) i del -15,8% el 2012 (i una nova reducció 
de 35.300 afiliats), de forma que l’afiliació del sector es va 
situar, en mitjana anual, en els 188.700 afiliats, un 51,1% 
per sota els registres mitjans del 2007 (quan es van assolir 
els 386.000 afiliats).

Taula 1.2. Demanda interna de Catalunya per components. 2006-2012
Taxes de variació interanual i pes sobre el PIB pm en %. Base 2008

Consum Inversió

Demanda

Privat Públic Total Béns d’equip. Construcció Total¹

Taxes de creixement interanual

2006 3,9 7,2 4,5 11,0 7,1 9,4 5,9

2007 3,3 7,4 4,1 12,0 2,9 5,9 4,6

2008 -1,1 5,9 0,3 -2,9 -4,9 -4,6 -1,1

2009 -4,2 6,9 -1,9 -15,7 -17,6 -16,3 -5,7

2010 0,7 0,0 0,6 0,3 -10,8 -7,8 -1,4

2011 -1,5 -2,7 -1,8 -0,3 -10,4 -4,4 -2,4

2012 -2,4 -2,5 -2,4 -0,8 -11,0 -6,5 -3,3

Pes sobre el PIB pm

2006 57,6 14,1 71,7 13,3 12,7 26,9 98,7

2007 57,9 14,8 72,6 14,5 12,8 27,8 100,5

2008 57,3 15,7 73,0 14,1 12,2 26,6 99,6

2009 57,3 17,5 74,8 12,4 10,5 23,2 98,1

2010 57,5 17,5 75,0 12,5 9,3 21,4 96,5

2011 56,4 16,9 73,3 12,4 8,3 20,3 93,7

2012 55,7 16,7 72,4 12,4 7,5 19,3 91,8

1. Inclou la variació d’existències.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades de l’IDESCAT.
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Taula 1.3. VAB pb del sector primari. 2011-2012
Milions d’euros constants del 20001 i taxes reals de variació interanual en %

2011 2012
Variació 

interanual

Cereals 346 331 -4,51

Llegums 3 3 -19,91

Tubercles per a consum humà 20 17 -12,86

Cultius industrials herbacis 10 7 -32,16

Farratges 43 51 18,95

Hortalisses 145 145 -0,01

Fruita fresca (no cítrics) 302 225 -25,42

Fruita seca 29 24 -15,66

Cítrics 81 67 -16,81

Vi i subproductes 138 114 -17,70

Oli d’oliva i subproductes 102 109 6,70

Flors i planta ornamental 131 91 -30,34

Altres productes agrícoles 24 24 -0,85

Vaquí 163 163 0,22

Oví i cabrum 5 5 -1,12

Porcí 474 474 -0,05

Aviram 102 95 -6,42

Altres animals 51 48 -6,89

Llet 88 90 1,28

Ous 30 22 -26,76

Altres productes ramaders 8 8 -4,78

Fusta 62 60 -4,44

Pesca 110 99 -10,01

VAB agrícola 1.373 1.207 -12,11

VAB ramader 922 904 -1,88

VAB forestal 62 60 -4,44

VAB pesquer 110 99 -10,01

VAB primari 2.467 2.269 -8,00

1. Valors absoluts arrodonits.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Finalment, el terciari, amb un pes del 68,4% del VAB 
agregat de l’economia el 2010, va presentar el 2011 un 
avenç del VAB de l’1,62%, lleugerament per sobre els regis-
tres del 2010 (de l’1,30%), que contrasta amb la davallada 
del 2012 (del -0,52%). Ja s’han comentat més amunt les di-
ferents trajectòries dels serveis privats i públics. Els primers, 
amb canvis interanuals del 2,26% i -0,45% el 2011 i el 2012, 
reflecteixen l’impacte del comerç (17,7% del VAB del terciari 
el 2010), que va presentar un augment del 2,38% el 2011 i, 
en canvi, es va contreure, del -0,94%, el 2012. Aquesta evo-
lució és la que es reflecteix, per exemple, en l’evolució de 
les vendes en grans superfícies que, en termes corrents, van 
presentar una davallada del -3,3% el 2011 (del -6,1%, en 
termes constants) i del -6,0% el 2012 (del -8,7%, en termes 
constants).6 Pel que fa a l’important agregat de les branques 

6 Cal destacar que l’ocupació (mesurada segons l’EPA) als sectors del 
comerç, transport i hostaleria va créixer, de forma agregada, del 2,6% el 
2011, mentre que el total de serveis avançà menys, d’un 1,3%; d’altra 
banda, l’afiliació al règim general als serveis el 2011 va caure del -0,79% 
i al comerç del -0,48%.

Taula 1.4. Principals resultats de l’Enquesta de conjuntura 
industrial a Catalunya. 2008-2012
Saldos de respostes a final d’any en %

Nivell

Tendència
produccióICI

Cartera de 
comandes

Estocs 
prod. 

acabats

2008 -42,1 -58,9 37,3 -30,2

2009 -26,0 -46,4 20,2 -11,3

2010 -11,4 -32,5   4,0     2,5

2011 -24,6 -45,1 17,6 -11,2

2012 -24,7 -46,7 16,0 -11,2

Font: CatalunyaCaixa a partir de dades d’Idescat.

Taula 1.5. IPI per subsectors a Catalunya. 2007, 2011 i 2012

Taxes de creixement de les mitjanes anuals en %

2007 2011 2012

Índex general (IPI) 1,9 -2,4 -2,7

Indústries extractives 1,9 -9,5 -24,6

Indústries manufactureres 2,4 -2,0 -3,2

Aliments, begudes i tabac 3,4 2,5 1,9

Tèxtil, confecció, cuir i calçat -8,1 -0,6 -4,8

Paper, arts gràfiques 
  i suports enreg.

5,7 -3,9 -0,4

Química 4,8 -1,6 -1,6

Productes farmacèutics 2,5 -9,7 -0,7

Cautxú i plàstic 7,7 -1,2 -2,9

Fabricació altres prod. minerals no    
  metàl·lics

-2,0 -8,9 -19,5

Metal·lúrgia i fabricació prod. metàl·lics 2,5 1,1 -11,7

Equips elèctrics, electrònics 
  i òptics

7,3 -11,1 -3,0

Maquinària i equips mecànics 7,6 6,9 -2,0

Material de transport -0,4 4,5 -7,0

Altres indústries 
  manufactureres

-0,6 -8,4 1,5

Energia electr. gas, vapor 
  d’aigua i aire cond.

-4,0 -7,2 3,6

Font: CatalunyaCaixa a partir de dades de l’IDESCAT.

immobiliàries, comunicacions i serveis empresarials (aporta-
ció al VAB terciari del 28,7% el 2010), aquesta va presentar 
un increment del 2,63% el 2011 i una reducció del -0,37% 
el 2012. D’altra banda, la hoteleria (11,2% del VAB terciari el 
2010) va mostrar un augment en volum del 3,32% el 2011 
i del 0,83% el 2012. Aquestes dades reflecteixen augments 
en les pernoctacions hoteleres, del 5,6% el 2011 i del 0,6% 
el 2012, de manera que el total de pernoctacions ha passat 
de les 45.484 milers el 2010 a les 48.030 milers el 2011 i 
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Taula 1.6. Matriculació d’automòbils i total de vehicles 
a Catalunya.1 2009-2012

Taxes de variació interanual en %

Automòbils Total vehicles2

Detall anual

2008 -29,3 -31,0

2009 -13,5 -19,2

2010 4,7 4,7

2011 -20,0 -18,0

2012 -11,3 -12,9

Detall trimestral del 2012

I trimestre -3,9 -6,6

II trimestre -7,4 -10,9

III trimestre -13,7 -14,2

IV trimestre -20,0 -20,0

1. Taxes de variació interanual dels valors acumulats de les dades men-
suals.
2. Inclou turismes, camions, furgonetes, autobusos, tractors industrials i 
altres vehicles.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades d’Idescat.

a les 48.341 milers el 2012, superant les 42.500 milers del 
màxim del 2007.7 D’aquesta manera, el grau d’ocupació ho-
telera, que havia davallat 5,8 punts percentuals el 2010 des 
del màxim del 2007, fins al 55,0%, es va situar en el 57,1% 
el 2011  i en el 56,8% el 2012. Igualment, el nombre de 
viatgers estrangers mostrà avenços importants el 2011 i 
més moderats el 2012 (del 10,3% i del 0,8%), mentre que 
els viatgers espanyols van davallar en ambdós exercicis 

7 Segons dades mensuals de conjuntura d’Idescat.

Taula 1.7. Indicadors d’activitat de la construcció 
a Catalunya. 2011-2012

Taxes de variació interanual en % i nombre d’aturats en milers

2011 2012

Habitatges iniciats -41,6 -32,8

Habitatges acabats -7,8 -30,5

Habitatges en construcció  
  (estimació)

-17,2 -38,3

Consum de ciment -21,2 -29,4

Ocupació (EPA)1 -14,7 -21,6

Afiliació (SS)2 -13,5 -15,8

Atur registrat (SOC)3 100,1 101,0

1. Ocupats EPA (dades d’ocupació sectorial ajustades a partir d’enllaçar 
les dades amb CNAE 1993 amb les dades amb CNAE 2009).
2. Afiliats a tots els règims al sector de la construcció.
3. Aturats comarcalitzables.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya, de Ciment Català, de l’INE i del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social (MTIN).

(del -2,9 i el -4,4%, respectivament), el que va comportar 
un increment del total de viatgers del 4,7% el 2011 i un 
descens del -1,2% el 2012.8 Així, els viatgers varen situar-se 
en 16,5 milions el 2011 (des dels 15,8 milions del 2010) i 
en 16,3 milions el 2012, superant també el màxim del 2007 
(14,6 milions). També els viatgers estrangers han superat 
els registres màxims assolits el 2008 (8,3 milions), amb 
10 milions el 2011 i el 2012. Finalment, la intermediació  

8 Segons dades mensuals de conjuntura d’Idescat.

Taula 1.8. Indicadors d’activitat de la construcció a les demarcacions catalanes. 2011 i 2012

Taxes mitjanes de variació interanual en %

Habitatges en
construcció1 Habitatges iniciats2 Habitatges acabats2 Aturats (SOC)3 Afiliats (SS)2,4

2011

Barcelona -5,2 -37,8 -3,8 2,6 -13,6

Girona -43,0 -59,6 -22,0 -4,4 -10,9

Lleida -19,6 -27,2 -5,1 -2,3 -12,8

Tarragona -42,4 -59,2 -26,7 -1,3 -15,9

Catalunya -17,2 -41,6 -7,8 0,9 -13,5

2012

Barcelona -39,6 -44,0 -37,3 2,2 -15,9

Girona -45,7 -10,1 -25,7 -1,8 -14,2

Lleida -33,4 -43,6 -14,0 -1,3 -15,5

Tarragona -21,4 48,3 -1,9 -2,1 -17,4

Catalunya -38,3 -32,8 -30,5 0,9 -15,8

1. Mitjana anual. 2. Acumulat a final d’any. 3. Aturats comarcalitzats del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
4. Afiliats a la constucció de tots els règims.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social i del Ciment Català.
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Taula 1.9. Viatgers, pernoctacions i estada mitjana en establiments hotelers de Catalunya per marques turístiques.1,2 2011 i 2012

Taxes de creixement mitjà en % i estada mitjana en dies

2011 2012

Viatgers Pernoctacions Estada mitjana Viatgers Pernoctacions Estada mitjana

Barcelona 6,8 7,7 2,4 -3,8 0,2 2,5

Catalunya Central 14,8 19,9 2,0 -6,0 -4,8 2,0

Costa Brava 2,8 1,1 3,4 -3,2 -1,8 3,4

Costa Daurada 6,5 8,9 4,2 0,5 0,7 4,2

Costa de Garraf3 5,9 9,1 2,1 7,9 6,7 2,1

Costa del Maresme4 7,5 4,6 5,2 7,9 6,7 5,1

Pirineus-Prepirineus 10,9 1,5 2,0 -7,9 -13,6 1,9

Terres de Lleida -4,4 -1,1 1,6 -5,7 -2,8 1,6

Terres de l’Ebre -4,2 -1,1 2,4 4,7 -3,3 2,2

Val d’Aran 6,5 -2,9 2,7 8,7 9,7 2,7

Catalunya3 5,0 6,3 2,9 -1,6 0,4 3,0

1. Des de l’any 1994, la Generalitat de Catalunya té establerta una divisió geoturística de Catalunya que en l’actualitat està integrada per deu marques: Barce-
lona (Barcelonès), Catalunya Central (Anoia, Bages, Osona,Vallès Occidental, Vallès Oriental), Costa Brava (Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l’Estany, 
Selva), Costa Daurada (Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Tarragonès), Costa de Garraf (Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf), Costa 
del Maresme (Maresme), Pirineus-Prepirineus (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès), Terres 
de Lleida (Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Urgell), Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre, Terra Alta) i Val d’Aran.
2. Dades provisionals a partir del nombre de viatgers i de pernoctacions.
3. Dades a partir dels indicadors d’estructura d’Idescat (augment de viatgers de l’1,6% el 2012), mentre que a partir de les dades mensuals de conjuntura la 
variació acumulada el 2012 és de l’1,2%.
4. Dades per al 2012, resultat de distribuir els viatgers i les pernoctacions de Costa de Barcelona segons els pesos del 2011.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades de l’IDESCAT.

Taula 1.10. Indicadors d’activitat terciària a Catalunya. 2010-2012

Taxes de variació interanual en %

2010 2011 2012

Vendes en grans superfícies (base 1995)

Total -2,7 -3,3 -6,0

Alimentació -5,3 -1,0 -3,6

Resta -0,9 -5,0 -7,8

Establiments hotelers1

Pernoctacions 11,3   5,6    0,6

Viatgers 12,4   4,7 -1,2

Grau d’ocupació mitjana 55,0 57,1 56,8

Grau d’ocupació2    1,9   2,1 -0,3

Transport de viatgers3

Per ferrocarril (RENFE)²

Aeri   3,4  9,2   0,4

Transport de mercaderies per vaixell (tones)

Port Barcelona   6,2  3,2  -7,9

Port Tarragona 16,7  2,2 -16,1

Mercat de treball

Ocupació (EPA)4   0,1  1,5 -4,8

Afiliació (SS)5   0,7 -0,1 -1,7

Atur registrat (SOC)6 11,8  8,1   9,3

1. A partir de les dades de conjuntura d’Idescat.
2. Canvi en punts percentuals en relació amb el mateix període de l’any anterior.
3. Trànsit de viatgers.
4. Ocupats EPA (dades d’ocupació sectorial ajustades a partir d’enllaçar les dades amb CNAE 1993 amb les dades amb CNAE 2009).
5. Afiliats a tots els règims al sector seveis.
6. La sèrie d’atur registrat (SOC) comença el 2005 per canvi de definició.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades de l’IDESCAT, de l’INE, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 
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Taula 1.11. IPC a Catalunya. 2009-2012

Taxes mitjanes de variació interanual en %1

2009 2010 2011 2012

Índex general 0,1 2,0 3,3 2,9

Aliments i begudes 
  no alcohòliques

0,0 -0,2 2,0 2,5

Begudes alcohòliques 
  i tabac

8,4 10,4 9,6 5,9

Vestit -1,5 -0,2 0,4 0,5

Habitatge 1,5 3,3 6,6 4,9

Parament llar 1,7 1,3 1,3 1,5

Medicina 0,0 -0,8 -0,9 7,3

Transports -5,8 6,9 8,0 5,1

Comunicacions -0,8 -0,8 -0,8 -3,4

Esbarjo i cultura -0,1 -1,2 0,1 1,1

Ensenyament 4,8 3,0 3,2 6,6

Hotels i restaurants 2,1 1,7 1,8 1,5

Altres 3,1 3,1 3,4 2,7

1. Dades anuals com a promig de les dades mensuals.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades de l’IDESCAT.

financera presentà davallades properes al -1% tant el 2011 
com el 2012, mentre que els transports i emmagatzematge 
augmentaven el 2011 (2,27%) i es reduïen el 2012 (-1,59%). 
D’altra banda, la dinàmica dels serveis col·lectius, que varen 
retrocedir de forma conjunta d’un 0,80% tant el 2011 com 
el 2012, expressava la contracció a totes les principals 
branques d’aquests serveis, amb una reducció dels serveis 
públics (-1,18% i -2,17%, el 2011 i el 2012, respectivament), 
dels educatius (-0,15% i -0,51%) i dels sanitaris (-1,01% i 
-0,02%).

En aquest context productiu, l’ocupació va continuar 
contraient-se. Mesurada segons l’afiliació a la Seguretat 
Social a tots els règims, va caure d’un -8,9% entre la mitjana 
del 2007 i el 2010, una contracció que reflectia reduccions 
molt diferent segons sectors: un -18,9% a la indústria, un 
elevat -32,9% a la construcció i un moderat -2,4% en els 
serveis. Per al 2012, i en el context de la segona recessió, el 
procés es va accentuar, amb una pèrdua de l’afiliació total 
 

Taula 1.13. Indicadors del mercat de treball a Catalunya. 
2011-2012
Valors absoluts en milers de persones i taxes de variació en %

Atur SOC1 Atur EPA5

2011 2012 2011 2012

Valors absoluts

Agricultura 10,8 11,9 7,9 12,8

Indústria 95,2 96,6 49,3 63,1

Construcció 100,1 101,0 56,3 50,7

Serveis 359,3 392,8 206,1 230,1

SOA² 32,8 31,9 413,8 487,9

Total 598,2 634,3 733,4 844,6

Taxes de variació

Agricultura 24,4 10,2 -32,5 61,2

Indústria -5,8 1,5 -16,8 27,8

Construcció 0,9 0,9 -12,9 -9,8

Serveis 8,1 9,3 9,4 11,7

SOA² 10,2 -3,0 17,4 17,9

Total 4,7 6,0 8,4 15,2

Afiliats a la Seg. Soc.3 Ocupats EPA4

2011 2012 2011 2012

Valors absoluts

Agricultura 61,9 60,6 69,4 64,9

Indústria 475,0 453,7 563,1 533,4

Construcció 224,0 188,7 235,3 184,5

Serveis 2.266,5 2.226,7 2.211,8 2.106,3

Total 3.051,5 2.954,6 3.079,6 2.889,2

Taxes de variació

Agricultura -0,6 -2,1 -11,6 -6,4

Indústria -2,9 -4,5 -6,8 -5,3

Construcció -13,5 -15,8 -14,7 -21,6

Serveis -0,1 -1,7 1,5 -4,8

Total -1,7 -3,2 -1,8 -6,2

1. Aturats registrats al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
2. Aturats i registrats sense ocupació anterior, amb més de dos anys d’atur o 
que busquen la primera ocupació.
3. Afiliats a tots els règims de la Seguretat Social. 
4. Ocupats EPA (dades d’ocupació sectorial ajustades a partir d’enllaçar les 
dades amb CNAE 1993 amb les dades amb CNAE 2009).
5. Desocupats EPA.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades de l’INE, del Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 

Taula 1.12. Balança comercial de mercaderies de Catalunya amb l’estranger¹. 2009-2012

Milions d’euros corrents i taxes de variació i taxa de cobertura en %

Tases de variació

Exportacions Importacions Saldo Taxa de Cobertura Exportacions Importacions

2009 41.461 57.456 -15.995 72,2 -17,9 -25,5

2010 48.866 67.296 -18.430 72,6 17,9 17,1

2011 54.955 71.537 -16.582 76,8 12,5 6,3

2012 58.283 68.688 -10.405 84,9 6,1 -4,0

1. Valors acumulats a desembre de les dades mensuals.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades de l’ICEX.
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del -3,3% entre el 2011 i el 2012, que expressa una 
contracció encara molt important de la construcció 
(-15,8%), la continuïtat de la caiguda ocupacional en la 
indústria i energia (del -4,5%) i, en menor mesura, en els 
serveis (-1,7%). És especialment rellevant destacar aquest 
darrer sector, perquè permet identificar millor els efectes 
d’aquesta segona recessió. El 2011, els serveis privats ja 
presentaven reduccions de l’ocupació, com es desprèn de 

les dades d’afiliació al règim general de la Seguretat Social 
(del -0,7%), a l’igual que el serveis de no mercat (davallada a 
l’afiliació al règim general del -0,9%). D’altra banda, el 2012 
el terciari entrà en pèrdues d’ocupacionals més importants, 
retrocedint un –1,7% en el nombre d’afiliats a tots els règims, 
que reflecteix un comportament simètric tant dels de mercat 
com els de no mercat (amb caigudes en l’afiliació al règim 
general del -1,6% i del -1,7%, respectivament).

Taula 1.14. Ocupació EPA per demarcacions. 2010-2012

Valors absoluts en milers de persones i taxes de creixement i pes sobre Catalunya en %

Valors absoluts1 Taxes de creixement Pes sobre Catalunya

Demarcació 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Barcelona 2.267,1 2.222,5 2.076,7 -1,3 -2,0 -6,6 73,0 73,0 72,7

Girona 323,2 305,9 291,1 -0,2 -5,4 -4,8 10,4 10,0 10,2

Lleida 177,4 185,5 175,1 -9,0 4,6 -5,6 5,7 6,1 6,1

Tarragona 336,4 332,3 314,4 -2,9 -1,2 -5,4 10,8 10,9 11,0

Catalunya 3.104,1 3.046,2 2.857,4 -1,8 -1,9 -6,2 100,0 100,0 100,0

1. Ocupats de 16 a 64 anys.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades de l’EPA de l’INE.

Taula 1.15. Atur registrat per demarcacions i sectors. 2011 i 2012
Nombre d’aturats1

Demarcació Primari Indústria Construcció Serveis SOA¹ Total

Valors absoluts2,3  
2011

Barcelona 3.896 75.553 68.923 273.607 24.615 446.594

Girona 1.454 7.326 11.204 32.408 3.012 55.404

Lleida 2.865 3.617 5.664 15.104 1.853 29.103

Tarragona 2.581 8.704 14.337 38.143 3.359 67.124

Catalunya4 10.796 95.200 100.128 359.262 32.838 598.225

2012

Barcelona 4.303 76.821 70.407 299.037 23.945 474.512

Girona 1.630 7.272 11.000 34.736 3.051 57.688

Lleida 3.102 3.672 5.588 16.945 1.506 30.812

Tarragona 2.866 8.857 14.040 42.124 3.360 71.248

Catalunya4 11.901 96.621 101.035 392.842 31.861 634.260

1. Aturats sense ocupació anterior, inclou els no classificats i els que busquen primera ocupació.
2. Dades obtingudes a partir de la suma de les comarques de cada demarcació.
3. Aturats registrats al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) comarcalitzats.
4. El total d’aturats a Catalunya no ha de coincidir necessàriament amb la suma dels totals de les demarcacions, degut a l’existència d’atur no comarcalitzable.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
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2. La segona recessió 2011/2012 i la seva 
translació territorial

2.1. El 2011, avanços més importants a Barcelona (1,18%) 
que a Girona (0,85%), Lleida (0,82%) i Tarragona (0,80%), 
i caigudes generalitzades el 2012, més intenses a Lleida 
(-2,36%) que a Girona (-1,53%), Barcelona (-1,35%) o 
Tarragona (-0,69%) 

La impossibilitat d’assignar territorialment els impostos 
exigeix que l’avanç de l’activitat per demarcacions, grans 
eixos territorials i comarques es faci exclusivament atenent 
al creixement del VAB a preus bàsics. Des d’aquest punt de 
vista, el canvi del VAB de Catalunya el 2011 i el 2012 (d’un 
1,08% i d’un -1,36%, respectivament) resulta relativament 
proper al PIB a preus de mercat, atès que el component 
impositiu del PIB va avançar a ritmes no massa distints als del 
valor afegit (del -5,3% i el -0,6%, respectivament). En aquest 
context, les demarcacions reflecteixen comportaments 
diferenciats per grans sectors productius, en especial pel 
que fa al primari i la indústria, mentre que les diferències 
s’estrenyen en l’àmbit de la construcció i els serveis. El 2011, 
l’avanç de Barcelona va ser superior al de la mitjana del país, 
amb un 1,18%, seguida de Girona i Lleida, amb increments 
del 0,85% i 0,82%, respectivament, i Tarragona tancant la 
relació (0,80%). En canvi, el 2012, i en el context de caiguda 
general de l’activitat provocada per la segona recessió, 
Tarragona és la que mostrà una menor davallada (un 
-0,69%), seguida per Barcelona (-1,35%) i Girona (-1,53%); 
finalment, Lleida fou la demarcació que presentà una major 
contracció del VAB (-2,36%), condicionada per uns dolents 
resultats del primari. 

Taula 2.1. VAB pb1 a Catalunya i les demarcacions catalanes. 
2009-2012

Taxes reals de variació interanual en %

Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya

2009 -4,67 -2,58 -1,98 -1,94 -4,01

2010 0,72 -0,80 -0,24 0,75 0,51

2011 1,18 0,85 0,82 0,80 1,08

2012 -1,35 -1,53 -2,36 -0,69 -1,36

1. Estimació de CatalunyaCaixa del VAB real pb de les demarcacions catalanes. 
Base 2000.
Font: CatalunyaCaixa (2013).

Pel que fa al primari, l’augment del 4,00% el 2011 
reflecteix els menors avenços de Barcelona (2,08%) i Lleida 
(3,98%), i els més importants de Tarragona (5,09%) i Girona 
(5,12%). Aquesta disparitat expressa tant creixements 
molt diversos entre les produccions agrícoles, ramaderes i 

forestals a cada demarcació i, en el cas de les costaneres, 
de la pesca, com en la distribució del VAB del primari de 
cada demarcació entre les diferents branques productives. 
Així, la ramaderia (amb un 36,9% del VAB del primari el 
2010) va mostrar augments (del 5,31%) més intensos que 
les produccions agrícoles (amb un 56,2% del VAB), que van 
créixer d’un 2,98%, mentre que la pesca (augment del 9,32%) 
i el sector forestal (amb una davallada del -1,14%) ajuden a 
comprendre la dinàmica del VAB del sector. Aquests registres 
del 2011 varen donar pas a una intensa davallada el 2012, del 
-8,00%, amb Girona liderant les pèrdues (-9,24%), seguida 
de Tarragona i Lleida (-8,43% i -8,23%, respectivament) i, 
finalment, amb Barcelona, amb la menor davallada (-6,19%). 
Aquesta intensa contracció del VAB primari el 2012 va ser el 
reflex d’una notable caiguda agrícola (-12,11%), superior a 
la moderada reducció de la ramaderia (-1,88%), al mateix 
temps que també contribuïren a aquesta dinàmica les 
pèrdues de la pesca (-10,01%) i de les activitats forestals  
(-4,44%).

Territorialment, ja s’ha indicat que el 2011 la 
demarcació amb major avenç del sector primari fou 
Girona (5,12%), mentre que el 2012 va presentar una prou 
rellevant contracció (-9,24%). Aquests registres reflecteixen, 
lògicament, tant la distribució del seu VAB primari (amb 
un pes el 2010 de l’agricultura del 43,5%, un 44,0% del 
sector ramader, un 8,2% de la pesca i un 4,4% del forestal), 
com els ritmes de canvi del VAB de les principals branques 
primàries. Així, l’agricultura va avançar d’un 5,47% el 2011 
i va caure del -15,96 el 2012, mentre que el VAB ramader 
creixia del 4,85% i es contreia del -2,06% el 2011 i el 2012, 
respectivament. De forma més detallada, el 2011, la fruita 
fresca (19,2% del VAB agrícola el 2010) va augmentar d’un 
important 12,23% el 2011, mentre que el 2012 va caure del 
-25,56%.9 Pel que fa als cereals (42,0% del VAB agrícola el 
2010), el seu VAB va presentar una lleugera davallada del 
-0,37% el 2011, i una prou forta caiguda el 2012 (-8,63%). 
En l’àmbit de l’oli d’oliva (2,0% del VAB agrari el 2010), el 
VAB va expandir-se intensament el 2011 (34,28%)10 i va 
moderar l’augment el 2012, del 8,43%. Pel que fa al raïm 
(3,1% el 2010 del VAB de l’agricultura), aquesta branca 
no va mostrar ni el 2011 i el 2012 resultats gaire positius: 
el 2011 l’augment va ser proper a zero (0,77%) i el 2012 
va caure intensament (-20,27%). Finalment, la branca de 
flors i plantes ornamentals (19,0% del VAB del primari) va 
presentar alces el 2011 (5,46%) i caigudes importants el 

9 Segons els Fulls de previsió de collita del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, aquesta davallada del 
2012 reflecteix condicions climàtiques desfavorables durant la floració, 
la pol·linització i el quallat, amb una davallada de la producció de fruita 
fresca a les comarques de Girona entre el 2011 i el 2012 des de les 122,1 
milers de tones, a les 94,4 milers, respectivament.
10 Segons l’estimació de la renda agrària de Catalunya del 2011, la 
variació de quantitat d’oli d’oliva el 2011 fou del 28,8%.
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2012 (-34,40%).11 En l’àmbit ramader, la producció de porquí 
(aportació del VAB ramader el 2010 del 35,8%) va presentar 
alces el 2011 (8,95%) i davallades el 2012 (-0,93%), mentre 
la de vaquí (pes del 27,2% del VAB ramader) mostrava 
un perfil similar (4,50% i -1,48% per al 2011 i el 2012, 
respectivament). 

Mapa 2.1. Participació comarcal dins el PIB total. 2012
En % dins el PIB de Catalunya

Pel que fa a Tarragona (amb un creixement del sector 
primari del 5,09% el 2011 i una davallada del -8,43% el 
2012), la seva estructura més agrícola que ramadera (el 
2010 l’agricultura aportava un 73,7% del VAB del sector 
front el 17,0% del sector ramader) i els diferents ritmes 
de canvi dels dos sectors, expliquen els registres del 2011 
i el 2012. Així, les produccions agrícoles varen créixer del 
5,16% el 2011, mentre que el 2012 experimentaren una 
prou intensa davallada (-9,20%). D’altra banda, la ramaderia 
mostrà el mateix perfil, amb un augment del 3,03% el 2011 
i una davallada del -4,74% el 2012. Per branques més 

11 En concret, segons les dades provincials de producció del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la producció 
de flors va caure de 256 milers de dotzenes el 2011 a 60 milers el 2012.

detallades, i pel que fa a les importants branques de l’oli 
d’oliva i del vi (pes en el VAB primari el 2010 del 10,6% i 
el 13,7%, respectivament), mentre que la primera mostrà la 
tradicional seqüència de forts augments el 2011 (+30,06%) 
i menor creixement el 2012 (del 7,91%), el vi va retrocedir 
moderadament el 2011 (-2,80%) però va caure fortament 
el 2012 (-19,58%).12 També cal destacar el negatiu 
comportament d’alguns subsectors agrícoles, com els 
cereals (12,0% del sector agrari el 2010), que retrocediren 
tant el 2011 (-3,94%) com el 2012 (-1,89%). En canvi, la 
fruita seca (3,90% del VAB del primari el 2010) i fruita fresca 
(aportació del 4,44%) mostraren alces el 2011 (del 9,37% i 
el 7,69%, respectivament) i davallades el 2012 (del -17,34% 
la fruita seca i del -21,36% la fresca).13 En l’àmbit ramader, 
la producció de porquí i aviram (pesos sobre el VAB de la 
branca el 2010 del 30,1% i el 33,9%, respectivament) van 
presentar variacions en el seu VAB del 5,14% i el 6,58%, i del 
4,89% i el -5,66%, el 2011 i el 2012, respectivament. 

D’altra banda, el primari a Lleida va passar d’un augment 
prou rellevant el 2011 (3,98%) a una intensa davallada el 
2012 (-8,23%), la més important entre les demarcacions del 
país. El pes de l’agricultura a les produccions lleidatanes (un 
57% del VAB sectorial el 2010) i la seva dinàmica expansiva 
el 2011 (augment del 2,01%) i contractiva el 2012 (-13,05%) 
expliquen en gran mesura aquest perfil. D’altra banda, la 
ramaderia (aportació del 40,8% del VAB primari el 2010) 
va recolzar aquest perfil, amb alces el 2011 (del 7,01%) i 
davallades el 2012 (del -1,95%). El 2011, la producció de 
fruita fresca (aportació al VAB agrícola del 41,9% el 2010) 
va presentar un alça del 7,75%, mentre que el 2012 va caure 
d’un molt notable -25,94%,14 valor que, atès l’important pes 
a la producció del sector agrícola, explica en bona mesura 
la davallada agregada. El segon subsector en importància, 
el de cereals (pes del 36,2%) va caure tant el 2011 (-7,39%) 
com el 2012 (-2,96%). Cal destacar, també, la davallada de 
les produccions de vi (del -5,06% i del -18,57% el 2011 i el 

12 La forta davallada del VAB del sector del vi el 2012 és el reflex d’una 
prou important caiguda de la producció de raïm entre el 2011 i el 2012 
(des de les 190.295 a les 145.609 tones), com a resultat de condicions 
pluviomètriques deficients, tant a l’hivern com a la primavera i l’estiu 
(Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural: Fulls de previsió de collita de la vinya 2012).
13 Les caigudes del VAB el 2012 de la fruita seca i la fruita fresca 
reflecteixen les fortes contraccions de les produccions físiques (des de 
49,8 milers de tones del 2011 a les 45,0 del 2012 per la fruita fresca i 
de 29,6 milers de tones del 2011 als 25,1 milers del 2012 per la fruita 
seca), provocades per condicions climàtiques adverses, com la manca 
de pluges o forts vents durant el període de pol·linització pel cas de 
l’avellana (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural: Fulls de previsió de collita).
14 Aquesta important contracció reflecteix la forta disminució de la 
producció total de la poma (de 219,7 milers de tones el 2011 a les 150,0 
milers de tones del 2012), la pera (de 250,3 milers de tones el 2011 a 
les 163,7 milers de tones el 2012), el préssec (de 181,3 milers de tones 
el 2011 a les 142,3 milers de tones el 2012) i la nectarina (de 166,5 
milers de tones el 2011 a les 135,2 milers de tones el 2012), degut a 
condicions climàtiques desfavorables i a les pedregades del 5 i 27 de 
juliol i 5 d’agost de 2012 (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural: Fulls de previsió de collita).
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2012),15 mentre que el 2011 l’oli d’oliva presentà un intens 
creixement (29,63%), que fou menor el 2012 (2,45%). En 
l’àmbit ramader, l’important producció de porquí (aportació 
al VAB d’aquesta branca el 2010 del 54,6%) va mostrar 
avenços rellevants el 2011 (12,61%) i estancament el 
2012 (-0,68%), mentre que la de vaquí (pes del 16,7%) va 
davallar moderadament el 2011 (-0,85%) i va créixer el 
2012 (3,47%). 

Finalment, Barcelona mostrà el menor avenç del VAB 
primari el 2011 (2,08%) i el 2012 va seguir el to general 
de caigudes (-6,19%). Aquest comportament reflecteix tant 
un major pes d’algunes produccions menys rellevants en 
altres àmbits catalans (com la pesca, amb un 4,5% del VAB 
sectorial el 2010, i les explotacions forestals, amb un 3,8%), 
com la seva especialització en algunes produccions menys 
afectades pels bons registres del 2011 i pels més dolents 
del 2012. Així, amb un pes del 46,5% sobre el VAB primari el 
2010, l’agricultura va caure del -0,26% el 2011 i del -12,20% 
el 2012, mentre que la ramaderia (que aportava un 45,2% 
del VAB sectorial el 2010) va mostrar avenços el 2011 (del 
3,89%) i davallades menys intenses que la mitjana catalana 
el 2012 (-0,52%). El 2011, la producció de cereals (pes sobre 
el VAB del subsector agrari del 22,3% el 2010) va presentar 
una caiguda del -0,40%, que es va accentuar el 2012  
(-6,22%). El segon subsector en importància, el de les 
hortalisses (pes del 22,2%) es va mantenir pràcticament 
estable el 2011 (0,82%) i va créixer amb més força el 2012 
(4,08%). Cal destacar, també, la davallada de les produccions 
de vi (del -4,00% i del -13,66% el 2011 i el 2012),16 i de 
plantes i flors ornamentals (del -0,25% i del -30,63%, 
respectivament). En l’àmbit ramader, la producció de porquí 
(aportació sobre el VAB d’aquesta branca el 2010 del 58,7%) 
va mostrar alces el 2011 (6,97%) i un perfil pla el 2012 
(0,35%), mentre que la de vaquí (amb un pes del 21,5%) 
presentà un to més deprimit, amb caigudes en els dos anys 
considerats (del -4,81% i del -1,86%, respectivament). 

A la construcció, el 2011 els registres de les quatre 
demarcacions mostraren gran similitud, amb caigudes 
que oscil·len a l’entorn del -6,10% català, amb Lleida amb 
la menor davallada (-5,47%) i Tarragona la més intensa 
(del -6,32%), i Girona (-6,24%) i Barcelona (-6,12%) amb 
valors intermitjos; en canvi, el 2012 les variacions entre les 
demarcacions foren més elevades: la caiguda més important 
fou a Barcelona (-7,79%) i la més reduïda a Girona (-6,66%), 
amb Tarragona i Lleida, amb reduccions del -7,03% i del 
-7,40%, respectivament. D’aquesta manera, el VAB del sector 

15 El VAB del sector del vi també es va veure afectat, el 2012, per 
una forta sequera al llarg del cicle vegetatiu i per una forta pedregada 
a principis d’agost (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural: Fulls de previsió de collita).
16 A les comarques de l’Anoia i l’Alt Penedès la producció de raïm passà 
de 191,0 milers de tones el 2011 a 172,8 milers de tones el 2012, 
descens atribuïble a la manca de pluges.

de la construcció presenta una davallada acumulada en els 
cinc anys de crisi que van del 2007 al 2012 del -30,40% 
pel conjunt català, i del -31,05%, -29,02%, -28,87% i 
-37,25% per a les demarcacions de Girona, Barcelona, Lleida 
i Tarragona. Els registres del bienni 2011-12 han estat 
molt negatius a totes les demarcacions, com a resultat de 
la trajectòria baixista de tots els components del sector: 
l’obra pública, l’obra civil, la construcció residencial i la 
rehabilitació. Entre ells, mereix especial atenció el sector 
residencial. Així, el 2012 els nous habitatges iniciats havien 
davallat acumuladament respecte el 2010 del -63,7% a 
Girona, -65,2% a Barcelona, -59,0% a Lleida i, finalment, 
-39,5% a Tarragona. D’aquesta manera, no ha de sorprendre 
que el mercat de treball del sector s’hagi deteriorat 
sensiblement, amb davallades el 2012 respecte els valors 
del 2010 a l’afiliació a la construcció de tots els règims del 
-23,54%, -27,35%, -26,26% i -30,46% a Girona, Barcelona, 
Lleida i Tarragona, respectivament.

Taula 2.2. VAB a pb1 per components de l’oferta a les demarcacions 
catalanes. 2011 i 2012

Taxes reals de variació interanual en %

2011 Primari Indústria Costrucció Serveis Total

Barcelona 2,08 2,36 -6,12 1,64 1,18

Girona 5,12 3,11 -6,24 1,65 0,85

Lleida 3,98 1,61 -5,47 1,46 0,82

Tarragona 5,09 1,14 -6,32 1,56 0,80

Catalunya 4,00 2,20 -6,10 1,62 1,08

2012

Barcelona -6,19 -1,76 -7,79 -0,52 -1,35

Girona -9,24 -0,15 -6,66 -0,49 -1,53

Lleida -8,23 -0,39 -7,40 -0,78 -2,36

Tarragona -8,43 1,72 -7,03 -0,34 -0,69

Catalunya -8,00 -1,10 -7,50 -0,52 -1,36

1. Estimació de CatalunyaCaixa del VAB real pb de les demarcacions catalanes. 
Base 2000.
Font: CatalunyaCaixa (2013).

En l’àmbit industrial, els registres del 2011 foren prou 
bons, reflectint en especial el positiu impacte dels primers 
sis mesos de l’exercici, just abans de la crisi de confiança 
de l’estiu d’aquell any, amb un avenç agregat a Catalunya 
del 2,20%, mentre que el sector es va contreure el 2012 del 
-1,70%. Una part d’aquest diferencial s’explica pel diferent 
comportament dels productes energètics i extractius i de 
la resta de sectors industrials. Així, els primers avançaren 
l’activitat d’un 0,18% el 2011 i d’un 3,04% el 2012, mentre 
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que els estrictament industrials mostraren un creixement 
del 2,50% el 2011, però presentaren caigudes, del -1,70%, 
el 2012. 

En aquest context de recuperació i nova recessió, els 
registres per demarcacions varen mostrar el mateix perfil: 
a Barcelona el VAB industrial i energètic avançà d’un 
2,36% el 2011 i va caure del -1,76% el 2012, davant de 
les variacions del 3,11% i del -0,15 de Girona, de l’1,61% 
i del -0,39% de Lleida i, finalment, de l’1,14% i de l’1,72% 
de Tarragona. Parcialment, aquestes diferències s’expliquen 
pels pesos i la dinàmica de la producció energètica. A 
Tarragona, el subsector energètic és el que més aporta al 
total de la indústria (un 45,2% del VAB el 2010), mentre 
que a Barcelona, Girona i Lleida el pes és sensiblement 
menor (amb pesos del 6,8%, 10,4% i 8,5%, respectivament). 
Aquestes diferents contribucions es combinen amb ritmes 
de canvi també distints de cadascuna de les produccions 
energètiques (hidràulica, nuclear, de cicle combinat, eòlica, 
etc.). Així, el 2011, i pel que fa al VAB energètic i extractiu, 
Lleida (-6,66%), Tarragona (-0,20%), Girona (1,27%) i 
Barcelona (0,98%) presentaren dispersions importants a 
l’entorn del modest avenç del 0,18% català, mentre que 
el 2012 totes les demarcacions mostraren increments del 
VAB de la branca energètica, amb els màxims augments 
a Tarragona (4,68%) i Lleida (4,52%), i creixements molt 
menors a Girona (1,81%) i Barcelona (1,02%).

Pel que fa a les produccions industrials, l’augment 
català el 2011, del 2,50%, presenta un registre diferent i 
superior respecte de l’energia, però amb menors diferències 
entre les demarcacions. Així, Girona, amb un 3,32%, liderà la 
millora, seguida de Barcelona i Lleida (un 2,46% en ambdós 
casos) i Tarragona (2,26%). En canvi, el 2012 la davallada 
mitjana de Catalunya (del -1,70%) es va reflectir a totes 
les demarcacions, amb la més gran caiguda a Barcelona 
(-1,96%), i davallades de menor entitat a la resta (un -0,85% 
a Lleida, un -0,72% a Tarragona i un -0,37% a Girona).

Amb aquests canvis del 2011 i el 2012, els estralls 
produïts per la crisi a la indústria a les diferents 
demarcacions son prou evidents. Per al conjunt català, els 
cinc anys transcorreguts entre el 2007 i el 2012 acumulen 
una davallada del VAB real del -9,69%, amb un notable 
ensorrament de l’ocupació del sector, que cau d’un -24,8%, 
mesurada segons l’afiliació a la indústria de tots els 
règims, una davallada només per sota la molt més intensa 
caiguda de l’afiliació a la construcció (del -51,1%). Aquesta 
pèrdua del VAB industrial expressa davallades a totes les 
demarcacions, amb una caiguda superior a Barcelona del 
-13,6%, front les pèrdues menors de Girona (-3,1%) i Lleida 
(-2,6%) i l’augment del 9,9% a Tarragona (que correspon a 
un important creixement del VAB del sector energètic entre 
el 2007 i el 2012 del 39,3% i una davallada acumulada del 
-7,14% de les produccions industrials). Aquests retrocessos 

agregats reflecteixen, en especial, la caiguda del VAB de les 
branques purament industrials, amb caigudes acumulades 
des del 2007 del -15,39% a Barcelona, front el -6,21% de 
Girona, el -5,35% de Lleida i el -7,14% de Tarragona. En 
canvi, el VAB de les produccions energètiques ha presentat 
un creixement agregat en el període 2007-2012 del 20,40% 
a Barcelona, front el 34,35% de Girona, el 38,50% de Lleida 
i el més elevat 39,31% de Tarragona. En aquest context 
productiu, les reduccions de l’ocupació de les branques 
estrictament industrials han estat molt superiors a la 
davallada del VAB, per l’efecte esbiaixat vers produccions en 
les que el VAB/ocupat era menor. Així, front a una pèrdua 
acumulada entre el 2007 i el 2012 del -24,8% a l’ocupació 
industrial a Catalunya (mesurada per l’afiliació a la Seguretat 
Social a tots els règims), la contracció a Girona, Lleida i 
Tarragona fou menor (un -15,7%, un -17,9% i un -13,4%, 
respectivament), mentre que Barcelona absorbia el major 
xoc ocupacional a la indústria, amb una pèrdua acumulada 
del -27,6%. 

Mapa 2.2. Creixement del PIB comarcal. 2012
Taxes reals de variació interanual en %

Finalment, pel que fa a l’activitat terciària, el modest 
augment del 2011 i la davallada del 2012 (de l’1,6% i del -0,5% 
pel conjunt de Catalunya el 2011 i el 2012, respectivament) 
es va traduir en perfils similars a les demarcacions catalanes, 
amb registres d’aquests dos anys relativament similars a 
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Barcelona (1,64% i -0,52%), Tarragona (1,56% i -0,34%), 
Lleida (1,46% i -0,78%) i Girona (1,65% i -0,49%). Ja s’ha 
indicat més amunt que els dos grans sectors que integren 
els serveis, els col·lectius (sanitat, educació i AAPP oferts tant 
pel sector públic com pel privat) i els estrictament privats, 
han seguit trajectòries diferenciades. Mentre que els primers 
varen començar a retrocedir, per primera vegada, el 2011 

(un -0,80%), davallada que continuà el 2012 (-0,80%), els 
serveis estrictament privats encara varen augmentar a un 
ritme prou intens el 2011 (2,3%) i, directament afectats 
per la crisi de confiança encetada a l’estiu del 2011 i la 
destrucció d’ocupació, caigueren el 2012 (-0,4%). Aquesta 
distinta dinàmica és molt rellevant, atès el molt superior pes 
dels serveis privats que, en proporció al VAB total català el 

Taula 2.3.a. Creixement del VAB pb comarcal per sectors. 2012

Taxes reals de variació interanual en %

Comarca Primari Indústria Construcció Serveis Total

Alt Camp -7,68 0,78 -3,21 -1,27 -0,97

Alt Empordà -9,61 -1,02 -2,58 -0,74 -1,52

Alt Penedès -10,54 0,19 -9,01 -1,08 -1,49

Alt Urgell -0,37 -0,30 -4,35 -1,18 -1,46

Alta Ribagorça -0,54 0,54 -8,04 -2,44 -3,32

Anoia -7,52 -2,03 -8,41 -0,19 -2,02

Bages -2,65 -1,68 -11,73 -0,55 -2,59

Baix Camp -7,18 3,67 -6,60 -0,13 -0,06

Baix Ebre -7,93 -0,04 -7,20 -0,95 -2,18

Baix Empordà -12,30 -1,23 -3,06 -0,18 -1,13

Baix Llobregat -9,68 -2,06 -7,15 -0,94 -1,86

Baix Penedès -12,07 -0,92 -6,85 -0,07 -1,45

Barcelonès -2,19 -1,96 -7,33 -0,52 -1,04

Berguedà -2,08 -2,79 -9,63 -0,56 -2,70

Cerdanya -2,75 -0,19 -10,24 0,42 -2,33

Conca de Barberà -14,39 -3,93 -4,80 -1,67 -3,69

Garraf -12,36 -2,37 -7,48 -0,77 -1,93

Garrigues -7,83 -2,27 -8,80 -0,65 -4,10

Garrotxa -3,11 0,09 -5,50 -0,59 -1,02

Gironès -7,66 0,77 -5,04 -1,00 -1,27

Maresme -15,63 -1,68 -7,92 -0,58 -1,69

Montsià -4,61 -3,62 -6,19 -0,90 -2,65

Noguera -4,95 -1,44 -11,99 -0,68 -3,79

Osona -2,08 -0,60 -6,81 -0,21 -1,06

Pallars Jussà 0,34 1,62 -6,24 -1,08 -1,48

Pallars Sobirà 0,96 2,57 -4,82 -0,51 -0,90

Pla d’Urgell -8,61 -1,27 -7,71 -0,20 -2,90

Pla de l’Estany -4,19 -0,51 -2,36 -1,19 -1,37

Priorat -15,29 -1,05 -9,81 -0,44 -4,28

Ribera d’Ebre -12,78 5,74 -5,89 -2,12 2,03

Ripollès -4,94 -1,50 -15,04 -0,51 -3,55

Segarra -1,39 0,92 -7,44 -0,14 -0,50

Segrià -14,53 -0,40 -7,33 -0,86 -2,44

Selva -15,59 0,02 -11,16 0,33 -1,92

Solsonès -2,34 -1,37 -7,53 -0,79 -2,07

Tarragonès -10,47 1,76 -8,38 -0,08 -0,21

Terra Alta -13,97 0,89 -2,94 0,07 -2,97

Urgell -8,90 -1,43 -5,68 -1,00 -2,80

Val d’Aran -2,23 2,52 -2,08 0,03 -0,11

Vallès Occidental -4,81 -1,75 -6,59 -0,06 -1,14

Vallès Oriental -6,24 -1,57 -10,23 -0,73 -1,98

Catalunya -8,00 -1,10 -7,50 -0,52 -1,36

Font: CatalunyaCaixa (2013).
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2010, se situaven en el 54,10%, superant àmpliament el 
14,30% d’aportació dels serveis col·lectius. 

El creixement del 2011 i la davallada dels serveis el 
2012 pel conjunt del terciari català també es reflecteix en les 
diferents demarcacions. Així, i pel que fa als serveis privats, 
totes les demarcacions mostraren el mateix perfil agregat 
d’augments el 2011 (2,24% a Barcelona, 2,34% a Girona, 

2,25% a Lleida i 2,34% a Tarragona) i reduccions el 2012 
(des del -0,74% a Lleida al -0,05% a Tarragona, passant pel 
-0,51% de Barcelona i el -0,15% de Girona). D’altra banda, 
en l’àmbit dels serveis col·lectius, tot i que amb diferències 
prou importants, tant el 2011 com el 2012 el seu VAB es va 
contreure a totes les demarcacions: un -0,82% i un -0,59% 
a Barcelona; un -0,77% i un -1,74% a Girona; un -0,57% i 

Taula 2.3.b. Creixement del VAB pb comarcal per sectors. 2011

Taxes reals de variació interanual en %

Comarca Primari Indústria Construcció Serveis Total

Alt Camp 3,28 2,76 -3,60 1,92 1,80

Alt Empordà 5,84 0,64 -4,83 1,93 1,19

Alt Penedès -2,65 4,17 -5,65 1,80 1,87

Alt Urgell 0,14 0,09 -4,61 1,59 0,39

Alta Ribagorça -0,16 -3,13 -7,34 1,19 -1,10

Anoia -0,64 2,18 -5,89 1,45 0,64

Bages 3,00 3,49 -7,38 0,86 0,35

Baix Camp 7,93 0,99 -5,77 1,65 0,89

Baix Ebre 4,53 3,38 -7,18 1,19 1,12

Baix Empordà 7,24 2,34 -4,64 1,77 1,10

Baix Llobregat -0,27 2,80 -4,87 1,97 1,53

Baix Penedès -0,78 3,26 -7,96 1,54 0,04

Barcelonès 1,36 1,65 -6,34 1,69 1,27

Berguedà 3,82 -0,86 -6,62 1,32 -0,41

Cerdanya 2,31 0,04 -5,10 1,27 -0,38

Conca de Barberà -1,84 2,83 -1,98 1,50 1,47

Garraf 8,78 2,10 -4,55 1,85 1,18

Garrigues 6,21 1,27 -4,24 1,47 1,53

Garrotxa 0,50 3,16 -4,37 1,34 1,17

Gironès 5,59 3,03 -5,47 1,29 0,85

Maresme 1,90 2,45 -4,35 1,63 1,20

Montsià 5,82 0,84 -6,68 1,36 0,87

Noguera 4,17 0,58 -5,80 2,00 0,91

Osona 3,42 3,31 -5,70 1,16 1,24

Pallars Jussà -0,22 -6,29 -6,21 0,92 -1,59

Pallars Sobirà 2,00 -5,16 -7,17 1,76 -0,44

Pla d’Urgell 3,97 1,75 -6,24 1,77 0,73

Pla de l’Estany 5,75 4,25 -5,54 1,60 1,56

Priorat 2,75 4,38 -8,00 1,54 0,42

Ribera d’Ebre 11,85 -9,54 -5,06 0,98 -5,71

Ripollès 4,37 2,98 -7,91 1,78 0,22

Segarra -3,00 2,68 -4,99 1,28 0,69

Segrià 7,09 2,60 -5,72 1,46 1,14

Selva 3,38 4,26 -9,05 2,01 0,45

Solsonès 3,54 1,42 -1,99 1,40 1,24

Tarragonès 5,76 3,28 -6,47 1,63 1,48

Terra Alta 0,79 2,92 -4,47 1,17 0,45

Urgell 0,91 2,78 -5,79 1,15 0,36

Val d’Aran 0,00 -4,84 -1,73 1,15 0,52

Vallès Occidental 1,81 2,36 -6,35 1,32 0,90

Vallès Oriental 1,35 2,48 -8,32 1,50 0,84

Catalunya 4,00 2,20 -6,10 1,62 1,08

Font: CatalunyaCaixa (2013).
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un -0,87% a Lleida i, finalment, un -0,86% i un -1,28% a 
Tarragona.

Amb aquests canvis, l’agregat dels serveis ha 
començat a presentar davallades, tot i que modestes, 
en el seu VAB, encara que els canvis acumulats en la crisi 
es salden positivament. Així, pel conjunt català, els cinc 
anys transcorreguts entre el 2007 i el 2012 acumulen un 
augment del VAB real del 2,20%. Aquest registre reflecteix 
augments a totes les demarcacions del país, amb un 2,15% 
a Barcelona, front el 2,64% de Girona, el 2,71% de Lleida i, 
finalment, l’1,90% de Tarragona. Aquests registres agregats 
reflecteixen, en especial, la dinàmica de les branques dels 
serveis privats, amb canvis acumulats des del 2007 al 2012 
de l’1,02% de Barcelona, front el 0,88% de Girona, el 0,93% 
de Lleida i el -0,44% de Tarragona. En canvi, el VAB dels 
serveis col·lectius, tot i la davallada del 2012, ha presentat 
millors registres acumulats el 2007-2012, amb augments 
del 7,18% a Barcelona, front el 9,64% de Girona, el 7,78% 
de Lleida i el 10,32% de Tarragona. Aquesta dinàmica 
productiva es va traduir en un mercat de treball terciari que, 
de forma agregada, ha mostrat un moderada caiguda a la crisi 
2007-2012, de manera que l’afiliació total (règim general 
i autònoms) ha caigut de només un -4,2%, una davallada 
molt per sota de la intensa contracció a la construcció  
(-51,1%) i la indústria (-24,8%). 

2.1.1. Barcelona: prou bons resultats el 2011 (1,18%) 
i davallades a l’entorn de la mitjana del país el 2012 
(-1,35%)

El VAB de Barcelona va presentar un modest augment 
el 2011 (1,18%) i una moderada caiguda el 2012 (-1,35%). 
Aquests registres estan directament vinculats als dels 
serveis, que, amb un 70,5% del VAB el 2010, van augmentar 
el 2011 (1,64%) i caigueren el 2012 (-0,52%), mentre que 
la indústria (21,04% del VAB total el 2010), va créixer d’un 
2,36% el 2011 i queia més que Catalunya el 2012 (-1,76%, 
front el -1,10% català). D’altra banda, la construcció (pes del 
7,94% del VAB el 2010) es va contreure el 2011 d’un -6,12% 
i va tornar a reduir-se el 2012 (-7,79%). Finalment, el primari 
(amb només el 0,53% del VAB total), creixia d’un 2,08% el 
2011 i reduïa el seu VAB el 2012 (-6,19%).

En l’àmbit del primari, els resultats s’expliquen, a parts 
pràcticament iguals, per la dinàmica agrícola i ramadera, 
atès que ambdues branques aporten pesos similars al VAB 
primari (un 46,6% i un 45,2%, respectivament, el 2010). 
Així, les produccions agrícoles van caure tant el 2011 com 
el 2012 (-0,26% i -12,20%, respectivament), mentre que 
les ramaderes avençaren el 2011 (3,86%) i caigueren 
lleugerament el 2012 (-0,52%), al temps que la pesca va 

mostrar un fort avenç el 2011 (+11,14%)17 i va retornar a les 
davallades habituals el 2012 (-4,59%). Entre els subsectors 
agrícoles, la producció de flors i plantes ornamentals (pes sobre 
el VAB agrari del 25,9% el 2010) va presentar una modesta 
caiguda el 2011 (del -0,25%) i una forta contracció el 2012  
(-30,63%), mentre que la de cereals (aportació del 22,3% 
del VAB agrari el 2010) presentà el mateix perfil (-0,40% 
el 2011 i -6,22% el 2012). D’altra banda, la d’hortalisses 
(22,2% del VAB del primari el 2010) avançà lleugerament el 
2011 (0,82%) i més intensament el 2012 (4,08%). Finalment, 
el vi registrà resultats molt en consonància amb els agregats 
del país, amb una caiguda important el 2011 (-4,0%) i 
molt elevada el 2012 (-13,66%). En l’àmbit ramader, la 
producció de porquí (aportació del 58,7% del VAB ramader 
el 2010) va presentar bons resultats el 2011 (6,97%) amb 
una moderació en el ritme de creixement a 2012 (0,35%), 
mentre que la de vaquí (pes del 21,5%) va mostrar caigudes 
els dos anys (-4,81% el 2011 i -1,86% el 2012); finalment, 
la llet també presentà creixements el 2011 (6,29%) i el 2012 
(2,04%).

D’altra banda, el sector industrial va presentar un 
creixement del VAB el 2011 del 2,36% i una davallada 
del -1,76% el 2012, que reflecteixen la dinàmica de les 
produccions manufactureres (augment del 2,46% el 2011 i 
caiguda del -1,96% el 2012), parcialment recolzades el 2011 
per l’energia (0,98% el 2011 i 1,02% el 2012). Els resultats 
industrials expressen els de l’important indústria química 
(aportació del 19,8% al VAB industrial de la demarcació el 
2010), que mostrà un perfil pràcticament pla, amb lleugers 
augments el 2011 (0,64%) i davallades menors el 2012 
(-0,37%). D’altre banda, les branques de l’alimentació 
(10,9% del VAB industrial el 2010) varen expandir-se en 
els dos exercicis, de forma més intensa el 2011 (4,83%) 
que el 2012 (1,36%), mentre que la metal·lúrgia i productes 
metàl·lics (10,6% del VAB el 2010) augmentava el VAB el 
2011 (3,91%), però retrocedia fortament el 2012 (-6,98%). 
Pel que fa a la indústria de material de transport (9,0% 
del VAB sectorial el 2010), va augmentar d’un 8,43% el 
2011 i retrocedia d’un -2,32% el 2012, mentre que l’equip 
elèctric i electrònic (8,6% del VAB el 2010) queia en els 
dos exercicis (-2,57% i -3,53%, respectivament), al temps 
que la maquinària i equip mecànic (amb un pes del 7,3% el 
2010) va créixer prou el 2011 (9,38%), però va retrocedir el 
2012 (-1,04%). Finalment, el paper, edició i arts gràfiques 
(8,5% del sector el 2010) va caure els dos exercicis (-2,75% 
i -2,40%, respectivament, el 2011 i el 2012), mentre que 
el tèxtil i produccions afins (un 5,7% del VAB sectorial el 
2010) compensaven l’augment del 2011 (2,25%) amb la 
davallada del 2012 (-2,42%), a l’igual que la indústria del 

17 Les captures pesqueres de la costa de Barcelona augmenten de 7,2 
milers de tones el 2010 a les 9,0 milers el 2011, per davallar el 2012 a 
8,5 milers de tones. 
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cautxú i plàstic (4,6% del VAB), que va presentar avenços 
el 2011 (1,37%) i davallades el 2012 (-1,63%). Com a 
resultat d’aquesta dinàmica, el mercat de treball del sector 
va continuar perdent efectius, tant el 2011 com el 2012. 
Aquesta reducció, mesurada segons l’afiliació al règim 
general de la Seguretat Social, va ser del -3,33% el 2011 i del  

-4,90% el 2012.
A Barcelona, els serveis avançaren d’un 1,64% el 2011 

i retrocediren moderadament el 2012 (-0,52%). Aquesta 
dinàmica és resultat del comportament més expansiu dels 
serveis privats el 2011, i de la davallada, tant d’aquests 
darrers com dels col·lectius, el 2012. Així, el 2011 i el 2012, 

Taula 2.4.a. Aportacions sectorials a la variació del VAB pb comarcal. 2012

Dades en punts percentuals1

Comarca Primari Indústria Construcció Serveis Total

Alt Camp -0,32 0,27 -0,26 -0,67 -0,97

Alt Empordà -0,59 -0,09 -0,31 -0,54 -1,52

Alt Penedès -0,16 0,07 -0,88 -0,53 -1,49

Alt Urgell -0,03 -0,04 -0,61 -0,78 -1,46

Alta Ribagorça -0,01 0,04 -1,68 -1,67 -3,32

Anoia -0,20 -0,66 -1,06 -0,10 -2,02

Bages -0,07 -0,50 -1,74 -0,29 -2,59

Baix Camp -0,16 0,80 -0,62 -0,09 -0,06

Baix Ebre -0,95 -0,01 -0,63 -0,60 -2,18

Baix Empordà -0,47 -0,11 -0,42 -0,13 -1,13

Baix Llobregat -0,03 -0,59 -0,65 -0,58 -1,86

Baix Penedès -0,15 -0,13 -1,13 -0,04 -1,45

Barcelonès -0,00 -0,26 -0,35 -0,43 -1,04

Berguedà -0,16 -0,59 -1,65 -0,30 -2,70

Cerdanya -0,10 -0,01 -2,50 0,28 -2,33

Conca de Barberà -0,93 -1,58 -0,44 -0,74 -3,69

Garraf -0,12 -0,42 -0,85 -0,53 -1,93

Garrigues -1,99 -0,26 -1,56 -0,29 -4,10

Garrotxa -0,11 0,03 -0,60 -0,33 -1,02

Gironès -0,11 0,10 -0,50 -0,76 -1,27

Maresme -0,21 -0,33 -0,74 -0,41 -1,69

Montsià -0,64 -0,87 -0,68 -0,46 -2,65

Noguera -1,24 -0,17 -2,07 -0,31 -3,79

Osona -0,12 -0,18 -0,64 -0,12 -1,06

Pallars Jussà 0,05 0,21 -1,15 -0,59 -1,48

Pallars Sobirà 0,07 0,20 -0,83 -0,34 -0,90

Pla d’Urgell -1,34 -0,25 -1,22 -0,10 -2,90

Pla de l’Estany -0,29 -0,12 -0,28 -0,69 -1,37

Priorat -2,24 -0,17 -1,63 -0,23 -4,28

Ribera d’Ebre -0,74 3,62 -0,30 -0,55 2,03

Ripollès -0,15 -0,38 -2,75 -0,27 -3,55

Segarra -0,18 0,38 -0,65 -0,05 -0,50

Segrià -1,02 -0,03 -0,75 -0,64 -2,44

Selva -0,29 0,00 -1,84 0,20 -1,92

Solsonès -0,36 -0,25 -1,05 -0,41 -2,07

Tarragonès -0,06 0,55 -0,65 -0,05 -0,21

Terra Alta -2,69 0,16 -0,47 0,03 -2,97

Urgell -1,20 -0,25 -0,80 -0,55 -2,80

Val d’Aran -0,01 0,11 -0,24 0,03 -0,11

Vallès Occidental -0,00 -0,52 -0,58 -0,04 -1,14

Vallès Oriental -0,05 -0,58 -0,96 -0,38 -1,98

Catalunya -0,14 -0,23 -0,63 -0,36 -1,36

1. Les dades estan arrodonides a dos decimals.
Font: CatalunyaCaixa (2013).
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els privats augmentaren d’un 2,24% i reduïren el seu VAB 
del -0,51%, respectivament, mentre que els col·lectius 
mostraren reduccions tant el 2011 com el 2012 (del -0,82% 
i el -0,59, respectivament). En l’àmbit dels privats, la branca 
més important, la de serveis immobiliaris, comunicacions i 
serveis empresarials (31,1% del VAB terciari el 2010) varen 
augmentar el 2011 d’un 2,65% i caigueren d’un -0,30% 

el 2012, un perfil similar al que mostrà el comerç (16,9% 
del VAB terciari el 2010), que augmentà d’un 2,39% i va 
caure del -0,98% el 2011 i el 2012, respectivament. La 
hostaleria (9,6% del VAB del sector el 2010) va avançar del 
3,37% i d’un 0,47%, respectivament, un perfil similar al de 
la intermediació financera, amb un 8,3% de pes, que va 
caure moderadament tant el 2011 (-0,97%) com el 2012 

Taula 2.4.b. Aportacions sectorials a la variació del VAB pb comarcal. 2011

Dades en punts percentuals1

Comarca Primari Indústria Construcció Serveis Total

Alt Camp 0,14 0,96 -0,30 1,00 1,80

Alt Empordà 0,34 0,05 -0,62 1,41 1,19

Alt Penedès -0,04 1,62 -0,59 0,89 1,87

Alt Urgell 0,01 0,01 -0,68 1,05 0,39

Alta Ribagorça 0,00 -0,26 -1,63 0,80 -1,10

Anoia -0,02 0,70 -0,79 0,75 0,64

Bages 0,07 1,01 -1,18 0,45 0,35

Baix Camp 0,17 0,22 -0,58 1,09 0,89

Baix Ebre 0,52 0,53 -0,68 0,75 1,12

Baix Empordà 0,26 0,21 -0,67 1,29 1,10

Baix Llobregat 0,00 0,79 -0,48 1,21 1,53

Baix Penedès -0,01 0,44 -1,43 1,04 0,04

Barcelonès 0,00 0,21 -0,33 1,38 1,27

Berguedà 0,28 -0,18 -1,21 0,70 -0,41

Cerdanya 0,08 0,00 -1,31 0,84 -0,38

Conca de Barberà -0,12 1,12 -0,19 0,66 1,47

Garraf 0,08 0,37 -0,55 1,28 1,18

Garrigues 1,51 0,14 -0,80 0,67 1,53

Garrotxa 0,02 0,91 -0,51 0,75 1,17

Gironès 0,08 0,38 -0,58 0,97 0,85

Maresme 0,03 0,47 -0,43 1,13 1,20

Montsià 0,77 0,20 -0,79 0,70 0,87

Noguera 1,01 0,07 -1,07 0,91 0,91

Osona 0,19 0,99 -0,58 0,63 1,24

Pallars Jussà -0,03 -0,86 -1,20 0,49 -1,59

Pallars Sobirà 0,14 -0,42 -1,33 1,17 -0,44

Pla d’Urgell 0,60 0,34 -1,06 0,86 0,73

Pla de l’Estany 0,38 0,97 -0,71 0,92 1,56

Priorat 0,39 0,67 -1,45 0,80 0,42

Ribera d’Ebre 0,58 -6,27 -0,25 0,24 -5,71

Ripollès 0,12 0,73 -1,57 0,94 0,22

Segarra -0,40 1,07 -0,46 0,48 0,69

Segrià 0,47 0,21 -0,63 1,09 1,14

Selva 0,06 0,80 -1,64 1,23 0,45

Solsonès 0,54 0,26 -0,29 0,73 1,24

Tarragonès 0,03 1,01 -0,54 0,99 1,48

Terra Alta 0,15 0,52 -0,76 0,54 0,45

Urgell 0,12 0,47 -0,87 0,63 0,36

Val d’Aran 0,00 -0,23 -0,20 0,95 0,52

Vallès Occidental 0,00 0,70 -0,60 0,81 0,90

Vallès Oriental 0,01 0,91 -0,86 0,78 0,84

Catalunya 0,07 0,46 -0,55 1,11 1,08

1. Les dades estan arrodonides a dos decimals.
Font: CatalunyaCaixa (2013).
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(-1,01%). D’altra banda, els transports i emmagatzematge 
(aportació del 7,6% del sector el 2010) varen créixer el 2011 
i caigueren el 2012 (un 2,23% i -1,60%, respectivament), 
mentre que els serveis personals i altres serveis (aportació 
del 5,3% del VAB del sector el 2010) retrocedien el 2011 
(un 2,49%) i es mantenien el 2012. Pel que fa als serveis 
col·lectius, els de sanitat i serveis socials (8,4% del VAB de 
serveis el 2010) es van contreure tant el 2011 com el 2012 
(-0,98% i -0,02%), a l’igual que els de l’administració pública 
(5,5% de pes en el VAB terciari el 2010), amb davallades 
del -1,31% i -2,07%, respectivament; finalment, els serveis 
educatius (pes del 5,9%), també caigueren els dos anys, 
però a ritmes menors (-0,14% i -0,02%, respectivament). 
Amb aquesta dinàmica productiva, el mercat de treball 
del sector va continuar deteriorant-se. Mesurada aquesta 
dinàmica segons l’evolució de l’afiliació al règim general de 
la Seguretat Social, aquesta va caure d’un -0,62% el 2011, 
trencant la positiva dinàmica del 2010 (0,18%), mentre que 
el 2012 es va accentuar la davallada (-1,63%). 

Finalment, les contraccions del VAB de la construcció 
tant el 2011 com el 2012 (-6,12% i -7,79%, respectivament) 
reflecteixen el dolent comportament de totes les branques 
productives. Aquest és, en especial, el cas de l’habitatge 
(que va caure d’un -4,32% i un -5,86% el 2011 i el 2012). 
Aquesta dinàmica expressa la continuada disminució dels 
habitatges iniciats (d’un -37,8% el 2011 i d’un altre -44,0% 
el 2012), de forma que de les 9.104 unitats iniciades el 2010 
es va passar a les 5.665 el 2011 i a les 3.172 el 2012. D’altra 
banda, els habitatges acabats van caure d’un -3,8% el 2011 
(des dels 10.498 del 2010 als 10.104 del 2012) i del -37,3% 
el 2012 (fins als 6.332 habitatges). La intensa reducció dels 
habitatges iniciats i la caiguda dels acabats es va traduir en 
la forta davallada dels habitatges en construcció, del -5,2% 
el 2011 (des de les 15.616 unitats del 2010 a les 14.806 
del 2011) i també el 2012 (d’un -39,6%, fins a les 8.945 
unitats). D’altra banda, la resta de branques de la construcció 
mostraren contraccions els dos exercicis analitzats. Així, 
l’edificació no residencial va caure d’un -2,35% i un -2,65% 
i la rehabilitació va presentar una taxa del –0,50% i el 
–0,08%, respectivament. Finalment, l’obra civil va mostrar 
intenses davallades, del -15,49% i del -22,23%. Aquesta 
evolució tant negativa es reflecteix en una accentuació de la 
reducció del mercat de treball del sector. Mesurada segons el 
nombre d’afiliats a tots els règims de la Seguretat Social, la 
construcció va caure d’un -13,6% el 2011 i d’un altre -15,9% 
el 2012.

2.1.2. Modest augment del VAB a Girona el 2011 (0,85%) i 
important caiguda el 2012 (-1,53%)

El VAB de Girona va mostrar, el 2011 i el 2012, el mateix 
perfil del conjunt català, amb un increment modest el 2011 

(0,85%) i una caiguda més intensa el 2012 (-1,53%). Aquests 
registres estan molt directament afectats pels serveis, que, 
amb un 68,5% del total del VAB de la demarcació el 2010, 
van augmentar el 2011 d’un 1,65% i caigueren el 2012 d’un 
-0,49%, mentre que la indústria (14,4% del VAB el 2010) va 
créixer per sobre la mitjana el 2011 (3,11%, front el 2,20% 
català) i queia menys que Catalunya el 2012 (-0,15%, front 
el -1,10%). D’altra banda, la construcció (14,1% del VAB el 
2010) va caure d’un -6,24% el 2011 i va tornar a reduir-se 
el 2012 (-6,66%). Finalment, el primari (3,1% del VAB total 
el 2010) creixia d’un 5,12% el 2011 i reduïa el VAB el 2012(-
9,24%).

Pel que fa al primari, els resultats s’expliquen, a parts 
pràcticament iguals, pels registres agrícoles i ramaders, ja 
que ambdues branques aporten pesos similars al VAB (un 
43,5% i un 44,0%, respectivament, el 2010). El VAB de les 
produccions agrícoles va experimentar un prou important 
augment el 2011 (5,47%) i una molt notable contracció el 
2012 (-15,96%), i el mateix va succeir amb les ramaderes 
(4,85% i -2,06%), mentre que la pesca també va contribuir 
a reforçar aquesta dinàmica (8,32% i -13,98% el 2011 i el 
2012, respectivament). Entre els subsectors agrícoles, la 
producció de cereals (pes sobre el VAB agrari el 2010 del 
42,0%) va mostrar uns registres pràcticament plans el 2011, 
amb una modesta caiguda del -0,37%, i una forta davallada 
el 2012 del -8,63%; d’altra banda, la fruita fresca (aportació 
del 19,2% del VAB el 2010) i la producció de flors i plantes 
ornamentals (amb un 19,0% del VAB agrari el 2010) varen 
mostrar alces importants el 2011 i davallades intenses el 
2012: d’un 12,23% el 2011 i un -25,56% el 2012 per la 
fruita fresca,18 i d’un 12,23% i d’un -34,40% per les flors i 
plantes ornamentals. En l’àmbit ramader, les produccions de 
porquí, vaquí i llet, amb participacions en el VAB ramader 
el 2010 del 35,9%, 27,1% i 20,5%, respectivament, varen 
mostrar alces notables el 2011 (del 9,0%, 4,5%, 4,3%, 
respectivament) que es van pràcticament eixugar amb les 
davallades del 2012 (del 0,9%, -1,5%, 1,6% pel porquí, 
vaquí i la llet).

D’altra banda, el sector industrial va reforçar els resultats 
agregats, amb una alça prou intensa el 2011 (3,11%) i una 
davallada modesta el 2012 (-0,15%). Aquests registres 
reflecteixen la dinàmica de les produccions estrictament 
industrials que, amb un pes del 89,6% sobre el VAB del 
sector, avançaren d’un 3,32% el 2011 i caigueren del -0,37% 
el 2012; d’altra banda, les produccions energètiques i 
extractives, van mostrar resultats més estables, amb avenços 
del VAB sectorial de l’1,27% i l’1,81% el 2011 i el 2012, 

18  A les comarques de Girona la producció de poma cau de les 106,7 
milers de tones del 2011 als 83,8 milers del 2012, mentre que la pera 
cau dels 9,7 milers de tones del 2011 als 7,3 milers del 2012, degut 
a què el 2011 la climatologia va ser òptima, mentre que el 2012 les 
temperatures fredes i les precipitacions no han afavorit la pol·linització 
ni el quallat. (Fulls de previsió de collita, Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural). 



29

Estimació del PIB comarcal 2011/2012

respectivament. Els registres industrials expressen els de les 
indústries de l’alimentació (25,2% del VAB el 2010), amb 
registres força positius el 2011 (6,08%) i el 2012 (2,20%), 
mentre que la metal·lúrgia i els productes metàl·lics (10,2% 
del VAB el 2010) va avançar el 2011 (5,96%), però aquest 
augment pràcticament es va reabsorbir el 2012 (-5,58%). 

D’altra banda, la indústria química (7,9% al VAB industrial 
el 2010) va presentar millors resultats, tant el 2011 com el 
2012 (7,86% i 1,88%, respectivament). Pel que fa a l’equip 
elèctric i electrònic (7,0% del sector el 2010), aquest va 
mostrar caigudes els dos exercicis (-2,03% el 2011 i -2,70% 
el 2012), mentre que el paper, edició i arts gràfiques (6,2% 

Taula 2.5. Creixement del VAB pb¹ comarcal. 2008-2012

Taxes reals de variació interanual en %

Comarca 2008 2009 2010 2011 2012

Alt Camp -1,51 -4,86 0,87 1,80 -0,97

Alt Empordà -1,00 -1,71 -1,28 1,19 -1,52

Alt Penedès -0,83 -5,58 0,03 1,87 -1,49

Alt Urgell 0,67 -2,23 -1,71 0,39 -1,46

Alta Ribagorça 1,65 -4,37 1,71 -1,10 -3,32

Anoia -2,05 -9,01 0,20 0,64 -2,02

Bages -1,60 -6,70 -0,21 0,35 -2,59

Baix Camp 0,41 -4,47 0,65 0,89 -0,06

Baix Ebre 0,14 -1,06 -0,20 1,12 -2,18

Baix Empordà -1,20 -2,11 -2,42 1,10 -1,13

Baix Llobregat -0,61 -6,34 0,89 1,53 -1,86

Baix Penedès -2,42 -5,74 -3,29 0,04 -1,45

Barcelonès 0,50 -2,64 0,79 1,27 -1,04

Berguedà -1,50 -5,26 0,53 -0,41 -2,70

Cerdanya 1,55 -1,58 -3,67 -0,38 -2,33

Conca de Barberà -2,22 -8,31 1,94 1,47 -3,69

Garraf -2,29 -6,12 -2,11 1,18 -1,93

Garrigues 1,05 0,17 -1,09 1,53 -4,10

Garrotxa 1,63 -2,72 0,87 1,17 -1,02

Gironès 0,64 -2,59 0,11 0,85 -1,27

Maresme -1,01 -5,52 0,49 1,20 -1,69

Montsià -1,52 -2,32 -2,36 0,87 -2,65

Noguera 1,97 1,23 -0,11 0,91 -3,79

Osona -0,38 -5,39 -0,21 1,24 -1,06

Pallars Jussà 3,26 1,53 -0,35 -1,59 -1,48

Pallars Sobirà 1,30 -0,63 -0,67 -0,44 -0,90

Pla d’Urgell 1,47 -2,35 -1,88 0,73 -2,90

Pla de l’Estany 2,13 -2,17 1,66 1,56 -1,37

Priorat 0,19 -1,59 -0,65 0,42 -4,28

Ribera d’Ebre -2,72 -7,84 7,59 -5,71 2,03

Ripollès 3,45 -5,65 0,73 0,22 -3,55

Segarra -1,87 1,31 2,70 0,69 -0,50

Segrià 1,01 -3,27 -0,04 1,14 -2,44

Selva -0,94 -3,20 -1,25 0,45 -1,92

Solsonès -0,17 -2,25 -0,60 1,24 -2,07

Tarragonès 0,49 1,69 1,49 1,48 -0,21

Terra Alta 0,97 0,15 0,07 0,45 -2,97

Urgell 1,13 -1,68 -0,71 0,36 -2,80

Val d’Aran -0,78 -0,50 -0,61 0,52 -0,11

Vallès Occidental -1,32 -6,82 0,71 0,90 -1,14

Vallès Oriental -1,18 -6,81 1,76 0,84 -1,98

Catalunya -0,23 -4,01 0,51 1,08 -1,36

1. Les dades estan arrodonides a dos decimals.
Font: CatalunyaCaixa (2013).
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del VAB) es va contreure el 2011 i s’ha recuperat parcialment 
el 2012 (-1,13% i 2,84%, respectivament), al temps que el 
tèxtil (5,2% del VAB) presentava avenços el 2011 i moderació 
el 2012 (del 3,76% i del 0,02%). Com a resultat d’aquesta 
dinàmica, el mercat de treball del sector va continuar 
perdent efectius tant el 2011 com el 2012. Aquesta reducció, 
mesurada segons l’afiliació al règim general de la seguretat 
social, va ser del -0,90% el 2011, una reducció menys 
intensa que la del -3,34% el 2012.

El sector serveis mostrà el 2011 un avenç del VAB de 
l’1,62% que, el 2012, es va transformar en una moderada 
reducció (del -0,52%). Aquesta dinàmica resulta del 
comportament més expansiu dels serveis privats el 2011 i 
de la davallada d’aquests darrers el 2012 i dels col·lectius 
en els dos exercicis considerats. Així, els serveis privats 
augmentaren d’un 2,34% i reduïren el seu VAB del -0,15% 
el 2011 i el 2012, respectivament, mentre que el col·lectius 
davallaren del -0,77% i del -1,74%, respectivament. En 
l’àmbit dels privats, la branca més important, la de serveis 
immobiliaris, comunicacions i serveis empresarials (20,8% 
del VAB dels serveis el 2010), avançà el 2011 (2,53%), mentre 
que retrocedí el 2012 (-0,36%), un perfil similar al que 
mostrà el comerç (20,2% del VAB), que augmentà d’un 2,33% 
i va caure del -0,74% el 2011 i el 2012, respectivament. La 
hostaleria, d’altra banda, amb un 19,3% del VAB terciari el 
2010, va créixer tant el 2011 com el 2012 (3,27% i 1,14%, 
respectivament), mentre que la intermediació financera 
(pes del 6,1% del VAB terciari) va retrocedir els dos exercicis 
(-1,12% i -0,99%). D’altra banda, els serveis personals 
i altres serveis (5,2% del VAB del sector el 2010) varen 
créixer el 2011 i el 2012 (2,57% i 0,19%, respectivament), 
mentre que els transports i l’emmagatzematge (5,2% del 
VAB també) avançaven el 2011 i caigueren el 2012 (2,08% 
i -1,30%, respectivament). Pel que fa als serveis col·lectius, 
la sanitat i serveis socials (amb un 7,7% del VAB de serveis) 
varen retrocedir tant el 2011 com el 2012 (-1,17% i -0,01%), 
al igual que els de l’administració pública (7,5% d’aportació 
al VAB terciari), que caigueren un -0,93% i un -1,54% a2011 
i 2012, respectivament, al igual que els d’educació (7,0% 
del VAB el 2010), que es varen contreure d’un -0,14% i d’un 
-3,85%, respectivament. Amb aquesta dinàmica productiva, 
el mercat de treball del sector va continuar deteriorant-se. 
L’ocupació, mesurada per l’afiliació al règim general de la 
seguretat social, va caure d’un -1,38% el 2011, trencant 
la positiva dinàmica del 2010 (0,49%), reducció que es va 
accentuar el 2012. 

Finalment, la davallada del VAB de la construcció tant 
el 2011 com el 2012 (-6,24% i -6,66%, respectivament) 
reflecteix les caigudes a totes les branques productives que la 
integren. Així, el sector residencial va retrocedir d’un -7,27% 
i -4,78% el 2011 i 2012, reflectint la continuada disminució 
dels habitatges en construcció, que van caure d’un molt 

important -43,0% el 2011 (des dels 4.902 del 2010 als 
2.792 del 2011), davallada que va continuar intensament el 
2012 (-45,7%, fins els 1.517 habitatges). Aquesta negativa 
evolució expressa la contracció dels habitatges iniciats (d’un 
-59,6% el 2011 i d’un altre -10,1% el 2012), de forma que 
de les 1.978 unitats iniciades el 2010 es va passar a les 
799 el 2011 i a les 718 el 2012, i dels habitatges acabats, 
que van caure d’un -22,0% el 2011 (des dels 4.043 del 
2010 als 3.152 del 2011) i del -25,7% el 2012 (fins els 
2.343 habitatges). L’obra civil, d’altra banda, i reflectint la 
duresa de l’ajust pressupostari, va mostrar davallades molt 
intenses, del -15,05% i del -21,17% el 2011 i 2012. La 
resta de branques de la construcció presentaren un perfil 
menys negatiu. Així, l’edificació no residencial va caure d’un 
-2,24% i del -2,62% el 2011 i el 2012, respectivament. I la 
rehabilitació va presentar modestos avenços, d’un 1,13 % el 
2011 i d’un 1,18% el 2012. Aquesta evolució tant negativa 
de l’activitat s’ha reflectit en una accentuació de la davallada 
de l’ocupació sectorial que, mesurada segons el canvi en el 
nombre d’afiliats a tots els règims de la Seguretat Social, es 
va contreure d’un -10,92% el 2011 i d’un altre addicional 
-14,16% el 2012.

2.1.3. Lleida avançà (0,82%) menys que Catalunya el 2011 
i va caure més intensament el 2012 (-2,36%)

El VAB de Lleida va mostrar uns registres menys positius 
que el conjunt català el 2011, amb un avenç modest (0,82%) 
i davallades més intenses que la mitjana del país el 2012 
(-2,36%). Aquests registres reflecteixen, entre altres factors, 
la caiguda especialment intensa el 2012 del sector primari 
(amb un pes del 10,5% del VAB) que després de créixer 
d’un 3,98% el 2011 es va contreure d’un molt notable 
(-8,23%). D’altra banda, la construcció (13,4% del VAB 
d’aquestes comarques el 2010) va seguir el perfil català, 
amb reduccions una mica menors, però importants, tant el 
2011 com el 2012 (d’un -5,47% i -7,40%, respectivament), 
mentre que la indústria (12,6% del VAB del 2010) creixia 
modestament el 2011 (1,61%) i queia suaument el 2012 
(-0,39%). Finalment, els serveis, el sector amb més aportació 
al VAB de Lleida (un 63,6% del total), van augmentar el 2011 
d’un 1,46% i caigueren el 2012 d’un -0,78%.

Pel que fa al primari, els seus resultats s’expliquen tant 
per la dinàmica agrícola (57% del VAB primari el 2010) com 
ramadera (40,8% del VAB). Les produccions agrícoles van 
avançar moderadament el 2011, però es varen contreure 
de forma intensa el 2012 (un 2,01% i un -13,05%, 
respectivament), mentre que les ramaderes reforçaven 
aquest perfil (7,01% el 2011 i davallada del -1,95% el 2012). 
Entre els subsectors agrícoles, la dinàmica la va marcar la 
fruita fresca (41,9% del VAB agrari el 2010), que va créixer 
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d’un 7,75% el 2011 i es va contreure d’unl -25,94% el 
2012;19 d’altra banda, el segon sector en importància, el 
dels cereals (amb un 36,2% del VAB) es va reduir el 2011 
i també, més moderadament, el 2012 (-7,39% i -2,96%, 
respectivament). En l’àmbit ramader, la producció de porquí 
(54,6% del VAB ramader el 2010) va augmentar el 2011 
(12,6%), però es va contreure el 2012 (-0,7%), mentre que 
el vaquí i l’aviram, amb unes participacions en el VAB de 
la ramaderia del 16,7% i el 11,8% el 2010, van presentar 
variacions del VAB del -0,9% i el 5,4% el 2011 i del 3,5% i 
el -6,9% el 2012.

El sector industrial a Lleida, d’altra banda, va mostrar 
una dinàmica relativament estable en el bienni considerat, 
amb un lleuger augment el 2011 (de l’1,61%) i una modesta 
caiguda el 2012 (-0,39%). Aquests resultats reflecteixen, 
en especial, l’evolució de les produccions manufactureres 
(un 90,7% del VAB industrial el 2010), que van avançar 
moderadament el 2011 (2,46%) i es van contreure el 
2012 (-0,85%); d’altra banda, l’energia va contrarestar els 
registres industrials, amb davallades el 2011 (-6,66%) i 
increments prou intensos el 2012 (4,52%). En l’àmbit de les 
produccions típicament industrials, destaquen els aliments 
(35,59% del VAB sectorial el 2010), que van avançar amb 
prou força el 2011 (4,85%) i amb menor mesura el 2012 
(1,94%); d’altra banda, el segon sector en importància, la 
metal·lúrgia i els productes metàl·lics (10,4% del VAB el 
2010) va mostrar resultats prou positius el 2011 (avenç del 
2,24%), però una forta davallada el 2012 (-7,38%), mentre 
que les branques d’equip elèctric i electrònic (7,8% del 
VAB industrial el 2010) reduïen el seu VAB el 2011 (d’un 
-2,15%) i el mantenien a estable el 2012 (0,51%). En canvi, 
les produccions d’altres productes minerals no metàl·lics 
(6,8% del VAB el 2010), molt directament vinculades a la 
construcció, caigueren tant el 2011 com, en especial, el 
2012 (-3,14% i -10,41%, respectivament), mentre que la 
fusta i el suro (aportació del 5,3%) presentava un to més 
positiu (augments de l’1,19% i 1,52%, respectivament). 
Finalment, el VAB del paper, l’edició i les arts gràfiques 
(5,2% del sector el 2010) es va mantenir pràcticament pla 
el 2011 (0,09%) i mostrà un cert augment el 2012 (1,14%), 
mentre que la maquinària i l’equip mecànic (3,5% del VAB 
industrial) va presentar avenços el 2011 i davallades el 
2012 (del 6,22% i del -0,33%), a l’igual que les indústries 
tèxtils (pes del 3,3%), amb avenços del 2,79% el 2011 i 
davallades del -2,64% el 2012. Com a resultat d’aquesta 

19 Aquesta important contracció reflecteix la forta disminució de la 
producció total de la poma (de 219,7 milers de tones el 2011 als 150,0 
milers de tones el 2012), la pera (de 250,3 milers de tones el 2011 als 
163,7 milers de tones el 2012), el préssec (de 181,3 milers de tones el 
2011 als 142,3 milers de tones el 2012) i la nectarina (de 166,5 milers 
de tones el 2011 als 135,2 milers de tones el 2012), degut a condicions 
climàtiques desfavorables i a les pedregades del 5 i 27 de juliol i 5 d’agost 
de 2012 (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural: Fulls de previsió de collita).

dinàmica, el mercat de treball del sector, tant el 2011 com el 
2012, va continuar perdent efectius; mesurats per l’afiliació 
al règim general de la Seguretat Social, la davallada va ser 
del -3,6% el 2011 i del -4,4% el 2012.

D’altra banda, els serveis a Lleida avançaren 
moderadament el 2011 (1,46%) i es varen contreure el 2012 
(-0,78%). La dinàmica més positiva el 2011 reflectia un 
comportament prou expansiu dels serveis privats (augment 
del seu VAB del 2,25%), que més que compensaren la 
davallada dels col·lectius (-0,57%); en canvi, la caiguda 
agregada del 2012 expressa davallades tant dels serveis 
privats (-0,74%) com dels públics (-0,87%). En l’àmbit 
dels privats, el comerç (un 21,6% del VAB del terciari el 
2010), va expandir-se prou el 2011 (2,32%), però va patir 
la nova recessió del 2012, amb una contracció del -0,85%; 
aquest perfil es similar al que mostrà l’agregat de serveis 
immobiliaris, comunicacions i serveis empresarials (19,9% 
del VAB), que augmentà d’un 2,59% i va caure del -0,63% 
el 2011 i el 2012, respectivament. La hostaleria, d’altra 
banda, amb un 12,3% del VAB terciari el 2010, va mostrar 
millors resultats el 2011 (avenç del 3,11%) i, tot i que amb 
menor empenta, va continuar creixent el 2012 (un 1,07%); 
en canvi, la intermediació financera (6,9% del VAB terciari), 
va mostrar davallades tant el 2011 com el 2012 (-1,02% i 
-0,35%, respectivament), mentre que, finalment, els serveis 
de transport i emmagatzematge (6,0% al VAB del sector el 
2010) varen créixer el 2011 i caigueren el 2012 (2,49% i 
-1,32%, respectivament). Pel que fa als serveis col·lectius, 
llevat dels d’educació (8,0% del VAB terciari el 2010), que 
varen reduir-se el 2011 (-0,22%) i augmentaren el 2012 
(1,05%), els restants caigueren tant el 2011 com el 2012: els 
de sanitat i serveis socials (10,5% del VAB de serveis) varen 
retrocedir d’un -0,83% i d’un -0,37%, respectivament, i els 
de l’administració pública (9,4% d’aportació al VAB terciari) 
d’un -0,59% i -3,07%. Amb aquesta dinàmica productiva, el 
mercat de treball del sector va continuar deteriorant-se. Així, 
l’afiliació al règim general de la Seguretat Social va caure 
d’un -1,17% el 2011, trencant la positiva dinàmica del 2010 
(avenç del 0,45%), mentre que el 2012 es va accentuar la 
davallada (-2,37%). 

Finalment, la davallada del VAB de la construcció tant el 
2011 com 2012 (-5,47% i -7,40%, respectivament) reflecteix 
les caigudes a totes les branques productives del sector. 
Aquest és, en especial, el cas de la construcció residencial, 
que va contreure’s intensament tant el 2011 (-4,07%), com, 
en especial, el 2012 (-5,38%). Aquesta dinàmica reflecteix 
la continuada disminució dels habitatges en construcció, 
d’un notable -21,1% el 2011 (des dels 1.800 del 2010 als 
1.421 del 2011) i, en especial, el 2012 (d’un -35,1%, fins 
els 922 habitatges). La intensa contracció dels habitatges 
en construcció expressa, en primer lloc, les caigudes dels 
habitatges iniciats (d’un -32,4% el 2011 i d’un altre molt 
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Taula 2.6.a. Pes de cada sector en el total del PIB comarcal. 2012

Ordenació decreixent segons la importància de cada sector en el PIB total de cada comarca en %. Base 2000

Primari Indústria Construcció Serveis Total

Noguera 24,68 Ribera d’Ebre 65,36 Cerdanya 22,43 Val d’Aran 83,73 Alt Camp 100,00

Garrigues 24,42 Segarra 41,47 Alta Ribagorça 19,85 Barcelonès 82,50 Alt Empordà 100,00

Terra Alta 17,08 Alt Penedès 40,29 Pallars Jussà 17,50 Gironès 76,08 Alt Penedès 100,00

Solsonès 15,41 Conca de Barberà 40,16 Garrigues 16,87 Segrià 75,69 Alt Urgell 100,00

Pla d’Urgell 14,64 Vallès Oriental 37,26 Pallars Sobirà 16,56 Baix Empordà 74,09 Alta Ribagorça 100,00

Pallars Jussà 13,93 Alt Camp 35,88 Terra Alta 16,15 Alt Empordà 74,01 Anoia 100,00

Montsià 13,52 Anoia 32,60 Ripollès 16,11 Garraf 70,55 Bages 100,00

Priorat 12,99 Tarragonès 31,80 Berguedà 15,92 Maresme 70,53 Baix Camp 100,00

Segarra 12,82 Osona 30,71 Noguera 15,76 Catalunya 69,35 Baix Ebre 100,00

Urgell 12,62 Bages 30,10 Priorat 15,65 Baix Penedès 69,23 Baix Empordà 100,00

Baix Ebre 11,23 Vallès Occidental 29,74 Baix Penedès 15,62 Alta Ribagorça 69,16 Baix Llobregat 100,00

Berguedà 7,67 Garrotxa 29,73 Pla d’Urgell 15,04 Cerdanya 69,07 Baix Penedès 100,00

Pallars Sobirà 7,35 Baix Llobregat 28,65 Selva 14,90 Pallars Sobirà 68,01 Barcelonès 100,00

Alt Urgell 7,22 Ripollès 25,82 Urgell 13,67 Alt Urgell 66,88 Berguedà 100,00

Pla de l’Estany 6,67 Montsià 23,79 Alt Urgell 13,66 Baix Camp 66,52 Cerdanya 100,00

Segrià 6,13 Pla de l’Estany 23,62 Bages 13,41 Baix Ebre 64,13 Conca de Barberà 100,00

Conca de Barberà 5,74 Baix Camp 22,67 Baix Empordà 13,34 Selva 63,55 Garraf 100,00

Osona 5,72 Berguedà 21,15 Solsonès 13,12 Baix Llobregat 62,39 Garrigues 100,00

Alt Empordà 5,59 Catalunya 21,11 Alt Empordà 11,85 Vallès Occidental 61,86 Garrotxa 100,00

Ribera d’Ebre 4,93 Selva 19,94 Pla de l’Estany 11,77 Tarragonès 60,59 Gironès 100,00

Alt Camp 3,93 Pla d’Urgell 19,87 Anoia 11,75 Pla de l’Estany 57,94 Maresme 100,00

Cerdanya 3,69 Maresme 19,58 Val d’Aran 11,36 Garrotxa 56,18 Montsià 100,00

Garrotxa 3,61 Terra Alta 18,89 Garraf 10,75 Urgell 55,97 Noguera 100,00

Baix Empordà 3,37 Solsonès 18,59 Montsià 10,59 Berguedà 55,26 Osona 100,00

Ripollès 2,93 Garraf 17,85 Garrotxa 10,48 Pallars Jussà 55,21 Pallars Jussà 100,00

Bages 2,54 Urgell 17,74 Segrià 9,72 Ripollès 55,14 Pallars Sobirà 100,00

Alta Ribagorça 2,51 Priorat 16,39 Gironès 9,53 Priorat 54,97 Pla d’Urgell 100,00

Anoia 2,48 Baix Ebre 16,34 Conca de Barberà 9,06 Osona 54,67 Pla de l’Estany 100,00

Baix Camp 2,08 Baix Penedès 14,06 Alt Penedès 8,97 Bages 53,95 Priorat 100,00

Catalunya 1,66 Pallars Jussà 13,36 Osona 8,90 Vallès Oriental 53,40 Ribera d’Ebre 100,00

Selva 1,61 Gironès 13,03 Baix Camp 8,73 Anoia 53,16 Ripollès 100,00

Gironès 1,36 Barcelonès 12,95 Maresme 8,73 Solsonès 52,89 Segarra 100,00

Alt Penedès 1,35 Noguera 12,25 Baix Llobregat 8,66 Alt Camp 52,34 Segrià 100,00

Maresme 1,17 Alt Urgell 12,23 Vallès Oriental 8,61 Montsià 52,10 Selva 100,00

Baix Penedès 1,09 Garrigues 11,52 Vallès Occidental 8,30 Pla d’Urgell 50,45 Solsonès 100,00

Garraf 0,85 Baix Empordà 9,20 Baix Ebre 8,30 Alt Penedès 49,39 Tarragonès 100,00

Vallès Oriental 0,74 Alt Empordà 8,55 Segarra 8,08 Terra Alta 47,89 Terra Alta 100,00

Tarragonès 0,53 Alta Ribagorça 8,48 Catalunya 7,88 Noguera 47,31 Urgell 100,00

Val d’Aran 0,39 Segrià 8,46 Alt Camp 7,85 Garrigues 47,19 Val d’Aran 100,00

Baix Llobregat 0,30 Pallars Sobirà 8,08 Tarragonès 7,09 Conca de Barberà 45,04 Vallès Occidental 100,00

Vallès Occidental 0,10 Cerdanya 4,81 Ribera d’Ebre 4,66 Segarra 37,64 Vallès Oriental 100,00

Barcelonès 0,02 Val d’Aran 4,52 Barcelonès 4,53 Ribera d’Ebre 25,05 Catalunya 100,00

1. Les dades estan arrodonides a dos decimals.
Font: CatalunyaCaixa (2013).
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Taula 2.6.b. Pes de cada sector en el total del PIB comarcal. 2011

Ordenació decreixent segons la importància de cada sector en el PIB total de cada comarca en %. Base 2000

Primari Indústria Construcció Serveis Total

Garrigues 25,41 Ribera d’Ebre 63,07 Cerdanya 24,41 Val d’ Aran 83,61 Alt Camp 100,00

Noguera 24,99 Segarra 40,89 Alta Ribagorça 20,86 Barcelonès 82,07 Alt Empordà 100,00

Terra Alta 19,26 Conca de Barberà 40,26 Pallars Jussà 18,39 Gironès 75,87 Alt Penedès 100,00

Pla d’Urgell 15,55 Alt Penedès 39,61 Ripollès 18,29 Segrià 74,48 Alt Urgell 100,00

Solsonès 15,45 Vallès Oriental 37,10 Garrigues 17,74 Alt Empordà 73,42 Alta Ribagorça 100,00

Priorat 14,67 Alt Camp 35,25 Pallars Sobirà 17,24 Baix Empordà 73,39 Anoia 100,00

Montsià 13,80 Anoia 32,61 Noguera 17,23 Maresme 69,75 Bages 100,00

Pallars Jussà 13,68 Tarragonès 31,19 Berguedà 17,14 Garraf 69,72 Baix Camp 100,00

Urgell 13,47 Osona 30,57 Priorat 16,61 Catalunya 68,76 Baix Ebre 100,00

Segarra 12,93 Vallès Occidental 29,92 Baix Penedès 16,52 Alta Ribagorça 68,54 Baix Empordà 100,00

Baix Ebre 11,93 Bages 29,82 Selva 16,45 Baix Penedès 68,27 Baix Llobregat 100,00

Berguedà 7,62 Garrotxa 29,40 Terra Alta 16,14 Pallars Sobirà 67,74 Baix Penedès 100,00

Pallars Sobirà 7,21 Baix Llobregat 28,71 Pla d’Urgell 15,82 Cerdanya 67,18 Barcelonès 100,00

Alt Urgell 7,14 Ripollès 25,28 Bages 14,80 Alt Urgell 66,69 Berguedà 100,00

Segrià 7,00 Montsià 24,03 Urgell 14,09 Baix Camp 66,56 Cerdanya 100,00

Pla de l’Estany 6,86 Pla de l’Estany 23,42 Alt Urgell 14,08 Baix Ebre 63,33 Conca de Barberà 100,00

Conca de Barberà 6,46 Baix Camp 21,86 Solsonès 13,89 Selva 62,13 Garraf 100,00

Alt Empordà 6,09 Berguedà 21,17 Baix Empordà 13,60 Baix Llobregat 61,81 Garrigues 100,00

Osona 5,78 Catalunya 21,06 Anoia 12,57 Vallès Occidental 61,19 Garrotxa 100,00

Ribera d’Ebre 5,76 Maresme 19,58 Alt Empordà 11,98 Tarragonès 60,51 Gironès 100,00

Alt Camp 4,22 Selva 19,56 Pla de l’Estany 11,89 Pla de l’Estany 57,83 Maresme 100,00

Baix Empordà 3,80 Pla d’Urgell 19,54 Val d’ Aran 11,59 Garrotxa 55,94 Montsià 100,00

Cerdanya 3,70 Solsonès 18,46 Garraf 11,39 Pallars Jussà 54,98 Noguera 100,00

Garrotxa 3,68 Terra Alta 18,16 Montsià 10,99 Urgell 54,95 Osona 100,00

Ripollès 2,97 Garraf 17,93 Garrotxa 10,98 Osona 54,20 Pallars Jussà 100,00

Anoia 2,63 Urgell 17,49 Segrià 10,23 Berguedà 54,07 Pallars Sobirà 100,00

Bages 2,54 Baix Ebre 15,99 Gironès 9,91 Ripollès 53,46 Pla d’Urgell 100,00

Alta Ribagorça 2,44 Priorat 15,86 Alt Penedès 9,71 Priorat 52,85 Pla de l’Estany 100,00

Baix Camp 2,24 Baix Penedès 13,99 Osona 9,44 Bages 52,84 Priorat 100,00

Selva 1,87 Barcelonès 13,07 Vallès Oriental 9,40 Vallès Oriental 52,73 Ribera d’Ebre 100,00

Catalunya 1,78 Pallars Jussà 12,95 Baix Camp 9,34 Alt Camp 52,50 Ripollès 100,00

Alt Penedès 1,49 Gironès 12,76 Maresme 9,32 Solsonès 52,20 Segarra 100,00

Gironès 1,45 Alt Urgell 12,09 Conca de Barberà 9,17 Anoia 52,19 Segrià 100,00

Maresme 1,36 Noguera 11,96 Baix Llobregat 9,15 Montsià 51,19 Selva 100,00

Baix Penedès 1,23 Garrigues 11,30 Vallès Occidental 8,79 Alt Penedès 49,19 Solsonès 100,00

Garraf 0,95 Baix Empordà 9,21 Baix Ebre 8,75 Pla d’Urgell 49,08 Tarragonès 100,00

Vallès Oriental 0,77 Alt Empordà 8,50 Segarra 8,68 Terra Alta 46,43 Terra Alta 100,00

Tarragonès 0,59 Segrià 8,29 Catalunya 8,41 Noguera 45,83 Urgell 100,00

Val d’ Aran 0,40 Alta Ribagorça 8,16 Alt Camp 8,03 Garrigues 45,55 Val d’ Aran 100,00

Baix Llobregat 0,33 Pallars Sobirà 7,81 Tarragonès 7,72 Conca de Barberà 44,11 Vallès Occidental 100,00

Vallès Occidental 0,10 Cerdanya 4,71 Ribera d’Ebre 5,05 Segarra 37,50 Vallès Oriental 100,00

Barcelones 0,02 Val d’Aran 4,40 Barcelonès 4,83 Ribera d’Ebre 26,12 Catalunya 100,00

1. Les dades estan arrodonides a dos decimals.
Font: CatalunyaCaixa (2013).
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notable -39,1% el 2012), de forma que de les 848 unitats 
iniciades el 2010 es va passar a les 573 el 2011 i a les 349 el 
2012. I, en segon terme, la dinàmica dels habitatges acabats, 
que van augmentar d’un 6,3% el 2011 (des dels 2.003 del 
2010 als 2.130 del 2011) i del -21,5% el 2012 (fins els 
1.673 habitatges). D’altra banda, l’edificació no residencial, 
va caure d’un -2,52% i un -2,85%, mentre la rehabilitació 
va davallar el 2011 i es va incrementar moderadament el 
2012 (d’un -0,08% i del 0,10%, respectivament). En canvi, 
l’obra civil va mostrar davallades molt intenses, del -14,59% 
el 2011 i del -22,44% el 2012. Aquesta evolució tant 
negativa es va reflectir en una accentuació de la contracció 
de l’ocupació del sector que, mesurada pel nombre d’afiliats 
a tots els règims de la Seguretat Social, es va reduir d’un 
notable -12,8% el 2011 i d’un altre molt important -15,5% 
el 2012. 

2.1.4. A Tarragona, moderat augment el 2011 (0,80%) i 
caiguda modesta el 2012 (-0,69%)

El VAB de la demarcació de Tarragona va mostrar el 
perfil analitzat més amunt pel conjunt català, d’augments el 
2011 (0,80%) i davallades el 2012 (-0,69). Aquests registres 
agregats estan molt directament afectats per la dinàmica 
dels serveis, que, amb un 58,9% del VAB de la demarcació 
el 2010, van augmentar el 2011 d’un 1,56% i caigueren 
del -0,34% el 2012, mentre que la indústria (el 27,7% del 
VAB el 2010) va créixer tant el 2011 (1,14%) com el 2012 
(1,72%); d’altra banda, la construcció (9,8% del VAB de la 
demarcació el 2010) va caure el 2011 del –6,32% i va tornar 
a reduir-se el 2012 (-7,03%). Finalment, el primari (3,6% del 
VAB el 2010) creixia d’un 5,09% el 2011 i es reduïa el 2012 
(-8,43%).

Pel que fa a aquest darrer sector, els resultats s’expliquen 
per la dinàmica agrícola (el 73,8% del VAB el 2010), el VAB 
de la qual va mostrar una notable millora el 2011 (5,16%) 
i va retrocedir sensiblement el 2012 (-9,20%); la ramaderia 
(pes del 17,1% en el VAB primari del 2010), d’altra banda, 
va créixer d’un 3,03% el 2011 i davallar d’un -4,74% el 
2012; finalment, la pesca va presentar un bon exercici el 
2011 (9,07%), però va retornar a la seqüència de pèrdues, 
característica del sector els darrers anys, el 2012 (-10,12%).20 
Entre els subsectors agrícoles, la producció de vi (18,6% del 
VAB agrari el 2010) va presentar davallades moderades el 
2011 (-2,80%) i molt intenses el 2012 (-19,58%), en línia 
amb el patró català, mentre que la d’oli d’oliva (14,3% del 
VAB sectorial el 2010) creixia intensament el 2011 (per sobre 

20 Les captures pesqueres dels ports de la demarcació varen passar 
d’11,0 milers de tones el 2010 a 12,1 milers el 2011 i, finalment, van 
caure fins als 11 0 milers el 2012.

del 30%)21 i més moderadament el 2012 (7,91%). D’altra 
banda, el VAB de la fruita fresca i de la fruita seca (pesos en 
el VAB primari el 2010 del 4,4% i el 3,9%, respectivament) 
va mostrar augments notables el 2011 (7,69% i 9,37% per 
la fruita fresca i seca, respectivament) i intenses davallades 
(per sobre el 17% en ambdós casos) el 2012,22 mentre que 
els cereals (12,0% del VAB agrari) varen retrocedir en els dos 
exercicis (-3,94% i -1,89%, el 2011 i el 2012) i, finalment, 
els cítrics i les hortalisses (19,0% i 15,4% d’aportació al VAB 
agrícola, respectivament) augmentaven el 2011 (6,28% i 
0,40%) i queien el 2012 (-16,79% i -3,47%, respectivament). 
En l’àmbit ramader, la producció d’aviram (33,9% del VAB 
del sector el 2010) va augmentar notablement el 2011 
(6,58%) i caigué el 2012 (-5,66%), mentre que la de porquí 
(30,1% del VAB ramader el 2010) va créixer tant el 2011 
(5,14%) com el 2012 (4,89%).

A Tarragona, el sector industrial va presentar creixements 
del VAB tant el 2011 (1,14%) com el 2012 (1,72%), 
destacant que en aquest darrer any era l’única demarcació 
amb creixement positiu, tot i que les raons que expliquen 
aquests resultats són diferents en els dos anys. El 2011, va 
ser l’expansió de les produccions industrials (2,26%) la que 
va contrarestar la davallada de les energètiques i extractives 
(-0,20%), mentre que el 2012 el procés fou a l’invers, amb 
un fort augment de les produccions energètiques (4,68%) 
que va més que compensar la caiguda de les manufactureres 
(-0,72%). Els resultats de les produccions manufactureres 
estan molt condicionats per l’evolució de la indústria química 
(16,0% del VAB sectorial el 2010), que creixia moderadament 
tant el 2011 (1,25%) com el 2012 (0,55%), mentre que les 
branques de l’alimentació (7,1% del VAB industrial el 2010) 
van expandir-se prou intensament el 2011 (4,85%), però es 
van contreure moderadament el 2012 (-0,41%), un perfil 
similar al de la metal·lúrgia i productes metàl·lics (5,7% del 
VAB el 2010), amb augments del 4,20% el 2011 i davallades 
del -1,37% el 2012 i, també, de les indústries de fabricació 
de material de transport (2,7% del VAB industrial el 2010), 
que, després d’un prou fort augment el 2011 (9,16%), van 
retrocedir (-2,15%) el 2012. D’altra banda, l’equip elèctric i 
electrònic (2,9% del VAB el 2010) va saldar el bienni amb un 
augment pràcticament nul (davallada del -2,43% el 2011 i 
augment del 2,59% el 2012), a l’igual que les indústries del 
cautxú i plàstic (3,4% del VAB), que van presentar avenços 

21 En concret, segons el Full d’estimació de la Renda Agrària Any 2011, 
la variació de quantitat d’oli d’oliva el 2011 respecte 2010 és del 28,81%. 
22 En el cas de la vinya a la demarcació de Tarragona, la producció de 
raïm cau des dels 190,3 milers de tones del 2011 als 145,6 milers del 
2012, per al cas de la fruita fresca i la fruita seca, les caigudes del VAB el 
2012 reflecteixen les fortes contraccions de les produccions físiques (des 
de 49,8 milers de tones del 2011 a les 45,0 del 2012 per la fruita fresca 
i de 29,6 milers de tones del 2011 als 25,1 milers del 2012 per la fruita 
seca, davallades provocades per condicions climàtiques adverses, com 
ara la manca de pluges i els forts vents durant el període de pol·linització 
per al cas de l’avellana (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural: Fulls de previsió de collita).
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Taula 2.7.a. Creixement del PIB comarcal per sectors. 2012

Taxes reals de variació interanual en %. Ordre decreixent

Primari Indústria Construcció Serveis Total

Pallars Sobirà 0,96 Ribera d’Ebre 5,74 Val d’Aran -2,08 Cerdanya 0,42 Ribera d’Ebre 2,03

Pallars Jussà 0,34 Baix Camp 3,67 Pla de l’Estany -2,36 Selva 0,33 Baix Camp -0,06

Alt Urgell -0,37 Pallars Sobirà 2,57 Alt Empordà -2,58 Terra Alta 0,07 Val d’Aran -0,11

Alta Ribagorça -0,54 Val d’Aran 2,52 Terra Alta -2,94 Val d’Aran 0,03 Tarragonès -0,21

Segarra -1,39 Tarragonès 1,76 Baix Empordà -3,06 Vallès Occidental -0,06 Segarra -0,50

Berguedà -2,08 Pallars Jussà 1,62 Alt Camp -3,21 Baix Penedès -0,07 Pallars Sobirà -0,90

Osona -2,08 Segarra 0,92 Alt Urgell -4,35 Tarragonès -0,08 Alt Camp -0,97

Barcelonès -2,19 Terra Alta 0,89 Conca de Barberà -4,80 Baix Camp -0,13 Garrotxa -1,02

Val d’Aran -2,23 Alt Camp 0,78 Pallars Sobirà -4,82 Segarra -0,14 Barcelonès -1,04

Solsonès -2,34 Gironès 0,77 Gironès -5,04 Baix Empordà -0,18 Osona -1,06

Bages -2,65 Alta Ribagorça 0,54 Garrotxa -5,50 Anoia -0,19 Baix Empordà -1,13

Cerdanya -2,75 Alt Penedès 0,19 Urgell -5,68 Pla d’Urgell -0,20 Vallès Occidental -1,14

Garrotxa -3,11 Garrotxa 0,09 Ribera d’Ebre -5,89 Osona -0,21 Gironès -1,27

Pla de l’Estany -4,19 Selva 0,02 Montsià -6,19 Priorat -0,44 Catalunya -1,36

Montsià -4,61 Baix Ebre -0,04 Pallars Jussà -6,24 Pallars Sobirà -0,51 Pla de l’Estany -1,37

Vallès Occidental -4,81 Cerdanya -0,19 Vallès Occidental -6,59 Ripollès -0,51 Baix Penedès -1,45

Ripollès -4,94 Alt Urgell -0,30 Baix Camp -6,60 Catalunya -0,52 Alt Urgell -1,46

Noguera -4,95 Segrià -0,40 Osona -6,81 Barcelonès -0,52 Pallars Jussà -1,48

Vallès Oriental -6,24 Pla de l’Estany -0,51 Baix Penedès -6,85 Bages -0,55 Alt Penedès -1,49

Baix Camp -7,18 Osona -0,60 Baix Llobregat -7,15 Berguedà -0,56 Alt Empordà -1,52

Anoia -7,52 Baix Penedès -0,92 Baix Ebre -7,20 Maresme -0,58 Maresme -1,69

Gironès -7,66 Alt Empordà -1,02 Barcelonès -7,33 Garrotxa -0,59 Baix Llobregat -1,86

Alt Camp -7,68 Priorat -1,05 Segrià -7,33 Garrigues -0,65 Selva -1,92

Garrigues -7,83 Catalunya -1,10 Segarra -7,44 Noguera -0,68 Garraf -1,93

Baix Ebre -7,93 Baix Empordà -1,23 Garraf -7,48 Vallès Oriental -0,73 Vallès Oriental -1,98

Catalunya -8,00 Pla d’Urgell -1,27 Catalunya -7,50 Alt Empordà -0,74 Anoia -2,02

Pla d’Urgell -8,61 Solsonès -1,37 Solsonès -7,53 Garraf -0,77 Solsonès -2,07

Urgell -8,90 Urgell -1,43 Pla d’Urgell -7,71 Solsonès -0,79 Baix Ebre -2,18

Alt Empordà -9,61 Noguera -1,44 Maresme -7,92 Segrià -0,86 Cerdanya -2,33

Baix Llobregat -9,68 Ripollès -1,50 Alta Ribagorça -8,04 Montsià -0,90 Segrià -2,44

Tarragonès -10,47 Vallès Oriental -1,57 Tarragonès -8,38 Baix Llobregat -0,94 Bages -2,59

Alt Penedès -10,54 Maresme -1,68 Anoia -8,41 Baix Ebre -0,95 Montsià -2,65

Baix Penedès -12,07 Bages -1,68 Garrigues -8,80 Urgell -1,00 Berguedà -2,70

Baix Empordà -12,30 Vallès Occidental -1,75 Alt Penedès -9,01 Gironès -1,00 Urgell -2,80

Garraf -12,36 Barcelonès -1,96 Berguedà -9,63 Pallars Jussà -1,08 Pla d’Urgell -2,90

Ribera d’Ebre -12,78 Anoia -2,03 Priorat -9,81 Alt Penedès -1,08 Terra Alta -2,97

Terra Alta -13,97 Baix Llobregat -2,06 Vallès Oriental -10,23 Alt Urgell -1,18 Alta Ribagorça -3,32

Conca de Barberà -14,39 Garrigues -2,27 Cerdanya -10,24 Pla de l’Estany -1,19 Ripollès -3,55

Segrià -14,53 Garraf -2,37 Selva -11,16 Alt Camp -1,27 Conca de Barberà -3,69

Priorat -15,29 Berguedà -2,79 Bages -11,73 Conca de Barberà -1,67 Noguera -3,79

Selva -15,59 Montsià -3,62 Noguera -11,99 Ribera d’Ebre -2,12 Garrigues -4,10

Maresme -15,63 Conca de Barberà -3,93 Ripollès -15,04 Alta Ribagorça -2,44 Priorat -4,28

1. Les dades estan arrodonides a dos decimals.
Font: CatalunyaCaixa (2013).
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Taula 2.7.b. Creixement del PIB comarcal per sectors. 2011

Taxes reals de variació interanual en %. Ordre decreixent

Primari Indústria Construcció Serveis Total

Ribera d’Ebre 11,85 Priorat 4,38 Val d’Aran -1,73 Selva 2,01 Alt Penedès 1,87

Garraf 8,78 Selva 4,26 Conca de Barberà -1,98 Noguera 2,00 Alt Camp 1,80

Baix Camp 7,93 Pla de l’Estany 4,25 Solsonès -1,99 Baix Llobregat 1,97 Pla de l’Estany 1,56

Baix Empordà 7,24 Alt Penedès 4,17 Alt Camp -3,60 Alt Empordà 1,93 Baix Llobregat 1,53

Segrià 7,09 Bages 3,49 Garrigues -4,24 Alt Camp 1,92 Garrigues 1,53

Garrigues 6,21 Baix Ebre 3,38 Maresme -4,35 Garraf 1,85 Tarragonès 1,48

Alt Empordà 5,84 Osona 3,31 Garrotxa -4,37 Alt Penedès 1,80 Conca de Barberà 1,47

Montsià 5,82 Tarragonès 3,28 Terra Alta -4,47 Ripollès 1,78 Barcelonès 1,27

Tarragonès 5,76 Baix Penedès 3,26 Garraf -4,55 Baix Empordà 1,77 Solsonès 1,24

Pla de l’Estany 5,75 Garrotxa 3,16 Alt Urgell -4,61 Pla d’Urgell 1,77 Osona 1,24

Gironès 5,59 Gironès 3,03 Baix Empordà -4,64 Pallars Sobirà 1,76 Maresme 1,20

Baix Ebre 4,53 Ripollès 2,98 Alt Empordà -4,83 Barcelonès 1,69 Alt Empordà 1,19

Ripollès 4,37 Terra Alta 2,92 Baix Llobregat -4,87 Baix Camp 1,65 Garraf 1,18

Noguera 4,17 Conca de Barberà 2,83 Segarra -4,99 Tarragonès 1,63 Garrotxa 1,17

Catalunya 4,00 Baix Llobregat 2,80 Ribera d’Ebre -5,06 Maresme 1,63 Segrià 1,14

Pla d’Urgell 3,97 Urgell 2,78 Cerdanya -5,10 Catalunya 1,62 Baix Ebre 1,12

Berguedà 3,82 Alt Camp 2,76 Gironès -5,47 Pla de l’Estany 1,60 Baix Empordà 1,10

Solsonès 3,54 Segarra 2,68 Pla de l’Estany -5,54 Alt Urgell 1,59 Catalunya 1,08

Osona 3,42 Segrià 2,60 Alt Penedès -5,65 Baix Penedès 1,54 Noguera 0,91

Selva 3,38 Vallès Oriental 2,48 Osona -5,70 Priorat 1,54 Vallès Occidental 0,90

Alt Camp 3,28 Maresme 2,45 Segrià -5,72 Conca de Barberà 1,50 Baix Camp 0,89

Bages 3,00 Vallès Occidental 2,36 Baix Camp -5,77 Vallès Oriental 1,50 Montsià 0,87

Priorat 2,75 Baix Empordà 2,34 Urgell -5,79 Garrigues 1,47 Gironès 0,85

Cerdanya 2,31 Catalunya 2,20 Noguera -5,80 Segrià 1,46 Vallès Oriental 0,84

Pallars Sobirà 2,00 Anoia 2,18 Anoia -5,89 Anoia 1,45 Pla d’Urgell 0,73

Maresme 1,90 Garraf 2,10 Catalunya -6,10 Solsonès 1,40 Segarra 0,69

Vallès Occidental 1,81 Pla d’Urgell 1,75 Pallars Jussà -6,21 Montsià 1,36 Anoia 0,64

Barcelonès 1,36 Barcelonès 1,65 Pla d’Urgell -6,24 Garrotxa 1,34 Val d’Aran 0,52

Vallès Oriental 1,35 Solsonès 1,42 Barcelonès -6,34 Berguedà 1,32 Selva 0,45

Urgell 0,91 Garrigues 1,27 Vallès Occidental -6,35 Vallès Occidental 1,32 Terra Alta 0,45

Terra Alta 0,79 Baix Camp 0,99 Tarragonès -6,47 Gironès 1,29 Priorat 0,42

Garrotxa 0,50 Montsià 0,84 Berguedà -6,62 Segarra 1,28 Alt Urgell 0,39

Alt Urgell 0,14 Alt Empordà 0,64 Montsià -6,68 Cerdanya 1,27 Urgell 0,36

Val d’Aran 0,00 Noguera 0,58 Pallars Sobirà -7,17 Alta Ribagorça 1,19 Bages 0,35

Alta Ribagorça -0,16 Alt Urgell 0,09 Baix Ebre -7,18 Baix Ebre 1,19 Ripollès 0,22

Pallars Jussà -0,22 Cerdanya 0,04 Alta Ribagorça -7,34 Terra Alta 1,17 Baix Penedès 0,04

Baix Llobregat -0,27 Berguedà -0,86 Bages -7,38 Osona 1,16 Cerdanya -0,38

Anoia -0,64 Alta Ribagorça -3,13 Ripollès -7,91 Urgell 1,15 Berguedà -0,41

Baix Penedès -0,78 Val d’Aran -4,84 Baix Penedès -7,96 Val d’Aran 1,15 Pallars Sobirà -0,44

Conca de Barberà -1,84 Pallars Sobirà -5,16 Priorat -8,00 Ribera d’Ebre 0,98 Alta Ribagorça -1,10

Alt Penedès -2,65 Pallars Jussà -6,29 Vallès Oriental -8,32 Pallars Jussà 0,92 Pallars Jussà -1,59

Segarra -3,00 Ribera d’Ebre -9,54 Selva -9,05 Bages 0,86 Ribera d’Ebre -5,71

1. Les dades estan arrodonides a dos decimals.
Font: CatalunyaCaixa (2013).
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modestos el 2011 (1,96%) i caigudes moderades el 2012 
(-1,33%). Com a resultat d’aquesta dinàmica, el mercat de 
treball del sector tant el 2011 com el 2012 va continuar 
perdent efectius. Aquesta reducció, mesurada segons 
l’afiliació al règim general de la Seguretat Social, va ser del 
-0,2% el 2011, una reducció menys intensa que la del 2010 
(-4,2%) i també força menor a la del 2012 (del -3,0%).

El sector serveis de Tarragona presentà el 2011 un 
avenç del VAB de l’1,56%, mentre que el 2012 va caure 
moderadament (-0,34%). Aquesta dinàmica resulta del 
comportament més expansiu dels serveis privats el 2011 i de la 
davallada, tant d’aquests darrers com dels serveis col·lectius, 
el 2012. Així, els privats augmentaren d’un 2,34% i reduïren 
el VAB d’un -0,05% el 2011 i el 2012, respectivament, 
mentre que el perfil dels col·lectius fou negatiu en ambdós 
exercicis (-0,86% i -1,28%). En l’àmbit dels privats, la branca 
més important, la de serveis immobiliaris, comunicacions i 
serveis empresarials (23,4% del VAB terciari el 2010), va 
augmentar d’un 2,53% el 2011 i va retrocedir d’un -1,00% 
el 2012, un perfil similar al que mostrà el comerç (18,8% del 
VAB), que avançà d’un 2,39% i va caure d’un -0,88% el 2011 
i el 2012, respectivament. En canvi, la hostaleria (15,0% del 
VAB terciari el 2010) va créixer tant el 2011 (del 3,22%) 
com el 2012 (3,25%), un perfil oposat al de la intermediació 
financera (6,1% del VAB terciari el 2010), que va retrocedir 
el 2011 (-1,17%) i el 2012 (-0,73%), respectivament. D’altra 
banda, els transports i emmagatzematge (6,0% del VAB del 
sector el 2010) varen créixer el 2011 i caigueren el 2012 
(2,71% i -1,84%, respectivament), mentre que els serveis 
personals i altres serveis (aportació del 5,6% al VAB terciari) 
presentaven augments els dos exercicis (2,46% i 0,26%). 
Pel que fa als serveis col·lectius, mentre que la sanitat i 
els serveis socials (9,3% del VAB terciari de la demarcació) 
va caure el 2011 i va augmentar modestament el 2012 
(-1,22% i 0,16%, respectivament), els de l’administració 
pública (8,0% d’aportació al VAB terciari) i els educatius 
(pes del 7,1%) caigueren tant el 2011 (-1,11% i -0,12% per 
l’administració pública i l’educació) com el 2012 (-2,67% 
i -1,58%). Amb aquesta dinàmica, el mercat de treball 
del sector va continuar deteriorant-se. Mesurada segons 
l’afiliació al règim general de la Seguretat Social, l’ocupació 
va caure d’un -1,5% el 2011, trencant la positiva dinàmica 
del 2010 (avenç del 0,3%), mentre que el 2012 es va 
accentuar la davallada (-1,7%).

Finalment, la contracció del VAB de la construcció a 
Tarragona tant el 2011 com el 2012 (-6,32% i -7,03%, 
respectivament) reflecteix les caigudes a totes les branques 
productives que integren el sector, en particular l’edificació 
residencial i l’obra pública. Pel que fa a la primera, la 
reducció del seu VAB (-5,99% i -3,58% el 2011 i el 2012, 
respectivament) expressa l’enfonsament dels habitatges 
en construcció, que van davallar d’un molt intens -33,3% 

el 2011 (des dels 3.563 del 2010 als 2.375 del 2011) i 
d’un menor -25,0%, fins als 1.782 habitatges, el 2012. 
La contracció d’aquests habitatges està directament 
relacionada amb la caiguda dels iniciats que el 2011 varen 
reduir-se d’un insòlit -50,9%, tot i que augmentaren el 2012 
(d’un 27,9%), de forma que de les 1.593 unitats iniciades el 
2010 es va passar a les 782 el 2011 i a les 1.000 el 2012. 
D’altra banda, els habitatges acabats van caure d’un -14,2% 
el 2011 (des dels 3.748 del 2010 als 3.216 del 2011) i del 
-16,2% el 2012 (fins als 2.694 habitatges). Pel que fa a l’obra 
civil, aquest sector va mostrar davallades molt intenses, del 
-15,58% i del -22,26% el 2011 i el 2012, respectivament. 
En canvi, la caiguda de l’edificació no residencial fou més 
moderada (-2,57% i -2,77% el 2011 i el 2012), mentre 
que la rehabilitació també presentava perfils de davallada 
més continguts (-1,34% i -0,98%). Aquesta evolució tan 
negativa es va reflectir en una accentuació de la contracció 
de l’ocupació sectorial que, mesurada pel nombre d’afiliats 
a tots els règims a la Seguretat Social, es va contreure d’uns 
molt importants -15,86% el 2011 i -17,35% el 2012.

2.2. Els canvis en el VAB per eixos territorials: àmplia 
dispersió el 2011, des del creixement de l’Eix Metropolità 
de Barcelona (1,22%) a les davallades a les Terres de 
l’Ebre (-0,62%) i comarques de Muntanya (-0,28%), 
mentre que el 2012 major caiguda al Pla de Lleida 
(-2,58%) i menor reducció al Camp de Tarragona (-0,49%)

L’evolució per eixos territorials, amb estructures 
productives més diferenciades que per demarcacions, 
mostra una major dispersió de resultats. Així el 2011, l’Eix 
Metropolità de Barcelona presentà el màxim creixement 
(1,22%), una mica per sobre el Camp de Tarragona (1,19%), 
mentre que les Terres de l’Ebre i les Comarques de Muntanya 
presentaren davallades a l’activitat (-0,62% i -0,28%, 
respectivament) i les Comarques Centrals (0,67%), el Pla de 
Lleida (0,99%) i l’Eix Gironí (0,89%) mostraren augments 
per sota la mitjana del país (1,08%). Pel que fa al 2012, 
tots els eixos presentaren davallades, amb els valors menys 
negatius pel Camp de Tarragona i l’Eix Metropolità (-0,49% 
i -1,31%, respectivament) i majors caigudes al Pla de Lleida 
i les Comarques Centrals (-2,58% i -1,98%), mentre que 
les Terres de l’Ebre (-1,42%), les Comarques de Muntanya 
(-1,45%) i l’Eix Gironí (-1,51%) mostraren davallades a 
l’entorn de la mitjana de Catalunya (-1,36%). 

El millor resultat de l’Eix Metropolità de Barcelona el 
2011 s’explica pel bon comportament aquell exercici dels 
serveis (1,67%), recolzats en la indústria (2,30%), mentre 
que la construcció presentava una caiguda del -6,05% i 
el primari avançava moderadament (1,21%). El 2012, els 
registres de l’Eix Metropolità de Barcelona són relativament 
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similars als de Catalunya, amb una reducció dels serveis d’un  
-0,53% (quasi idèntic al -0,52% del país), mentre que 
la indústria presentà una prou important contracció 
(-1,79%), al temps que la construcció (-7,52%) continuava 
en la trajectòria decreixent anterior; finalment, el primari 
davallà d’un -10,19%, la major caiguda del país per àmbits 
territorials. D’altra banda, els registres de les Comarques 
Centrals el 2011 i el 2012 (avenç d’un 0,67% i davallada del 
-1,98%, respectivament) reflecteixen un avenç industrial el 
primer any d’un 2,87% (per sobre el 2,20% català), mentre 
que el 2012 la caiguda d’aquest important sector fou 
més elevada que a Catalunya (un -1,45%, front el -1,10% 
català). Aquest comportament se solapa amb la contracció 
a la construcció, tant el 2011 (-6,43%) com el 2012 
(-9,56%), mentre que els serveis seguiren la trajectòria 
de la indústria, amb un augment de l’1,13% el 2011 i una 
davallada del -0,38% el 2012; finalment, els resultats del 
sector primari foren lleugerament positius el 2011 (2,89%), 
mentre que el 2012 presentaren una moderada caiguda 
(del -2,88%), tot i la trajectòria fortament contractiva de 
Catalunya (-8,00%).

Pel que fa a les comarques que integren l’Eix Gironí, 
aquestes creixeren el 2011 d’un 0,89%, per sota els registres 
de Catalunya (1,08%), resultats derivats, en especial, per la 
forta caiguda de la construcció (-6,30%), tot i els avenços 
de la indústria (3,13%) i del primari (amb un 5,22%) i el 
contingut increment dels serveis (1,66%). El 2012, l’Eix 
Gironí (davallada agregada del VAB del -1,51%) evoluciona 

en línea amb la mitjana de Catalunya (del -1,36%), 
conseqüència d’un decreixement en serveis (-0,52%) igual 
al català, una lleugera davallada de la indústria del -0,15% 
i una forta caiguda en la construcció (del -6,47%), mentre 
que, pel que fa al primari, la contracció fou important (un 
-9,46%).

A Tarragona, l’avenç del VAB del Camp de Tarragona 
el 2011 (1,19%) reflecteix els creixements del primari 
(del 4,35%) i la indústria (2,72%), mentre que els serveis 
avançaren moderadament (1,64%) i la construcció va caure 
fortament (-6,28%). En canvi, la davallada agregada del 
2012 (-0,49%) expressa el comportament molt negatiu de 
la construcció (-7,24%) i el primari (-9,81%), així com la 
modesta davallada dels serveis (-0,20%), que no varen poder 
ser contrarrestats més que parcialment pels positius registres 
industrials (1,68%). D’altra banda, la caiguda del VAB de les 
Terres de l’Ebre el 2011 (-0,62%) reflecteix l’impacte de la 
davallada industrial (-3,95%) i de la construcció (-6,48%), 
parcialment compensades pel moderat creixement dels 
serveis (1,22%) i els millors resultats del primari (5,48%). 
En canvi, els registres del 2012, tot i que negatius, van 
presentar una davallada similar a la del conjunt del país el 
2012 (-1,42% front el -1,36% català), que expressen, a més 
dels millors resultats industrials (1,86%), una prou important 
caiguda en la construcció (-6,25%), a les que cal sumar les 
del terciari (-1,02%) i del primari (-7,70%).

Finalment, a la demarcació de Lleida, els resultats del 
Pla de Lleida el 2011 (0,99%) i el 2012 (-2,58%) reflecteixen 

Taula 2.8. VAB pb per grans eixos territorials. 2010-2012

Taxes reals de variació interanual en %, valors absoluts en milers d’euros constants del 2000 i participació sobre Catalunya en %

2011 2012 Participació sobre Catalunya

Àmbit Creixement PIB Creixement PIB 2010 2011 2012

1. Eix Metropolità 1,22 94.427 -1,31 93.194 67,92 68,01 68,05

2. Barcelonès 1,27 49.171 -1,04 48.661 35,35 35,42 35,53

3=1-2. Resta Eix Metropolità 1,17 45.256 -1,60 44.533 32,57 32,60 32,52

4=5 a 10. Resta de Catalunya 0,79 44.407 -1,48 43.750 32,08 31,99 31,95

5. Eix Gironí 0,89 12.654 -1,51 12.463 9,13 9,11 9,10

6. Comarques Centrals 0,67 7.735 -1,98 7.582 5,59 5,57 5,54

7. Camp de Tarragona 1,19 11.967 -0,49 11.909 8,61 8,62 8,70

8. Terres de l’Ebre -0,62 3.235 -1,42 3.189 2,37 2,33 2,33

9. Pla de Lleida 0,99 7.202 -2,58 7.016 5,19 5,19 5,12

10. Comarques de Muntanya -0,28 1.614 -1,45 1.591 1,18 1,16 1,16

11=1+4. Catalunya 1,08 138.834 -1,36 136.944 100,00 100,00 100,00

Font: CatalunyaCaixa (2013).
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el canvi de signe en el comportament del primari (augment 
d’un 4,40% el 2011 i davallada del -9,39% el 2012) i del 
terciari (que va créixer moderadament el 2011 d’un 1,49%, 
i caigué d’un -0,77% el 2012); la indústria, d’altra banda, 
va presentar un creixement superior a la mitjana el 2011 
(2,28% respecte el 2,20% del país) i una caiguda inferior 
el 2012 (-0,51%, front el -1,10% català), mentre que la 
construcció es contreia d’un -5,68% el 2011 i del -7,96% 
el 2012. D’altra banda, la reducció del VAB del 2011 de les 
Comarques de Muntanya (del -0,28%), incorpora un dolent 
comportament de la indústria (que cau d’un -2,86%) i del 
primari (0,51%), mentre que els serveis augmentaren d’un 
1,32% i la construcció presentava una contracció inferior 
a la mitjana del país (-5,16% front el -6,10% català). El 
2012, en canvi, el VAB de les Comarques de Muntanya es 
va moure a l’entorn de la mitjana del país (amb una caiguda 
del -1,45%), amb descensos en el primari (-0,28%) i en els 
serveis (-0,53%), moderats augments de la indústria (0,82%) 
i fortes reduccions a la construcció (-6,58%). 

2.2.1. El comportament de l’Eix Metropolità de Barcelona: 
avanç el 2011 (1,22%) i retrocessos el 2012 (-1,31%)

El perfil cíclic del VAB de l’Eix Metropolità de Barcelona 
va mostrar la seqüència, analitzada més amunt pel conjunt 
català, d’augments el 2011 (1,22%) i davallades el 2012 
(-1,31%). Aquests registres agregats expressen la dinàmica 
dels serveis i de la indústria: els primers, amb un 71,6% del 
VAB de l’eix el 2010, varen augmentar el 2011 d’un 1,67% 
i caigueren el 2012 d’un -0,53%; mentre que la indústria 
(amb un 20,1% del VAB el 2010), va presentar un bon 
creixement el 2011 (2,30%), però queia més que Catalunya 
el 2012 (-1,79%%). Pel que fa a la construcció (7,5% del VAB 
el 2010), es va contreure el 2011 d’un -6,05% i va accentuar 
la caiguda el 2012 (-7,52%). Finalment, el primari (el 0,3% 
del VAB el 2010) creixia d’un 1,21% el 2011 i reduïa el seu 
VAB el 2012 (-10,19%).

Pel que fa al primari, els seus resultats expressen, 
fonamentalment, la dinàmica agrícola (67,6% del VAB el 
2010), ja que la ramaderia aporta un volum de producció 
neta menor (del 19,5%), que es va reduir tant el 2011 com 
el 2012 (-0,20% i -13,54%, respectivament), mentre que la 
producció ramadera mostrava avenços modestos el 2011 
(1,28%) i caigudes el 2012 (-2,66%); d’altra banda, la pesca 
creixia el 2011 i es contreia fortament el 2012 (11,14% i 
-4,59%, respectivament). Entre els subsectors agrícoles, la 
producció de flors i plantes ornamentals (33,4% del VAB 
agrari a 2.010) va caure tant el 2011 (-0,55%) com, en 
especial, el 2012 (-31,58%), mentre que la d’hortalisses 
(30,2% del VAB) va mostrar resultats positius el 2011 (1,15%) 

i també el 2012 (4,24%). En l’àmbit ramader, la producció de 
porquí (aportació al VAB ramader del 32,5%) va augmentar 
el 2011 (4,82%) i va retrocedir el 2012 (-2,32%), mentre que 
la de vaquí (32,8% del VAB) va caure els dos anys (-5,34% i 
-2,90% el 2011 i el 2012, respectivament).

D’altra banda, el sector industrial va presentar un 
creixement del VAB el 2011 del 2,30% i una davallada de 
l’1,79% el 2012. Aquests resultats reflecteixen la dinàmica 
de les branques típicament industrials (pes sobre el VAB 
industrial el 2010 del 93,3%), que avançaren d’un 2,39% 
el 2011 i caigueren del -2,00% el 2012, mentre que les 
produccions energètiques i extractives mostraren, els dos 
anys, avenços modestos a l’entorn de l’1%. Els resultats del 
sector manufacturer expressen generalitzats increments el 
2011 i davallades, també generals, el 2012. Així, la química 
(21,4% del VAB industrial el 2010) va presentar un perfil 
molt pla el 2011 i el 2012 (0,62% i -0,39%, respectivament), 
mentre que les indústries d’alimentació (10,2% del VAB) 
avançaren els dos anys (4,57% i 0,93%); d’altra banda, i la 
metal·lúrgia (amb un 10% del VAB industrial el 2010) va 
créixer el 2011 i es va contreure el 2012 (3,83% i -7,14%), 
un perfil similar al del sector de material de transport 
(9,5% el 2010 del VAB industrial), amb avenços del 8,40% 
i davallades del -2,32% el 2011 i el 2012, respectivament, 
mentre que les indústries d’equip elèctric i electrònic (9% 
del VAB), queien els dos anys (-2,54% i -3,54%). Altres 
produccions rellevants, com les de paper i cartró (un 8,6% 
del VAB industrial) varen caure tant el 2011 com el 2012 
(-0,22% i -0,98%), el mateix que altres productes no 
metàl·lics (-1,54% i -8,61%), mentre que presentaren alces 
el 2011 i davallades el 2012 la maquinària i l’equip mecànic 
(9,35% i -1,12%), el cautxú i plàstics (1,36% i-1,46%) i les 
indústries del tèxtil i confecció (2,26% i -2,35%). Com a 
resultat d’aquesta dinàmica, el mercat de treball del sector 
va continuar perdent efectius. Aquesta reducció, mesurada 
segons l’afiliació al règim general de la Seguretat Social, va 
ser del -3,5% el 2011, una reducció menys intensa que la 
del 2012 (-4,9%).

El terciari presentà el 2011 un avenç moderat del VAB 
a les comarques metropolitanes de Barcelona, de només 
l’1,67% i, a l’igual que a Catalunya, va contreure’s el 2012 
(-0,53%). Aquesta dinàmica resulta del comportament 
més expansiu dels serveis privats el 2011, parcialment 
contrarestat per la caiguda dels col·lectius, i de la davallada 
d’ambdues branques terciàries el 2012. Així, els serveis 
privats augmentaren d’un 2,26% i reduïren el seu VAB del 
-0,53% el 2011 i el 2012, respectivament, mentre que el 
perfil dels serveis col·lectius fou negatiu els dos exercicis 
(un -0,82% i -0,56%, respectivament). En l’àmbit dels 
privats, la branca de serveis immobiliaris, comunicacions i 
serveis empresarials (31,7% del VAB dels serveis el 2010) 
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va augmentar d’un 2,65% el 2011 i caigué del -0,36% el 
2012, un perfil similar al que mostrà el comerç, que, amb 
un 16,6% del VAB, avançà del 2,39% i va caure del -1,01% 
el 2011 i el 2012, respectivament. Altres sectors amb pesos 
sobre el VAB terciari menors, com la hostaleria (9,5% del VAB 
terciari el 2010) varen mostrar millors registres (augments 
del 3,37% i el 0,53% el 2011 i el 2012), mentre que la 
intermediació financera retrocedia els dos exercicis (-0,81% 
i -0,97%, respectivament). D’altra banda, els transports i 
emmagatzematge (amb una aportació del 7,8% del sector 
el 2010) varen créixer el 2011 i caigueren el 2012 (un 
2,35% i -1,58%, respectivament), mentre que els serveis 
personals i altres serveis (5,3% del VAB terciari) avançaren 
el 2011 d’un 2,46% i presentaren un augment pràcticament 
nul el 2012. Pel que fa als serveis col·lectius, la sanitat i 
serveis socials (amb un 8,2% del VAB dels serveis), els de 
l’administració pública (5,4% d’aportació al VAB terciari) i 
els d’educació (5,8% del VAB el 2010) varen reduir-se tant 
el 2011 com el 2012 (-1,01% i -0,01% els primers; -1,30% 
i -1,98% els segons, i -0,11% i -0,01% els darrers). Amb 
aquesta dinàmica productiva, el mercat de treball del sector 
va continuar deteriorant-se, de forma que l’afiliació al règim 
general de la Seguretat Social va caure d’un -0,6% el 2011 i 
d’un -1,6% el 2012. 

Finalment, la davallada del VAB de la construcció tant 
el 2011 com el 2012 (-6,05% i -7,52%, respectivament) 
reflecteix, en especial, les caigudes de la construcció 
residencial i l’obra pública. Pel que fa a l’activitat residencial 
(que es va contreure a unes taxa del -4,22% i del -5,80% 
el 2011 i el 2012), la seva dinàmica expressa la contracció 
dels habitatges en construcció, que van davallar del -4,4% el 
2011 (des dels 13.913 del 2010 als 13.307 del 2011) i d’un 
elevat -37,8% el 2012 (fins els 8.276 habitatges). Aquesta 
dinàmica, al seu torn, deriva de la continuada disminució 
dels habitatges iniciats (d’un -35,3% el 2011 i d’un altre 
-41,7% el 2012), de forma que de les 8.078 unitats iniciades 
el 2010 es va passar a les 5.229 el 2011 i a les 3.047 el 2012, 
i de la contracció dels habitatges acabats, que van caure d’un 
-0,2% el 2011 (des dels 8.943 del 2010 als 8.925 del 2011) 
i del -40,5% el 2012 (fins els 5.312 habitatges). Pel que fa a 
l’obra civil, aquesta va mostrar reduccions importants tant el 
2011 com el 2012, del -15,54% i -21,91%, respectivament. 
D’altra banda, la resta de branques mostraren caigudes 
més contingudes: l’edificació no residencial un -2,34% i un 
-2,61% el 2011 i el 2012, respectivament, i la rehabilitació 
un –0,66% i un -0,02%, respectivament. Aquesta evolució 
productiva va accentuar la davallada del mercat de treball 
del sector, de forma que el nombre d’afiliats al règim general 
de la Seguretat Social es va contreure d’un -17,0% el 2011 i 
d’un altre -19,5% el 2012.

Gràfic 2.1 PIB de Catalunya, de l’Eix Metropolità i de l’Eix Gironí. 
2006-2012

Taxes reals de variació interanual en %

2.2.2. Modest increment del VAB de l’Eix de Girona el 2011 
(0,89%) i prou important contracció el 2012 (-1,51%)

El VAB de l’Eix Gironí va mostrar el perfil d’augment 
moderat el 2011 (0,89%) i davallada el 2012 (-1,51%), 
similar, encara que pitjor, al del conjunt català. Aquesta 
evolució reflecteix tant la dinàmica dels serveis, que, amb 
un 68,5% del VAB de l’eix el 2010, varen augmentar el 2011 
d’un 1,66% (per sobre l’1,62% català) i caigueren el 2012 
d’un -0,52%, com els negatius resultats de la construcció 
que, amb un pes del 13,7% del VAB, caigueren d’un -6,30% i 
d’un -6,47% el 2011 i el 2012; en canvi, la indústria (14,7% 
del VAB el 2010) va mostrar bons resultats el 2011 (3,13%) 
i pèrdues contingudes el 2012 (-0,15%). Finalment, el 
primari (3,1% al VAB del 2010) creixia prou intensament 
el 2011 (5,22%) i mostrava una contracció notable el 2012 
(-9,46%). Pel que fa a aquest darrer sector, els resultats 
agregats s’expliquen tant per la dinàmica agrícola com per 
la ramadera, atesos els pesos pràcticament idèntics sobre el 
VAB primari (el 44,2% i el 43,2%, respectivament, el 2010). 
Les produccions agrícoles van presentar bons registres el 
2011 i davallades prou intenses el 2012 (del 5,57% i del  
-16,06%, respectivament), un perfil que també va mostrar el 
sector ramader (4,88% el 2011 i -2,20% el 2012) i la pesca 
(8,32% i -13,98%, respectivament), reforçant l’expansió el 
2011 i la contracció el 2012. Entre els subsectors agrícoles, la 
producció de cereals (pes del 41,5% del VAB agrari el 2010) 
va mostrar davallades modestes el 2011 i més intenses el 
2012 (del -0,36% i el -8,49%, respectivament), mentre que 
la fruita fresca (aportació el 2010 del 19,5% del VAB agrari) 
augmentava fortament el 2011 i queia amb més intensitat 
encara el 2012 (un 12,24% i un -25,55%, respectivament), 
a l’igual que la producció de flors i plantes ornamentals 
(19,4% del VAB), amb un 5,46% d’augment el 2011 i una 
davallada important del -34,40% el 2012. En l’àmbit 
ramader, la producció de vaquí (aportació al VAB ramader 
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del 26,3% el 2010) va mostrar el perfil agregat d’alces el 
2011 i davallades el 2012 (4,27% i -1,57%, respectivament), 
el mateix que a les branques del porquí i de llet, amb unes 
participacions en el VAB ramader del 37,4% i el 19,0%, que 
van avançar d’un 8,95% i un 4,75% el 2011 i del -0,90% i 
1,46% el 2012, respectivament.

Ja s’ha indicat que el sector industrial de les comarques 
gironines va presentar una prou important alça el 2011 
(3,13%) i una caiguda continguda el 2012 (-0,15%). Aquests 
registres reflecteixen, en especial, el paper de les produccions 
manufactureres (avenços del 3,34% el 2011 i davallades del 
-0,37% el 2012), matisades per una evolució positiva, però 
més plana, de les energètiques i extractives (1,41% i 1,85% 
el 2011 i 2012, respectivament). En general, les produccions 
industrials varen mostrar alces el 2011 i davallades el 2012, 
amb la notable excepció de la branca alimentària (25,2% 
del VAB sectorial el 2010), que va mostrar expansions tant 
el 2011 com el 2012 (6,10% i 2,20%, respectivament); 
aquest mateix perfil el varen presentar altres branques 
menys rellevants, com la química (7,9% del VAB industrial 
el 2010), amb augments del 2,79% i de l’1,88% el 2011 i 
el 2012; la maquinària i l’equip mecànic (amb un pes del 
4,1%) amb augments del 9,78% i del 0,83%; la del tèxtil 
(5,3% del VAB), amb avenços del 3,77% i 0,02%); o la fusta 
i el suro (aportació del 6,1%), amb augments modestos el 
2011 (0,60%) i més rellevants el 2012 (2,79%). En canvi, 
la metal·lúrgia i productes metàl·lics (10,2% del VAB el 
2010), que va presentar un notable avenç del 5,69% el 
2011, va caure intensament el 2012 (-5,54%), a l’igual 
que el cautxú i plàstics (5,2% del VAB), amb increments el 
2011 i davallades el 2012 (del 1,85% i del -2,03%). D’altra 
banda, l’equip elèctric i electrònic (7,0% del VAB el 2010) 
es va contreure tant el 2011 com el 2012 (un -2,03% i un 
-2,70%, respectivament), mentre que el paper, l’edició i les 
arts gràfiques (6,2% del sector el 2010) va presentar el perfil 
contrari al conjunt del sector manufacturer, amb caigudes el 
2011 (del -1,14%) i alces el 2012 (2,83%). Com a resultat 
d’aquesta dinàmica, el mercat de treball del sector tant el 
2011 com el 2012 va continuar perdent efectius després de 
la davallada del 2010 (-3,4%). I tot i que el 2011 la contracció 
ocupacional es va alentir (-0,87%), el 2012 va accelerar-se 
la pèrdua d’ocupació (-3,33%).

El creixement del terciari el 2011 (1,66%) i la seva 
moderada contracció el 2012 (-0,52%) reflecteix l’efecte 
combinat de les dinàmiques dels serveis privats (més 
expansives el 2011 i contractives el 2012) i dels col·lectius 
(que varen reduir el VAB tant el 2011 com el 2012). Així, els 
privats augmentaren d’un 2,36% i reduïren el seu VAB del 
-0,17% el 2011 i el 2012, respectivament, mentre que els 
col·lectius es contragueren en ambdós exercicis (-0,76% 
i –1,77%). En l’àmbit dels serveis privats, la branca més 
important, la de serveis immobiliaris, comunicacions i 

serveis empresarials (el 20,7% del VAB dels serveis el 2010), 
va créixer el 2011 (2,53%) i es contragué moderadament 
el 2012 (-0,42%), un perfil similar al que mostrà el comerç 
(20,4% del VAB), que avançà d’un 2,33% i va caure del -0,74% 
el 2011 i el 2012, respectivament. La hostaleria (19,2% del 
VAB terciari el 2010) va avançar del 3,27% i l’1,12%, mentre 
que la intermediació financera (6,1% d’aportació) queia 
en ambdós exercicis (-1,00% i -0,92%, respectivament). 
D’altra banda, els transports i emmagatzematge (pes del 
5,3% del sector el 2010) varen créixer el 2011 i caigueren 
el 2012 (un 2,21% i -1,29%, respectivament), a diferència 
dels serveis personals i altres serveis (amb una aportació del 
5,2%) que augmentaren tots dos anys (un 2,48% i un 0,15% 
el 2011 i el 2012, respectivament). Pel que fa als serveis 
col·lectius, totes les seves branques es varen contreure el 
2011 i el 2012. Així, la sanitat i els serveis socials (7,8% 
del VAB de serveis) varen caure d’un -1,17% i un -0,02%; 
l’administració pública (7,5% d’aportació al VAB terciari) d’un 
-0,93% i -1,61%, i els serveis educatius es contragueren del 
-0,14% i del -3,85% el 2011 i el 2012, respectivament. Amb 
aquesta dinàmica productiva, el mercat de treball del sector 
va continuar deteriorant-se. Mesurada segons l’evolució de 
l’afiliació al règim general de la Seguretat Social, aquesta va 
caure d’un -1,36% el 2011, trencant la positiva dinàmica del 
2010 (avenç del 0,46%), mentre que el 2012 es va accentuar 
la seva davallada (-1,41%). 

Finalment, la contracció del VAB de la construcció tant 
el 2011 com el 2012 (-6,30% i -6,47%, respectivament) 
reflecteix caigudes intenses a l’activitat residencial i a l’obra 
pública i resultats mixtes a la rehabilitació i l’activitat privada 
no residencial. Així, l’edificació residencial va caure d’un 
important -7,45% el 2011 i del -4,69% el 2012, reflectint 
la continuada disminució dels habitatges en construcció, els 
rellevants a efectes del VAB subsectorial, que van caure d’un 
notable -41,5% el 2011 (des de les 4.737 unitats del 2010 
a les 2.770 del 2011) i d’un altre important -44,7% el 2012 
(fins als 1.531 habitatges); aquestes importants contraccions 
són el resultat de la davallada dels habitatges iniciats (d’un 
-57,5% el 2011 i d’un altre -14,6% el 2012), de forma que 
de les 1.944 unitats iniciades el 2010 es va passar a les 826 
el 2011 i a les 705 el 2012, i de la dinàmica dels habitatges 
acabats, que van caure d’un -27,9% el 2011 (des dels 3.891 
del 2010 als 2.806 del 2011) i del -21,2% el 2012 (fins 
als 2.209 habitatges). Igualment, l’obra civil, reflectint el 
dur impacte de la reducció de l’obra pública, va presentar 
davallades molt notables, tant el 2011 (-15,22%) com el 
2012 (-20,98%). D’altra banda, l’edificació no residencial va 
presentar reduccions més modestes, del -2,25% el 2011 i 
del -2,59% el 2012, mentre que la rehabilitació presentava 
registres positius els dos anys (amb augments de l’1,06% 
i l’1,24%, respectivament). Aquesta evolució tan negativa 
de l’activitat, es va traduir en noves, i intenses, davallades 
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de l’ocupació que, mesurada pel nombre d’afiliats al règim 
general de la Seguretat Social, va presentar una notable 
caiguda del -14,3% el 2011 i un altre d’addicional, del 
-18,1%, el 2012.

2.2.3. A les Comarques Centrals registres de creixement 
menors que Catalunya el 2011 (0,67%) i davallades més 
intenses el 2012 (-1,98%)

El VAB de les Comarques Centrals va mostrar el perfil de 
moderats augments el 2011 i retrocessos el 2012 analitzat 
anteriorment pel conjunt català, tot i que amb algunes 
particularitats. Així, el creixement del 2011 (0,67%) fou 
menor que la mitjana del país (1,08%), mentre que el 
2012 la caiguda va ser més intensa (-1,98% davant el  
-1,36%). Aquests registres agregats expressen, per al 
2011, avenços menors en el primari i, en especial, en els 
serveis i, per al 2012, una més intensa contracció de la 
construcció. Així, els serveis (53,0% del VAB el 2010) varen 
augmentar el 2011 d’un 1,13% (per sota l’1,62% català) i 
caigueren el 2012 d’un -0,38% (front el -0,52% mitjà del 
país), mentre que la indústria (29,0% del VAB el 2010) va 
créixer per sobre la mitjana del país el 2011 (2,87% front 
el 2,20% català) i es contreia més que Catalunya el 2012 
(-1,45%, davant el -1,10%). D’altra banda, la construcció 
(pes del 13,8% del VAB d’aquestes comarques el 2010) va 
caure el 2011 d’un -6,43% i va tornar a reduir-se el 2012 
(-9,56%). Finalment, el primari (aportació del 4,3% del VAB 
el 2010) creixia d’un 2,89% el 2011 i reduïa el seu VAB el 
2012 (-2,88%).

Pel que fa a aquest darrer sector, la producció 

estrictament agrícola (30,5% del VAB del sector el 2010) va 
caure el 2011 d’un -0,28% i molt més intensament el 2012 
(-8,83%), mentre que la ramadera va presentar avenços 
el 2011 (4,87%) i caigudes moderades el 2012 (-0,14%); 
finalment, la producció forestal va mostrar davallades tant el 
2011 com el 2012 (-3,06% i -3,90%, respectivament). Entre 
els subsectors agrícoles, la producció de cereals (aportació 
el 2010 del 56,1% del VAB agrari) va retrocedir tant el 2011 
(-1,36%) com el 2012 (-5,95%), mentre que la de tubercles 
per a consum humà va caure els dos exercicis de forma prou 
intensa; en canvi, la de plantes farratgeres augmentà el 
2011 i el 2012 (7,12% i 16,01%, respectivament). En l’àmbit 
ramader, la producció de porquí, vaquí i de llet, amb unes 
participacions en el VAB d’aquesta branca del 64,3%, 18,8% 
i 8,9% el 2010, respectivament, van presentar variacions del 
VAB del 7,85%, -4,18% i 6,26% el 2011 i del 0,56%, -0,84%, 
2,31% el 2012.

D’altra banda, el sector industrial va presentar un 
creixement del VAB el 2011 del 2,87% i una davallada 
del -1,45% el 2012, valors expressius de la dinàmica de 
les produccions manufactureres el 2011 (amb un 91,2% 
del VAB industrial d’aquestes comarques el 2010), que 
van avançar d’un 3,03%, però que retrocediren prou 
(-1,59%) el 2012, mentre que les produccions extractives i 
energètiques augmentaren modestament el 2011 (1,22%) 
i s’estabilitzaren el 2012 (-0,06%). Els resultats típicament 
industrials expressen els avanços, tant el 2011 com el 
2012, de les produccions alimentàries (pes sobre el VAB 
industrial del 17,3%), que varen augmentar d’un 6,12% i 
3,50%, respectivament. En canvi, la resta de produccions 
més rellevants o bé mostraren augments el 2011 i caigudes 
el 2012 o bé davallades els dos exercicis. Entre les primeres, 

Taula 2.9. Creixement del VAB pb per grans eixos territorials. 2006-2012

Taxes reals de variació interanual en %

Àmbit
Taxa mitjana 
2006-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Eix Metropolità 0,34 3,40 3,04 -0,27 -4,50 0,78 1,22 -1,31

Resta de Catalunya

Eix Gironí 0,46 4,29 2,92 -0,07 -2,61 -0,72 0,89 -1,51

Comarques Centrals -0,20 4,93 2,85 -1,26 -6,51 -0,09 0,67 -1,98

Camp de Tarragona 0,87 4,60 1,78 -0,08 -1,64 0,72 1,19 -0,49

Terres de l’Ebre 0,15 3,63 2,69 -1,05 -3,01 0,85 -0,62 -1,42

Pla de Lleida 1,06 6,71 3,63 0,96 -2,16 -0,13 0,99 -2,58

Comarques de Muntanya 0,49 4,31 2,18 1,16 -1,07 -1,44 -0,28 -1,45

Catalunya 0,39 3,85 2,92 -0,23 -4,01 0,51 1,08 -1,36

Font: CatalunyaCaixa (2013).
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cal destacar els casos del tèxtil (2,22% i -2,60% el 2011 i el 
2012), la metal·lúrgia (4,36% i -6,09%), la maquinària i equip 
mecànic (9,46% i -0,26%) i el material de transport (8,96% 
i -2,26%), sectors que aportaven el 2010 pesos sobre el VAB 
industrial del 13,2%, 15,5%, 6,5% i 4,5%, respectivament. 
Finalment, la fusta (-0,95% i -0,29%), les indústries del 
paper (-0,09% i -0,73%) i les d’altres productes no metàl·lics 
(-2,31% i -8,67%) presentaren davallades tant el 2011 
com el 2012, amb pesos sobre el VAB industrial, el 2010, 
del 2,4%, 7,4% i 3,4%. Com a resultat d’aquesta dinàmica, 
el mercat de treball del sector, tant el 2011 com el 2012, 
va continuar perdent efectius. Aquesta reducció, mesurada 
segons l’afiliació al règim general de la Seguretat Social, 
va ser del -2,2% el 2011, menys intensa que la del 2010 
(-5,4%) i la del 2012 (–4,6%).

El sector serveis presentà el 2011 un avenç modest del 
VAB (1,13%), mentre que el 2012 va caure moderadament 
(-0,38%). Aquests registres expressen el positiu 
comportament dels serveis privats el 2011 i les davallades 
d’aquests el 2012 i dels col·lectius tant el 2011 com el 2012. 
Així, els serveis privats augmentaren d’un 1,82% i reduïren 
el VAB del -0,18% el 2011 i el 2012, respectivament, 
mentre que les davallades dels col·lectius foren del -0,82% 
i -0,95%. En l’àmbit dels serveis privats, la branca dels 
serveis immobiliaris, comunicacions i serveis empresarials 
(21,4% del VAB dels serveis el 2010) va augmentar del 
2,64% i de l’1,12% el 2011 i el 2012, respectivament, un 
perfil similar al que mostraren els serveis personals i altres 
serveis (amb una aportació del 5,3%), i avanços del 2,97% i 
del 0,86% el 2011 i el 2012, respectivament. D’altra banda, 
el comerç i l’hostaleria (pesos sobre el VAB terciari el 2010 
del 22,8% i 10,9%, respectivament) incrementaren el seu 
VAB el 2011 (d’un 2,45% i un 3,42%, respectivament) i 
mostraren davallades el 2012 (-0,66% i -0,50%); en canvi, la 
intermediació financera, amb un 7,6% de pes, es va contreure 
els dos exercicis (-3,72% el 2011 i -1,77% el 2012), a l’igual 
que els transports i emmagatzematge (amb una aportació 
del 4,7% del sector el 2010), que varen caure del -1,00% 
i el -2,14%, el 2011 i el 2012, respectivament. Pel que fa 
als serveis col·lectius, tant la sanitat i els serveis socials 
(11,1% del VAB terciari) com els serveis educatius (8,1% 
d’aportació al VAB) o els oferts per l’administració (7,0% del 
VAB el 2010) mostraren reduccions els dos exercicis: del 
-0,67% i el -0,12% per la sanitat, del -0,61% i el -0,12% 
pels serveis educatius i, finalment, del -1,32% i el -3,25% 
pels de l’administració. Amb aquesta dinàmica productiva, 
el mercat de treball del sector va continuar deteriorant-se. 
Mesurada la seva dinàmica segons l’evolució de l’afiliació 
al règim general de la Seguretat Social, aquesta va caure 
d’un -1,4% el 2011, trencant la positiva dinàmica del 2010 
(avenç del 1,9%), mentre que el 2012 va augmentar la 
davallada (-2,5%). 

Finalment, la davallada del VAB de la construcció tant 
el 2011 com el 2012 (-6,43% i -9,56%, respectivament) 
reflecteix les caigudes a totes les branques productives però, 
en especial, a la construcció residencial i l’obra pública. Pel 
que fa a aquesta darrera, la consolidació fiscal va tenir un 
sever impacte, amb caigudes de l’obra civil del -15,18% i 
el -24,05%, el 2011 i el 2012, respectivament. En el cas 
de la construcció residencial, amb davallades del -4,72% i 
el -6,20%, el 2011 i el 2012, la seva caiguda és l’expressió 
directa de la contracció dels habitatges en construcció, del 
-12,5% el 2011 (des de les 1.797 unitats del 2010 a les 
1.572 del 2011) i també el 2012 (d’un -56,8%, fins als 679 
habitatges). Aquesta intensa reducció reflecteix la continuada 
disminució dels habitatges iniciats (d’un -56,4% el 2011 i 
d’un altre -57,7% el 2012), de forma que de les 1.095 unitats 
iniciades el 2010 es va passar a les 477 el 2011 i a les 202 
el 2012, i la caiguda dels habitatges acabats, d’un -1,4% 
el 2011 (des dels 1.603 del 2010 als 1.580 del 2011) i del 
-33,7% el 2012 (fins els 1.048 habitatges). D’altra banda, 
l’edificació no residencial va mostrar davallades menys 
intenses (-2,43% i -3,11%, respectivament, el 2011 i el 
2012) i la rehabilitació resultats molt propers a zero (0,78% i 
-0,63% el 2011 i el 2012). Aquesta evolució tant negativa es 
va reflectir en una accentuació de la davallada del mercat de 
treball del sector que, mesurada segons el nombre d’afiliats 
al règim general de la Seguretat Social, es va contreure d’un 
molt important –16,4% el 2011 i d’un altre encara més 
elevat -21,8% el 2012.

Gràfic 2.2 PIB de Catalunya, de les Comarques Centrals i del Camp 
de Tarragona. 2006-2012

Taxes reals de variació interanual en %

2.2.4. Les comarques del Camp de Tarragona varen 
créixer més que la mitjana de Catalunya el 2011 (1,19%) i 
caigueren menys el 2012 (-0,49%)

El VAB del Camp de Tarragona, tot i mostrar el perfil 
del conjunt català d’augments el 2011 i davallades el 
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2012, va presentar increments més elevats que la mitjana 
el primer any (1,19% front l’1,08% del país) i caigudes 
de menor entitat el 2012 (-0,49%, a comparar amb el 
-1,36% català). Els millors registres del 2011 expressen 
creixements més intensos al primari i la indústria, 
mentre que la menor contracció del 2012 reflecteix, 
en especial, els positius resultats industrials. Pel que 
fa a l’important sector dels serveis (61,5% del total del 
VAB de l’eix el 2010), aquests van avançar d’un 1,64% 
el 2011 i caigueren el 2012 d’un -0,20%, mentre que la 
indústria (27,0% del VAB el 2010) va créixer per sobre la 
mitjana tant el 2011 (un 2,72%) com el 2012 (1,68%). 
D’altra banda, la construcció (9,9% del VAB del Camp de 
Tarragona el 2010) va caure d’un -6,28% el 2011 i un 
-7,24% addicional el 2012; finalment, el primari (1,6% 
del VAB el 2010) creixia d’un 4,35% el 2011 i es contreia 
intensament el 2012 (-9,81%).

Per aquest darrer sector, els millors resultats del 2011 
s’expliquen per una millora agrícola superior a la catalana 
(avenç del seu VAB del 4,31% front el 2,98%) i una davallada 
una mica menor el 2012 (-11,09% front el -12,11% de 
mitjana del país). Atès l’important pes d’aquesta branca en 
el VAB primari del Camp de Tarragona (72,7% el 2010) no 
ha de sorprendre que els registres generals del sector hagin 
estat marcats per les produccions agrícoles. D’altra banda, 
les ramaderes (aportació al VAB del primari el 2010 del 
17,8%) mostraren, respectivament, menors creixements 
el 2011 i majors davallades el 2012 (el 1,21% front el 
5,31% i el -3,79% davant el -1,88%); finalment, la pesca 
va presentar un bon registre el 2011 (avanç de l’11,95%), 
que pràcticament es va reabsorbir en retornar, el 2012, als 
tradicionals valors negatius (caiguda del -12,36%). Entre 
els subsectors agrícoles, la producció de vi (aportació del 
37,2% al VAB agrari el 2010) va experimentar reduccions, 
tot i que modestes, el 2011 (-2,06%) i força intenses el 
2012 (-19,03%)23, mentre que la d’oli d’oliva (8,3% del VAB 
agrari) va presentar una notable alça el 2011 del 42,67%, 
moderant-se el 2012 (6,04%), al temps que la de cereals 
(aportació del 8,7% del VAB agrari el 2010) es va contreure, 
tant el 2011 (-3,09%) com el 2012 (-6,02%). D’altra banda, 
la fruita seca (pes del 6,6% del VAB) creixia intensament el 
2011 (11,68%) i queia fortament el 2012 (-17,76%).24 En 
l’àmbit ramader, la producció de porquí (amb una participació 
en el VAB d’aquesta branca del 32,5%) va avançar tant el 
2011 (2,62%) com el 2012 (5,87%), mentre que la d’aviram 
(un 31,9% del VAB ramader) augmentà el 2011 (3,84%) i va 
retrocedir intensament el 2012 (-6,09%); finalment, la d’ous 

23 En concret, la producció de raïm va passar de 142.000 tones el 2011 
a les 110.649 tones el 2012, amb un descens relatiu del 22,6%.
24 La davallada de la producció d’ametlla al Camp de Tarragona fou d’un 
-16,9%, passant dels 4,1 milers de tones el 2011 als 3,4 milers del 2012, 
mentre que la caiguda en l’avellana fou del -18,9%, dels 15,3 milers de 
tones el 2011 als 12,4 milers del 2012. 

(pes sobre el VAB ramader de l’eix del Camp de Tarragona de 
l’11,6% el 2010) retrocedia de forma prou rellevant, tant el 
2011 (-15,80%) com el 2012 (-26,46%).25

D’altra banda, el sector industrial va presentar, a 
diferència del conjunt del país, augments tant el 2011 
(2,72%) com el 2012 (1,68%), tot i que les raons que 
els expliquen són diferents. El 2011 fou la combinació 
d’avenços de les produccions manufactureres (2,67%) i 
energètiques (2,77%), amb pesos sobre el VAB industrial 
el 2010 del 54,9% i 45,1%, respectivament; mentre que el 
2012 foren aquestes darreres les que salvaren el conjunt 
del sector (augment del 4,07%),26 ja que les branques de 
productes típicament industrials retrocediren (-0,29%). 
Els resultats dels sectors manufacturers expressen, en 
especial, els de la indústria química (18,5% del VAB 
sectorial el 2010), que creixia d’un 1,74% el 2011 i d’un 
0,73% el 2012, mentre que les indústries alimentàries 
(7,3% del VAB industrial el 2010) van reduir el seu VAB d’un  
-4,21% el 2011 i el van mantenir pràcticament estable el 
2012 (-0,17%); d’altra banda, la metal·lúrgia i els productes 
metàl·lics (6,4% del VAB el 2010) va créixer el 2011 (4,13%) 
i retrocedí moderadament el 2012 (-0,98%), a l’igual que 
el cautxú i plàstics (3,5% del VAB el 2010), amb avenços 
de l’1,85% i davallades del -1,58% el 2011 i el 2012, 
respectivament, mentre que el paper, edició i arts gràfiques 
(pes del 4,3% del sector el 2010) presentava creixements 
del 2,66% i el 2,86% el 2011 i el 2012, respectivament. 
Finalment, la fabricació de material de transport (aportació 
del 2,9%), va avançar prou intensament el 2011 (9,14%) i va 
caure del -2,03% el 2012; l’equipament elèctric i electrònic 
(2,5% del VAB el 2010) presentava una modesta reducció 
el 2011 (-0,91%) i una recuperació el 2012 (3,21%). Com a 
resultat d’aquesta dinàmica, el mercat de treball del sector 
es va estabilitzar el 2011, mentre que el 2012 va continuar 
perdent efectius. Aquesta reducció, mesurada segons 
l’afiliació al règim general de la Seguretat Social, va ser del 
0,0% el 2011, millor comportament que el del 2010 (-3,7%), 
i del -1,9% el 2012.

25 En concret, la producció d’ous de gallines per a consum humà a la 
demarcació de Tarragona cau dels 55.231 milers de dotzenes el 2010 
als 45.638 milers del 2011 i es redueix novament fins als 30.769 milers 
el 2012 (Evolució cens ponedores i producció d’ous per a consum, 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural).
26 De fet, l’augment de les produccions energètiques del Camp de 
Tarragona, a banda de les transformacions en l’oferta d’energia elèctrica 
que s’han operat els darrers anys, recull una notable expansió del sector 
de refinament de petroli i coqueries, que afecta, en especial, a la comarca 
del Tarragonès. Segons l’Instituto de Comercio Exterior, les exportacions 
de la demarcació de Tarragona de productes corresponents a l’epígraf 
‘coqueries i refinament de petroli’ van créixer gairebé el 125% entre el 
2007 i el 2012 (des de les 755,6 milers de tones del 2007 als 1,7 milions 
del 2012), mentre que altres indicadors d’activitat d’aquest sector (com 
ara l’afiliació al règim general de la Seguretat Social d’aquesta branca 
per a la comarca del Tarragonès o el VAB a cost de factors de Catalunya, 
en termes corrents, estimat per l’Enquesta Industrial) mostren també 
increments rellevants en el període de crisi. 
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El sector serveis mostrà, com s’ha indicat, un suau 
augment del VAB el 2011 (1,64%) i una molt reduïda 
davallada el 2012 (-0,20%). Aquests registres reflecteixen 
un comportament positiu dels serveis privats (que 
augmentaren d’un 2,43% el 2011 i es mantingueren 
el 2012, amb un 0,10%), parcialment compensat per 
la davallada dels serveis col·lectius en els dos exercicis 
(-0,88% i -1,16% el 2011 i el 2012, respectivament). En 
l’àmbit dels privats, la branca més important, la de serveis 
immobiliaris, comunicacions i serveis empresarials (24,4% 
del VAB dels serveis el 2010), va augmentar d’un 2,54% 
el 2011 i caigué d’un -0,84 % el 2012, un perfil similar 
al que mostrà el comerç (17,5% del VAB el 2010), que 
augmentà d’un 2,50% i va caure del -0,63% el 2011 i el 
2012, respectivament, mentre que l’hostaleria (15,4% del 
VAB terciari el 2010) va avançar tant el 2011 com el 2012, 
amb un 3,31% i un 3,25%, respectivament. D’altra banda, 
els serveis de transports i emmagatzematge (6,4% del 
sector el 2010) varen créixer el 2011 (3,05%) i caigueren 
el 2012 (un -1,77%), mentre que els serveis personals 
(augment del 2,51% el 2011 i del 0,32% el 2012) i la 
intermediació financera (retrocés en els dos exercicis del 
-1,34% i -0,44%, respectivament) mostraven trajectòries 
diferents. Pel que fa als serveis col·lectius, mentre que la 
sanitat i serveis socials (9,0% del VAB de serveis) varen 
caure el 2011 (-1,28%) i mostraren una estabilització el 
2012 (0,33%), els serveis de l’administració pública (7,9% 
d’aportació al VAB terciari) i els educatius varen caure tant 
el 2011 (-1,10% i -0,14%, respectivament) com el 2012 
(-2,40% i -1,64%). Amb aquesta dinàmica productiva, el 
mercat de treball del sector va continuar deteriorant-se. 
Mesurada la seva dinàmica segons l’evolució de l’afiliació 
al règim general de la Seguretat Social, aquesta va caure 
d’un -1,3% el 2011, trencant la positiva dinàmica del 
2010 (avenç del 0,4%), mentre que el 2012 es va moderar 
lleugerament la davallada (-1,1%). 

Finalment, la contracció del VAB de la construcció 
tant el 2011 com el 2012 (-6,28% i -7,24%, 
respectivament) reflecteix les importants caigudes a 
l’obra pública i a la construcció residencial. En primer 
lloc, l’obra civil va retrocedir d’un molt important  
-15,43% el 2011 i d’un encara més notable -22,67% el 2012. 
Pel que fa a la construcció residencial, la seva caiguda (del 
-5,98% i del -3,57% el 2011 i el 2012) expressa la contracció 
dels habitatges en construcció, els més rellevants a efectes 
del VAB subsectorial, que van davallar del -27,3% el 2011 
(des de les 2.505 unitats del 2010 a les 1.821 del 2011) i 
també el 2012 (d’un –18,8%, fins als 1.478 habitatges). 
Aquesta important contracció, al seu torn, reflecteix la 
disminució dels habitatges iniciats el 2011 (d’un -53,6%) i 
l’augment, insòlit en el context català, el 2012 (56,2%), de 
forma que de les 1.244 unitats iniciades el 2010 es va passar 

a les 577 el 2011 i a les 901 el 2012.27 D’altra banda, els 
habitatges acabats van créixer d’un 11,0% el 2011 (des dels 
2.163 del 2010 als 2.401 del 2011) i del -18,4% el 2012 (fins 
als 1.960 habitatges). La resta de branques de la construcció 
mostraren caigudes més contingudes en els dos exercicis 
analitzats. Així, l’edificació no residencial es va contreure 
d’un -2,40% i un -2,66%, mentre que la rehabilitació 
queia moderadament (del -1,05% i del -0,94%). Aquesta 
evolució tant negativa es reflecteix en una accentuació de la 
davallada del mercat de treball del sector. Mesurada segons 
el nombre d’afiliats al règim general de la Seguretat Social, 
la contracció va ser d’un –18,3% el 2011 i d’un altre -20,3% 
el 2012.

2.2.5. Davallada del VAB de les Terres de l’Ebre tant el 
2011 (-0,62%) com el 2012 (-1,42%)

El VAB de les Terres de l’Ebre va presentar, ja el 2011, 
una davallada del -0,62%, amb clara contradicció amb 
el creixement català d’aquell any (1,08%), mentre que 
el 2012 va continuar retrocedint, tot i que amb similar 
intensitat que a Catalunya (-1,42% front el -1,36% català). 
La suau contracció del 2011 reflectí, en especial, la del 
sector industrial (-3,95%), quan en aquell exercici tant 
Catalunya com la resta de grans eixos territorials (llevat de 
les comarques de muntanya) havia mostrat augments; en 
canvi, la menor contracció del 2012, tot i la més intensa 
reducció dels serveis, reflecteix millors resultats industrials 
i caigudes menys intenses a la construcció. En l’àmbit dels 
serveis (un 49,2% del VAB de l’eix el 2010), aquests van 
augmentar menys el 2011 (un 1,22%, per sota l’1,62% 
català) i caigueren més el 2012 (-1,02% front el -0,52% 
mitjà del país), mentre que la indústria (amb un 30,4% del 
VAB total el 2010) mostrava un perfil contrari al del conjunt 
del país, amb davallades el 2011 (-3,95%, front l’augment 
del 2,20% català) i augments el 2012 (1,86%, a comparar 
amb la caiguda catalana del -1,10%). D’altra banda, la 
construcció (9,6% del VAB d’aquestes comarques el 2010) 
va caure, com en el conjunt de Catalunya, tant el 2011 com 
el 2012 (un -6,48% i un 6,25%, respectivament, front el 
-6,10% i el -7,50% català). Finalment, el primari (un notable 
10,8% del VAB d’aquestes comarques, molt per sobre la 
mitjana catalana de l’1,7%), creixia d’un 5,48% el 2011 i 
reduïa el seu VAB el 2012 (-7,70%).

Pel que fa al primari, els millors resultats del 2011 
s’expliquen per un creixement agrari força superior a la 

27 Dades oficials del Departament de Territori i Sostenibilitat. És possible 
que expressin problemes de comptabilització temporal, de forma que la 
reducció del 2011 i l’alça del 2012 foren menys intenses del que mostren 
aquestes xifres. En tot cas, per a l’estimació s’ha mantingut la coherència 
amb les dades oficials utilitzades per a la resta de comarques i àmbits 
territorials.
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mitjana catalana, a l’igual que la menor davallada del 2012 
també troba una gran part de la seva raó en una caiguda 
menys intensa de les produccions agrícoles. Aquestes (74,2% 
d’aportació al VAB del primari el 2010) van créixer intensament 
el 2011 (un 5,60% front el 2,98% de mitjana) i van caure del  
-8,22% el 2012 (davallada catalana del -12,11%); d’altra 
banda, les produccions ramaderes augmentaren el 2011 
(un 4,07%), però varen retrocedir intensament el 2012 
(-5,27%), al temps que la pesca va presentar un perfil 
d’expansió el 2011 (7,55%) i davallada el 2012 (-8,88%). 
Entre els subsectors agrícoles, la producció de cítrics (27,9% 
del VAB agrari el 2010) va expandir-se el 2011 (6,12%), 
a diferència del 2012, quan retrocedí d’un -16,74%, al 
temps que la de fruita fresca (pes del 4,9%) creixia amb 
prou intensitat el 2011 (8,50%), però retrocedia fortament 
el 2012 (-21,22%).28 Pel que fa a la fruita seca (2,5% sobre 
el VAB agrari el 2010), va seguir la mateixa trajectòria de 
la fruita fresca, amb augments el 2011 (6,22%), però amb 
un retrocés considerable el 2012 (-16,74%).29 En l’àmbit 
ramader, la producció de porquí (un 28,8% del VAB ramader 
el 2010) va presentar variacions del seu VAB del 6,76% i 
del 4,27% el 2011 i el 2012, respectivament, mentre que 
l’aviram (amb una aportació del 35,0%) creixia el 2011 
(8,01%) i davallava el 2012 (-5,45%).

El sector industrial a les Terres de l’Ebre va presentar 
una intensa caiguda el 2011 (-3,95%), la més important 
del país, propiciada per la forta reducció de les produccions 
energètiques i extractives (-9,24%), mentre que l’increment 
del 2012 (1,96%) fou resultat, també, del comportament 
de l’energia (increment del 6,78%), ja que les produccions 
industrials retrocediren (-2,20%). El notable pes de les 
branques energètiques en el VAB industrial d’aquestes 
comarques el 2010 (47,8% del VAB total industrial i energètic) 
explica la dependència del sector d’aquesta branca. Els 
resultats de les branques manufactureres expressen, en 
especial, l’evolució de la indústria química (amb un pes 
sobre el VAB industrial del 7,9% el 2010), que cau d’un  
-2,40% el 2011 i un -0,86% el 2012, i també de les 
produccions d’altres minerals no metàl·lics, més directament 
vinculades a la construcció (6,7% del VAB sectorial), que 
caigueren del -1,53% i el -11,22% el 2011 i el 2012, 
respectivament; també el sector de la fusta i mobles (pes 
sobre el VAB de l’1,6%) es va contreure els dos anys, amb 

28 La producció de cítrics del 2012 a la demarcació de Tarragona es 
caracteritza per un increment en la producció de taronges i un descens 
en mandarines. Per al cas de les taronges, es pot atribuir a l’alta floració 
de la varietat Navelona/Newhall, mentre que per a les mandarines, 
el descens és degut a les varietats de mitja estació. (Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural: Fulls de 
previsió de collita).
29 En concret, a les comarques de les Terres de l’Ebre, la producció 
d’ametlla i avellana va passar de 9,6 milers de tones el 2011 als 8,7 
milers del 2012, un descens del -9,2%. D’altra banda, la producció de 
préssec i nectarina va passar dels 36,4 milers de tones el 2011 als 33,6 
milers del 2012, amb una caiguda del -7,7% 

pèrdues del -6,74% i el -0,81%. Altres branques presentaren 
comportaments oposats en aquests dos anys. Així, les de 
material de transport (1,9% del VAB sectorial el 2010) varen 
augmentar força el 2011 (9,24%) i es reduïren el 2012 
(-2,76%), una situació similar a la de metal·lúrgia (amb un 
3,2% del VAB), que presentaren variacions del 4,68% i del 
-3,88%, respectivament. Com a resultat d’aquesta dinàmica, 
el mercat de treball del sector, tant el 2011 com el 2012, 
va continuar perdent efectius. Aquesta reducció, mesurada 
segons l’afiliació al règim general de la Seguretat Social, va 
ser del -1,4% el 2011, una reducció menys intensa que la 
del 2010 (-6,4%), però es va tornar a aprofundir fortament 
el 2012 (-7,4%).

El sector serveis presentà el 2011 un avenç del VAB 
(de l’1,22%), mentre que el 2012 va caure moderadament 
(del -1,02%). Aquesta dinàmica resulta del comportament 
més expansiu dels serveis privats el 2011 (1,93%) i de la 
davallada tant d’aquests el 2012 (-0,76%) com de les 
pèrdues dels col·lectius en els dos exercicis (-0,77% i 
-1,77%, respectivament, el 2011 i el 2012). En l’àmbit 
dels serveis privats, la branca de serveis immobiliaris, 
comunicacions i serveis empresarials (18,9% del VAB del 
terciari el 2010), va avançar d’un 2,48% el 2011 i caigué 
d’un -1,94% el 2012, un perfil similar al que mostrà el 
comerç (24,5% del VAB), que augmentà d’un 2,02% i va 
caure del -1,69% el 2011 i el 2012, respectivament, i, 
també, dels transports i emmagatzematge (4,0% del sector 
el 2010), que varen créixer el 2011 (0,27%) i caigueren el 
2012 (d’un -2,39%). Altres sectors, com l’hostaleria (13,0% 
del VAB terciari el 2010), van avançar tant el 2011 com 
el 2012, amb un 2,69% i un 3,26%, respectivament, un 
perfil similar als serveis personals i altres serveis (amb una 
aportació del 5,8%), amb increments del 2,22% el 2011 i 
avenços pràcticament nuls el 2012. Pel que fa als serveis 
col·lectius, totes les seves branques varen retrocedir tant el 
2011 com el 2012. Aquest és el cas de la sanitat i serveis 
socials (10,6% del VAB de serveis), que va caure d’un -0,96% 
i un -0,49%, respectivament; també el dels serveis oferts per 
l’administració pública (8,5% d’aportació al VAB terciari), 
que caigueren d’un -1,13% i un -3,79%, respectivament, 
i els d’educació (7,1% del VAB el 2010), que també varen 
reduir-se d’un -0,07% i un -1,31%, respectivament. Amb 
aquesta activitat, el mercat de treball del sector va continuar 
deteriorant-se. Mesurada la seva dinàmica segons l’evolució 
de l’afiliació al règim general de la Seguretat Social, aquesta 
va caure d’un -2,4% el 2011, mentre que el 2012 es va 
accentuar la caiguda (-5,0%).

Finalment, la davallada del VAB de la construcció tant 
el 2011 com el 2012 (-6,48% i -6,25%, respectivament) 
reflecteix, en especial, la contracció de l’obra pública i la 
caiguda de la construcció residencial. L’obra civil va mostrar 
intenses reduccions en el seu VAB, tant el 2011 com el 2012, 
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Taula 2.10.a. Creixement del VAB pb a les comarques dels diferents eixos territorials i sectors. 2012

Taxes reals de variació interanual en %

Comarca Primari Indústria Construcció Serveis Total

Alt Penedès -10,54 0,19 -9,01 -1,08 -1,49

Baix Llobregat -9,68 -2,06 -7,15 -0,94 -1,86

Barcelonès -2,19 -1,96 -7,33 -0,52 -1,04

Garraf -12,36 -2,37 -7,48 -0,77 -1,93

Maresme -15,63 -1,68 -7,92 -0,58 -1,69

Vallès Occidental -4,81 -1,75 -6,59 -0,06 -1,14

Vallès Oriental -6,24 -1,57 -10,23 -0,73 -1,98

Eix Metropolità -10,19 -1,79 -7,52 -0,53 -1,31

Alt Empordà -9,61 -1,02 -2,58 -0,74 -1,52

Baix Empordà -12,30 -1,23 -3,06 -0,18 -1,13

Garrotxa -3,11 0,09 -5,50 -0,59 -1,02

Gironès -7,66 0,77 -5,04 -1,00 -1,27

Pla de l’Estany -4,19 -0,51 -2,36 -1,19 -1,37

Ripollès -4,94 -1,50 -15,04 -0,51 -3,55

Selva -15,59 0,02 -11,16 0,33 -1,92

Eix Gironí -9,46 -0,15 -6,47 -0,52 -1,51

Anoia -7,52 -2,03 -8,41 -0,19 -2,02

Bages -2,65 -1,68 -11,73 -0,55 -2,59

Berguedà -2,08 -2,79 -9,63 -0,56 -2,70

Osona -2,08 -0,60 -6,81 -0,21 -1,06

Solsonès -2,34 -1,37 -7,53 -0,79 -2,07

Comarques Centrals -2,88 -1,45 -9,56 -0,38 -1,98

Alt Camp -7,68 0,78 -3,21 -1,27 -0,97

Baix Camp -7,18 3,67 -6,60 -0,13 -0,06

Baix Penedès -12,07 -0,92 -6,85 -0,07 -1,45

Conca de Barberà -14,39 -3,93 -4,80 -1,67 -3,69

Priorat -15,29 -1,05 -9,81 -0,44 -4,28

Tarragonès -10,47 1,76 -8,38 -0,08 -0,21

Camp de Tarragona -9,81 1,68 -7,24 -0,20 -0,49

Baix Ebre -7,93 -0,04 -7,20 -0,95 -2,18

Montsià -4,61 -3,62 -6,19 -0,90 -2,65

Ribera d’Ebre -12,78 5,74 -5,89 -2,12 2,03

Terra Alta -13,97 0,89 -2,94 0,07 -2,97

Terres de l’Ebre -7,70 1,86 -6,25 -1,02 -1,42

Garrigues -7,83 -2,27 -8,80 -0,65 -4,10

Noguera -4,95 -1,44 -11,99 -0,68 -3,79

Pla d’Urgell -8,61 -1,27 -7,71 -0,20 -2,90

Segarra -1,39 0,92 -7,44 -0,14 -0,50

Segrià -14,53 -0,40 -7,33 -0,86 -2,44

Urgell -8,90 -1,43 -5,68 -1,00 -2,80

Pla de Lleida -9,39 -0,51 -7,96 -0,77 -2,58

Alt Urgell -0,37 -0,30 -4,35 -1,18 -1,46

Alta Ribagorça -0,54 0,54 -8,04 -2,44 -3,32

Cerdanya -2,75 -0,19 -10,24 0,42 -2,33

Pallars Jussà 0,34 1,62 -6,24 -1,08 -1,48

Pallars Sobirà 0,96 2,57 -4,82 -0,51 -0,90

Val d’Aran -2,23 2,52 -2,08 0,03 -0,11

Comarques de Muntanya -0,28 0,82 -6,58 -0,53 -1,45

Font: CatalunyaCaixa (2013).
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Taula 2.10.b. Creixement del VAB pb a les comarques dels diferents eixos territorials i sectors. 2011

Taxes reals de variació interanual en %

Comarca Primari Indústria Construcció Serveis Total

Alt Penedès -2,65 4,17 -5,65 1,80 1,87

Baix Llobregat -0,27 2,80 -4,87 1,97 1,53

Barcelonès 1,36 1,65 -6,34 1,69 1,27

Garraf 8,78 2,10 -4,55 1,85 1,18

Maresme 1,90 2,45 -4,35 1,63 1,20

Vallès Occidental 1,81 2,36 -6,35 1,32 0,90

Vallès Oriental 1,35 2,48 -8,32 1,50 0,84

Eix Metropolità 1,21 2,30 -6,05 1,67 1,22

Alt Empordà 5,84 0,64 -4,83 1,93 1,19

Baix Empordà 7,24 2,34 -4,64 1,77 1,10

Garrotxa 0,50 3,16 -4,37 1,34 1,17

Gironès 5,59 3,03 -5,47 1,29 0,85

Pla de l’Estany 5,75 4,25 -5,54 1,60 1,56

Ripollès 4,37 2,98 -7,91 1,78 0,22

Selva 3,38 4,26 -9,05 2,01 0,45

Eix Gironí 5,22 3,13 -6,30 1,66 0,89

Anoia -0,64 2,18 -5,89 1,45 0,64

Bages 3,00 3,49 -7,38 0,86 0,35

Berguedà 3,82 -0,86 -6,62 1,32 -0,41

Osona 3,42 3,31 -5,70 1,16 1,24

Solsonès 3,54 1,42 -1,99 1,40 1,24

Comarques Centrals 2,89 2,87 -6,43 1,13 0,67

Alt Camp 3,28 2,76 -3,60 1,92 1,80

Baix Camp 7,93 0,99 -5,77 1,65 0,89

Baix Penedès -0,78 3,26 -7,96 1,54 0,04

Conca de Barberà -1,84 2,83 -1,98 1,50 1,47

Priorat 2,75 4,38 -8,00 1,54 0,42

Tarragonès 5,76 3,28 -6,47 1,63 1,48

Camp de Tarragona 4,35 2,72 -6,28 1,64 1,19

Baix Ebre 4,53 3,38 -7,18 1,19 1,12

Montsià 5,82 0,84 -6,68 1,36 0,87

Ribera d’Ebre 11,85 -9,54 -5,06 0,98 -5,71

Terra Alta 0,79 2,92 -4,47 1,17 0,45

Terres de l’Ebre 5,48 -3,95 -6,48 1,22 -0,62

Garrigues 6,21 1,27 -4,24 1,47 1,53

Noguera 4,17 0,58 -5,80 2,00 0,91

Pla d’Urgell 3,97 1,75 -6,24 1,77 0,73

Segarra -3,00 2,68 -4,99 1,28 0,69

Segrià 7,09 2,60 -5,72 1,46 1,14

Urgell 0,91 2,78 -5,79 1,15 0,36

Pla de Lleida 4,40 2,28 -5,68 1,49 0,99

Alt Urgell 0,14 0,09 -4,61 1,59 0,39

Alta Ribagorça -0,16 -3,13 -7,34 1,19 -1,10

Cerdanya 2,31 0,04 -5,10 1,27 -0,38

Pallars Jussà -0,22 -6,29 -6,21 0,92 -1,59

Pallars Sobirà 2,00 -5,16 -7,17 1,76 -0,44

Val d’Aran 0,00 -4,84 -1,73 1,15 0,52

Comarques de Muntanya 0,51 -2,86 -5,16 1,32 -0,28

Font: CatalunyaCaixa (2013).
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del -16,22% i del -20,50%, respectivament. En l’àmbit 
residencial, les caigudes del -6,10% i del -3,64% el 2011 
i el 2012 són el reflex de l’evolució dels habitatges en 
construcció, que van davallar del -47,6% el 2011 (des de les 
1.058 unitats del 2010 a les 554 del 2011) i del -45,1% el 
2012 (fins als 304 habitatges). Aquesta dinàmica expressa la 
continuada disminució dels habitatges iniciats (d’un -41,3% 
el 2011 i d’un altre -51,7% el 2012), de forma que de les 
349 unitats iniciades el 2010 es va passar a les 205 el 2011 
i a les 99 el 2012. D’altra banda, els habitatges acabats van 
caure d’un -48,6% el 2011 (des dels 1.585 del 2010 als 815 
del 2011) i d’un -9,9% el 2012 (fins als 734 habitatges). 
Finalment, la resta de branques de la construcció mostraren 
caigudes més modestes: l’edificació no residencial es 
va contreure del -2,96% i del -3,05% el 2011 i el 2012, 
mentre que la rehabilitació queia del -2,42% i del -1,12% 
els mateixos dos anys. Aquesta evolució tant negativa de 
l’activitat s’ha traduït en una accentuació de la davallada de 
l’ocupació que, mesurada per l’afiliació al règim general de 
la Seguretat Social, es va contreure d’un -22,1% el 2011 i 
d’un altre -22,9% el 2012.

2.2.6. A les comarques del Pla de Lleida, la millora del 
2011 (0,99%) fou menor que a Catalunya i la caiguda del 
2012 (-2,58%) molt més intensa

Els registres del Pla de Lleida el 2011 (0,99%) i el 
2012 (-2,58%) mostren un signe de l’activitat similar al 
de Catalunya, però amb menys intensitat en la modesta 
recuperació del 2011 i més força davallada el 2012. Aquests 
resultats reflecteixen, en especial per al 2012, el pitjor 
comportament de les branques del primari i del terciari. 
Pel que fa a aquestes darreres (un 63,4% del VAB de l’eix el 
2010), l’activitat del terciari va augmentar moderadament 
el 2011 (1,49%, menys que l’1,62% català), encara que 
caigueren el 2012 amb més intensitat que a Catalunya (d’un 
-0,77% front el -0,52% del país), mentre que el primari 
(11,0% del VAB), creixia d’un 4,40% el 2011, però reduïa 
el VAB el 2012 per sobre la mitjana catalana (-9,39% front 
el -8,00%). D’altra banda, la indústria (12,8% del VAB el 
2010) va mostrar millors resultats que Catalunya, amb un 
avenç superior el 2011 (un 2,28%) i una caiguda menor el 
2012 (-0,51%). Finalment, la construcció (12,8% del VAB 
d’aquestes comarques el 2010) va caure en línia amb el 
conjunt del país, d’un -5,68% el 2011 i d’un -7,96% el 2012. 

Pel que fa al primari, la dinàmica del sector agrícola 
(60,5% del VAB del primari el 2010) i del ramader (39,1% 
d’aportació) són les que defineixen i reforcen el seu perfil 
cíclic: el 2011, les produccions agrícoles van augmentar d’un 
2,51% i les ramaderes d’un 7,36%, mentre que el 2012 les 
davallades foren del -14,17% i el -2,37%, respectivament. 

Entre els subsectors agrícoles, la fruita fresca (45,7% del 
VAB agrari el 2010) va marcar la pauta dels resultats agraris, 
amb un important augment el 2011 (del 7,76%) i una molt 
intensa davallada el 2012, del -25,93%,30 mentre que la de 
cereals (33,5% del VAB del primari el 2010) es va contreure 
tant el 2011 com el 2012 (-7,22% i -3,20%, respectivament). 
En l’àmbit ramader, la producció de porquí (pes sobre el 
VAB ramader el 2010 del 56,9%) es va expandir amb força 
el 2011 (12,74%), però es va contreure molt lleugerament 
el 2012 (-0,73%), mentre que les de vaquí i aviram, amb 
participacions en el VAB ramader del 14,4% i el 13,0%, 
respectivament, van presentar variacions en el seu VAB del 
-0,16% i el 5,39% el 2011 i del 3,06% i el -7,22% el 2012.

D’altra banda, la indústria del Pla de Lleida va presentar 
un moderat augment del VAB el 2011 (del 2,28%) i una 
continguda reducció el 2012 (-0,51%), reflex, en especial, 
del comportament de les branques industrials (94,7% del 
VAB del sector el 2010), que va mostrar avenços del 2,59% 
el 2011 i davallades del -0,84% el 2012, mentre que les 
produccions energètiques i extractives presentaven el perfil 
contrari, amb caigudes el 2011 (-3,28%) i alces el 2012 
(5,69%). Els resultats típicament industrials expressen els 
de la important branca de les indústries alimentàries (39,3% 
del VAB industrial el 2010), que va expandir-se tant el 2011 
(4,89%) com el 2012 (1,97%), un positiu perfil que també 
fou el de la branca de maquinària i equip mecànic (pes del 
3,2%), amb avenços del 7,73% i el 0,37% el 2011 i el 2012, 
respectivament, i el de la fusta i el suro (0,88% i 1,23%, 
respectivament). Van seguir un perfil d’alces i caigudes la 
metal·lúrgia i productes metàl·lics (10,8% del VAB el 2010), 
amb augments del 2,05% el 2011 i fortes caigudes el 2012 
(-7,59%), a l’igual que el paper, l’edició i les arts gràfiques 
(pes del 5,8%) amb modestos creixements el 2011 (0,31%) 
i el 2012 (1,27%). D’altra banda, el tèxtil (3,6% del VAB) 
creixia el 2011 (2,73%) i davallava el 2012 (-2,80%), mentre 
que l’equip elèctric, electrònic i òptic (7,9% del VAB industrial 
el 2010) va mostrar un perfil contrari, amb davallades el 
2011 (-1,99%) i alces el 2012 (0,38%). Finalment, el sector 
de productes minerals no metàl·lics (7,0% del VAB el 2010), 
molt directament vinculat a la construcció, va caure tant el 
2011 com, en especial, el 2012 (un -3,45% i un -10,96%, 
respectivament). Com a resultat d’aquesta dinàmica, el 
mercat de treball del sector, tant el 2011 com el 2012, va 
continuar perdent efectius. Aquesta reducció, mesurada 
segons l’afiliació al règim general de la Seguretat Social, va 
assolir un notable -3,6% el 2011, una reducció més intensa 
que la del 2010 (-3,0%), però inferior al -4,3% del 2012.

30 En aquesta intensa reducció, juguen un paper fonamental les 
pedregades del 5 i 27 de juliol i del 5 d’agost de 2012, així com unes 
condicions climàtiques (fred, pluja, vent i/o elevada humitat relativa) 
durant la floració i pol·linització que no han afavorit el quallat. 
(Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural: Fulls de previsió de collita). 
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La dinàmica lleugerament alcista del terciari el 2011 
(avenç del VAB de l’1,49%) reflecteix el positiu comportament 
dels serveis privats (2,27%), que foren parcialment 
contrarestats per la davallada dels col·lectius (-0,51%), 
mentre que la moderada davallada de l’activitat terciària el 
2012 (-0,77%) expressa la caiguda tant dels privats com dels 
col·lectius (-0,78% i -0,75%, respectivament). En l’àmbit dels 
serveis privats, la branca més important, la de comerç (23,1% 
del VAB terciari el 2010), va augmentar el 2011 (2,39%) i 
caigué el 2012 (-0,79%), un perfil similar al que mostraren els 
serveis immobiliaris, de comunicacions i serveis empresarials 
(20,9% del VAB), que augmentaren d’un 2,60% el 2011 i 
retrocediren d’un -0,77% el 2012. D’altra banda, la hostaleria 
(9,4% del VAB terciari el 2010) va avançar el 2011 (3,26%) 
i, en canvi, es va contreure el 2012 (-1,33%), el mateix perfil 
que varen mostrar el transport i l’emmagatzematge (6,5% 
del sector el 2010), que va avançar d’un 2,44% el 2011 i va 
caure d’un -1,44% el 2012, i els serveis personals i altres 
serveis (pes del 4,2%), amb augments del 3,08% i davallades 
del -0,29% el 2011 i el 2012, respectivament. En canvi, la 
intermediació financera (7,2% d’aportació) es va contreure el 
2011 (-1,07%) i va mantenir un perfil pla el 2012 (0,08%). 
Pel que fa als serveis col·lectius, llevat dels d’educació (8,3% 
del VAB el 2010), que varen créixer modestament els dos 
exercicis (0,01% el 2011 i 1,06% el 2012), els de sanitat com 
els de l’administració general varen caure el 2011 i el 2012. 
Així, els serveis sanitaris i socials (10,9% del VAB terciari) van 
retrocedir d’un -0,85% i -0,36%, respectivament, mentre 
que els de l’administració pública (8,8% d’aportació al 
VAB terciari) també es reduïren el 2011 (-0,58%) i el 2012 
(-2,93%). Amb aquesta dinàmica productiva, el mercat de 
treball del sector va continuar deteriorant-se. Mesurada 
l’ocupació per l’afiliació al règim general de la Seguretat 
Social, aquesta va caure d’un -0,85% el 2011, trencant la 
positiva dinàmica del 2010 (avenç del 0,16%), mentre que el 
2012 es va accentuar la davallada (-2,29%). 

Finalment, la davallada del VAB de la construcció tant 
el 2011 com el 2012 (-5,68% i -7,96%, respectivament) 
reflecteix les caigudes de les branques residencials i de 
l’obra pública, i resultats mixtes a l’edificació no residencial 
i la rehabilitació. Aquest és, en especial, el cas del VAB de 
l’habitatge de nova construcció (que va caure del -4,24% i del 
-6,25% el 2011 i el 2012, respectivament). Aquesta dinàmica 
reflecteix la continuada disminució dels habitatges iniciats 
(d’un -15,0% el 2011 i d’un altre -45,8% el 2012), de manera 
que de les 580 unitats iniciades el 2010 es va passar a les 
493 el 2011 i a les 267 el 2012. D’altra banda, els habitatges 
acabats, pràcticament, es van mantenir (0,9%) el 2011 
(des dels 1.664 del 2010 als 1.679 del 2011) i van caure 
del -34,9% el 2012 (fins als 1.082 habitatges). La intensa 
reducció dels habitatges iniciats i acabats es va traduir en 
la forta davallada dels habitatges en construcció, rellevants 

a efectes del VAB sectorial, que van davallar del -20,5% 
el 2011 (des de les 1.349 unitats del 2010 a les 1.073 del 
2011) i també el 2012 (d’un -29,2%, fins als 760 habitatges). 
D’altra banda, l’obra civil, reflectint el procés de consolidació 
pressupostària, va presentar una intensa davallada el 2011 
(-14,48%), que encara es va accentuar força més el 2012 
(-22,53%). En canvi, l’edificació no residencial va caure més 
contingudament, d’un -2,51% i un -2,80%, mentre que la 
rehabilitació va mostrar moderades variacions (reduccions 
del -0,25% i del -0,19% el 2011 i el 2012, respectivament). 
Aquesta evolució tant negativa es va reflectir en una nova 
accentuació de la pèrdua ocupacional del sector que, 
mesurada segons el nombre d’afiliats al règim general de 
la Seguretat Social, es va contreure d’un molt important 
-14,65% el 2011 i d’un encara més elevat -19,56% el 2012.

Gràfic 2.3 PIB de Catalunya, de les Terres de l’Ebre, del Pla de 
Lleida i de les Comarques de Muntanya. 2006-2012

Taxes reals de variació interanual en %

2.2.7. Les Comarques de Muntanya el 2011 es va contreure 
tant (-0,28%) com el 2012 (-1,45%)

El VAB de les Comarques de Muntanya va mostrar un 
perfil diferent al del conjunt del país, ja que el 2011 mostrà 
una reducció del VAB (-0,28% front l’augment de l’1,08% 
català), mentre que el 2012 presentà una accentuació 
d’aquesta trajectòria baixista (-1,45%, a comparar amb la 
reducció del -1,36% català). Els pitjors resultats del 2011 
reflecteixen el comportament de la indústria (8,7% del VAB 
el 2010), que va caure d’un -2,86% (front el 2,20% català) 
i del primari (6,0% del VAB), que creixia d’un modest 0,51% 
el 2011 (augment del 4,0% mitjà del país), mentre que els 
serveis (67,0% del VAB el 2010) van augmentar d’un 1,32% i 
la construcció (18,3% del VAB) va caure el 2011 d’un -5,16%. 
El 2012, la caiguda del VAB del primari (-0,28%) i la contracció 
dels serveis (-0,53%) i de la construcció (-6,58%) només es va 
compensar parcialment per la millora industrial (0,82%).

Gràfic 2.3. PIB de Catalunya, de les Terres de l'Ebre, del Pla de Lleida i de les comarques de muntanya. 2007-2
Taxes reals de variació interanual en %
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Pel que fa al primari, els resultats s’expliquen, 
fonamentalment, per la dinàmica de la ramaderia, que 
aportava el 2010 el 53,3% del VAB sectorial i que va mostrar 
augments el 2011 (del 4,03%) i estabilització el 2012 (del 
0,69%), mentre que les produccions agrícoles (32,1% del 
VAB primari el 2010) queien el 2011 i s’estabilitzaven el 
2012 (un -4,71% i un 0,84%, respectivament). Entre els 
subsectors agrícoles, la producció de cereals (59,3% del VAB 
agrari el 2010) es va contreure amb força el 2011 (-10,62%) 
i es va suavitzar el 2012 (-0,30%), mentre que la de plantes 
farratgeres (18,8% del VAB agrari de l’eix) va augmentar 
tant el 2011 com el 2012 (3,06% i 22,03%, respectivament). 
En l’àmbit ramader, la producció de vaquí (34,1% del VAB 
ramader el 2010) va caure el 2011 i va augmentar el 2012 
(-0,89% i 3,38%, respectivament), mentre que la de llet 
(25,4% del VAB ramader) va presentar resultats positius 
el 2011 i gairebé nuls el 2012 (del 5,08% i el 0,62%, 
respectivament) i la de porquí (30,7% del VAB ramader) 
es va expandir notablement el 2011 (9,97%) i va caure 
lleugerament el 2012 (-0,51%), finalment la d’oví i cabrum, 
amb un pes del 1,9% del VAB el 2010, va caure amb força 
el 2011 (-14,23) i cresqué moderadament el 2012 (2,64%).

Ja s’ha indicat que la branca d’indústria i energia va caure 
el 2011 (-2,86%) i presentà un lleuger creixement el 2012 
(0,82%). Aquests resultats reflecteixen la intensa contracció 
de les produccions energètiques (39,5% del VAB del sector el 
2010) el 2011 (-9,62%), només compensada parcialment pel 
modest augment de les industrials (1,55%), i el 2012, amb 
l’efecte contractiu d’aquestes darreres (-0,64%) i el menor 
avenç de la producció energètica (3,32%). Els resultats de les 
branques industrials expressen l’evolució dels subsectors de 
l’alimentació (21,5% del VAB sectorial el 2010), que creixia 
d’un 4,41% el 2011 i d’un 1,64% el 2012, mentre que la fusta 
i suro (6,3% del VAB el 2010) també presentava augments 
els dos exercicis (1,67% el 2011 i 2,06% el 2012). D’altra 
banda, la metal·lúrgia i els productes metàl·lics (6,2% del VAB 
industrial el 2010) van mostrar alces moderades el 2011 
(2,47%) i caigudes importants el 2012 (-6,55%), a l’igual 
que la maquinària (5,5% de pes en el VAB sectorial), amb un 
1,86% i un -3,54% el 2011 i el 2012, respectivament; d’altra 
banda, l’equip elèctric i electrònic (4,7% del VAB) es reduïa 
el 2011 (-1,96%) i es mantenia el 2012 (0,04%). Finalment, 
la branca d’altres productes minerals no metàl·lics (3,1% del 
VAB sectorial) queia els dos anys (d’un -2,93% i un -2,90%, 
respectivament). Com a resultat d’aquesta dinàmica, el 
mercat de treball del sector va continuar perdent efectius 
tant el 2011 com el 2012. Aquesta reducció, mesurada 
segons l’afiliació al règim general de la Seguretat Social, 
va assolir un -4,7% el 2011, caiguda que es va accentuar el 
2012 (-6,1%).

El sector serveis presentà el 2011 un avenç del VAB 
(1,32%), mentre que el 2012 va caure moderadament (un 

-0,53%). Aquesta dinàmica resulta del comportament més 
expansiu dels serveis privats el 2011 i de la davallada tant 
d’aquests com dels col·lectius el 2012. Així, els serveis 
privats augmentaren d’un 2,03% i reduïren el seu VAB del 
-0,24% el 2011 i el 2012, respectivament, mentre que el 
perfil dels col·lectius fou diferent, amb reduccions tant el 
2011 com el 2012 (del -0,82% i el -1,40%, respectivament). 
En l’àmbit dels serveis privats, la branca més important, la 
hostaleria (26,9% del VAB dels serveis el 2010) augmentà 
d’un 2,94% el 2011 i es mantingué pràcticament el 2012 
(davallada del -0,07%); en canvi, el sector agregat d’activitats 
immobiliàries, comunicacions i serveis empresarials (amb 
un 15,6% del VAB) augmentà d’un 2,54% i d’un 0,64% el 
2011 i el 2012, respectivament, mentre que el comerç (pes 
del 14,3% el 2010) creixia modestament el 2011 (1,86%) 
i queia moderadament el 2012 (-1,02%); finalment, els 
serveis personals (7,7% del VAB terciari el 2010) van créixer 
moderadament el 2011 i el 2012 (l’1,25% i el 0,88%, 
respectivament). Pel que fa als serveis col·lectius, mentre 
que la sanitat i serveis socials (8,1% del VAB de serveis) 
es va reduir tant el 2011 com el 2012 (-0,86% i -0,38%, 
respectivament), un perfil similar als de l’administració 
pública (10,8% d’aportació al VAB terciari), que caigueren 
el 2011 (-0,63%) i el 2012 (-3,02%), i els d’educació (6,2% 
del VAB el 2010) es varen reduir el 2011 (-1,09%) i es 
mantingueren el 2012 (+0,09%). Amb aquesta dinàmica 
productiva, el mercat de treball del sector va continuar 
deteriorant-se. Mesurada per l’afiliació al règim general de 
la Seguretat Social, l’ocupació terciària va caure d’un -4,09% 
el 2011, trencant la positiva dinàmica del 2010 (avenç de 
+1,71%), davallada que va continuar el 2012 (-2,17%). 

Finalment, la davallada del VAB de la construcció tant 
el 2011 com el 2012 (-5,16% i -6,58%, respectivament) 
reflecteix el molt negatiu impacte de l’edificació residencial, 
a la que s’hi suma la davallada de l’obra pública. Així, el 
VAB de la branca residencial va caure d’un -3,73% i d’un 
-3,02% el 2011 i el 2012, respectivament. Aquesta dinàmica 
reflecteix la continuada disminució dels habitatges iniciats 
(d’un -60,9% el 2011), que es va moderar el 2012 (-1,1%), 
de forma que de les 233 unitats iniciades el 2010 es va 
passar a les 91 el 2011 i a les 90 el 2012. Els habitatges 
acabats, per la seva banda, van augmentar d’un 12,4% 
el 2011 (des dels 443 del 2010 als 498 del 2011) i del 
29,9% el 2012 (fins als 647 habitatges). La reducció dels 
habitatges iniciats i l’augment dels acabats es va traduir 
en una davallada dels habitatges en construcció, rellevants 
a efectes del VAB subsectorial, que es van contreure d’un 
important –37,9% el 2011 (des de les 522 unitats del 2010 
a les 324 del 2011) i varen accentuar la seva reducció el 
2012 (-44,1%, fins als 181 habitatges). D’altra banda, l’obra 
civil va presentar intenses contraccions, tant el 2011 com 
el 2012 (del -14,22% i del -22,46%, respectivament). La 
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Taula 2.11. Evolució del VAB pb per grans eixos territorials i sectors. 2006-2012
Taxes reals de variació interanual en %

Variació anual Mitjana del  període

Àmbit 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006-2012

Sector Primari

Eix Metropolità 12,59 -0,90 -1,36 -1,77 -8,19 1,21 -10,19 -1,23

Eix Gironí 15,77 1,08 1,56 4,76 0,29 5,22 -9,46 2,75

Comarques Centrals 19,42 3,24 1,24 9,10 0,90 2,89 -2,88 4,84

Camp de Tarragona 16,60 -2,49 -1,21 4,30 -7,70 4,35 -9,81 0,58

Terres de l’Ebre 23,36 1,03 2,48 14,00 -6,78 5,48 -7,70 4,55

Pla de Lleida 24,33 -0,77 -1,12 6,26 4,64 4,40 -9,39 4,05

Comarques de Muntanya 15,72 1,14 1,29 5,54 2,37 0,51 -0,28 3,75

Catalunya 19,60 0,20 0,20 6,40 -0,90 4,00 -8,00 3,07

Indústria

Eix Metropolità 0,50 0,44 -5,30 -13,76 5,48 2,30 -1,79 -1,74

Eix Gironí 1,83 1,18 -3,03 -9,51 7,21 3,13 -0,15 0,10

Comarques Centrals 2,13 0,69 -4,48 -16,52 5,52 2,87 -1,45 -1,61

Camp de Tarragona 4,67 -0,92 2,85 0,16 8,44 2,72 1,68 2,80

Terres de l’Ebre -3,20 0,66 -4,72 -10,28 9,53 -3,95 1,86 -1,44

Pla de Lleida 2,35 0,71 -4,40 -6,04 6,08 2,28 -0,51 0,07

Comarques de Muntanya 0,07 1,44 -0,51 -2,18 12,08 -2,86 0,82 1,27

Catalunya 1,00 0,40 -4,30 -12,00 6,10 2,20 -1,10 -1,10

Construcció

Eix Metropolità 7,26 1,41 0,79 -4,71 -13,86 -6,05 -7,52 -3,24

Eix Gironí 8,52 2,37 -0,58 -5,33 -16,44 -6,30 -6,47 -3,46

Comarques Centrals 11,39 3,01 -3,96 -6,36 -14,12 -6,43 -9,56 -3,72

Camp de Tarragona 5,25 -0,66 -6,57 -8,93 -17,11 -6,28 -7,24 -5,93

Terres de l’Ebre 6,32 0,47 -1,43 -8,67 -12,86 -6,48 -6,25 -4,13

Pla de Lleida 11,48 5,04 2,95 -6,78 -14,06 -5,68 -7,96 -2,14

Comarques de Muntanya 6,73 2,03 1,19 -8,16 -15,73 -5,16 -6,58 -3,67

Catalunya 7,80 1,70 -0,50 -5,70 -14,60 -6,10 -7,50 -3,56

Serveis

Eix Metropolità 3,93 4,18 1,30 -1,55 1,30 1,67 -0,53 1,47

Eix Gironí 3,38 3,55 0,67 -0,69 1,46 1,66 -0,52 1,36

Comarques Centrals 3,85 4,25 1,60 -1,51 1,18 1,13 -0,38 1,45

Camp de Tarragona 4,10 3,60 0,28 -0,97 1,31 1,64 -0,20 1,39

Terres de l’Ebre 4,50 5,03 0,76 -0,58 0,82 1,22 -1,02 1,53

Pla de Lleida 4,11 4,68 1,95 -1,52 1,19 1,49 -0,77 1,59

Comarques de Muntanya 3,14 2,42 1,34 1,07 1,33 1,32 -0,53 1,44

Catalunya 3,90 4,10 1,20 -1,38 1,30 1,62 -0,52 1,46

Total

Eix Metropolità 3,40 3,04 -0,27 -4,50 0,78 1,22 -1,31 0,34

Eix Gironí 4,29 2,92 -0,07 -2,61 -0,72 0,89 -1,51 0,46

Comarques Centrals 4,93 2,85 -1,26 -6,51 -0,09 0,67 -1,98 -0,20

Camp de Tarragona 4,60 1,78 -0,08 -1,64 0,72 1,19 -0,49 0,87

Terres de l’Ebre 3,63 2,69 -1,05 -3,01 0,85 -0,62 -1,42 0,15

Pla de Lleida 6,71 3,63 0,96 -2,16 -0,13 0,99 -2,58 1,06

Comarques de Muntanya 4,31 2,18 1,16 -1,07 -1,44 -0,28 -1,45 0,49

Catalunya 3,85 2,92 -0,23 -4,01 0,51 1,08 -1,36 0,39

Font: CatalunyaCaixa (2013).
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resta de branques de la construcció mostraren perfils menys 
negatius: l’edificació no residencial va caure d’un -2,55% el 
2011 i va augmentar modestament el 2012 (-3,00%) i la 
rehabilitació es va incrementar tant el 2011 com el 2012 
(d’un 0,78% i un 1,58%, respectivament). Aquesta evolució 
tant negativa comporta una accentuació de la pèrdua 
d’ocupació sectorial, que, mesurada per l’afiliació al règim 
general de la Seguretat Social, va perdre el -14,4% dels seus 
efectius el 2011 i un altre -18,4% el 2012.

2.3. Les diferències comarcals en el creixement del VAB 
el 2012: màxima caiguda a les comarques dels Pirineus 
i pre-Pirineus, a l’entorn del Pla de Lleida i del sud de 
Catalunya

El 2012, el perfil sectorial dels canvis en el VAB, amb 
davallades generalitzades a tots els sectors productius, 
més intenses a la construcció i al primari i més contingudes 
a la indústria i, en especial, als serveis, dibuixa un 
mapa comarcal on les diferències entre comarques són 
relativament importants. Una primera característica que 
emergeix és la coexistència de davallades a, pràcticament, 
totes les comarques, un fenomen (tret de la Ribera d’Ebre) 
que, de fet, no s’havia produït des que aquestes estimacions 
es van començar a efectuar, a principis dels anys noranta. Un 
segon aspecte de la dinàmica territorial del 2012 és el de 
la relativament àmplia dispersió entre els creixements i les 
davallades extremes, de forma que hi ha més de 6 punts de 
diferència entre la comarca que més cau el 2012 (el Priorat, 
amb un -4,28%) i l’avenç de la Ribera d’Ebre (2,03%), reflex 
de combinació de davallades a la construcció i al primari, 
sumades a les reduccions, més modestes, de la producció 
industrial i augments de l’energètica, i davallada dels serveis, 
tant privats com col·lectius. Finalment, aquesta amplitud en 
les diferències en el creixement entre comarques deriva de 
la que mostren, dins de cada comarca, els diferents sectors. 
De fet, l’amplitud de la dispersió de creixement en el primari, 
les produccions energètiques -i, per tant, la indústria- i, 
finalment, la construcció continua essent força elevada el 
2012.

Començat per l’àrea territorial que defineix la davallada 
màxima el 2012 (amb reduccions del VAB agregat superiors 
al -2,00%), aquesta està integrada per 17 comarques, que 
defineix una llesca de país amb un predomini, en la seva 
estructura productiva, de les produccions del primari, tot i 
que també hi ha jugat elements vinculats a la construcció 
i la indústria. Es tracta d’un conjunt agrupat al voltant del 
pla de Lleida, a l’entorn de les comarques pre-pirinenques 
de Barcelona i Girona i el sud del país. En concret, aquestes 
17 comarques són les de l’Anoia (-2,02%), el Solsonès  
(-2,07%), el Baix Ebre (-2,18%), la Cerdanya (-2,33%), el 

Segrià (-2,44%), el Bages (-2,59%), el Montsià (-2,65%), 
el Berguedà (-2,70%), l’Urgell (-2,80%), el Pla d’Urgell 
(-2,90%), la Terra Alta (-2,97%), l’Alta Ribagorça (-3,32%), 
el Ripollès (-3,55%), la Conca de Barberà (-3,69%), la 
Noguera (-3,79%), les Garrigues (-4,10%) i el Priorat 
(-4,28%). Un segon conjunt, de 11 comarques més, 
presentaven el 2012 davallades del VAB compreses entre 
la mitjana del país (-1,36%) i el -2,00%, amb valors 
extrems al Pla de l’Estany (amb la reducció menor d’aquest 
conjunt, d’un -1,37%) i el Vallès Oriental (-1,98%), i que 
integra, a més a més, el Baix Penedès (-1,45%), l’Alt Urgell 
(-1,46%), el Pallars Jussà (-1,48%), l’Alt Penedès (-1,49%), 
l’Alt Empordà (-1,52%), el Maresme (-1,69%), el Baix 
Llobregat (-1,86%), la Selva (-1,92%), el Garraf (-1,93%) 
i el Vallès Oriental (-1,98%). Finalment, les restants 12 
comarques amb reducció del VAB varen mostrar reduccions 
menors que la mitjana catalana (del -1,36%), amb el 
Gironès (-1,27%), amb un valor similar, en un extrem, i el 
Baix Camp (-0,06%) a l’altre, i integrat, en ordre creixent 
de davallades del VAB, per les comarques de la Val d’ Aran 
(-0,11%), el Tarragonès (-0,21%), la Segarra (-0,50%), el 
Pallars Sobirà (-0,90%), l’Alt Camp (-0,97%), la Garrotxa 
(-1,02%), el Barcelonès (-1,04%), Osona (-1,06%), el Baix 
Empordà (-1,13%), el Vallès Occidental (-1,14%), mentre 
que la Ribera d’Ebre és l’única comarca que creix el 2012, 
amb un 2,03%. 

Sectorialment, les diferències més rellevants 
corresponen a la construcció, de manera que entre el millor 
registre assolit el 2012 (la Val d’Aran, amb una davallada de 
només un -2,08%) i el pitjor (el Ripollès, amb una contracció 
del -15,04%), hi ha una diferència de gairebé 13 punts 
percentuals. A la construcció segueix el primari, amb una 
oscil·lació també notable entre l’augment del Pallars Sobirà 
(0,96%) i la caiguda de la Selva (-15,59%). A la indústria, 
reflectint el paper de les produccions energètiques, 
l’amplitud de registres fou també important, des del màxim 
del 5,74% de Ribera d’Ebre fins a un mínim del -3,93% de la 
Conca de Barberà. Finalment, en l’àmbit dels serveis és on es 
concentra la mínima diferència, entre l’avenç del 0,42% de 
la Cerdanya i el mínim del -2,44% de d’Alta Ribagorça.

Aquesta distribució territorial de creixements i 
davallades es conseqüència d’altres mapes que reflecteixen 
els canvis en els diferents sectors. Pel que fa al primari, entre 
les onze comarques que tenien el 2011 un pes del sector 
primari sobre el seu VAB per sobre del 10% (front el baix 
1,78% de Catalunya), quatre d’elles (el Pla d’Urgell, l’Urgell, 
la Terra Alta i el Priorat) mostraren taxes de creixement del 
valor afegit total inferiors a la mitjana el 2012. De les set 
restants, el Baix Ebre, les Garrigues, la Noguera, el Montsià, 
el Solsonès i la Segarra, presentaren davallades del seu valor 
afegit primari (entre el -7,93% del Baix Ebre i el -1,39% de la 
Segarra), mentre que el Pallars Jussà presentà un valor positiu 
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però moderat (0,34%). D’altra banda, entre les comarques 
que tenen un pes del primari sobre el VAB total situat entre 
el 3% i el 10%, el canvi en el VAB primari entre el 2011 i 
el 2012 oscil·là entre el -14,53% del Segrià i el 0,96% del 
Pallars Sobirà, passant pels registres intermedis de la Conca 
de Barberà (-14,39%), la Ribera d’Ebre (-12,78%), el Baix 
Empordà (-12,30%), l’Alt Camp (-7,68%), el Pla de l’Estany 
(-4,19%), la Garrotxa (-3,11%), la Cerdanya (-2,75%), Osona 
(-2,08%), el Berguedà (-2,08%) i l’Alt Urgell (-0,37%).

Pel que fa a l’activitat industrial, el mapa del creixement 
sectorial es pot organitzar al voltant de quatre agrupacions 
de comarques, classificades en relació amb el creixement 
mitjà del país i amb la importància del sector industrial 
en el valor afegit comarcal. Prenent sempre la mitjana 
catalana com a punt de referència, en un primer segment 
s’hi inclouen aquelles amb un pes del sector industrial 
el 2011 superior a la mitjana i que, al mateix temps, van 
créixer per damunt de la mitjana (-1,10%). En aquest grup, 
es troben l’Osona (-0,60%), el Pla de l’Estany (-0,51%), la 
Garrotxa (0,09%), l’Alt Penedès (0,19%), l’Alt Camp (0,78%), 
la Segarra (0,92%), el Tarragonès (1,76%), el Baix Camp 
(3,67%) i la Ribera d’Ebre (5,74%). En un segon conjunt, 
s’ubiquen aquelles on la indústria té un pes dins l’estructura 
productiva superior a la mitjana catalana, però que varen 
presentar el 2012 davallades en el valor afegit industrial 
més grans que la mitjana del país. Aquest fou el cas de la 
Conca de Barberà (-3,93%), el Montsià (-3,62%), el Berguedà 
(-2,79%), el Baix Llobregat (-2,06%), l’Anoia (-2,03%), el 
Vallès Occidental (-1,75%), el Bages (-1,68%), el Vallès 
Oriental (-1,57%) i el Ripollès (-1,50%). En aquests casos, 
l’impacte d’un creixement industrial inferior a la mitjana de 
Catalunya s’amplificà a causa del pes, relativament elevat, 
del sector dins del valor afegit de cada comarca. En un tercer 
grup s’inclouen les comarques en les quals la indústria hi 
té un pes relatiu inferior a la mitjana i que presentaren el 
2012 un creixement industrial també inferior al català, com 
ara el Garraf (-2,37%), les Garrigues (-2,27%), el Barcelonès 
(-1,96%), el Maresme (-1,68%), la Noguera (-1,44%), 
l’Urgell (-1,43%), el Solsonès (-1,37%), el Pla d’Urgell 
(-1,27%) i el Baix Empordà (-1,23%). Completant aquesta 
relació, apareixen les que van presentar resultats millors que 
la mitjana del país, però on el sector industrial tenia un pes 
relatiu inferior a la del conjunt del país: es tracta del Priorat 
(-1,05%), l’Alt Empordà (-1,02%), el Baix Penedès (-0,92%), 
el Segrià (-0,40%), l’Alt Urgell (-0,30%), la Cerdanya 
(-0,19%), el Baix Ebre (-0,04%), la Selva (0,02%), l’Alta 
Ribagorça (0,54%), el Gironès (0,77%), la Terra Alta (0,89%), 
el Pallars Jussà (1,62%), la Val d’Aran (2,52%) i el Pallars 
Sobirà (2,57%).

En l’àmbit de la construcció, el 2012 va presentar, 
com s’ha indicat, una intensificació de la seva davallada 

anterior, fins a una caiguda del -7,50%, seguint en la línia 
de contraccions relativament intenses encetades el 2009. 
Territorialment, 25 comarques van presentar registres menys 
desfavorables que la mitjana de Catalunya, des de valors 
del -7,48% del Garraf al -2,08% de la Val d’Aran, passant 
per la Segarra (-7,44%), el Segrià (-7,33%), el Barcelonès 
(-7,33%), el Baix Ebre (-7,20%), el Baix Llobregat (-7,15%), 
Osona (-6,81%), el Baix Camp (-6,60%), el Vallès Occidental 
(-6,59%), el Pallars Jussà (-6,24%), el Montsià (-6,19%), 
la Ribera d’Ebre (-5,89%), l’Urgell (-5,68%), la Garrotxa 
(-5,50%), el Gironès (-5,04%), el Pallars Sobirà (-4,82%), la 
Conca de Barberà (-4,80%), l’Alt Urgell (-4,35%), l’Alt Camp 
(-3,21%), el Baix Empordà (-3,06%), la Terra Alta (-2,94%), 
l’Alt Empordà (-2,58%) i el Pla de l’Estany (-2,36%). A l’altre 
extrem, un conjunt de 16 comarques mostraven davallades 
més intenses que la mitjana del país: des de la caiguda 
màxima del Ripollès del -15,04% al -7,53 del Solsonès i, 
entre ambdues, la Noguera (-11,99%), el Bages (-11,73%), 
la Selva (-11,16%), la Cerdanya (-10,24%), el Vallès Oriental 
(-10,23%), el Priorat (-9,81%), el Berguedà (-9,63%), 
l’Alt Penedès (-9,01%), les Garrigues (-8,80%), l’Anoia 
(-8,41%), el Tarragonès (-8,38%), l’Alta Ribagorça (-8,04%), 
el Maresme (-7,92%), el Pla d’Urgell (-7,71%) i el Solsonès 
(-7,53%).

Finalment, i pel que fa als serveis, la dispersió de 
resultats entre les comarques que el 2012 mostraren 
lleugers augments, com ara la Cerdanya (0,42%), i la que 
més caigué (com ara l’Alta Ribagorça, que va reduir el VAB 
del terciari un -2,44%) fou continguda. Així, respecte de la 
davallada mitjana de Catalunya (-0,52%), 16 comarques 
mostraren una evolució més favorable. En ordre decreixent, 
aquestes foren la Cerdanya (0,42%), la Selva (0,33%), la 
Terra Alta (0,07%), la Val d’Aran (0,03%), el Vallès Occidental 
(-0,06%), el Baix Penedès (-0,07%), el Tarragonès 
(-0,08%), el Baix Camp (-0,13%), la Segarra (-0,14%), el 
Baix Empordà (-0,18%), l’Anoia (-0,19%), el Pla d’Urgell 
(-0,20%), Osona (-0,21%), el Priorat (-0,44%), el Pallars 
Sobirà (-0,51%) i el Ripollès (-0,51%). Finalment, altres 
comarques presentaren davallades del seu VAB superiors 
a la mitjana del país. En concret, el Barcelonès (-0,52%), 
el Bages (-0,55%), el Berguedà (-0,56%), el Maresme 
(-0,58%), la Garrotxa (-0,59%), les Garrigues (-0,65%), la 
Noguera (-0,68%), el Vallès Oriental (-0,73%), l’Alt Empordà 
(-0,74%), el Garraf (-0,77%), el Solsonès (-0,79%), el 
Segrià (-0,86%), el Montsià (-0,90%), el Baix Llobregat 
(-0,94%), el Baix Ebre (-0,95%), l’Urgell (-1,00), el Gironès 
(-1,00%), el Pallars Jussà (-1,08%), l’Alt Penedès (-1,08%), 
l’Alt Urgell (-1,18%), el Pla de l’Estany (-1,19%), l’Alt Camp 
(-1,27%), la Conca de Barberà (-1,67%), la Ribera d’Ebre  
(-2,12%) i l’Alta Ribagorça (-2,44%).
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3. Consideracions finals

3.1. La demanda i l’oferta el 2012: segona recessió 
provocada per la crisi de confiança sobre el futur 
d’Espanya a l’euro

El tret més rellevant del 2012 ha estat, sens dubte, 
l’aprofundiment en la segona recessió. Després de la 
forta davallada del VAB el 2009 (-4,0%) i de la moderada 
recuperació del 2010 i del 2011 (augments del 0,5% i de 
l’1,1%, respectivament), la nova caiguda de l’activitat el 
2012 va ser especialment devastadora, ja que va actuar 
sobre un teixit productiu i un mercat de treball molt debilitat 
pels estralls anteriors de la crisi. Aquesta nova recessió ha 
estat, tanmateix, menys intensa del que podia generar la 
davallada de la demanda interna, pel paper compensador de 
la demanda neta exterior (aportació al creixement del PIB el 
2012 de 3,8 punts percentuals el saldo amb l’estranger i 1,8 
punts, incloent-hi el saldo amb Espanya), ja que la demanda 
interna va presentar una forta contracció (-3,3%), impulsada 
per la davallada tant del consum privat (-2,4%), com del 
públic (-2,5%) o de l’activitat inversora (-6,5%). 

Cal destacar fins a quin punt els diferents elements de 
la demanda interna van empitjorar els registres el 2012. 
Per exemple, el consum de les llars, que havia presentat el 
2009 un sobtada i profunda contracció (-4,2%), va millorar 
modestament el 2010 (avenç del 0,7%), recuperació que no 
es va consolidar, de forma que aquest important component 
del PIB, va tornar a enfonsar-se el 2011 i el 2012 (-1,5% i 
-2,4%, respectivament), arrossegat per la crisi de confiança 
i els seus estralls en la provisió de crèdit i en el mercat de 
treball (caiguda del -1,9% i del -6,2%, respectivament de 
l’ocupació a Catalunya, mesurada per l’EPA). Addicionalment, 
el consum públic, que havia aconseguit mantenir taxes de 
creixement modestes, però positives, d’ençà de l’inici de la 
crisis, es va veure durament afectat per la davallada dels 
ingressos de les administracions públiques i va començar, 
també, a reduir la seva aportació al creixement del PIB. Així, 
després d’uns registres el 2009 i el 2010 que foren, en el 
context de la crisi, prou favorables (augments del consum 
públic del 6,9% i del 0,0%, respectivament), el 2011 i el 
2012 es varen contreure de forma ja molt marcada (-2,7% i 
-2,5%, respectivament).

Finalment, aquest mateix procés de consolidació fiscal 
va continuar afectant a la formació bruta de capital, de forma 
que el VAB d’obra civil (una magnitud que permet aproximar 
el canvi a la inversió pública) va caure del -15,35% i del  
-22,10%, el 2011 i el 2012, respectivament, seguint amb 
les molt negatives trajectòries del 2009 i del 2010, quan 
van retrocedir, també, del 3,0% i el -7,4%. En aquest context 
tant recessiu, amb noves davallades del crèdit (el 2012 

a Catalunya es va reduir nominalment l’estoc de crèdit 
intern al sector no financer d’un -8,5%), crisi de confiança 
i consolidació fiscal, no ha de sorprendre que la inversió 
total en capital fix caigués de forma intensa, impulsada 
per, pràcticament, totes les diferents produccions en què 
aquesta es pot materialitzar. Així, després de la intensa 
davallada del 2009 (-16,3%) i les caigudes del 2010 (-7,8%) 
i el 2011 (-4,4%), el 2012 va continuar el procés de pèrdua 
de formació bruta de capital (-6,5%).

En aquest depressiu context de la demanda interna, 
només el sector exterior va evitar una davallada molt 
més intensa de l’activitat del 2012. Així, les vendes de 
mercaderies a l’exterior van avançar d’un important 6,1%, 
mentre que la millora del sector turístic (en especial, pel 
que fa a la demanda estrangera), també contribuïa a 
aquesta millora, cosa que es va traduir en els 3,8 i 1,8 punts 
percentuals de contribució a l’avenç del PIB esmentats 
per al saldo amb l’estranger i per al saldo amb l’estranger 
i Espanya, respectivament, insuficients per compensar la 
davallada de la demanda interna. 

Aquesta debilitat de la demanda interna, i el 
protagonisme del sector exterior, es reflecteixen en els 
sectors que, des de l’oferta, menys davallaren. Dels elements 
característics del 2012 caldria esmentar la caiguda en el VAB 
tant de la branca agrícola com de la ramadera (-12,11% i 
-1,88%, respectivament), la millora del VAB de les branques 
energètiques i extractives (3,04%) i les caigudes a les 
produccions típicament manufactureres (-1,70%), als serveis 
col·lectius (-0,80%), als serveis privats (-0,45%) i, finalment, 
per la continuïtat de la contracció del VAB de la construcció 
(-7,50%), amb reduccions intenses a l’obra pública i a 
l’habitatge residencial, i menys rellevants a la construcció no 
residencial, i un avenç pràcticament nul de la rehabilitació.

En l’àmbit del primari, la caiguda del VAB de la pesca 
(-10,01%), la davallada forestal (-4,44%), la reducció 
agrícola (-12,11%) i ramadera (-1,88%) reflecteixen 
un any especialment desfavorable. A l’agricultura, la 
contracció el 2012 va ser moderada en els cereals 
(-4,51%), amb un augment de l’oli d’oliva (6,70%), més 
que compensada per la intensa davallada en els cultius 
industrials (-32,16%), fruita fresca i fruita seca (-25,42% i 
-15,66%, respectivament) i vi i subproductes (-17,70%). 
D’altra banda, les branques ramaderes de l’oví i cabrum, el 
porquí, l’aviram i ous van presentar totes elles caigudes el 
2012 (-1,12%, -0,05%, -6,42% i -26,76%, respectivament), 
front els creixement del vaquí (0,22%) i la llet (1,28%). Pel 
que fa a la indústria i l’energia, l’emergència dels primers 
valors positius el 2010 i el 2011 (augments del 6,1% i el 
2,2%, respectivament, front la davallada del -12,0% del 
2009) va donar lloc a una nova recaiguda el 2012 (-1,10%), 
que recull la pèrdua de VAB de les branques industrials  
(-1,7%) i l’increment del component energètic (3,04%). 
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Sectorialment, l’alimentació, begudes i tabac augmentaren 
moderadament, mentre que la fusta i el suro, el paper i el 
cartró i la química caigueren, però amb valors pròxims a 
zero; per la seva banda, els descensos foren més importants 
en el tèxtil, confecció cuir i calçat, el cautxú i plàstics, l’equip 
electrònic i òptic i el material de transport, amb davallades 
compreses entre el -1,5% i el -3%; finalment, altres productes 
no metàl·lics i la metal·lúrgia van caure amb més força. 

La davallada del VAB de la construcció del -7,50% el 
2012 va mantenir la tendència descendent encetada el 
2008, tant pels importants descensos en l’obra pública i la 
construcció residencial com, en menor mesura, per la no 
residencial, mentre que la rehabilitació es va mantenir en 
taxes pròximes a zero. Finalment, en l’àmbit terciari, el 2012 
va contemplar la caiguda del VAB dels serveis (-0,52%), una 
davallada menys intensa que la del 2009 (-1,4%), després 
d’haver presentat valors positius el 2010 i el 2011, reflectint 
caigudes tant en els serveis de mercat (-0,4%) com en els de 
no mercat (-0,8%).  

3.2. El 2011, Barcelona (1,18%) va liderar la recuperació, 
seguida de Girona (0,85%), Lleida (0,82%) i Tarragona 
(0,80%), mentre que el 2012 Tarragona mostrà la menor 
caiguda (-0,69%), per sota de Barcelona (-1,35%) i Girona  
(-1,53%), i Lleida presentà la contracció més important 
(-2,36%)

Els registres de les diferents demarcacions el 2011 i el 
2012 reflecteixen comportaments diferenciats per grans 
sectors productius, en especial pel que fa al primari i la 
indústria, mentre que les diferències s’estrenyen en l’àmbit 
de la construcció i els serveis. Així, el 2011 l’avanç de 
Barcelona va ser superior al de la mitjana del país, amb un 
1,18%, seguida de Girona i Lleida, amb avenços del 0,85% 
i el 0,82%, respectivament, i Tarragona que tanca la relació 
(0,80%). En canvi, el 2012, i en el context de caiguda general 
de l’activitat provocada per la segona recessió, és Tarragona 
la que mostrà una menor caiguda (-0,69%), seguida per 
la demarcació de Barcelona (-1,35%) i Girona (-1,53%); 
finalment, Lleida fou la demarcació amb una contracció del 
VAB més important (-2,36%). 

Pel que fa al primari, l’augment del 4,00% el 2011 
reflecteix els avenços menors de Barcelona (2,08%) i 
Lleida (3,98%) i els més importants de Tarragona (5,09%) i 
Girona (5,12%). A la construcció, els registres de les quatre 
demarcacions mostraren el 2011 una gran similitud, amb 
caigudes que van oscil·lar a l’entorn del -6,10% català, 
amb Lleida amb la menor davallada (-5,47%) i Tarragona 
amb la més elevada (-6,32%), passant per Girona (-6,24%) 
i Barcelona (-6,12%), mentre que el 2012 les variacions 
entre demarcacions foren més elevades (amb la caiguda 

més important a Barcelona, amb el -7,79%, i la més reduïda 
a Girona, amb el -6,66%, mentre que Tarragona i Lleida 
presentaven valors intermedis, del -7,03% i el -7,40%, 
respectivament).

En l’àmbit industrial, els registres del 2011 foren prou 
bons, reflectint, en especial, el positiu impacte dels primes 
sis mesos de l’exercici, just abans de la crisi de confiança 
sobre el futur d’Espanya a l’euro, amb un avenç agregat 
a Catalunya del 2,20%. Així, el 2011 el VAB del sector 
agregat de les produccions manufactureres i energètiques 
i extractives va oscil·lar entre el màxim avenç de Girona 
(3,11%) i el mínim de Tarragona (1,14%), passant pel 
2,36% de Barcelona i l’1,61% de Lleida. Tanmateix, aquests 
augments no es varen mantenir el 2012, amb un sector 
industrial i energètic que va caure d’un -1,1% a Catalunya 
i amb registres que oscil·len entre el -1,76% de Barcelona i 
l’1,72% de Tarragona, amb davallades moderades a Girona 
(-0,15%) i Lleida (-0,39%).

Finalment, pel que fa a l’activitat terciària, el modest 
augment del 2011 i la davallada del 2012 (per al conjunt 
de Catalunya, de l’1,6% i el -0,5%, respectivament) es va 
traduir en perfils similars a les demarcacions catalanes. 
Així, els registres d’aquests dos anys a Barcelona (1,64% 
i -0,52%), Tarragona (1,56% i -0,34%), Lleida (1,46% 
i -0,78%) i Girona (1,65% i -0,49%) mostren com la 
davallada dels serveis col·lectius i l’ensorrament del clima 
de confiança afectaren sensiblement l’activitat terciària 
a partir del 2011. Els dos grans sectors que componen 
els serveis, els col·lectius (és a dir, sanitat, educació i 
administracions públiques oferts pel sector privat o 
públic) i els estrictament privats, segueixen trajectòries 
diferenciades. Així, mentre que els primers varen començar 
a retrocedir, per primera vegada, el 2011 (-0,80%), aquesta 
caiguda continuà el 2012 (amb un -0,80% addicional de 
retrocés), reflectint l’impacte de les mesures de contenció 
fiscal, mentre que els serveis estrictament privats encara 
varen augmentar a un ritme prou intens el 2011 (2,3%) 
i, directament afectats per la crisi de confiança encetada 
a l’estiu del 2011 i la destrucció d’ocupació generada per 
ella, caigueren el 2012 (-0,4%).

3.3. El 2011, l’Eix Metropolità de Barcelona fou el que més 
va créixer (1,22%), lluny de la caiguda de les Terres de 
l’Ebre (-0,62%) i de les Comarques de Muntanya (-0,28%), 
mentre que el 2012 els majors descensos se situen al Pla 
de Lleida (-2,58%)

Els resultats per àmbits territorials mostren major 
variabilitat que els que presenten les demarcacions. 
Així, el 2011 l’Eix Metropolità de Barcelona presentà el 
millor comportament, amb un creixement del VAB de 
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l’1,22%, seguit pel Camp de Tarragona, amb un 1,19%; 
a l’extrem oposat, les Terres de l’Ebre i les Comarques de 
Muntanya presentaren registres negatius, d’un -0,62% i 
d’un -0,28%, respectivament; finalment, les Comarques 
Centrals (0,67%), el Pla de Lleida (0,99%) i l’Eix Gironí 
(0,89%) obtingueren resultats positius, tot i que inferiors 
a la mitjana del país (1,08%). En canvi, el 2012 tots els 
eixos mostraren davallades en el ritme d’avenç del VAB, 
que foren inferiors al Camp de Tarragona i, sobretot, a l’Eix 
Metropolità (-0,49% i -1,31%, respectivament), mentre 
que els majors descensos es concentraren al Pla de Lleida 
i les Comarques Centrals (-2,58 i -1,98%, respectivament); 
en valors intermedis se situaren les Terres de l’Ebre 
(-1,42%), les Comarques de Muntanya (-1,45%) i l’Eix Gironí  
(-1,51%), que mostraren reduccions de l’activitat una mica 
superiors als valors mitjans del país. 

Pel que fa a l’Eix Metropolità de Barcelona, el millor 
registre del 2011 (augment del VAB de l’1,22%) s’explica pel 
creixement dels serveis (1,67%), que és el sector dominant 
a aquestes comarques (amb un pes del 71,6% del VAB el 
2010, per sobre del 68,4% català), mentre que la indústria 
augmenta de forma similar a l’agregat català (del 2,30%, 
front el 2,20 de Catalunya); d’altra banda, la construcció va 
caure de manera prou notable el 2011 del -6,05%, mentre 
que el primari creixia de forma moderada (1,21%). El 2012, 
l’Eix Metropolità evoluciona de forma similar al conjunt 
de Catalunya, amb una caiguda del -1,31%, davallada 
impulsada per la dels serveis, que es van contreure d’un 
-0,53%, també en línia amb el total catal, mentre que el 
descens en la indústria és el més pronunciat de tots (-1,79%); 
finalment, la construcció davalla d’un -7,52% i el primari 
presenta una prou intensa caiguda, del -10,19%.

A l’Eix Gironí, els registres del 2011 (moderat 
increment del 0,89%) s’expliquen pel creixement dels 
serveis (1,66%) i pels bons resultats a la indústria 
(3,13%) i al primari (5,22%), registres que es varen 
veure frenats per la caiguda en la construcció  
(-6,30%). El 2012, amb un -1,51%, presenta resultats en 
línia amb els de Catalunya, amb un descens en serveis del 
-0,52% i un descens de la indústria del -0,15%, mentre que 
la construcció es mantenia en valors molt negatius (-6,47%), 
a l’igual que el primari (-9,46%). 

Els registres de les Comarques Centrals el 2011 i el 
2012 (augment del VAB total del 0,67% i reducció del 
-1,98%, respectivament) mostren menors creixements en 
el primari i en els serveis, i una caiguda a la construcció el 
2011, que s’amplificà el 2012. D’aquesta manera, els serveis 
augmentaren d’un 1,13% el 2011 i retrocediren del -0,38% 
el 2012; per la seva banda, la indústria creixia per sobre la 
mitjana el 2011 (2,87%), a diferència del 2012, quan davalla 
més que a Catalunya (-1,45%). Pel que fa a la construcció, la 
caiguda del 2011 fou important (-6,43%) i encara augmenta 

més el 2012 (-9,56%). En darrer lloc, el primari presentà un 
perfil similar al de la mitjana de Catalunya, amb un moderat 
increment el 2011 (2,89%) i una caiguda del -2,88% el 2012. 

D’altra banda, el creixement del VAB de l’1,19% al 
Camp de Tarragona reflecteix relativament bons resultats 
en el primari (4,35%) i la indústria (2,72%), un avenç 
contingut en els serveis (1,64%) i una forta davallada a la 
construcció (-6,28%), mentre que la caiguda de l’activitat 
el 2012 (reducció del -0,49% del VAB) mostra, en especial, 
la davallada a l’activitat terciària (-0,20%), mentre que la 
indústria va presentar un augment mitjà de l’1,68%, que 
contrasta amb la davallada de Catalunya, del -1,10%. Així 
mateix, la construcció accentua la caiguda el 2012 (-7,24%), 
mentre que el primari cau amb força aquest darrer any 
(-9,81%). 

El VAB del 2011 de les Terres de l’Ebre, que es va 
contreure d’un -0,62%, reflecteix la notable davallada de 
la industria (-3,95%), una caiguda que contrastava amb el 
creixement mitjà català (2,20%), a la que s’hi va afegir la 
de la construcció (-6,48%); aquestes contraccions van estar, 
parcialment, compensades per la millora del primari (5,48%) 
i, en especial, atès el seu pes, pels serveis (1,22%). En canvi, el 
2012 el descens d’aquestes comarques (-1,42%) mostra com 
els serveis cauen més intensament (-1,02%) que la mitjana 
catalana, front la menor davallada que al conjunt del país 
en el primari (-7,70%, front el -8,00% català) i la construcció 
(-6,25%, per un -7,50 de Catalunya), reduccions parcialment 
compensades per l’avenç de la industria (1,86%), un registre 
molt millor que la caiguda mitjana catalana (-1,10%).

D’altra banda, l’augment del VAB del Pla de Lleida el 
2011 (0,99%) s’explica per una evolució favorable de la 
indústria (2,28%) i els serveis (1,49%), comportament que 
va estar impulsat també pel sector primari (4,40%), mentre 
que la construcció restava creixement (-5,68%). En canvi, 
el 2012 la relativament important contracció del VAB total 
(-2,58%) és el resultat de caigudes en l’activitat a tots els 
grans sectors productius. Cal destacar, en especial, les de la 
construcció (-7,96%) i del primari (-9,39%), a les que s’hi 
van sumar la indústria (-0,51%) i, en especial, atès la seva 
aportació al VAB total, els serveis (-0,77%). 

Finalment, la reducció del VAB del 2011 de les Comarques 
de Muntanya (-0,28%) reflecteix la davallada de la indústria 
(-2,86%) i la moderació en el primari (0,51%), contraposat 
a l’augment dels serveis (1,32%) i una caiguda prou intensa, 
encara que menor que la mitjana, de la construcció (-5,16%). 
En canvi, el 2012, les Comarques de Muntanya presenten 
registres de creixement propers als del país (davallada del 
VAB del -1,45%), amb un descens en el primari (-0,28%), 
un moderat augment de la indústria (0,82%), un creixement 
dels serveis similar al de Catalunya (-0,53%), mentre que la 
caiguda en la construcció es va situar per sota la de Catalunya 
(-6,58%, front el -7,50% català).
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3.4. El 2012, les caigudes més intenses del VAB es 
concentren a les comarques dels Pirineus i pre-Pirineus, 
Pla de Lleida i sud del país

Desagregant comarcalment la davallada del VAB total 
el 2012, destaca un grup de 17 comarques on els efectes 
de la crisis han estat més importants, tot i que també cal 
destacar que factors no vinculats a la recessió (amb efectes 
directes sobre el sector primari) també hi varen contribuir. 
L’àrea territorial que recull la davallada màxima el 2012 
(amb reduccions del VAB agregat superiors al -2%) està 
integrada per 17 comarques, que conformen una llesca de 
país amb un pes rellevant del primari, tot i que també hi han 
jugat elements vinculats a la construcció i la indústria. Es 
tracta d’un conjunt agrupat al voltant de les comarques pre-
pirinenques de Barcelona i Girona, el pla de Lleida i el sud 
del país. En concret, aquestes comarques són les de l’Anoia 
(-2,02%), el Solsonès (-2,07%), el Baix Ebre (-2,18%), la 
Cerdanya (-2,33%), el Segrià (-2,44%), el Bages (-2,59%), el 
Montsià (-2,65%), el Berguedà (-2,70%), l’Urgell (-2,80%), el 
Pla d’Urgell (-2,90%), la Terra Alta (-2,97%), l’Alta Ribagorça 
(-3,32%), el Ripollès (-3,55%), la Conca de Barberà (-3,69%), 
la Noguera (-3,79%), les Garrigues (-4,10%) i el Priorat (amb 
la màxima davallada, del -4,28%). 

Un segon conjunt, de 12 comarques més, presentaven 
el 2012 davallades del VAB compreses entre la mitjana del 
país (-1,36%) i el -2%, amb valors extrems al Pla de l’Estany 
(amb la reducció menor d’aquest conjunt, un -1,37%) i el 
Vallès Oriental (-1,98%), i que està integra, a més a més, pel 
Baix Penedès (-1,45%), l’Alt Urgell (-1,46%), el Pallars Jussà 
(-1,48%), l’Alt Penedès (-1,49%), l’Alt Empordà (-1,52%), 
el Maresme (.1,69%), el Baix Llobregat (-1,86%), la Selva 
(-1,92%), el Garraf (-1,93%) i el Vallès Oriental (-1,98%). 

Finalment, les restants 12 comarques varen mostrar 
reduccions en el seu VAB menors que la mitjana catalana 
(-1,36%), amb el Gironès (-1,27%) amb un valor similar, en 
un extrem, i el Baix Camp (-0,06%), a l’altre, i integrat, en 
ordre creixent de davallades del VAB, per les comarques de 
la Val d’ Aran (-0,11%), el Tarragonès (-0,21%), la Segarra 
(-0,50%), el Pallars Sobirà (-0,90%), l’Alt Camp (-0,97%), la 
Garrotxa (-1,02%), el Barcelonès (-1,04%), Osona (-1,06%), 
el Baix Empordà (-1,13%), el Vallès Occidental (-1,14%), 
mentre que la Ribera d’Ebre és l’única comarca que creix el 
2012, amb un 2,03%. 
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Alt Camp

El PIB de l’economia de l’Alt Camp va davallar d’un -0,97% 
el 2012 (davant l’augment de l’1,80% del 2011), una 
caiguda menor que la catalana (-1,36%). Aquests resultats 
reflecteixen la caiguda generalitzada de tots els sectors, 
amb especial incidència del primari (-7,68%) i la construcció 
(-3,21%) i, en especial i atès el seu pes, dels serveis (-1,27%), 
mentre que la indústria va contenir la caiguda general 
(0,78%). Amb aquesta davallada, l’impacte total de la crisi 
2007-2012 situa la reducció acumulada del VAB comarcal 
en el -4,71%, a l’entorn de la pèrdua mitjana catalana 
(-4,03%), reflex de la forta contracció de la construcció 
(-32,20%) i pèrdues de menor entitat a la resta de sectors 
(-2,37% al primari i -6,51% a la indústria) i guanys modestos 
dels serveis (2,70%). El 2012, el primari es va contreure per 
la forta davallada de l’agricultura (-9,59%), arrossegada 
per la caiguda del vi i subproductes (un -9,54%) i, també, 
de la ramaderia (-0,37%), reflex de l’augment del porquí 
(8,74%) i la davallada de l’aviram (-0,67%). La producció 
industrial va millorar moderadament com a resultat del 
comportament de les manufactureres (0,74%) i, en especial, 
de l’energia (2,53%). La modesta millora de les produccions 
industrials està marcada pel comportament de la del paper 
i arts gràfiques (3,73%), de la indústria química (0,44%) i de 
la branca alimentaria (1,17%). En aquest context, els afiliats 
al sector industrial van caure de -3,24% el 2012, mentre 
que l’atur registrat ha crescut d’un 112,0% entre el 2007 
i el 2012. La caiguda de la construcció el 2012 (-3,21%) 
reflecteix, en particular, la dinàmica del sector residencial, 
on els habitatges en construcció i els iniciats van caure a 
ritmes de -24,6% i -40,74%, respectivament. A aquesta 
davallada s’afegí la d’obra pública (-23,25%), de forma que 
el mercat de treball es va contreure novament (els afiliats al 
règim general de la Seguretat Social caigueren de -15,10% 
el 2012, mentre que l’atur registrat entre el 2007 i el 2012 
es va incrementar del 196,0%). Finalment, la davallada als 
serveis va ser conseqüència de la caiguda dels serveis privats 
(-0,97%) i, en especial, dels públics (-2,07%). Així, la branca 
d’altres serveis a empreses, que aporta el 22,95% del VAB 
terciari, va presentar un decrement del -1,73%, mentre que 
el sector del comerç (22,40% de pes) es va contreure de 
-1,05%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de 
serveis van reduir-se del -5,06% el 2012, al temps que l’atur 
registrat ha augmentat entre el 2007 i el 2012 del 165,5%. 
En el seu conjunt, els afiliats al règim general de la Seguretat 
Social varen caure de -4,8% el 2012, al temps que l’atur 
registrat ha crescut d’un 162,7% entre el 2007 i el 2012, per 
sobre del català (augment del 147,4%).
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Alt Empordà

L’activitat econòmica a l’Alt Empordà es va contreure el 
2012 d’un -1,52%, revertint la millora del 2011 (1,19%), 
una caiguda que ha estat més intensa que la de Catalunya 
(-1,36%). Els resultats del 2012 reflecteixen una contracció 
a tots els sectors productius, en especial al primari (-9,61%) 
i a la construcció (-2,58%), i davallades menors a la indústria 
(-1,02%) i els serveis (-0,74%). Amb aquest retrocés, la 
variació en el PIB durant la crisi 2007-2012 se situa en el 
-4,28%, una mica superior a la contracció catalana (-4,03%), 
reflex de la forta davallada de la construcció (-32,27%), i 
canvis de menor entitat a la resta de sectors (del -0,76% al 
primari, del -2,95% a la indústria i, fins i tot, un augment 
del 2,05% als serveis). El primari el 2012 va caure per la 
contracció de l’agricultura (-14,10%), arrossegada per la 
caiguda de cereals (un -7,24%), i també de la ramaderia 
(-2,06%), amb reduccions al porquí (-0,67%) i al vaquí 
(-0,52%). La producció industrial es va contreure com a 
resultat de la caiguda de les indústries manufactureres 
(-1,09%) i, també, de l’energia (-0,67%). La davallada de les 
produccions industrials és el resultat d’un avenç del sector 
alimentari (2,09%) i de la fusta i suro (2,19%) i de caigudes 
a l’equip electrònic (-1,97%), entre altres. En aquest context 
productiu, els afiliats al sector industrial van caure de 
-2,83% el 2012, mentre que l’atur registrat els anys 2007-
2012 ha crescut d’un 149,7%. La construcció ha alentit 
la seva davallada (-2,58%, davant el -4,83% del 2011), 
reflectint, en particular, la dinàmica del sector residencial, 
on els habitatges en construcció es van contreure (-34,4%) 
i els iniciats començaren a augmentar (15,76%, des dels 
203 habitatges el 2011 front els 235 iniciats el 2012). A 
aquesta davallada s’hi afegí la de l’obra pública (-14,01%), 
de forma que el mercat de treball es va reduir novament el 
2012 (caiguda dels afiliats al règim general de la Seguretat 
Social del -15,08%), mentre que l’atur registrat del sector 
creixia, entre el 2007 i el 2012, d’un 301,5%. Finalment, la 
davallada als serveis va ser conseqüència de la caiguda dels 
privats (-0,49%) i, per primera vegada, també dels públics 
(-1,87%). Així, la branca comerç, que aporta el 24,1% del 
VAB terciari, va presentar un decrement del -1,30%, mentre 
que el sector de hostaleria (22,3% de pes) mostrava un 
lleuger augment (1,23%). Amb aquesta dinàmica, els afiliats 
a la branca de serveis van reduir-se moderadament el 2012 
(-1,21%), mentre que l’atur registrat del sector acumulava 
un increment del 153,7% entre el 2007 i el 2012. En el seu 
conjunt, els afiliats al règim general de la Seguretat Social 
varen caure del -2,73% el 2012, al temps que l’atur registrat 
augmentava un 184,4% en tot el període de crisi (2007-
2012), per sobre el català (augment del 147,4%).
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Alt Penedès

El 2012, l’activitat a l’Alt Penedès va caure d’un -1,49%, que 
contrasta amb l’augment del 2011 (1,87%). Els resultats del 
2012 reflecteixen importants davallades a la construcció 
(-9,01%) i el primari (-10,54%) i menors als serveis (-1,08%), 
mentre que la indústria creixia modestament (0,19%). Amb 
aquesta reducció del 2012, la contracció del VAB a la crisi 
2007-2012 assoleix el -6,01%, una caiguda més notable 
que la del país (del -4,03%). Aquesta contracció reflecteix, 
en especial, la de la construcció (-41,63%) i, també, la del 
primari (-11,55%), mentre que la indústria retrocedeix 
menys (-2,99%) i els serveis mostren encara creixement 
(2,97%). El primari el 2012 va caure, en especial, per la forta 
davallada de l’agricultura (-10,98%), a la que s’hi sumà la 
ramaderia (-7,48%). L’agricultura es va veure arrossegada 
per la davallada del vi i subproductes (-10,68%), mentre 
que la caiguda ramadera expressa, entre altres, la de 
l’aviram (-3,68%), del porquí (-4,65%) i del vaquí (-6,09%). 
La producció industrial va avançar moderadament per la 
millora de les manufactureres (0,14%) i, en especial, de les 
produccions energètiques i extractives (2,93%). El moderat 
augment de les primeres és resultat de la millora de la branca 
alimentària (un 2,89%) i de les davallades del paper (-0,03%) 
i del material de transport (-3,20%). En aquest context, els 
afiliats a la indústria van caure el 2012 del -2,54%, mentre 
que l’atur registrat del sector ha crescut d’un 89,9% entre el 
2007 i el 2012. L’accentuació en la caiguda de la construcció 
(-9,01%, davant el -5,65% del 2011) reflexa, en particular, la 
dolenta dinàmica del sector residencial, on els habitatges en 
construcció van caure (del -64,7%) i els iniciats començaven 
a augmentar (118,42%), tot i que des de valors absoluts 
molt baixos (des dels 38 habitatges iniciats el 2011 als 83 
del 2012). A aquesta davallada s’hi sumà la d’obra pública 
(-23,96%), de forma que el mercat de treball es va reduir 
novament (els afiliats al règim general de la Seguretat Social 
caigueren del -19,39% el 2012). Demostratiu de la duresa 
de la crisi sobre el sector és el fort augment de l’atur registrat 
de la construcció entre el 2007 i el 2012, del 356,6%. 
Finalment, la davallada als serveis va ser conseqüència de 
la caiguda dels serveis privats (-1,16%) i també dels públics 
(-0,81%). El comerç, que aporta el 24,6% del VAB terciari, va 
presentar un decrement del -1,28%, mentre que el sector 
d’altres serveis a empreses (22,0% de pes) es va contreure 
del -0,81%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats al terciari van 
reduir-se del -3,92% el 2012, al temps que l’atur registrat 
acumulava un augment del 190,9% entre el 2007 i el 2012. 
En el seu conjunt, els afiliats al règim general de la Seguretat 
Social varen caure del -4,19% el 2012, i l’atur registrat total 
mostrava un creixement acumulat a la crisi 2007-2012 del 
183,6%, per sobre el català (augment del 147,4%).
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Alt Urgell

L’activitat productiva a l’Alt Urgell va davallar d’un -1,46% 
el 2012 (davant el 0,39% del 2011), un registre superior 
a la mitjana catalana (-1,36%). Els resultats del 2012 
reflecteixen la caiguda generalitzada de tots els sectors, amb 
especial incidència de la construcció (-4,35%), i caigudes 
menors al primari (-0,37%), la indústria (-0,30%) i els serveis 
(-1,18%). Amb aquesta reducció, la contracció acumulada 
a la crisi 2007-2012 se situa en el -4,29%, lleugerament 
superior a la mitjana catalana, del -4,03%, i que reflecteix 
la forta davallada de la construcció (-27,58%) i la menor de 
la indústria (-5,74%), parcialment compensada pels avenços 
del primari (4,62%) i dels serveis (1,74%). Els resultats del 
primari el 2012 expressen l’avenç de l’agricultura (1,65%), 
afavorida pels cereals (1,88%), i, en especial, de la ramaderia 
(0,13%), amb l’augment del vaquí (2,50%), parcialment 
compensat per la llet (-0,36%). La producció industrial es va 
contreure com a resultat de la caiguda de les manufactureres 
(-0,61%), tot i el millor comportament de l’energia (1,60%). 
La davallada de les produccions industrials expressa 
l’increment de la branca alimentària (2,22%) i les caigudes 
de la maquinària i equip mecànic (-4,12%) i la metal·lúrgia 
(-6,84%). En aquest context productiu, els afiliats al sector 
industrial es van contreure el 2012 (-3,96%), mentre que 
l’atur registrat del sector mostra un avenç a la crisi 2007-
2012 del 69,5%. La caiguda de la construcció (-4,35%, 
davant el -4,61% del 2011) recull, en particular, la dinàmica 
del sector residencial, on els habitatges en construcció 
i els iniciats van caure a ritmes del -38,8% i el -9,09%, 
respectivament. A aquesta davallada s’hi afegí la de l’obra 
pública (-19,52%), de forma que el mercat de treball del 
sector el 2012 es va reduir novament (els afiliats al règim 
general de la Seguretat Social caigueren del -19,49%). La 
duresa de la crisi 2007-2012 s’evidencia en el fort augment 
de l’atur registrat sectorial, del 383,3%. Finalment, la 
davallada als serveis va ser conseqüència de la caiguda dels 
privats (-0,93%) i, també, dels públics (-1,78%). L’hostaleria, 
que aporta el 20,1% del VAB terciari, va presentar un 
decrement del -2,38%, mentre que el comerç (17,1% de 
pes) es va contreure del -1,29%. Amb aquesta dinàmica, els 
afiliats en la branca de serveis van reduir-se del -5,10% el 
2012 al mateix temps que l’atur registrat acumulava un total 
del 155,2% entre el 2007 i el 2012. En el seu conjunt, els 
afiliats al règim general de la Seguretat Social varen caure 
del -6,45% el 2012, i l’atur registrat total creixia del 173,7% 
entre el 2007 i el 2012, registre que es troba per sobre del 
català (augment del 147,4%).
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Alta Ribagorça

El PIB de l’Alta Ribagorça va davallar d’un -3,32% el 2012 
(per sobre el -1,10% del 2011), una xifra més elevada que 
la mitjana de Catalunya (-1,36%). Els resultats del 2012 
reflecteixen la caiguda de la construcció (-8,04%), els serveis 
(-2,44%) i el primari (-0,54%) i el modest augment industrial 
(0,54%). Amb aquests resultats, la crisi 2007-2012 situa 
la reducció del VAB comarcal en el -5,46%, superior a la 
mitjana catalana (-4,03%), que expressa la forta contracció 
de la construcció (-24,20%) i caigudes menors al primari i als 
serveis (de -0,78% i -0,99%, respectivament), mentre que 
la indústria, impulsada pel component energètic, avançava 
del 17,56%. El primari el 2012 va caure per la davallada 
agrícola (-2,39%), arrossegada per la caiguda de cereals (un 
-6,13%), compensada parcialment per la ramaderia (3,46%), 
impulsada pel vaquí (5,61%). La producció industrial 
reflecteix la caiguda de les manufactures (-2,31%) i el millor 
comportament energètic (3,22%). En aquest context, els 
afiliats al sector industrial van caure del -20,93% el 2012, 
mentre que l’atur registrat del sector en el conjunt de la 
crisi 2007-2012 ha crescut d’un 853,3%. L’accentuació en 
la caiguda de la construcció (-8,04%, davant el -7,34% del 
2011) expressa la desfavorable dinàmica residencial (els 
habitatges en construcció i els iniciats van caure a ritmes 
del -11,1% i el -66,67%, respectivament) a la que s’hi 
afegí l’obra pública (-23,70%), de forma que el mercat de 
treball es va reduir novament (els afiliats al règim general 
de la Seguretat Social caigueren del -11,46% el 2012). 
D’aquesta manera, entre el 2007 i el 2012 l’atur registrat 
de la construcció va augmentar un 698,1%. Finalment, 
la davallada als serveis va ser conseqüència de la caiguda 
dels privats (-2,52%) i, també, dels públics (-2,14%). Així, 
la branca d’hostaleria, que aporta el 29,6% del VAB terciari, 
es va contreure d’un -4,67%, mentre que el sector d’altres 
serveis a empreses (14,6% de pes) ho va fer d’un -1,30%. 
Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de serveis 
van reduir-se del -11,13% el 2012, al mateix temps que 
l’augment de l’atur registrat d’aquesta branca sumava un 
228,3% entre el 2007 i el 2012. En el seu conjunt, els afiliats 
al règim general de la Seguretat Social a l’Alta Ribagorça 
varen caure d’un prou notable -12,05% el 2012. Finalment, 
la duresa de la crisi 2007-2012 en el mercat de treball de 
la comarca queda reflectida en el fort increment de l’atur 
registrat, del 329,2%, una xifra sensiblement superior a la 
mitjana del país (147,4%).
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Anoia

El PIB de l’economia de l’Anoia va davallar d’un -2,02% 
el 2012, força per sobre de Catalunya (-1,36%), trancant 
l’avenç assolit el 2011 (0,64%). Els registres del 2012 
deriven de la caiguda de tots els sectors, en especial a la 
construcció (-8,41%) i el primari (-7,52%) i davallades 
menors a la indústria (-2,03%) i els serveis (-0,19%). Amb 
aquesta reducció, la crisi 2007-2012 situa el VAB comarcal 
d’un -11,93% per sota els valors del 2007, una caiguda molt 
superior a la mitjana catalana (-4,03%). La davallada del 
VAB a la crisi reflecteix la forta contracció de la construcció 
(-37,51%) i, en especial, de la indústria (-19,84%) i augments 
al primari (9,35%) i als serveis (2,63%). La davallada del 
primari el 2012 expressa, fonamentalment, la contracció 
de l’agricultura (-10,38%), arrossegada per la caiguda de 
cereals (-2,00%), i, també, de la ramaderia (-0,78%). La 
producció industrial es va contreure com a resultat de la 
caiguda de les indústries manufactureres (-2,23%), tot i el 
millor comportament de l’energia i les extractives (2,07%). 
La davallada de les produccions industrials deriva de la 
caiguda del tèxtil, confecció, cuir i calçat (-2,75%) i del paper 
i arts gràfiques (un -0,15%). En aquest context, els afiliats 
al sector industrial van caure del -6,59% el 2012, mentre 
que l’atur registrat del sector en tota la crisi 2007-2012 
ha crescut d’un 31,0%. L’accentuació en la caiguda de la 
construcció (-8,41%, davant el -5,89% del 2011), reflexa, 
en particular, la del sector residencial, on els habitatges 
en construcció i els iniciats van caure a ritmes del -68,1% 
i el -59,55%, respectivament, caiguda a la que s’hi afegí 
la de l’obra pública (-25,24%), i davallades també de la 
rehabilitació (-1,85%) i de l’obra no residencial (-2,84%). 
D’aquesta manera, els afiliats al règim general de la 
Seguretat Social del sector caigueren del -21,25% el 2012, 
i l’atur registrat entre el 2007 i el 2012 comptabilitza un 
augment del 307,5%. Finalment, la davallada als serveis va 
ser conseqüència d’un modest augment dels serveis privats 
(0,17%) més que compensat per la caiguda dels públics 
(-1,28%). Així, la branca altres serveis a empreses (un 
25,9% del VAB terciari) va presentar un augment del 2,18%, 
mentre que el comerç (21,9% de pes) es va contreure del 
-0,62%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de 
serveis van reduir-se d’un -3,20% el 2012. Per al conjunt del 
període de crisi 2007-2012, l’atur registrat d’aquesta branca 
va augmentar del 179,2%. Per al conjunt de sectors de la 
comarca, els afiliats al règim general de la Seguretat Social 
varen caure del -5,85% el 2012. La duresa de la crisi queda 
reflectida en un augment de l’atur registrat del 134,9% entre 
el 2007 i el 2012, un augment lleugerament per sobre el 
català (augment del 147,4%).
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Creixement del PIB per sectors en %. 2012

Estructura del PIB en %. 2012

Bages

El PIB de l’economia de Bages va davallar d’un -2,59% el 
2012, un registre força pitjor que el de Catalunya (-1,36%). 
Els resultats de 2012 reflecteixen la caiguda generalitzada 
de tots els sectors, amb especial incidència de la construcció 
(-11,73%), al que van acompanyar el primari (-2,65%), 
la indústria (-1,68%) i els serveis (-0,55%). Amb aquesta 
davallada, la crisi 2007-2012 situa la reducció del VAB en un 
important -10,45%, molt per sobre de la reducció mitjana 
catalana (-4,03%). Aquesta contracció recull, en especial, 
la de la indústria, del -16,38%, acompanyada per la de la 
construcció (-34,16%), tot i els augments de la resta de 
sectors (11,72% el primari i 1,74% els serveis). El primari 
el 2012 va caure per la contracció de l’agricultura (-9,38%), 
arrossegada pels cereals (un -10,06%), compensada només 
en part per la ramaderia (1,49%), amb augment del porquí 
(4,25%) i davallada del vaquí (-1,71%). La producció 
industrial es va contreure com a resultat de la caiguda de 
les manufactureres (-2,10%), tot i el millor comportament 
de l’energia (0,86%). La reducció de les produccions 
industrials expressa les dels sectors de la metal·lúrgia i 
productes metàl·lics (un -5,91%) i del tèxtil, confecció i cuir 
(-2,34%), compensades per l’augment de les indústries 
alimentàries (2,95%). Amb aquesta activitat, els afiliats 
al sector industrial van caure del -5,29% el 2012, mentre 
que l’atur registrat del sector ha crescut d’un 78,5% entre el 
2007 i el 2012. L’accentuació de la negativa dinàmica de la 
construcció (-11,73%, davant el -7,38% del 2011) reflecteix, 
en particular, la del sector residencial, on els habitatges en 
construcció i els iniciats van caure a ritmes del -54,2% i el 
-51,28%, respectivament. A aquesta davallada cal sumar-hi 
la forta contracció de l’obra pública (-23,95%) i davallades, 
també, de la rehabilitació (-0,99%) i de l’obra no residencial 
(-3,42%). D’aquesta manera, els afiliats al règim general de 
la Seguretat Social caigueren del -20,92% el 2012, mentre 
que l’atur registrat entre el 2007 i el 2012 acumulava un 
496,2% d’augment. Finalment, la davallada als serveis 
expressa la caiguda dels privats (-0,48%) i dels públics 
(-0,72%). El comerç (amb el 23,7% del VAB terciari) va caure 
modestament (-0,87%) a l’igual que el sector d’altres serveis 
a empreses (19,8% de pes), que es va contreure d’un -0,17%. 
Amb aquesta dinàmica, els afiliats al terciari es van reduir del 
-1,87% el 2012, mentre que l’atur registrat d’aquesta branca 
augmentava d’un 165,7% entre el 2007 i el 2012. En el seu 
conjunt, els afiliats al règim general de la Seguretat Social 
varen caure del -4,39% el 2012. Per al total de la recessió 
2007-2012, l’atur registrat ha augmentat d’un 155,0%, en 
línia amb la mitjana del país (augment del 147,4%).
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Baix Camp

El 2012, el PIB del Baix Camp es va mostrar pràcticament 
pla (-0,06%), un resultat millor que la mitjana de 
Catalunya (-1,36%). Aquest registre reflecteix la caiguda 
de la construcció (-6,60%) i el primari (-7,18%), davallades 
menors dels serveis (-0,13%) i millores a la indústria 
(3,67%). Amb aquest valor del 2012, la crisi 2007-2012 
situa el VAB comarcal d’un -2,66% per sota dels registres 
del 2007, una caiguda menor que la del país (-4,03%). La 
contracció acumulada expressa, en especial, la intensa 
davallada de la construcció (-42,52%) i del primari 
(-14,98%), parcialment compensats per augments de la 
indústria (9,16%) i els serveis (3,39%). El 2012, el primari va 
reflectir la contracció de l’agricultura (-7,66%), arrossegada 
per la caiguda de la fruita seca (-16,56) i l’oli d’oliva  
(-0,91%), parcialment compensada per 
les hortalisses (0,56%), i de la ramaderia  
(-4,08%), per la davallada de l’aviram (-7,16%). La 
producció industrial va expandir-se tot i la caiguda de les 
manufactureres (-0,41%), pel millor comportament de 
l’energia (7,36%). La modesta reducció manufacturera 
reflecteix l’augment de les branques alimentàries (1,35%) 
i caigudes a la metal·lúrgia (-1,76%) i el cautxú i plàstics 
(-1,72%). En aquest context productiu, els afiliats van 
caure del -1,39% el 2012, mentre que l’atur registrat de la 
indústria ha crescut d’un 162,7% entre el 2007 i el 2012. La 
nova caiguda de la construcció (-6,60%) recull un alentiment 
de la davallada del sector residencial, on els habitatges en 
construcció s’estancaven (0,2%) i els iniciats augmentaven 
moderadament (d’un 7,65%), tot i que des de valors absoluts 
molt reduïts (dels 196 habitatges iniciats el 2011 als 211 
del 2012). A aquesta davallada s’hi sumà la d’obra pública 
(-24,42%) i, també, de la rehabilitació (-1,49%) i de l’obra 
no residencial (-2,64%). D’aquesta manera, els afiliats al 
règim general de la Seguretat Social caigueren del -21,60% 
el 2012 i l’atur registrat a la crisi 2007-2012 acumulava ja 
un augment del 354,7%. Finalment, la davallada als serveis 
va ser conseqüència de la caiguda dels serveis públics 
(-1,15%), tot i la lleu millora dels privats (0,16%). Els serveis 
a empreses, que aporten el 27,2% del VAB terciari, varen 
reduir-se modestament (-1,06%), mentre que el comerç 
(21,0% de pes) va avançar de forma moderada (0,35%). 
Amb aquesta dinàmica, els afiliats als serveis van reduir-se 
del -0,51% el 2012, al temps que l’atur registrat del sector 
acumulava un augment del 150,9% entre el 2007 i el 2012. 
En el seu conjunt, els afiliats al règim general de la Seguretat 
Social varen caure del -2,41% el 2012 i l’atur registrat 
a la comarca durant tota la crisi 2007-2012 acumulava 
un increment del 178,3%, per sobre l’augment català del 
147,4%.
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Baix Ebre

El 2012, el PIB de l’economia de Baix Ebre va caure d’un 
-2,18% (davant l’1,12% del 2011), una davallada força 
superior a la mitjana de Catalunya (-1,36%). Els resultats del 
2012 reflecteixen la davallada de la construcció (-7,20%) i 
del primari (-7,93%) i reduccions força més contingudes a 
la indústria (-0,04%) i els serveis (-0,95%). Amb aquest 
registre, el VAB de la comarca se situava el 2012 un -2,19% 
per sota al del 2007, un retrocés sensiblement menor que 
la mitjana catalana (-4,03%). L’efecte de la crisi 2007-2012 
reflecteix, en especial, les prou importants contraccions a la 
construcció (-28,59%) i la indústria (-5,91%), mentre que la 
resta de sectors mostraren avanços (del 8,10% el primari i 
del 2,02% els serveis). El primari el 2012 es va contreure 
tant per l’agricultura (-7,07%), arrossegada per la caiguda 
de cítrics (-18,16%), com per la ramaderia (-8,84%), amb 
reduccions a les produccions d’aviram (-7,12%). La producció 
industrial va mantenir un perfil pràcticament pla el 2012 
per la caiguda de les manufactures (-0,99%), compensada 
pel millor comportament de l’energia (8,54%). La davallada 
de les produccions industrials expressa les de l’alimentació 
(-4,13%) i el cautxú i plàstics (-0,45%), tot i els millors 
resultats de l’equip electrònic (1,59%). En aquest context 
productiu, els afiliats al sector van caure el 2012 d’un -5,68%, 
mentre que l’atur registrat del sector ha crescut d’un 142,6% 
entre el 2007 i el 2012. El manteniment de la contracció a 
la construcció (-7,20%, davant el -7,18% del 2011) recull 
la dinàmica residencial (amb els habitatges en construcció 
i els iniciats caient a ritmes del -30,3% i el -8,33%, 
respectivament) i la de l’obra pública (-21,28%). Així, els 
afiliats al règim general de la Seguretat Social caigueren del 
-27,45% el 2012, mentre que l’atur registrat entre el 2007 i 
el 2012 va augmentar del 306,6%. Finalment, la davallada 
als serveis va ser conseqüència tant de la caiguda dels privats 
(-0,73%) com dels públics (-1,58%). El comerç (24,5% del 
VAB terciari) va presentar una davallada del -1,38%, mentre 
que el sector d’altres serveis a empreses (19,8% de pes) 
també es va contreure (-1,88%). Amb aquesta dinàmica, els 
afiliats al terciari van caure el 2012 d’un -2,28%, mentre que 
l’atur registrat dels serveis creixia, entre el 2007 i el 2012, 
d’un 191,12%. Quant al conjunt de l’activitat productiva 
comarcal, els afiliats al règim general de la Seguretat Social 
van caure del -5,61% el 2012, i l’atur registrat mostrava un 
augment del 204,9% entre el 2007 i el 2012, un registre 
força superior al català (147,4%).
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Baix Empordà
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El 2012, l’economia del Baix Empordà va mostrar un 
canvi de sentit, caient d’un -1,13%, que contrasta amb 
l’1,10% del 2011. Els resultats del 2012 recullen la caiguda 
generalitzada de tots els sectors, amb especial incidència de 
la construcció (-3,06%) i el primari (-12,30%), i davallades 
menors de la indústria (-1,23%) i els serveis (-0,18%). Amb 
aquesta caiguda del VAB el 2012, l’impacte de la crisi 2007-
2012 situa la reducció del VAB comarcal en el -5,67%, per 
sota la mitjana catalana, del -4,03%, una contracció que 
expressa la intensa reducció de la construcció (-34,40%) i de 
la indústria (-11,46%) i els augments a la resta de sectors (del 
2,96% al primari i del 2,88% als serveis). El primari el 2012 
va caure per la forta contracció de l’agricultura (-17,63%), 
arrossegada per la caiguda de cereals (-8,55%), la fruita 
fresca (-22,7%) i el vi i subproductes (-17,9%), i, també, de 
la ramaderia (-1,55%), amb davallades del porquí (-0,38%). 
La producció industrial es va contreure com a resultat de la 
caiguda de les manufactures (-1,38%) i, en menor mesura, 
de l’energia i extractives (-0,44%). La davallada de les 
manufactures recull la del cautxú i plàstics (-2,17%) i altres 
branques, que no varen poder compensar els augments 
dels aliments (0,19%) i de la fusta i suro (3,23%). Aquesta 
evolució va comportar una caiguda el 2012 de l’afiliació 
industrial del -4,97% i que l’augment de l’atur registrat a la 
crisi 2007-2012 assolís el 88,8%. La moderació de la caiguda 
de la construcció (-3,06% davant el -4,64% del 2011) recull 
la continuïtat de la caiguda residencial (els habitatges en 
construcció i els iniciats van caure a ritmes del -40,3% i 
el -17,07%, respectivament) i de l’obra pública (-15,87%), 
de forma que els afiliats al règim general de la Seguretat 
Social varen accentuar la seva caiguda, amb una reducció 
del -18,91% el 2012, i l’atur registrat el període 2007-2012 
acumulava un augment del 307,4%. Finalment, la davallada 
als serveis va ser conseqüència de la caiguda dels serveis 
públics (-1,85%) parcialment compensada per la moderació 
dels privats (0,18%). L’hostaleria (26,0% del VAB terciari) va 
augmentar d’un 1,73%, mentre que el sector d’altres serveis 
a empreses (22,6% de pes) també creixia moderadament 
(0,23%). Amb aquesta dinàmica, els afiliats als serveis van 
reduir-se del -0,36% el 2012, al temps que l’atur registrat 
d’aquesta branca assolia un augment del 133,0% al llarg 
del període de crisi 2007-2012. Per al conjunt de l’activitat 
comarcal, els afiliats al règim general de la Seguretat Social 
varen caure del -3,67% el 2012, i l’atur registrat va acumular 
un increment del 166,7% entre el 2007 i el 2012, per sobre 
el català (147,4%).
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Baix Llobregat

El PIB del Baix Llobregat va davallar d’un -1,86% el 2012 
(davant l’1,53% del 2011), per  sobre dels registres de 
Catalunya (-1,36%). Els resultats del 2012 reflecteixen la 
caiguda generalitzada de tots els sectors, amb especial 
incidència de la construcció (-7,15%) i el primari (-9,68%), 
i davallades menors de la indústria (-2,06%) i els serveis 
(-0,94%). Amb aquesta caiguda, l’impacte de la crisi 2007-
2012 situa la reducció del VAB comarcal en el -6,42%, 
inferior a mitjana catalana (-4,03%), caiguda que reflecteix 
la forta contracció de la indústria (-17,35%), de la construcció 
(-24,87%) i del primari (-32,90%), davallades parcialment 
compensades pel millor comportament del terciari (augment 
acumulat de 3,59%). El primari el 2012 es va contreure 
per l’agricultura (-10,27%), parcialment compensat per la 
ramaderia (0,51%). La producció industrial es va reduir com 
a resultat de la caiguda de les indústries manufactureres 
(-2,06%) i, també, del sector energètic i extractiu (-2,03%). 
La davallada de les produccions industrials recull la de la 
indústria química (-1,02%), material de transport (-2,15%) 
i metal·lúrgia i productes metàl·lics (-7,04%). En aquest 
context recessiu, els afiliats a la indústria van caure, el 
2012, del -5,37%, mentre que l’atur registrat del sector ha 
crescut d’un 64,4% entre el 2007 i el 2012. L’accentuació en 
la caiguda de la construcció (-7,15%, davant el -4,87% del 
2011) recull, en particular, la negativa dinàmica residencial 
(els habitatges en construcció i els iniciats van caure d’un 
-38,4% i d’un -67,01%, respectivament) i de l’obra pública 
(-21,93%), amb moderat augment de la rehabilitació (1,79%) 
i caiguda de la no residencial (-2,32%). D’aquesta manera, 
l’afiliació de la construcció al règim general de la Seguretat 
Social es va contreure intensament el 2012 (-16,95%). 
Aquests negatius resultats varen situar l’augment de l’atur 
registrat de la construcció per al conjunt de la crisi 2007-
2012 en un 341,6%. Finalment, la davallada als serveis va 
ser conseqüència de la caiguda dels serveis privats (-1,01%) 
i també dels públics (-0,59%). La branca altres serveis a 
empreses (29,4% del VAB terciari) va caure del -0,68%, 
mentre que el comerç (21,1% de pes) es va contreure d’un 
-1,03%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats als serveis van 
reduir-se del -3,29% el 2012, mentre que l’atur registrat 
d’aquesta branca assolia un augment, entre el 2007 i el 
2012, del 144,5%. Per al conjunt de la comarca, els afiliats 
al règim general de la Seguretat Social varen caure d’un 
-4,78% el 2012, i el total acumulat de l’atur registrat se situà 
el 2012, respecte del 2007, amb un augment del 145,4%, en 
línea amb el català (147,4%).
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Baix Penedès

El PIB de l’economia de Baix Penedès va davallar d’un 
-1,45% el 2012 (davant el 0,04% del 2011), per la caiguda 
generalitzada de tots els sectors, amb especial incidència de 
la construcció (-6,85%) i el primari (-12,07%), i davallades 
menors de la indústria (-0,92%) i els serveis (-0,07%). Amb 
aquesta contracció, l’impacte total de la crisi 2007-2012 
situa la reducció del VAB comarcal en el -12,31%, molt per 
sobre del -4,03% català, reflex de la forta contracció a la 
construcció (-44,17%), la indústria (-12,24%) i el primari 
(-14,52%) i un lleuger augment dels serveis (0,67%). El 
primari el 2012 va caure per la contracció de l’agricultura 
(-13,62%), arrossegada per la caiguda de vi i subproductes 
(un -17,62%), i, també, de la ramaderia (-4,58%), per la 
caiguda de l’aviram (-7,05%), tot i l’estabilització del porquí 
(0,49%). La producció industrial es va contreure pel negatiu 
comportament manufacturer (-1,54%), tot i la millora de la 
branca d’energia i extractives (8,57%). La davallada de les 
produccions industrials recull la de material de transport 
(-2,46%) i metal·lúrgia i productes metàl·lics (-3,71%), tot i 
que l’alimentació va augmentar (1,03%). En aquest context, 
els afiliats al sector industrial van caure d’un -3,72% el 2012, 
mentre que l’atur registrat del sector ha crescut d’un 132,2% 
entre el 2007 i el 2012. La continuïtat de la davallada de la 
construcció (-6,85%, davant el -7,96% del 2011) reflecteix la 
dinàmica del sector residencial (els habitatges en construcció 
i els iniciats van caure a ritmes del -37,10% i el -27,73%, 
respectivament) i la de l’obra pública (-20,21%), de forma 
que el mercat de treball es va reduir novament (els afiliats al 
règim general de la Seguretat Social caigueren del -22,00% 
el 2012), mentre que l’atur registrat de la construcció, entre 
el 2007 i el 2012, ha augmentat d’un 363,7%. Finalment, la 
davallada als serveis va ser conseqüència de la caiguda dels 
serveis públics (-2,68%) i del modest augment dels privats 
(0,66%). La branca altres serveis a empreses, que aporta el 
27,1% del VAB terciari, va presentar un modest increment 
de l’1,83%, mentre que el comerç (19,7% de pes) es va 
contreure del -1,15%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la 
branca de serveis van reduir-se del -2,60% el 2012, mentre 
que l’atur registrat d’aquesta branca va créixer, entre el 
2007 i el 2012, del 163,0%. En el seu conjunt, els afiliats al 
règim general de la Seguretat Social varen caure del -4,10% 
el 2012, al mateix temps que el total de l’atur registrat ha 
augmentat, durant la crisi 2007-2012, del 186,0%, registre 
que es troba per sobre el català (augment del 147,4%).
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Barcelonès

El 2012, l’economia del Barcelonès es va contreure d’un 
-1,04%, trencant la millora del 2011 (1,27%), un registre 
una mica millor que la mitjana de Catalunya (-1,36%). Els 
resultats del 2012 reflecteixen la caiguda generalitzada de 
tots els sectors, amb especial incidència de la construcció 
(-7,33%) i el primari (-2,19%), i davallades menors de la 
indústria (-1,96%) i els serveis (-0,52%). Amb aquesta 
caiguda, l’impacte de la crisi 2007-2012 situa la reducció 
del VAB comarcal en el -1,16%, un balanç sensiblement 
millor que la mitjana catalana (-4,03%), reflex de la forta 
contracció de la construcció (-20,26%) i de la indústria 
(-12,66%), acompanyats pel primari (-7,61%), que van ser 
contrarestats parcialment pels positius avenços acumulats 
dels (2,30%). El 2012, la producció industrial es va contreure 
com a resultat de la caiguda de les manufactures (-2,26%), 
tot i l’estancament de l’energia (-0,05%). La davallada de 
les produccions industrials recull la de les branques de la 
indústria química (-0,26%) i de l’alimentació (-1,58%) i, 
també, les d’equip elèctric i electrònic (-3,63%) i material 
de transport (-1,92%). En aquest context, els afiliats a la 
indústria van caure el 2012 del -4,87%, mentre que l’atur 
registrat del sector acumulava un creixement entre el 2007 
i el 2012 d’un 62,4%. L’accentuació en la caiguda de la 
construcció (-7,33%, davant el -6,34% del 2011) reflecteix, 
en particular, la del sector residencial (els habitatges en 
construcció i els iniciats van caure a ritmes del -29,7% i el 
-23,35%, respectivament) i la de l’obra pública (-21,33%), 
amb un creixement quasi nul de la rehabilitació (0,28%) i 
davallada de la no residencial (-2,59%). D’aquesta manera, 
el mercat de treball del sector es va contreure novament (els 
afiliats al règim general de la Seguretat Social caigueren del 
-17,72% el 2012) i l’atur registrat del sector acumulava un 
augment del 316,9% entre el 2007 i el 2012. Finalment, 
la davallada als serveis va ser conseqüència de la caiguda 
dels privats (-0,54%) i, també, dels públics (-0,44%). Així, la 
branca d’altres serveis a empreses, que aporta el 34,5% del 
VAB terciari, va presentar un decrement del -0,76%, mentre 
que el sector de comerç (13,6% de pes) es va contreure del 
-0,98%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de 
serveis van reduir-se del -0,99% el 2012, acumulant un 
augment de l’atur registrat d’aquesta branca del 121,8% 
entre el 2007 i el 2012. En el seu conjunt, els afiliats al règim 
general de la Seguretat Social varen caure del -2,07% el 
2012, amb un augment de l’atur registrat del 126,6% entre 
el 2007 i el 2012, registre que es troba per sota el català 
(augment del 147,4%).
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Berguedà

El PIB del Berguedà va davallar d’un -2,70% el 2012, un 
registre més negatiu que el de Catalunya (-1,36%). Els 
resultats del 2012 reflecteixen la caiguda de tota l’activitat, 
en especial la construcció (-9,63%), la indústria (-2,79%) i el 
primari (-2,08%) i davallades menors als serveis (-0,56%). 
Amb aquesta contracció, l’impacte de la crisi 2007-2012 
situa la reducció del VAB comarcal en un elevat -9,09%, 
doblant la mitjana catalana (-4,03%), reflex de la caiguda 
de la construcció (-31,91%) i la indústria (-16,48%), mentre 
que el primari (13,45%) i els serveis (1,33%) acumulen 
creixements. El primari va caure el 2012 per la contracció 
de l’agricultura (-12,32%), arrossegada per la caiguda de 
cereals (-10,01%), i el manteniment ramader (-0,07%), 
amb les produccions de porquí (0,14%) i de vaquí (-1,14%) 
amb variacions contingudes. La producció industrial es va 
contreure com a resultat de la caiguda de les manufactures 
(-1,91%), a les que s’hi afegí l’energia i les extractives 
(-5,63%). La davallada de les produccions industrials és 
el resultat de l’augment del sector d’alimentació (3,10%), 
mentre que el tèxtil (-2,44%) i la fusta (-0,31%) varen 
mostrar davallades. En aquest context productiu, els afiliats 
al sector industrial van caure del -6,83% el 2012, mentre 
que l’atur registrat del sector industrial ha crescut d’un 
15,1% entre el 2007 i el 2012. L’accentuació de la caiguda 
de la construcció (-9,63%, davant el -6,62% del 2011), 
reflecteix, en particular, la dinàmica del sector residencial 
(els habitatges en construcció i els iniciats van caure a ritmes 
del -58,4% i el -85,71%, respectivament), davallada a la que 
cal sumar-hi la de l’obra pública (-24,89%), de forma que el 
mercat de treball es va reduir novament (els afiliats al règim 
general de la Seguretat Social caigueren del -23,89% el 
2012) i l’atur registrat acumulat durant la crisi (entre el 2007 
i el 2012) se situava en un molt elevat 441,7%. Finalment, 
la davallada als serveis va ser conseqüència de la caiguda 
tant dels privats (-0,08%) com, en especial, dels públics 
(-1,75%). Així, la branca del comerç, que aporta el 22,1% 
del VAB terciari, va presentar un lleuger augment del 0,81%, 
mentre que el sector d’altres serveis a empreses (17,1% de 
pes) també va créixer modestament (1,35%). Amb aquesta 
dinàmica, els afiliats a la branca de serveis van reduir-se del 
-4,10% el 2012, mentre que l’augment de l’atur registrat 
d’aquesta branca es va situar, entre el 2007 i el 2012, en 
el 153,7%. En el seu conjunt, els afiliats al règim general 
de la Seguretat Social varen caure el 2012 d’un -7,37%, i 
l’atur total registrat acumulava, entre el 2007 i el 2012, un 
augment del 130,9%, per sota el 147,4% català.
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Cerdanya

El PIB de la Cerdanya va davallar d’un -2,33% el 2012, 
força per sota els registres mitjans de Catalunya (-1,36%). 
Aquests resultats expressen la caiguda de tots els sectors, 
amb especial incidència de la construcció (-10,24%) i el 
primari (-2,75%) i menors davallades a la indústria (-0,19%), 
mentre que els serveis augmentaven (0,42%). Amb aquesta 
caiguda, l’impacte de la crisi 2007-2012 situa la reducció del 
VAB comarcal en el -6,33%, per sobre de la reducció mitjana 
catalana (-4,03%), reflex de la contracció de la construcció 
(-30,46%) i canvis de menor entitat a la resta de sectors 
(de 3,64% al primari, del -1,75% a la indústria i del 4,58% 
als serveis). El 2012 el primari va caure per la contracció 
de l’agricultura (-10,02%), arrossegada pels cereals 
(-12,79%), i resultats plans de la ramaderia (0,72%), amb 
avenços de la llet (2,79%) i reduccions del vaquí (-0,48%). 
La producció industrial es va contreure pel comportament 
de les manufactures (-0,19%) i de l’energia (-0,17%). La 
davallada de les produccions industrials va tenir lloc tot i la 
millora dels aliments (2,26%) i de la fusta (2,85%). En aquest 
context, els afiliats al sector industrial van caure del -4,78% 
el 2012, mentre que l’atur registrat del sector ha crescut d’un 
147,4% entre el 2007 i el 2012. L’accentuació en la caiguda 
de la construcció (-10,24%, davant el -5,10% del 2011) és 
el resultat de la continuïtat de la davallada residencial (els 
habitatges en construcció i els iniciats van caure a ritmes del 
-38,2% i el -25,93%, respectivament), a la que cal sumar-
hi la d’obra pública (-23,60%), de forma que el mercat de 
treball es va reduir novament (els afiliats al règim general 
de la Seguretat Social caigueren del -22,92% el 2012), al 
temps que l’atur registrat entre el 2007 i el 2012 acumulava 
un augment del 282,0%. Finalment, la davallada als serveis 
va ser una mitjana ponderada del modest augment dels 
privats (0,67%) i la moderada caiguda dels públics (-0,59%). 
Així, l’hostaleria, que aporta el 25,8% del VAB terciari, va 
presentar un increment de l’1,72%, mentre que el sector 
d’altres serveis a empreses (21,5% de pes) també va créixer 
de l’1,59%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca 
de serveis van augmentar modestament el 2012 (1,11%), 
al temps que l’atur registrat del terciari acumulava, entre el 
2007 i el 2012, un augment del 181,3%. En el seu conjunt, els 
afiliats al règim general de la Seguretat Social varen caure el 
2012 del -3,42%, amb un augment de l’atur registrat entre 
el 2007 i el 2012 del 197,7%, un registre que es troba per 
sobre del català (augment del 147,4%).
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Conca de Barberà

El 2012, el PIB de la Conca de Barberà va davallar d’un notable 
-3,69%, trencant l’augment del 2011 (1,47%), una caiguda 
molt superior a la mitjana de Catalunya (-1,36%). Els resultats 
del 2012 reflecteixen la contracció de tots els sectors, amb 
especial incidència de la construcció (-4,80%) i el primari 
(-14,39%) i davallades menors de la indústria (-3,93%) i 
els serveis (-1,67%). Amb aquesta caiguda, l’impacte de la 
crisi 2007-2012 situa la reducció del VAB comarcal en un 
molt important -10,69%, per sota de la mitjana catalana, del 
-4,03%, que reflecteix la forta contracció de la construcció 
(-29,30%) i la indústria (-18,57%) i reduccions de menor 
entitat al primari (-2,21%) i modestos augments als serveis 
(2,46%). El primari el 2012 va caure per la reducció del 
VAB agrícola (-16,85%), arrossegada per la caiguda del 
vi i subproductes (un -27,56%), i, també, de la ramaderia 
(-2,81%), amb alces a les produccions de porquí (4,86%) i 
davallades a la d’aviram (-7,10%). La producció industrial es 
va contreure per la caiguda de les indústries manufactureres 
(-4,08%), tot i el bon comportament de l’energia (9,44%). 
La davallada de les produccions industrials expressa la del 
sector altres productes minerals no metàl·lics (-12,37%), 
de fabricació de material de transport (-2,71%) i de la 
metal·lúrgia i productes metàl·lics (-1,32%). En aquest 
context, els afiliats al sector industrial van caure d’un 
-6,23% el 2012, i l’atur registrat del sector ha crescut d’un 
84,9% entre el 2007 i el 2012. La caiguda de la construcció 
(-4,80%) recull la del sector residencial, on els habitatges 
en construcció i els iniciats van caure a ritmes del -10,5% 
i el -90,00% (de 70 a 7 habitatges), respectivament. A 
aquesta davallada s’hi afegí la d’obra pública (-24,62%), de 
forma que el mercat de treball es va reduir novament (els 
afiliats al règim general de la Seguretat Social caigueren 
del -20,89% el 2012), mentre que l’atur registrat entre el 
2007 i el 2012 ha augmentat del 288,3%. Finalment, la 
davallada als serveis va ser conseqüència tant de la caiguda 
dels serveis privats (-1,48%) com dels públics (-2,13%). Així, 
la branca comerç, que aporta el 20,6% del VAB terciari, va 
presentar un decrement del -1,01%, mentre que el sector de 
hostaleria (19,3% de pes) va avançar modestament (0,45%). 
Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de serveis 
van reduir-se del -7,26% el 2012, de forma que l’augment 
acumulat durant la crisi 2007-2012 en l’atur registrat del 
sector va ser del 180,5%. De forma conjunta, els afiliats al 
règim general de la Seguretat Social de la comarca varen 
caure d’un important -7,92% el 2012, i l’atur registrat total 
va acumular, des del 2007, un augment del 162,5%, per 
sobre el català (147,4%).
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Garraf

El PIB del Garraf va davallar el 2012 d’un -1,93%, trencant 
el positiu registre del 2011 (1,18%), reflectint la caiguda 
generalitzada de tots els sectors, amb especial incidència de 
la construcció (-7,48%) i el primari (-12,36%) i davallades 
menors de la indústria (-2,37%) i els serveis (-0,77%). Amb 
aquesta davallada, l’impacte total de la crisi 2007-2012 
situa la reducció del VAB comarcal en el -10,89%, un registre 
molt més desfavorable que el de Catalunya (-4,03%), i que 
expressa la forta contracció de la construcció (-44,83%), 
la indústria (-18,71%) i el primari (-13,38%) i un lleuger 
augment dels serveis (1,08%). El primari el 2012 va caure 
per la contracció de l’agricultura (-8,92%), arrossegada per 
la caiguda de vi i subproductes (un -11,11%), davallada que 
es va veure acompanyada de la de la ramaderia (-2,10%). 
La producció industrial es va contreure com a resultat de la 
caiguda de les indústries manufactureres (-2,86%), tot i el 
millor comportament de l’energia (1,40%). La davallada de 
les produccions industrials recull la del sector de material 
de transport (-2,74%) i d’equip electrònic i òptic (-3,26%) 
i, també, de la maquinària i l’equip mecànic (-3,38%). En 
aquest context, els afiliats al sector industrial varen caure, 
el 2012, del -6,97%, mentre que l’atur registrat del sector 
ha acumulat un augment del 93,5% entre el 2007 i el 2012. 
L’accentuació en la caiguda de la construcció (-7,48%, davant 
el -4,55% del 2011) reflecteix, en especial, la dinàmica 
residencial (els habitatges en construcció i els iniciats van 
caure a ritmes del -27,3% i el -64,34%, respectivament), a 
la que s’hi va sumar l’obra pública (-23,62%), i davallades 
també de la rehabilitació (-2,34%) i de l’obra no residencial 
(-2,44%). D’aquesta manera, el mercat de treball del sector 
es va reduir novament (els afiliats al règim general de la 
Seguretat Social caigueren del -29,99% el 2012) i l’atur 
registrat del sector acumulat durant el període de recessió 
2007-2012 ha augmentat d’un 304,0%. Finalment, la 
davallada dels serveis va ser conseqüència de la caiguda dels 
serveis privats (-0,73%) i, també, dels públics (-0,89%). La 
branca d’altres serveis a empreses, que aporta el 24,4% del 
VAB terciari, va presentar un decrement del -1,33%, mentre 
que el sector de l’hostaleria (18,4% de pes) va augmentar 
d’un 0,41%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats dels serveis 
van reduir-se del -4,97% el 2012, mentre que l’atur registrat 
d’aquesta branca ha acumulat, entre el 2007 i el 2012, un 
augment del 147,6%. En el seu conjunt, els afiliats al règim 
general de la Seguretat Social varen caure del -7,15% el 
2012, i l’atur registrat de la comarca tancava el 2012 amb 
un augment, des del 2007, del 160,2%, per sobre el català 
(augment del 147,4%).
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Garrigues

El PIB de l’economia de les Garrigues va davallar d’un 
-4,10% el 2012, una caiguda que contrasta tant amb 
l’augment del 2011 (1,53%) com en relació amb els 
registres mitjans catalans del 2012 (-1,36%). Els resultats 
comarcals del 2012 són reflex de la davallada de l’activitat a 
la construcció (-8,80%) i al primari (-7,83%) i de reduccions 
menors a la indústria (-2,27%) i als serveis (-0,65%). Amb 
aquesta caiguda, l’impacte de la crisi 2007-2012 situa 
la reducció del VAB comarcal en el -2,53%, per sota de la 
mitjana catalana, del -4,03%, que expressa la contracció de 
la construcció (-21,99%) i la indústria (-9,87%) i augments 
a la resta de sectors (de 5,70% al primari i del 4,65% als 
serveis). El primari el 2012 va caure per la contracció de 
l’agricultura (-10,80%), arrossegada per la caiguda del vi i 
subproductes (-22,72%), la fruita fresca (-25,29%), mentre 
que l’oli d’oliva i subproductes augmentaren (6,01%), i, 
també, de la ramaderia (-4,14%), amb reducció de les 
produccions de porquí (-0,20%) i, en especial, de l’aviram 
(-9,99%). La producció industrial es va contreure com a 
resultat de la caiguda de les manufactures (-2,65%), tot i 
el bon comportament de l’energia (3,33%). La davallada 
de les produccions industrials recull la del tèxtil (-2,61%) 
i d’altres productes minerals no metàl·lics (-12,20%), tot i 
l’augment de les indústries alimentàries (2,40%). En aquest 
context, els afiliats al sector industrial van caure del -6,46% 
el 2012, mentre que l’atur registrat del sector acumulava un 
augment el 2012, des del 2007, d’un 101,3%. L’accentuació 
en la caiguda de la construcció (-8,80%, davant el -4,24% 
del 2011) és expressiva de la negativa dinàmica residencial 
(mentre que els habitatges en construcció avançaven d’un 
3,0%, els iniciats queien d’un -69,23%) i de l’obra pública 
(-20,64%), de forma que el mercat de treball es va reduir 
novament (els afiliats al règim general de la Seguretat Social 
caigueren d’un -15,83% el 2012) i l’atur registrat acumulat 
entre el 2007 i el 2012 augmentava del 306,0%. Finalment, 
la davallada als serveis va ser conseqüència de la caiguda 
dels serveis privats (-0,60%) i també dels públics (-0,73%). 
Així, la branca comerç, que aporta el 22,80% del VAB terciari, 
va presentar un increment del 0,33%, mentre que el sector 
d’hostaleria (14,7% de pes) es va contreure del -2,51%. 
Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de serveis van 
reduir-se del -1,85% el 2012, mentre que l’atur registrat del 
sector acumulava un increment del 182,3% entre el 2007 
i el 2012. En el seu conjunt, el 2012 els afiliats al règim 
general de la Seguretat Social varen caure del -5,18%, 
mentre que l’atur registrat de tots els sectors de la comarca 
augmentava d’un 182,3% entre el 2007 i el 2012,  (front el 
147,4% català).
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Garrotxa

El PIB de la Garrotxa va davallar d’un -1,02% el 2012, 
lleugerament millor que la mitjana catalana (-1,36%). Els 
resultats del 2012 reflecteixen la caiguda dels sectors de 
la construcció (-5,50%), el primari (-3,11%) i els serveis 
(-0,59%) i el  manteniment de la indústria (0,09%). Amb 
aquesta caiguda, l’impacte de la crisi 2007-2012 situa la 
reducció del VAB comarcal en el -0,13%, un registre força 
millor que el català (-4,03%), reflex de la forta contracció 
de la construcció (-23,13%) i augments al primari (8,41%) i 
als serveis (5,26%) i lleugeres caigudes industrials (-0,20%). 
El primari el 2012 va caure per la davallada agrícola 
(-7,33%), arrossegada per la dels cereals (un -13,15%), i de 
la ramaderia (-1,98%), per caigudes del vaquí (-0,55%) i 
del porquí (-0,29%), entre d’altres. La producció industrial 
es va contreure com a resultat de la reducció de l’activitat a 
les manufactureres (-0,25%), tot i el millor comportament 
de l’energia (4,48%). La davallada de les produccions 
industrials recull la de la metal·lúrgia i productes metàl·lics 
(-5,22%), així com els augments a l’alimentació (1,46%) 
i a paper i arts gràfiques (3,18%). En aquest context, els 
afiliats a la indústria van caure del -3,36% el 2012, mentre 
que l’atur registrat del sector ha crescut d’un 31,0% 
entre el 2007 i el 2012. L’accentuació en la caiguda de la 
construcció (-5,50%, davant el -4,37% del 2011) recull, en 
particular, la desfavorable dinàmica del sector residencial, 
on els habitatges en construcció i els iniciats van caure a 
ritmes del -83,1% i el -23,33%, respectivament. A aquesta 
davallada s’ha de sumar la d’obra pública (-19,83%), de 
forma que el mercat de treball es va reduir novament (els 
afiliats al règim general de la Seguretat Social caigueren 
del -15,57% el 2012), i l’atur registrat durant la crisi (2007-
2012) acumulava un augment del 292,8%. Finalment, la 
davallada als serveis va ser conseqüència de la caiguda tant 
dels serveis privats (-0,10%) com dels públics (-2,05%). El 
comerç, que aporta el 23,0% del VAB terciari, va presentar 
una davallada el 2012 del -1,94%, mentre que el sector de 
serveis a empreses (18,2% de pes) va augmentar d’un 1,59%. 
Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de serveis van 
reduir-se d’un -2,70% el 2012, mentre que l’augment de 
l’atur registrat del sector ha estat, entre el 2007 i el 2012, 
del 184,8%. En el seu conjunt, els afiliats al règim general 
de la Seguretat Social varen caure del -3,90% el 2012, 
al temps que l’augment de l’atur registrat ha estat, per al 
conjunt dels sectors i per al període de crisi 2007-2012, del 
126,4%, registre que es troba per sota del català (augment 
del 147,4%).
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Gironès

El PIB de l’economia de Gironès va davallar d’un -1,27% el 
2012 (davant el 0,85% del 2011), una reducció similar a la 
de Catalunya (-1,36%). Els resultats del 2012 reflecteixen la 
caiguda de la construcció (-5,04%), el primari (-7,66%) i els 
serveis (-1,00%) i un modest augment de la indústria (0,77%). 
Amb aquesta caiguda, l’impacte total de la crisi 2007-2012 
situa la reducció del VAB comarcal en el -2,29%, per sota 
la mitjana catalana del -4,03%, reflex de la forta contracció 
de la construcció (-25,93%) i dels canvis de menor entitat 
a la resta de sectors (del 6,97% al primari, del -1,16% a la 
indústria i de l’1,41% als serveis). El 2012 el primari va caure 
per la contracció de l’agricultura (-14,38%), arrossegada per 
la dels cereals (-6,92%), i de la ramaderia (-1,53%), amb 
reduccions a les produccions de porquí (-0,81%) i augments 
a les de llet (de l’1,91%). El VAB industrial va augmentar com 
a resultat d’un modest increment de les manufactureres 
(0,18%) i del fort augment de l’energia (4,80%). L’augment 
manufacturer expressa la del sector alimentació, begudes i 
tabac (2,65%) i del paper i arts gràfiques (2,84%), mentre 
que queia la d’equip electrònic i òptic (-3,59%). En aquest 
context, els afiliats al sector industrial van caure del -4,38% 
el 2012, i l’atur registrat del sector acumulava un augment 
d’un 73,7% entre el 2007 i el 2012. El manteniment de 
la recessió a la construcció (-5,04%, davant el -5,47% del 
2011) reflecteix la davallada residencial (els habitatges 
en construcció van caure d’un -28,7%, tot i que els iniciats 
augmentaren d’un notable 49,03%, si bé des de valors 
absoluts molt reduïts -155 habitatges iniciats el 2011 i 231 
el 2012-), a la que s’hi va sumar la d’obra pública (-22,71%) 
i davallades, també, de la rehabilitació (-0,61%) i de l’obra 
no residencial (-3,00%). D’aquesta manera, el mercat de 
treball del sector es va reduir novament (els afiliats al règim 
general de la Seguretat Social caigueren d’un -20,26% el 
2012), mentre que l’atur registrat entre el 2007 i el 2012 
s’ha incrementat del 292,9%. Finalment, la davallada als 
serveis va ser conseqüència de la caiguda dels privats 
(-0,79%) i, en especial, dels públics (-1,55%). Així, la branca 
de serveis a empreses, que aporta el 23,7% del VAB terciari, 
va presentar una caiguda  del -1,43%, mentre que el comerç 
(19,1% de pes) es va contreure d’un -0,04%. Amb aquesta 
dinàmica, els afiliats en la branca de serveis van reduir-se 
del -2,34% el 2012, mentre que l’atur registrat d’aquesta 
branca acumulava un increment del 165,7% entre el 2007 
i el 2012. En el seu conjunt, els afiliats al règim general de 
la Seguretat Social de la comarca varen caure del -3,68% el 
2012, i l’atur registrat acumulava un increment del 171,2% 
entre el 2007 i el 2012, registre que es troba per sobre el 
català (augment del 147,4%).
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Maresme

El 2012, el PIB del Maresme es va contreure d’un -1,69% 
(davant l’1,20% del 2011), una mica més que el de Catalunya 
(-1,36%). Els resultats del 2012 reflecteixen la caiguda 
generalitzada de tots els sectors, amb especial incidència de 
la construcció (-7,92%) i el primari (-15,63%) i davallades 
menors de la indústria (-1,68%) i els serveis (-0,58%). Amb 
aquesta nova davallada, l’impacte de la crisi 2007-2012 
situa la reducció del VAB comarcal en el -6,49%, força per 
sobre la mitjana catalana (-4,03%). Aquesta major caiguda 
acumulada és conseqüència d’importants contraccions a la 
construcció (-34,08%), el primari (-26,50%) i la indústria 
(-15,18%) i un modest augment als serveis (2,17%). El 
primari el 2012 va caure per la contracció de l’agricultura 
(-19,44%), arrossegada per la reducció del VAB al sector 
de flors i planta ornamental (-35,18%), i de la ramaderia 
(-3,90%). La producció industrial es va contreure com a 
resultat de la caiguda de les manufactures (-1,83%), tot i 
el millor comportament de l’energia (2,08%). La davallada 
de les produccions industrials recull la del sector tèxtil 
i confecció (-2,28%) i l’alimentari (-0,21%), tot i l’avenç 
modest de la indústria química (1,07%). En aquest context 
productiu, els afiliats a la indústria van caure el 2012 d’un 
-3,11%, i l’acumulació de l’atur registrat al sector des del 
inici de la crisi el 2007 se situava en el 34,0%. L’accentuació 
en la caiguda de la construcció (-7,92%, davant el -4,35% 
del 2011) reflecteix, en particular, la dinàmica del sector 
residencial, on els habitatges en construcció i els iniciats van 
caure a ritmes del -53,3% i el -61,77%, respectivament. A 
aquesta davallada s’hi va afegir la de l’obra pública (-22,43%) 
i davallades, també, de la rehabilitació (-2,00%) i de l’obra 
no residencial (-2,66%). D’aquesta manera, el mercat de 
treball del sector es va reduir novament (els afiliats al règim 
general de la Seguretat Social caigueren del -26,18% el 
2012), i l’atur registrat de la construcció entre el 2007 i el 
2012 acumulava un augment del 309,2%. Finalment, la 
davallada als serveis va ser conseqüència de la caiguda tant 
dels serveis privats (-0,46%) com dels públics (-1,04%). Així, 
la branca de serveis a empreses, que aporta el 25,0% del VAB 
terciari, va presentar un modest augment del 0,93%, mentre 
que el sector de comerç (20,9% de pes) es va contreure del 
-1,03%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de 
serveis van reduir-se del -2,33% el 2012, i l’atur registrat 
d’aquesta branca augmentava d’un 151,0% entre el 2007 
i el 2012. En el seu conjunt, els afiliats al règim general de 
la Seguretat Social de la comarca varen caure el 2012 d’un 
-4,1%, i l’atur registrat total presentava un augment des del 
2007 del 132,1%, registre que es troba per sota el català 
(augment del 147,4%).
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Montsià

El 2012, el PIB del Montsià va davallar d’un -2,65% el 2012, 
més que la mitjana de Catalunya (-1,36%). Els resultats del 
2012 reflecteixen la caiguda a tots els sectors, en especial 
a la construcció (-6,19%) i el primari (-4,61%), però també 
a la indústria (-3,62%) i els serveis (-0,90%). Amb aquesta 
caiguda, l’impacte total de la crisi 2007-2012 situa la 
reducció del VAB comarcal en un notable -7,76%, força per 
sobre la davallada catalana, del -4,03%. Aquesta més intensa 
contracció recull la forta reducció del VAB de la construcció 
(-36,44%) i de la indústria (-12,33%) i els canvis de menor 
entitat a la resta de sectors (augment del 9,41% al primari 
i caiguda del -0,32% als serveis). El primari el 2012 es va 
contreure per la davallada agrícola (-5,30%), arrossegada 
per la caiguda dels cítrics (-15,46%), que no es va poder 
compensar pel registre pla de la ramaderia (-0,33%). La 
davallada industrial, de la seva banda, reflecteix la caiguda 
de les manufactureres (-3,34%), i, en especial, del VAB de 
l’energia i extractives (-12,37%). En l’àmbit manufacturer, 
destaquen les caigudes de la branca d’altres productes 
minerals no metàl·lics (-11,01%) i l’increment del paper 
i arts gràfiques (2,57%). En aquest context, els afiliats a 
la indústria van retrocedir el 2012 d’un notable -8,89%, i 
l’atur registrat del sector, acumulat des de l’inici de la crisi 
el 2007, ha augmentat d’un 185,2%. El manteniment de la 
davallada a la construcció (-6,19%, davant el -6,68% del 
2011) reflecteix, en particular, la continuïtat en la caiguda 
residencial (els habitatges en construcció i els iniciats van 
caure a ritmes del -47,8% i el -72,73%, respectivament), 
a la qual s’hi va sumar la de l’obra pública (-20,04%), de 
forma que el mercat de treball es va reduir novament (els 
afiliats al règim general de la Seguretat Social caigueren del 
-25,15% el 2012), i l’atur registrat del sector augmentava, 
entre el 2007 i el 2012, d’un notable 318,8%. Finalment, la 
davallada als serveis va ser conseqüència de la contracció 
tant dels privats (-0,56%) com dels públics (-2,10%). 
Així, el comerç, que aporta el 26,0% del VAB terciari, va 
presentar un decrement del -2,16%, mentre que el sector 
de serveis a empreses (18,3% de pes) es va contreure del 
-1,23%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de 
serveis van reduir-se del -4,97% el 2012, i l’atur registrat 
d’aquesta branca augmentava, entre el 2007 i el 2012, d’un 
318,2%. El 2012, el total dels afiliats al règim general de la 
Seguretat Social de la comarca varen caure d’un -7,72%, i 
l’atur registrat augmentava, des del 2007, d’un 277,1%, molt 
per sobre al de Catalunya (augment del 147,4%).
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Noguera

El PIB de la Noguera va davallar d’un -3,79% el 2012, un 
registre força pitjor que el de Catalunya (-1,36%), per la 
reducció general de tots els sectors, amb especial de la 
construcció (-11,99%) i el primari (-4,95%) i davallades 
menors de la indústria (-1,44%) i els serveis (-0,68%). 
Amb aquesta caiguda, la crisi 2007-2012 situa l’impacte 
acumulat en el VAB comarcal, des del 2007 al 2012, en un 
augment pràcticament nul (0,10%), un resultat sensiblement 
millor que la mitjana catalana (-4,03%), i que expressa la 
contracció de la construcció (-27,14%) i de la indústria 
(-2,66%), que està compensada per augments al primari 
(18,23%) i als serveis (5,58%). El primari el 2012 va caure 
per la contracció de l’agricultura (-9,59%), arrossegada per 
la dels cereals (-5,17%), i també per la reducció del VAB 
ramader (-0,31%), tot i el pràctic manteniment del porquí 
(0,09%). La producció industrial es va contreure com a 
resultat de la caiguda de les manufactures (-2,17%), tot i 
el millor comportament de l’energia (6,30%). La davallada 
de les produccions industrials recull l’augment del sector 
d’alimentació i begudes (0,27%) i la davallada de les 
indústries manufactureres diverses (-0,60%) i del tèxtil i 
la confecció (-3,90%). En aquest context, els afiliats a la 
indústria van caure el 2012 d’un notable -9,71%, mentre 
que l’atur registrat del sector en la crisi encetada el 2007 
ha crescut d’un 91,8% fins al 2012. L’accentuació en la 
caiguda de la construcció (-11,99%, davant el -5,80% 
del 2011) reflecteix, en particular, la negativa dinàmica 
residencial (els habitatges en construcció i els iniciats van 
caure a ritmes del -4,3% i el -11,27%, respectivament) i de 
l’obra pública (-24,60%), de forma que el mercat de treball 
es va reduir novament (els afiliats al règim general de la 
Seguretat Social caigueren del -21,24% el 2012), i l’atur 
registrat entre el 2007 i el 2012 augmentava d’un 346,8%. 
Finalment, la davallada als serveis va ser conseqüència tant 
de la caiguda dels serveis privats (-0,42%) com, també, dels 
públics (-1,34%). Així, el comerç, que aporta el 23,9% del 
VAB terciari, va presentar una reducció del -0,08%, mentre 
que els serveis a empreses (15,6% de pes) es van contreure 
d’un -0,81%. Amb aquesta dinàmica, el 2012 els afiliats als 
serveis van reduir-se del -1,69%, i l’atur registrat d’aquesta 
branca acumulava, entre el 2007 i el 2012, un augment 
del 212,28%. El 2012, els afiliats al règim general de la 
Seguretat Social de tots els sectors de la comarca varen 
caure del -5,45%, i l’atur registrat durant el període de crisi 
(2007-2012) sumava un augment del 228,0%, un registre 
que es troba força per sobre el català (147,4%).
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Osona

El 2012, el PIB d’Osona va davallar d’un -1,06%, un registre 
una mica menys negatiu que la mitjana catalana (-1,36%), 
per la contracció de l’activitat a tots els sectors: des de la 
construcció (-6,81%) i el primari (-2,08%) a la indústria 
(-0,60%) i els serveis (-0,21%). Amb aquesta caiguda del 
2012, l’impacte total de la crisi 2007-2012 situa la reducció 
del VAB comarcal en el -5,79%, més desfavorable que la 
mitjana catalana (-4,03%), reflex de la forta contracció de 
la construcció (-34,74%) i canvis de menor entitat a la resta 
de sectors (del 7,90% al primari, del -8,41% a la indústria 
i de l’1,85% als serveis). El primari el 2012 va caure per 
la contracció de l’agricultura (-8,41%), arrossegada per la 
caiguda dels cereals (-4,16%), i de la ramaderia (-0,54%), 
amb reduccions al VAB general a les produccions de porquí 
(-0,73%) i vaquí (-1,44%). La producció industrial es va 
contreure com a resultat de la caiguda de les manufactureres 
(-0,61%), a les que va acompanyar l’energia (-0,28%). La 
davallada de les produccions industrials és el resultat de les 
caigudes de la metal·lúrgia i productes metàl·lics (-6,55%) 
i del tèxtil i confecció (-2,73%), tot i els augments a la 
branca d’aliments (3,98%). En aquest context productiu, els 
afiliats a la indústria van caure del -2,48% el 2012, mentre 
que l’atur registrat del sector mostrava un creixement del 
37,5% entre el 2007 i el 2012. L’accentuació en la caiguda 
de la construcció (-6,81%, davant el -5,70% del 2011) 
reflecteix les caigudes del residencial (els habitatges en 
construcció i els iniciats van caure a ritmes del -46,6% i el 
-58,59%, respectivament), les de l’obra pública (-23,01%) 
i les de l’obra no residencial (-3,12%) i l’augment moderat 
de la rehabilitació (1,87%). D’aquesta manera, el mercat de 
treball del sector es va novament contreure (els afiliats al 
règim general de la Seguretat Social caigueren del -21,90% 
el 2012), al temps que l’atur registrat entre el 2007 i el 2012 
augmentava d’un notable 339,3%. Finalment, la davallada 
als serveis va ser conseqüència de la caiguda dels serveis 
privats (-0,01%) i, en especial, dels públics (-0,86%). Així, el 
comerç, que aporta el 23,7% del VAB terciari, va presentar 
un decrement del -0,67%, mentre que el sector de serveis 
a empreses (23,1% de pes) es va incrementar lleugerament 
(1,79%). Amb aquesta dinàmica, els afiliats als serveis van 
reduir-se del -2,60% el 2012, mentre que l’atur registrat 
d’aquesta branca avançava acumuladament des del 2007 
d’un 191,6%. El 2012, els afiliats al règim general de la 
Seguretat Social de tots els sectors de la comarca varen 
caure d’un -3,67%, i l’atur registrat entre el 2007 i el 2012 
acumulava un increment del 144,4%, en línia amb el català 
(augment del 147,4%).

-6% 

-5% 

-4% 

-3% 

-2% 

-1% 

0% 

1% 

2% 

2008 2009 2010 2011 2012 

Osona Catalunya 

-8% 

-7% 

-6% 

-5% 

-4% 

-3% 

-2% 

-1% 

0% 

Primari Indústria Construcció Serveis 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Primari Indústria Construcció Serveis 

Catalunya Osona 



83

Estimació del PIB comarcal 2011/2012

Taxa de variació real del PIB en %. 2008-2012

Creixement del PIB per sectors en %. 2012

Estructura del PIB en %. 2012

Pallars Jussà

El PIB del Pallars Jussà es va contreure el 2012 (-1,48%), 
continuant amb la dinàmica del 2011 (-1,59%), caiguda 
que reflecteix la davallada de la construcció (-6,24%) i els 
serveis (-1,08%) i augments continguts al primari (0,34%) 
i la indústria (1,62%). Amb aquesta contracció, l’impacte 
total de la crisi 2007-2012 acumula un lleuger augment 
del VAB comarcal (1,29%), un registre força més favorable 
que la mitjana catalana (-4,03%). Aquest comportament 
millor és el resultat d’una construcció que acumula una forta 
davallada (-26,83%), que queda absorbida per les millores 
acumulades des del 2007 a la resta de sectors (del 19,96% al 
primari, del 23,63% a la indústria i del 5,37% als serveis). El 
primari el 2012 va augmentar per la lleugera millora agrícola 
(1,10%), per la collita de cereals (2,04%), i, també, de la 
ramaderia (0,44%), amb augments del porquí (0,11%) i del 
vaquí (6,71%). La producció industrial va avançar suaument 
com a resultat de la caiguda de les manufactures (-1,14%) i 
el millor comportament de l’energia (3,39%). La davallada 
de les produccions industrials reflecteix el modest augment 
de les alimentàries (0,88%) i la davallada de la metal·lúrgia 
(-8,04%) i de indústries manufactureres diverses (-5,13%). 
En aquest context, els afiliats a la indústria i energia van 
caure del -9,21% el 2012, mentre que l’atur registrat del 
sector ha crescut d’un 114,6% entre el 2007 i el 2012. El 
manteniment de la caiguda de la construcció (-6,24%, 
pel -6,21% del 2011) reflecteix, en particular, la dinàmica 
del sector residencial (amb els habitatges en construcció 
i els iniciats caient a ritmes del -39,1% i el -92,31%, 
respectivament). A aquesta davallada s’hi va sumar la de 
l’obra pública (-20,76%), al temps que el 2012 els afiliats al 
règim general de la Seguretat Social caigueren del -12,39%, i 
l’atur registrat del sector acumulava un augment del 388,5% 
entre el 2007 i el 2012. Finalment, la davallada als serveis 
va ser conseqüència tant de la caiguda dels privats (-0,82%) 
com dels públics (-1,50%). El comerç (17,5% del VAB terciari) 
es va contreure lleugerament (-0,45%), mentre que el sector 
de l’administració pública (37,9% de pes) també va caure 
(-2,69%). Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca 
de serveis van reduir-se del -4,41% el 2012, i els aturats 
registrats del sector acumulaven, el 2012, un increment 
del 188,18% des de l’inici de la crisi, el 2007. En el seu 
conjunt, els afiliats al règim general de la Seguretat Social 
varen caure del -5,27% el 2012, i la comarca presentava 
un augment de l’atur registrat del 215,9% entre el 2007 i 
el 2012, registre que es troba per sobre la mitjana catalana 
(augment del 147,4%).
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Pallars Sobirà

El 2012, el PIB del Pallars Sobirà va seguir la trajectòria 
decreixent del 2011, amb una davallada del -0,90%, 
després del -0,44% de l’any anterior. Aquests resultats del 
2012 expressen la contracció de la construcció (-4,82%) 
i els serveis (-0,51%) i avenços modestos del primari 
(0,96%) i la indústria (2,57%). Amb aquesta nova caiguda, 
l’impacte total de la crisi 2007-2012 situa la reducció del 
VAB comarcal en el -1,35%, una davallada menor a la 
mitjana catalana (-4,03%), que mostra com, tot i la intensa 
caiguda de la construcció (-28,51%), la resta de sectors van, 
pràcticament, compensar-la (augment de l’1,98% al primari, 
del 19,10% a la indústria i del 5,92% als serveis). El primari 
el 2012 va augmentar pels bons resultats de l’agricultura 
(12,90%), arrossegada per les plantes farratgeres (22,04%), 
i, també, de la ramaderia (2,71%), en especial pel vaquí 
(7,27%), ja que la llet es va contreure (-0,76%). La producció 
industrial també va avançar el 2012, tant pel manteniment 
del VAB manufacturer (0,09%), com, en especial, pel bon 
comportament de l’energia (5,04%). El manteniment de les 
produccions industrials reflecteix els augments del sector de 
la fusta (1,49%) i de l’alimentació (3,00%) i davallades al tèxtil, 
confecció cuir i calçat (-2,30%), al cautxú i plàstics (-1,13%), 
a altres productes minerals no metàl·lics (-10,93%), a equip 
elèctric electrònic i òptic (-2,58%) i a material de transport 
(-3,97%). En aquest context, els afiliats al sector industrial 
van caure del -8,90% el 2012, mentre que l’atur registrat del 
sector acumula un augment de 79,3% entre el 2007 i el 2012. 
La reducció en la caiguda de la construcció (-4,82%, davant 
el -7,17% del 2011), reflecteix, en particular, la dinàmica del 
sector residencial, on els habitatges en construcció van caure 
d’un -78,4% i els iniciats creixien d’un 66,7%, encara que 
en termes absoluts, atès el reduït valor de partida, el canvi 
és pràcticament nul (des dels 6 habitatges iniciats el 2011 
als 10 el 2012). A aquesta davallada s’hi va afegir l’obra 
pública (-24,36%), de forma que els afiliats al règim general 
de la Seguretat Social caigueren d’un important -14,57% el 
2012, i l’atur registrat entre el 2007 i el 2012 acumulava 
un augment del 254,9%. Finalment, la davallada als serveis 
va ser conseqüència tant de la caiguda dels privats (-0,41%) 
com dels públics (-0,84%). L’hostaleria (37,0% del VAB 
terciari) es va contreure lleugerament (-1,16%), mentre que 
el sector de serveis a empreses (14,6% de pes) va avançar 
d’un 1,98%. Amb aquesta dinàmica del 2012, els afiliats a la 
branca de serveis es van reduir d’un -3,38%, i l’atur registrat 
d’aquesta branca acumulava des del 2007 un augment del 
120,61%. El 2012, el total d’afiliats al règim general de la 
Seguretat Social de la comarca va caure del -5,70%, i l’atur 
registrat acumulat assolia un increment del 132,0% entre el 
2007 i el 2012, per sota el català (augment del 147,4%).
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Pla d’Urgell

El 2012, el PIB del Pla d’Urgell va davallar d’un -2,90% 
(davant el 0,73% del 2011), per la contracció de tots els seus 
sectors: des de la construcció (-7,71%) i el primari (-8,61%) 
a la indústria (-1,27%) i els serveis (-0,20%). Amb aquesta 
caiguda, l’impacte total de la crisi 2007-2012 situa la reducció 
del VAB comarcal en el -4,90%, lleugerament superior a 
la mitjana catalana (-4,03%). Aquesta caiguda acumulada 
és el resultat, fonamentalment, del col·lapse de l’activitat 
a la construcció (-24,12%) i, també, de les davallades, 
encara que menors, a la indústria (-4,94%), parcialment 
compensades pels augments al primari  (1,75%) i als serveis 
(0,82%). El primari el 2012 es va contreure per la davallada 
agrícola (-14,65%), arrossegada per la de la fruita fresca 
(-30,68%), i, també, de la ramaderia (-1,18%), que reflecteix 
tant un pràctic manteniment del porquí (0,31%), com una 
davallada de l’aviram (-2,86%). La producció industrial es 
va reduir pel dolent comportament de les manufactureres 
(-1,44%), parcialment compensat per l’energia (2,88%). La 
contracció de les produccions industrials combina augments 
a les alimentàries (1,91%) i el paper i arts gràfiques (0,78%) 
amb caigudes a altres sectors, com ara el de productes 
minerals no metàl·lics (-10,38%). D’aquesta manera, el 2012 
els afiliats al sector industrial van caure del -6,56%, i l’atur 
registrat del sector acumula durant el període de crisi 2007-
2012 un augment del 102,9%. L’accentuació en la caiguda 
de la construcció (-7,71%, davant el -6,24% del 2011) 
reflecteix tant la dinàmica residencial (on els habitatges en 
construcció van caure d’un -35,82%, mentre que els iniciats 
van augmentar d’un 26,31% (tot i que els valors absoluts 
són molt modestos: 19 habitatges iniciats el 2011 i 24 el 
2012), com la reducció de l’obra pública (-22,73%), de forma 
que el 2012 els afiliats al règim general de la Seguretat 
Social caigueren del -13,63%, al temps que l’atur registrat 
del sector entre el 2007 i el 2012 augmentava d’un elevat 
366,9%. Finalment, la davallada als serveis recull la dels 
privats (-0,19%) i dels públics (-0,21%). El comerç (29,3% 
del VAB terciari) augmentà lleument (0,19%), mentre que 
els serveis a empreses (21,5% de pes) es va contreure del 
-0,74%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats de la branca de 
serveis van reduir-se del -0,27% el 2012, i l’atur registrat 
del sector acumulava un important increment, entre el 2007 
i el 2012, del 205,82%. Per al conjunt comarcal, els afiliats al 
règim general de la Seguretat Social varen caure del -3,09% 
el 2012, amb un augment de l’atur registrat del 202,0% 
entre el 2007 i el 2012,  registre que es troba per sobre la 
mitjana catalana (augment del 147,4%).
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Pla de l’Estany

El 2012, el PIB del Pla de l’Estany va davallar d’un -1,37% 
el 2012 (1,56% el 2011), per  la caiguda generalitzada de 
tots els sectors: des de la construcció (-2,36%) i el primari 
(-4,19%) a la indústria (-0,51%) i els serveis (-1,19%). Amb 
aquesta caiguda, l’impacte de la crisi 2007-2012 situa el 
VAB comarcal amb un augment acumulat de l’1,75%, un 
registre molt millor que el català (amb el -4,03% acumulat 
en aquest període), i que reflecteix una moderada caiguda de 
la construcció (-14,92%), un pràctic estancament industrial 
(-0,28%) i uns relativament importants increments del 
primari (15,15%) i els serveis (5,40%). El primari el 2012 
va caure per la contracció de l’agricultura (-10,32%), 
arrossegada per la caiguda de cereals (un -12,80%), i, 
també, de la ramaderia (-1,99%), amb reduccions al porquí 
(-0,73%) i al vaquí (-0,55%). La producció industrial es va 
contreure per la caiguda de les manufactureres (-0,87%), tot 
i el millor comportament de l’energia (3,57%). La davallada 
de les produccions industrials reflecteix tant un lleuger 
augment del sector de l’alimentació (0,49%) com caigudes 
a altres subsectors, com el de metal·lúrgia i productes 
metàl·lics (-3,76%) o el d’equip elèctric i electrònic (-1,56%). 
En aquest context, els afiliats al sector industrial van caure 
del -4,16% el 2012, mentre que l’atur registrat del sector 
acumula un creixement del 68,7% entre el 2007 i el 2012. 
L’alentiment en la caiguda de la construcció (-2,36%, davant 
el -5,54% del 2011) recull el comportament residencial, amb 
els habitatges en construcció caient encara a elevats ritmes, 
del -49,02%, i els iniciats davallant d’un -57,53%. A aquesta 
davallada s’hi va sumar la de l’obra pública (-17,09%), de 
forma que el mercat de treball es va reduir novament (els 
afiliats al règim general de la Seguretat Social caigueren del 
-13,24% el 2012), i l’atur registrat del sector augmentava 
d’un 334,0% des de l’inici de la crisi el 2007. Finalment, 
la davallada als serveis va ser conseqüència de la caiguda 
dels privats (-0,80%) i, en especial, dels públics (-2,25%). El 
comerç, que aporta el 23,8% del VAB terciari, va presentar 
una lleugera caiguda (-0,96%), a l’igual que els serveis a 
empreses (18,9% de pes), que es va contreure del -0,97%. 
Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de serveis van 
reduir-se del -2,03% el 2012, i l’augment de l’atur registrat 
d’aquesta branca des del 2007 fins al 2012 es situava en el 
164,84%. Per a tota la comarca, el 2012 els afiliats al règim 
general de la Seguretat Social varen caure del -3,98%, i el 
total de l’atur registrat acumulava, entre el 2007 i el 2012, 
un augment del 150,1%, un registre que es troba per sobre 
del català (augment del 147,4%).
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Priorat

El PIB de l’economia de Priorat va davallar d’un -4,28% el 
2012, un registre força superior al de Catalunya (-1,36%), per 
la caiguda general dels seus sectors, amb especial incidència 
de la construcció (-9,81%) i el primari (-15,29%) i davallades 
menors de la indústria (-1,05%) i els serveis (-0,44%). Amb 
aquesta nova reducció, l’impacte total de la crisi 2007-2012 
situa la pèrdua del VAB comarcal en el -5,85%, per sobre 
la mitjana catalana (-4,03%), reflex de la forta contracció 
de la construcció (-28,73%) i la prou important del primari 
(-15,26%) i canvis de menor entitat a la indústria (-3,64%) i 
als serveis (5,89%). El primari el 2012 va caure per la pèrdua 
agrícola (-16,75%), arrossegada per la del vi i subproductes 
(-27,36%) i la de fruita seca (-15,59%), parcialment 
compensades per l’increment de l’oli d’oliva i subproductes 
(16,98%); també la ramaderia (-6,21%) va contribuir a la 
davallada del primari, per les pèrdues de l’aviram (-7,15%) i 
del porquí (-0,11%). La producció industrial es va contreure 
pel negatiu comportament manufacturer (-1,72%), 
compensat en part per l’energia (5,28%). La davallada 
de les produccions industrials combina alces, com les de 
l’alimentació (2,01%) o les de la fusta (0,67%) amb pèrdues 
com al tèxtil (-6,47%). En aquest context, els afiliats al sector 
industrial van caure del -9,00% el 2012, mentre que l’atur 
registrat del sector ha crescut d’un 147,9% entre el 2007 i el 
2012. L’accentuació en la caiguda de la construcció (-9,81%, 
davant el -8,00% del 2011) recull el comportament de la 
residencial, amb els habitatges en construcció caient a ritmes 
del -47,1% i els iniciats augmentant, encara que en valors 
considerablement inferiors als anteriors al 2007 (passa dels 
2 habitatges iniciats el 2011 als 7 del 2012, molt lluny dels 
155 del 2007 o els 100 del 2006). A aquesta davallada s’hi 
va afegir la d’obra pública (-25,29%), de forma que el mercat 
de treball es va reduir novament (els afiliats al règim general 
de la Seguretat Social caigueren del -33,98% el 2012), al 
temps que l’atur registrat entre el 2007 i el 2012 mostra 
un augment del 176,7%. Finalment, la davallada als serveis 
recull el lleuger augment dels privats (0,74%) i la davallada 
dels públics (-2,43%). L’hostaleria, que aporta el 21,1% 
del VAB terciari, es va incrementar d’un 2,24%, mentre 
que el comerç (16,5% de pes) també avançava (0,28%). 
Amb aquesta dinàmica, el 2012 els afiliats als serveis van 
reduir-se del -6,37%, i l’atur registrat del terciari acumulava 
un augment, entre el 2007 i el 2012, del 143,01%. Per a 
tota la comarca, el 2012 els afiliats al règim general de 
la Seguretat Social varen caure del -9,27%, i els aturats 
registrats presentaven un increment, entre el 2007 i el 2012, 
del 162,4%, per sobre el català (augment del 147,4%).
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Ribera d’Ebre

El 2012 l’economia de la Ribera d’Ebre va davallar d’un 
2,03%, reflectint les caigudes de la construcció (-5,89%), el 
primari (-12,78%) i els serveis (-2,12%), que no van poder 
ser compensades per l’augment industrial (5,74%). Amb 
aquesta davallada, l’impacte acumulat de la crisi 2007-
2012 situa la reducció del VAB comarcal en el -7,22%, força 
per sobre la mitjana catalana (-4,03%), reflex de la forta 
contracció de la construcció (-29,13%) i caigudes de menor 
entitat a la resta de sectors (de -3,65% al primari, del -7,87% 
a la indústria i del -0,35% als serveis). El 2012 el primari 
es va contreure per la davallada agrícola (-14,69%) i també 
ramadera (-5,02%). Les pèrdues agràries reflectien la de l’oli 
d’oliva i subproductes (-4,51%) i també les de la fruita fresca 
(-20,52%) i del vi i subproductes (-22,18%), mentre que les 
de la ramaderia són una combinació d’augments al porquí 
(3,68%) i davallades a l’aviram (-6,95%). La millora industrial 
recull el resultat de la caiguda de les manufactureres 
(-2,25%) i de la forta expansió de l’energia (7,03%), mentre 
que la caiguda manufacturera expressa el comportament a 
l’alça de l’alimentació (2,62%) i les davallades de la química 
(-2,53%) i de la metal·lúrgia (-10,74%). En aquest context, 
els afiliats industrials van caure del -9,31% el 2012, mentre 
que l’atur registrat del sector acumulava un augment de 
58,8% entre el 2007 i el 2012. La lleugera accentuació en 
la caiguda de la construcció (-5,89%, davant el -5,06% del 
2011) reflecteix el desfavorable comportament residencial 
(on els habitatges en construcció van caure del -64,8% i els 
iniciats augmentaren d’un 8,33%, amb valors absoluts molt 
reduïts, des dels 12 habitatges iniciats el 2011 als 13 del 
2012)  i, també, de l’obra pública (-21,31%), de forma que el 
mercat de treball es va reduir novament (els afiliats al règim 
general de la Seguretat Social caigueren del -8,70%), mentre 
que l’atur registrat entre el 2007 i el 2012 augmentava 
del 194,4%. Finalment, la davallada als serveis va ser 
conseqüència de la caiguda tant dels privats (-2,18%) com 
dels públics (-2,02%). El comerç, que aporta el 21,8% del 
VAB terciari, va presentar un decrement del -1,22%, mentre 
que els serveis a empreses (17,9% de pes) es va contreure 
del -5,62%. Amb aquesta dinàmica del 2012, els afiliats 
de la branca de serveis van reduir-se del -18,90%, i l’atur 
registrat del terciari mostrava un augment, entre el 2007 i 
el 2012, del 166,05%. Per al conjunt comarcal, el 2012 els 
afiliats al règim general de la Seguretat Social varen caure 
del -16,12%, amb un augment de l’atur registrat del 167,5% 
entre el 2007 i el 2012, un registre que es troba per sobre el 
català (augment del 147,4%).

 

- 8%
 
 

- 6%
 
 

- 4%
 
 

- 2%
 
 

0%
 
 

2%
 
 

4%
 
 

6%
 
 

8%
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ribera d'Ebre  Catalunya 

-15% 

-10% 

-5% 

0% 

5% 

10% 

Primari Indústria Construcció Serveis 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Primari Indústria Construcció Serveis 

Catalunya Ribera d'Ebre 

10%-



89

Estimació del PIB comarcal 2011/2012

Taxa de variació real del PIB en %. 2008-2012

Creixement del PIB per sectors en %. 2012

Estructura del PIB en %. 2012

Ripollès

El PIB de l’economia de Ripollès va davallar d’un -3,55% 
el 2012 (davant el 0,22% del 2011), un registre força 
més negatiu que el català (-1,36%). Els resultats del 2012 
reflecteixen contraccions en el VAB de tots els sectors 
productius, més importants a la construcció (-15,04%) i el 
primari (-4,94%) i de menor entitat a la indústria (-1,50%) 
i els serveis (-0,51%). Amb aquesta caiguda del 2012, 
l’impacte total de la crisi 2007-2012 situa la reducció del 
VAB comarcal del període en el -4,96%, per sota la mitjana 
catalana del -4,03%. Aquesta caiguda és resultat dels efectes 
de la contracció de la construcció (-29,09%), la indústria 
(-4,46%) i el primari (-2,09%), parcialment compensada per 
l’augment acumulat dels serveis (5,05%). La davallada del 
primari el 2012 és una combinació d’augments modestos 
a les produccions agrícoles (1,10%) i davallades a la 
ramaderia (-5,86%), impulsades per la reducció del VAB a la 
producció de vaquí (-6,48%) i de porquí (-5,93%). De la seva 
banda, la modesta contracció industrial reflecteix la caiguda 
de les manufactures (-1,67%) i de l’energia (-0,27%). La 
davallada de les produccions industrials recull la del sector 
de metal·lúrgia i productes metàl·lics (-6,92%) i de l’equip 
elèctric i electrònic (-3,34%), parcialment compensada per 
la millora de les produccions alimentàries (3,44%). En aquest 
context, el 2012 els afiliats al sector industrial van caure del 
-5,76%, mentre que l’atur registrat del sector acumulava una 
davallada de -4,5% entre el 2007 i el 2012. L’accentuació en 
la caiguda de la construcció (-15,04%, davant el -7,91% del 
2011) és demostrativa de la negativa dinàmica residencial, 
on els habitatges en construcció i iniciats van caure a ritmes 
del -51,9% i el -73,33%, respectivament, reforçada per la 
davallada de l’obra pública (-25,68%). Aquesta contracció 
del 2012 va reduir novament els afiliats al règim general 
de la Seguretat Social (-17,94%), mentre que l’atur registrat 
entre el 2007 i el 2012 de la construcció sumava un 
augment del 259,1%. Finalment, la davallada als serveis 
va ser conseqüència de la caiguda dels privats (-0,07%) i, 
també, dels públics (-1,81%). El comerç, que aporta el 21,6% 
del VAB terciari, va mostrar un modest increment (0,49%), 
mentre que el sector de l’hostaleria (18,90% de pes) també 
va augmentar moderadament (1,65%) i els altres serveis 
a empreses, amb un 17,2% del VAB de serveis, queien del 
-1,06%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats als serveis es van 
reduir del -1,16% el 2012, mentre que l’atur registrat del 
terciari acumulava un augment en el període 2007-2012 
del 164,61%. El 2012, la davallada comarcal de l’afiliació al 
règim general de la Seguretat Social va ser del -4,07%, amb 
un augment de l’atur registrat del 97,0% entre el 2007 i el 
2012, inferior al català (147,4%).
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Segarra

El 2012, el PIB de la Segarra va davallar d’un -0,50%, 
reflectint la caiguda de la construcció (-7,44%), del primari 
(-1,39%) i els serveis (-0,14%), amb un lleuger increment 
de la indústria (0,92%). Tot i aquesta contracció, el canvi 
acumulat en el període de crisi situa el VAB comarcal un 
2,30% per sobre al del 2007, un increment que contrasta 
amb la caiguda catalana (-4,03%). Aquests més positius 
resultats davant la recessió significa que la contracció 
de la construcció (-29,43%) ha estat compensada pels 
augments al primari (35,77%) i els increments, menors, a la 
indústria (0,36%) i als serveis (5,87%). El 2012, el primari 
va caure modestament, tot i el lleu increment agrícola 
(0,32%), per la davallada ramadera (-3,17%), impulsada 
per la reducció de la producció d’aviram (-9,79%) i el 
pràctic manteniment del porquí (0,36%). De la seva banda, 
l’augment del VAB industrial el 2012 reflecteix l’avenç 
de les manufactures (0,87%) i, en especial, de l’energia 
(8,32%). Les produccions industrials s’incrementaren pels 
bons registres de l’alimentació (2,39%) i de l’equip elèctric 
i electrònic (0,39%), mentre que la metal·lúrgia es reduïa 
(-3,79%). En aquest context, els afiliats al sector industrial 
van mantenir-se (augment del 0,18%), mentre que l’atur 
registrat del sector ha crescut d’un 96,5% entre el 2007 i el 
2012. L’accentuació en la caiguda de la construcció (-7,44%, 
davant el -4,99% de 2011) és demostratiu de la negativa 
dinàmica residencial, on els habitatges en construcció van 
caure d’un -59,0% i els iniciats mostraren un creixement nul, 
i la de l’obra pública (-21,72%), de forma que el mercat de 
treball es va reduir novament (els afiliats al règim general de 
la Seguretat Social caigueren del -35,36% el 2012), mentre 
que l’atur registrat entre el 2007 i el 2012 acumulava ja un 
augment del 623,4%. Finalment, la davallada als serveis va 
ser conseqüència tant de la caiguda dels privats (-0,07%) 
com la dels públics (-0,32%). Els serveis a empreses, que 
aporta el 21,1% del VAB terciari, va presentar un augment de 
l’1,98%, a l’igual que el comerç (20,3% de pes), que va créixer 
d’un 1,54%, mentre que la hostaleria, amb un 11,9 del VAB, 
es reduïa (-2,99%). Amb aquesta dinàmica, els afiliats dels 
serveis van caure el 2012 d’un -1,17%, amb un augment de 
l’atur registrat d’aquesta branca del 176,76% entre el 2007 
i el 2012. En el seu conjunt, els afiliats al règim general de 
la Seguretat Social varen caure del -2,37% el 2012, mentre 
que l’atur registrat creixia, entre el 2007 i el 2012, d’un 
187,9%, per sobre el català (augment del 147,4%).
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Segrià

El 2012, el PIB del Segrià va davallar d’un -2,44% (davant 
l’1,14% del 2011), una caiguda més intensa que la mitjana 
catalana (-1,36%). Els resultats del 2012 reflecteixen 
la contracció de tots els sectors, en especial del primari 
(-14,53%) i la construcció (-7,33%), però també de les menors 
davallades de la indústria (-0,40%) i els serveis (-0,86%). 
Amb aquesta caiguda, l’impacte total de la crisi 2007-2012 
situa la reducció del VAB comarcal en el -3,62%, per sota la 
mitjana catalana (-4,03%). Aquesta davallada del VAB per la 
crisi reflecteix la forta contracció de la construcció (-30,91%) 
i el primari (-9,16%) i els canvis, de menor entitat, a la resta 
de sectors (del -3,37% a la indústria i del 2,03% als serveis). El 
primari el 2012 va caure tant per la contracció de l’agricultura 
(-19,37%), arrossegada per la fruita fresca (-25,35%), com 
per la de la ramaderia (-3,77%), amb retrocessos al porquí 
(-2,69%) i al vaquí (-0,88%). La producció industrial es va 
contreure com a resultat de la caiguda de les manufactureres 
(-0,92%), tot i el millor comportament de l’energia (6,55%). 
La davallada de les produccions pròpiament industrials és 
resultat de comportaments dispars, que van dels augments 
a l’alimentació i begudes (1,89%) a les davallades a la 
metal·lúrgia i productes metàl·lics (-8,72%) i a altres 
productes minerals no metàl·lics (-11,09%). En aquest 
context, els afiliats al sector industrial van caure del 
-5,11% el 2012, mentre que l’atur registrat del sector ha 
crescut d’un 124,1% entre el 2007 i el 2012. L’accentuació 
en la caiguda de la construcció (-7,33%, davant el  
-5,72% del 2011) reflecteix la negativa evolució de l’activitat 
residencial (els habitatges en construcció i iniciats van caure 
a ritmes del -30,37% i el -64,38%, respectivament), així com 
la de l’obra pública (-22,17%), de forma que el mercat de 
treball es va reduir novament (els afiliats al règim general de 
la Seguretat Social caigueren del -19,70% el 2012), i l’atur 
registrat durant el període de crisi 2007-2012 acumulava 
un augment del 420,5%. Finalment, la davallada als 
serveis va ser conseqüència tant de la caiguda dels privats 
(-0,89%) com la dels públics (-0,76%). La branca de serveis a 
empreses, que aporta el 22,6% del VAB terciari, va presentar 
un decrement del -0,93%, mentre que el sector de comerç 
(22,1% de pes) es va contreure del -1,13%. Amb aquesta 
dinàmica, els afiliats als serveis es van reduir del -2,46% el 
2012, mentre que, per al conjunt dels anys de la crisi 2007-
2012, l’atur registrat del sector ha crescut d’un 212,1%. El 
2012, per al conjunt del Segrià, els afiliats al règim general 
de la Seguretat Social varen caure d’un-3,94%, mentre que 
l’atur registrat total acumulava, entre el 2007 i el 2012, un 
increment del 229,6%, força superior al català (147,4%).
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Selva

El PIB de l’economia de la Selva va davallar d’un -1,92% 
el 2012 (davant el 0,45% del 2011), una mica superior als 
registres mitjans de Catalunya (-1,36%). Els resultats del 
2012 reflecteixen importants caigudes a la construcció 
(-11,16%) i al primari (-15,59%) i modestos augments 
a la indústria (0,02%) i als serveis (0,33%). Amb aquesta 
caiguda, l’impacte total de la crisi 2007-2012 situa la 
reducció del VAB comarcal en el -6,71%, per sobre la 
mitjana catalana (-4,03%), reflex de la forta contracció de 
la construcció (-35,73%) i les variacions, de menor entitat, 
a la resta de sectors (del -9,98% al primari, del -3,37% a 
la indústria i del 3,20% als serveis). El primari el 2012 va 
caure per la forta reducció agrícola (-23,57%), arrossegada 
per la caiguda de flors i planta ornamental (-32,53%), 
i, també, de la ramaderia (-2,83%), amb davallades al 
porquí (-3,03%) i modestos guanys a la llet (1,52%). La 
producció industrial es va mantenir pràcticament estable, 
per moviments de signe contrari entre les manufactures 
(0,05%) i l’energia (-0,44%). En l’àmbit manufacturer, 
mentre que el sector d’alimentació, begudes i tabac creixia 
(2,74%), a l’igual que la química (2,20%), la metal·lúrgia i 
productes metàl·lics queien fortament (-4,61%). En aquest 
context, els afiliats al sector industrial van caure del -1,67%, 
i l’atur registrat del sector acumulava el 2012 un augment 
de 82,9% des del 2007. L’accentuació en la caiguda de la 
construcció (-11,16%, davant el -9,05% de 2011) reflecteix, 
en particular, la dinàmica del sector residencial, on els 
habitatges en construcció i els iniciats van caure a ritmes del 
-51,2% i el -64,62%, respectivament. A aquesta davallada 
s’hi va sumar la de l’obra pública (-21,78%), de forma que 
el mercat de treball del sector es va reduir novament (els 
afiliats al règim general de la Seguretat Social caigueren del 
-19,14%), mentre que l’atur registrat entre el 2007 i el 2012 
acumulava un augment del 355,5%. Finalment, l’augment 
dels serveis va ser conseqüència del comportament dels 
serveis privats (0,78%), parcialment contrarestat per la 
davallada dels públics (-1,96%). L’hostaleria, que aporta el 
30,5% del VAB terciari, va presentar un augment de l’1,57%, 
mentre que el comerç (18,2% de pes) es va contreure del 
-0,68%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats als serveis van 
augmentar modestament el 2012 (0,53%), al mateix temps 
que l’atur registrat del terciari acumulava, entre el 2007 i el 
2012, un augment del 131,1%. Per al conjunt de la Selva, 
els afiliats al règim general de la Seguretat Social varen 
caure de -1,80% el 2012, al temps que l’atur registrat total 
presentava un creixement durant el període de crisi 2007-
2012 del 150,2%, registre que es troba per sobre el català 
(augment del 147,4%).
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Solsonès

El 2012, el PIB del Solsonès va davallar d’un -2,07%, 
expressant la caiguda generalitzada de tots els sectors, amb 
especial incidència de la construcció (-7,53%) i el primari 
(-2,34%), però també amb davallades, menors, de la indústria 
(-1,37%) i els serveis (-0,79%). Amb aquesta caiguda, 
l’impacte total de la crisi 2007-2012 situa la reducció del 
VAB comarcal en el -3,83%, menys que la mitjana catalana 
(-4,03%), reflex de la forta contracció de la construcció 
(-29,82%) i la indústria (-15,38%), caigudes parcialment 
compensades pel fort increment del primari (23,52%) i el 
modest augment dels serveis (4,00%). El primari el 2012 
va caure tant per la contracció de l’agricultura (-4,51%), 
arrossegada per la caiguda dels cereals (-5,57%), com de 
la ramaderia (-1,08%), sector en el que l’avenç del vaquí 
(4,22%) es va més que contrarestar per la davallada de la 
resta de branques ramaderes (l’oví va caure del -0,17%, 
el porcí del -0,37% i l’aviram del -2,86%, entre altres). La 
producció industrial es va contreure com a resultat de la 
caiguda de les manufactures (-1,28%), a la que s’hi va sumar 
la de l’energia (-3,95%). La davallada de les produccions 
industrials recull tant les davallades a altres productes 
minerals no metàl·lics (-8,09%) com els creixements de la 
fusta i suro (2,16%) i de l’equip elèctric i electrònic (2,05%). 
En aquest context productiu, els afiliats al sector industrial 
van caure del -3,06% el 2012, mentre que l’atur registrat 
del sector ha crescut d’un 200,2% entre el 2007 i el 2012. 
L’accentuació en la caiguda de la construcció (-7,53%, davant 
el -1,99% del 2011) reflecteix, en particular, la dinàmica 
del sector residencial, on els habitatges en construcció i 
els iniciats van caure a ritmes del -86,3% i el -33,33%, 
respectivament. A aquesta davallada s’hi va sumar la de 
l’obra pública (-24,69%), de forma que el mercat de treball 
es va reduir novament (els afiliats al règim general de la 
Seguretat Social caigueren el 2012 d’un -25,13%), mentre 
que l’atur registrat entre el 2007 i el 2012 acumulà un elevat 
augment del 620,0%. Finalment, la davallada als serveis va 
ser conseqüència tant de la caiguda dels privats (-0,81%) 
com dels públics (-0,75%). Els serveis a empreses, una 
branca que aporta el 23,3% del VAB terciari, va presentar un 
lleuger increment (0,13%), mentre que el comerç (18,3% de 
pes) es va contreure del -1,59%. Amb aquesta dinàmica, els 
afiliats de la branca de serveis es van reduir d’un -1,33% el 
2012, i l’atur registrat del terciari acumulava un increment, 
entre el 2007 i el 2012, del 174,2%. Per al conjunt del 
Solsonès, el 2012 els afiliats al règim general de la Seguretat 
Social varen caure d’un -5,14%, i l’atur registrat mostrava, 
en el període de crisi 2007-2012, un important augment del 
238,6%, per sobre el català (147,4%).
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Tarragonès

El 2012, el PIB del Tarragonès va davallar d’un -0,21%, uns 
resultats millors que els de Catalunya (-1,36%), reflectint 
les contraccions de la construcció (-8,38%) i el primari 
(-10,47%), la pràctica estabilitat dels serveis (-0,08%) i el 
modest creixement industrial (1,76%). Amb aquesta caiguda, 
l’impacte experimentat pel VAB del Tarragonès durant el 
període de crisi 2007-2012 encara es salda positivament, 
amb un augment el 2012 del 5,04% sobre els valors del 2007, 
un registre molt més favorable que la davallada mitjana a 
Catalunya (-4,03%). Aquesta relativament positiva evolució 
davant la crisi, tot i la forta contracció de la construcció 
(-35,11%) i el primari (-8,66%), reflecteix els importants 
augments acumulats a la indústria (32,51%), conseqüència 
fonamentalment del fort avenç del refinament de petroli, 
energia i indústries extractives (76,16%) i la moderació en 
els manufacturers (0,82%), i el modest avenç de l’1,47% 
en serveis. El primari el 2012 va caure per la contracció de 
l’agricultura (-10,19%), arrossegada pel vi i subproductes 
(-20,00%), i de la ramaderia (-6,90%), per la caiguda de 
la branca d’aviram (-7,13%). L’augment de la producció 
industrial s’explica per l’avenç de les manufactureres 
(0,37%), que reflecteixen la progressió del sector químic 
(0,95%) i de la metal·lúrgia i productes metàl·lics (0,74%), 
parcialment contrarestats per la davallada de les indústries 
alimentàries (-3,57%). També varen contribuir a l’augment 
del VAB industrial els creixement a la branca d’energia 
(2,89%). En aquest context, els afiliats industrials van caure 
del -0,02%, al temps que l’atur registrat del sector acumulava, 
el 2012 i des de l’inici de la crisi el 2007, un augment del 
108,4%. L’accentuació de la caiguda de la construcció 
(-8,38%, davant el -6,47% del 2011) és el reflex de la 
negativa dinàmica residencial (els habitatges en construcció 
van caure d’un -20,7%), tot i que els habitatges iniciats 
han començat a augmentar (252,15%), encara que des de 
valors absoluts baixos (dels 163 habitatges del 2011 als 
574 del 2012). A aquesta davallada cal sumar-hi la de l’obra 
pública (-22,66%) i, també, la de la rehabilitació (-1,65%) 
i de l’obra no residencial (-2,66%). D’aquesta manera, els 
afiliats al règim general de la Seguretat Social caigueren del 
-19,75%, mentre que l’atur registrat acumulat entre el 2007 
i el 2012 augmentava d’un 255,0%. Finalment, la davallada 
als serveis va ser conseqüència del modest augment dels 
privats (0,10%) i de la davallada dels públics (-0,67%). Els 
serveis a empreses, que aporten el 23,0% del VAB terciari, 
varen caure d’un -1,21%, mentre que la hostaleria (17,2% de 
pes) avançava d’un 3,52%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats 
de la branca de serveis van reduir-se del -0,60% el 2012, 
i l’augment de l’atur registrat d’aquesta branca se situava, 
entre el 2007 i el 2012, en el 136,3%. En el seu conjunt, els 
afiliats al règim general de la Seguretat Social varen caure 
d’un -2,06%, amb un augment de l’atur registrat del 154,0% 
entre el 2007 i el 2012, en línia amb el perfil català (147,4%).
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Terra Alta

El 2012 el PIB de la Terra Alta va davallar d’un -2,97%, 
reflectint l’acció combinada de reduccions a la construcció 
(-2,94%) i el primari (-13,97%) i modestos augments a la 
indústria (0,89%) i als serveis (0,07%). Amb aquesta caiguda, 
l’impacte de la crisi 2007-2012 situa la reducció del VAB 
comarcal en el -1,37%, força menor a la mitjana catalana 
(-4,03%), reflex de la forta contracció de la construcció 
(-18,66%) i dels canvis, de menor entitat, a la resta de 
sectors (del -5,45% al primari, del 0,28% a la indústria 
i del 7,26% als serveis). El primari el 2012 va caure per la 
contracció de l’agricultura (-16,41%), arrossegada per la 
caiguda de vi i subproductes (un -20,52%), i, també, de la 
ramaderia (-4,09%), per la davallada de l’aviram (-7,07%), 
malgrat l’alça del porquí (5,40%). La producció industrial va 
avançar perquè la modesta reducció de les manufactures 
(-0,17%) va estar contrarestada per l’elevat increment 
de l’energia (11,74%). La davallada de les produccions 
industrials reflecteix la negativa evolució dels sectors 
d’alimentació (-2,91%) i d’equip elèctric i electrònic (3,50%), 
contrarestades, parcialment, per l’augment del paper i arts 
gràfiques (4,45%). En aquest context, els afiliats al sector 
industrial van caure del -5,01%, al temps que l’atur registrat 
del sector ha crescut d’un 17,7% entre el 2007 i el 2012. La 
moderació de la contracció a la construcció (-2,94%, davant 
el -4,47% del 2011) és resultat de la dinàmica residencial 
(els habitatges en construcció i iniciats van caure d’un 
-34,5% i d’un -53,85%, respectivament) i de l’obra pública 
(-15,39%), així com de la rehabilitació, que creixia (2,39%), 
i l’obra no residencial, que davallava (-3,12%). D’aquesta 
manera, el 2012 els afiliats al règim general de la Seguretat 
Social caigueren d’un -13,76%, mentre que l’atur registrat 
entre el 2007 i el 2012 acumulava un augment del 366,8%. 
Finalment, la davallada als serveis recull el modest augment 
dels privats (0,47%) i la contracció dels públics (-1,07%). 
Així, el comerç, que aporta el 20,2% del VAB terciari, va 
presentar una reducció en el seu VAB del -2,66%, mentre 
que els serveis a les empreses (18,0% de pes) van augmentar 
modestament (1,83%). Amb aquesta dinàmica, els afiliats als 
serveis el 2012 es van reduir d’un -0,36%, i l’atur registrat 
d’aquesta branca augmentava del 170,9% entre el 2007 i 
el 2012. En el seu conjunt, els afiliats al règim general de 
la Seguretat Social varen caure del -4,61% el 2012, amb 
un augment de l’atur registrat del 141,7% entre el 2007 i 
el 2012, registre que es troba per sota la mitjana catalana 
(augment del 147,4%).
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Urgell

El PIB de l’economia de Urgell va davallar d’un -2,80% el 
2012 (davant el 0,36% del 2011), una caiguda superior a la 
de Catalunya (-1,36%). Els resultats del 2012 reflecteixen la 
contracció de tots els sectors, amb especial incidència de la 
construcció (-5,68%) i el primari (-8,90%) i amb davallades 
menors de la indústria (-1,43%) i els serveis (-1,00%). Amb 
aquesta pèrdua, l’impacte total de la crisi 2007-2012 situa 
la reducció del VAB comarcal en el -3,69%, lleugerament 
menor a la mitjana catalana (-4,03%), per la forta contracció 
de la construcció (-24,64%) i canvis de menor entitat a 
la resta de sectors (del 7,94% al primari, del -4,11% a la 
indústria i del 0,84% als serveis). El primari el 2012 va 
caure per les pèrdues en el VAB agrari (-12,51%), arrossegat 
pels cereals (-5,66%), i, també, per les de la ramaderia 
(-3,08%), amb reduccions al VAB de les branques de porquí  
(-0,69%) i aviram (-9,72%). La producció industrial es va 
contreure com a resultat de la caiguda de les manufactures 
(-1,69%), tot i el millor comportament de l’energia (3,85%). 
La davallada de les produccions industrials resumeix la 
positiva evolució del sector de l’alimentació (2,29%) i de 
l’equip elèctric (0,79%) i la contracció de la metal·lúrgia i 
productes metàl·lics (-7,30%). En aquest context, els afiliats 
al sector industrial van caure del -3,03%, mentre que l’atur 
registrat del sector acumulava, entre el 2007 i el 2012, 
un creixement del 93,7%. El manteniment de la caiguda 
de la construcció (-5,68%, davant el -5,79% del 2011) 
recull la negativa dinàmica de la construcció residencial 
(els habitatges en construcció van caure d’un -49,1%), 
tot i els primers senyals de millora (els habitatges iniciats 
augmentaren d’un 27,03%, encara que en termes absoluts 
els valors es mantenen moderats, creixent des dels 37 
habitatges del 2011 als 47 del 2012) i la caiguda de l’obra 
pública (-20,76%), de forma que els afiliats al règim general 
de la Seguretat Social caigueren del -15,63%, i l’atur registrat 
entre el 2007 i el 2012 acumulava un augment del 281,1%. 
Finalment, la davallada als serveis va ser conseqüència de la 
caiguda dels serveis privats (-1,11%) i dels públics (-0,67%). 
El comerç, que aporta el 30,5% del VAB terciari, va presentar 
una contracció del -1,06%, mentre que el sector de serveis 
a empreses (14,9% de pes) es va reduir d’un -1,09%. Amb 
aquesta dinàmica, els afiliats als serveis van reduir-se d’un 
-3,55% el 2012, mentre que l’atur registrat d’aquesta branca 
acumulava un creixement del 170,9% entre el 2007 i el 
2012. El 2012, en el seu conjunt, els afiliats al règim general 
de la Seguretat Social varen caure del -4,41%, i l’augment 
de l’atur registrat entre el 2007 i el 2012 a l’Urgell se situava 
en el 177,9%, per sobre el català (augment del 147,4%).
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Val d’ Aran

El 2012, el PIB de la Val d’Aran es va contreure lleument 
(-0,11%), molt menys que la mitjana de Catalunya (-1,36%). 
Els resultats del 2012 reflecteixen moderades caigudes 
a la construcció (-2,08%) i el primari (-2,23%) i avenços 
a la indústria (2,52%) i els serveis (0,03%). Amb aquesta 
caiguda, l’impacte total de la crisi 2007-2012 situa la 
reducció del VAB comarcal en el -1,48%, molt inferior a 
la mitjana catalana (-4,03%), reflectint que, tot i la forta 
contracció de la construcció (-42,72%), la resta de sectors 
varen pràcticament compensar-la (amb augments del 
5,10% al primari, del 15,22% a la indústria i del 8,21% 
als serveis). El primari el 2012 cau per la reducció en el 
forestal (amb un pes del 64,3%, presenta una caiguda d’un 
-6,06%), davallada que no es pot compensar pel modest 
augment agrícola (0,13%), arrossegada per la caiguda de 
cereals (un -3,32%), i l’augment de la ramaderia (6,23%), 
amb creixement del vaquí  (8,47%). La producció industrial 
va augmentar per la caiguda de les manufactures (-0,50%), 
compensada pel millor comportament de l’energia (5,30%). 
El comportament de les produccions industrials recull tant 
l’augment de l’alimentació (3,35%) com les reduccions 
de les indústries diverses (-6,35%) i de la metal·lúrgia i 
productes metàl·lics (-2,17%). En aquest context, els afiliats 
a la indústria van caure del -5,72% el 2012, mentre que 
l’atur registrat del sector ha crescut d’un 105,0% entre el 
2007 i el 2012. L’accentuació en la caiguda de la construcció 
(-2,08%, davant el -1,73% de 2011) reflecteix, en particular, 
la dinàmica del sector residencial, on els habitatges en 
construcció van caure d’un -15,4%, mentre que els iniciats 
augmenten (tot i que des de valors absoluts molt reduïts, 
des dels 6 habitatges del 2011 als 27 del 2012) i semblen 
anticipar la recuperació. A aquesta davallada s’hi va afegir 
la de l’obra pública (-25,18%), de forma que el mercat de 
treball es va reduir novament (els afiliats al règim general de 
la Seguretat Social caigueren del -18,87% el 2012), mentre 
que l’atur registrat entre el 2007 i el 2012 acumulava un 
augment del 383,8%. Finalment, la davallada als serveis va 
ser conseqüència del modest augment dels privats (0,40%) 
i la contracció dels públics (-1,61%). L’hostaleria, que aporta 
el 40,0% del VAB terciari, va presentar un increment de 
l’1,24%, mentre que el sector de serveis a empreses (13,4% 
de pes) es va contreure d’un -1,36%. Amb aquesta dinàmica, 
els afiliats en la branca de serveis van augmentar de l’1,25% 
el 2012, al temps que l’atur registrat d’aquesta branca 
acumulava, entre el 2007 i el 2012, un augment del 257,2%. 
En el seu conjunt, els afiliats al règim general de la Seguretat 
Social varen caure del -1,23% el 2012, i el total de l’atur 
registrat de la comarca mostrava un increment durant el 
període de crisi 2007-2012 del 255,8%, per sobre el català 
(147,4%).
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Vallès Occidental

El PIB de l’economia de Vallès Occidental va davallar d’un 
-1,14% el 2012, reflectint la caiguda generalitzada de tots els 
sectors, amb especial incidència de la construcció (-6,59%) 
i el primari (-4,81%), i davallades menors a la indústria 
(-1,75%) i els serveis (-0,06%). Amb aquesta contracció, 
l’impacte total de la crisi 2007-2012 situa la reducció del VAB 
comarcal en el -7,63%, força per sobre la mitjana catalana 
(-4,03%), caiguda que reflecteix tant la forta contracció de 
la construcció (-32,40%) com, en especial, de la indústria 
(-14,21%) i els canvis menors al primari (-4,10%) i als serveis 
(1,05%). El primari el 2012 es va contreure per la davallada 
tant de l’agricultura (-8,48%), arrossegada pels cereals 
(-2,76%), com de la ramaderia (-2,10%), amb avenços al 
porquí (1,37%) i reduccions al vaquí (-6,04%). De la seva 
banda, la indústria es va contreure el 2012 per la caiguda de 
les manufactures (-2,17%), tot i el millor comportament de 
l’energia (7,60%). La davallada de les produccions industrials 
recull les caigudes de la indústria química (-0,44%), de la 
metal·lúrgia i productes metàl·lics (-6,65%) i de la maquinària 
i equip mecànic (-0,59%). En aquest context, els afiliats 
al sector van caure del -5,26% el 2012, mentre que l’atur 
registrat de la indústria acumulava el 2012 un creixement, 
des del 2007, d’un 48,7%. El manteniment de la caiguda de 
la construcció (-6,59%, davant el -6,35% de 2011) recull, 
en particular, la dinàmica del sector residencial, on els 
habitatges en construcció i iniciats van caure a ritmes del 
-42,2% i el -43,53%, respectivament. A aquesta davallada, 
cal afegir-hi la de l’obra pública (-20,66%) i les davallades 
també de la rehabilitació (-1,96%) i de l’obra no residencial 
(-2,96%). D’aquesta manera, el mercat de treball del sector 
es va reduir novament (els afiliats al règim general de la 
Seguretat Social caigueren del -22,95% el 2012), mentre 
que l’atur registrat entre el 2007 i el 2012 augmentava 
d’un 363,5%. Finalment, la davallada als serveis va ser 
conseqüència del modest increment dels privats (0,07%), 
que no va poder compensar la davallada dels públics 
(-0,63%). Així, els serveis a empreses, que aporten el 30,6% 
del VAB terciari, varen presentar un augment de l’1,68%, 
mentre que el comerç (20,9% de pes) es va contreure d’un 
-0,88%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats als serveis van 
reduir-se del -1,66% el 2012, al temps que l’atur registrat 
d’aquesta branca augmentava, entre el 2007 i el 2012, 
d’un 159,2%. En el seu conjunt, el 2012 els afiliats al règim 
general de la Seguretat Social varen caure d’un -3,84%, al 
temps que s’acumulava un augment de l’atur registrat del 
141,6% entre el 2007 i el 2012,  registre que es troba per 
sota el català (augment del 147,4%).
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Vallès Oriental

El 2012, el PIB del Vallès Oriental es va contreure d’un 
-1,98%, caiguda que expressa les importants reduccions 
del VAB a la construcció (-10,23%) i al primari (-6,24%) i 
les davallades menors a la indústria (-1,57%) i als serveis 
(-0,73%). Amb aquesta nova caiguda, l’impacte de la crisi 
2007-2012 situa la reducció del VAB comarcal en el -7,37%, 
una reducció força superior a la mitjana catalana (-4,03%), 
i que reflecteix tant les importants pèrdues a la construcció 
(-34,42%) i, en especial, a la indústria (-8,88%), com els 
canvis de menor entitat a la resta de sectors (del -5,03% al 
primari i del 0,44% als serveis). El primari el 2012 va caure 
per la contracció de l’agricultura (-11,15%), arrossegada 
per la caiguda de flors i planta ornamental (-25,63%), i, 
també, de la ramaderia (-2,44%), amb reduccions del VAB 
del vaquí (-1,78%) i del porquí (-4,45%). La producció de 
la indústria es va contreure com a resultat de la caiguda de 
les manufactures (-1,65%), tot i el millor comportament 
de l’energia (0,54%). La davallada de les produccions 
industrials recull, especialment, la de la indústria química 
(-0,39%) i de la metal·lúrgia i productes metàl·lics (-6,32%), 
parcialment contrarestades per la millora de l’alimentació 
(3,12%). En aquest context productiu, els afiliats al sector 
industrial van caure del -5,22%, mentre que l’atur registrat 
del sector acumulava un augment del 79,3% entre el 2007 
i el 2012. L’accentuació en la caiguda de la construcció 
(-10,23%, davant el -8,32% de 2011) reflecteix la negativa 
dinàmica residencial, on els habitatges en construcció 
retrocediren d’un -15,5%, tot i que els iniciats ja canviaven 
de signe (augment del 16,03%, amb un increment, en termes 
absoluts, de prop 50 habitatges (dels 262 iniciats el 2011 
als 304 del 2012). A aquesta davallada, cal afegir-hi la de 
l’obra pública (-23,92%), així com el moderat creixement de 
la rehabilitació (1,17%) i la caiguda de l’obra no residencial 
(-2,79%). D’aquesta manera, el mercat de treball del sector 
es va reduir novament (els afiliats al règim general de la 
Seguretat Social caigueren del -20,37% el 2012), mentre 
que l’atur registrat, entre el 2007 i el 2012, acumulava un 
augment del 395,4%. Finalment, la davallada als serveis va 
ser conseqüència de la caiguda tant dels privats (-0,68%) 
com dels públics (-0,90%). Els serveis a empreses, que 
aporta el 26,9% del VAB terciari, va presentar una davallada 
modesta (-0,65%), mentre que el comerç (22,1% de pes) 
es va contreure d’un -1,05%. Amb aquesta dinàmica, els 
afiliats als serveis van reduir-se del -2,97% el 2012, mentre 
que l’atur registrat d’aquesta branca augmentava entre el 
2007 i el 2012 d’un 174,99%. En el seu conjunt, el 2012 els 
afiliats al règim general de la Seguretat Social varen caure 
del -5,02%, amb un increment de l’atur registrat del 165,4% 
entre el 2007 i el 2012, per sobre el català (147,4%).
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Comisión Nacional de Energía (mensual). Información 
Estadística sobre las Ventas de Energía del Régimen Especial. 
Madrid. http://www.cne.es

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (anual). Superfícies, rendiments i produccions 
dels conreus agrícoles comarcals, i fulls de previsió de 
collita a Estadístiques i observatoris. Estructura i producció. 
Estadístiques agrícoles. Estadístiques definitives. Generalitat 
de Catalunya, Barcelona. http://www20.gencat.cat/portal/
site/DAR

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (anual). Censos de bestiar. Nombre d’explotacions 
i places de bestiar. Produccions de llet. Altres produccions 
ramaderes a Estadístiques i observatoris. Estructura i 
producció. Estadístiques ramaderes. Generalitat de Catalunya, 
Barcelona. http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (anual). Avanç Renda Agrària de Catalunya 2011 
a Estadístiques i observatoris. Renda agrària. Generalitat de 
Catalunya, Barcelona. http://www20.gencat.cat/portal/site/
DAR

Departament de Territori i Sostenibilitat (anual). Activitat 
constructora. Producció a Indicadors i estadístiques de 
territori i mobilitat. Generalitat de Catalunya, Barcelona. 
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori

Departament de Territori i Sostenibilitat (anual). Mercat 
d’habitatge de nova construcció. Preu d’oferta dels habitatges 
de nova construcció a Catalunya a Indicadors i estadístiques 
d’habitatge. Generalitat de Catalunya, Barcelona. http://
www20.gencat.cat/portal/site/territori

Departament de Territori i Sostenibilitat (trimestral). 
Habitatges iniciats, acabats, per superfície i tipologia 
a Indicadors i estadístiques d’habitatge. Construcció 
d’habitatges. Generalitat de Catalunya, Barcelona. http://
www20.gencat.cat/portal/site/territori

Institut d’Estadística de Catalunya (anual). Pesca marítima. Per 
ports. Comarques, àmbits i províncies a Anuari estadístic de 
Catalunya. Agricultura, ramaderia i pesca. Pesca. Barcelona. 
http://www.idescat.cat

Institut d’Estadística de Catalunya (anual). Anuari estadístic 
de Catalunya. Sector públic. Administració autonòmica. 

Generalitat de Catalunya. Inversions reals pressupostades. 
Comarques i àmbits. Barcelona. http://www.idescat.cat

Institut Català d’Energia (mensual). Butlletí de conjuntura 
energètica a Catalunya. L’energia elèctrica a Catalunya. 
Producció bruta d’energia elèctrica en règim ordinari a 
Catalunya Generalitat de Catalunya, Barcelona. http://www.
gencat.cat/icaen

Institut Català d’Energia (mensual). Full mensual dels 
principals indicadors de l’energia a Catalunya. Generalitat de 
Catalunya, Barcelona. http://www.gencat.cat/icaen

Instituto de Comercio Exterior (mensual). Estadísticas de 
comercio exterior. Gobierno de España. Madrid. http://www.
icex.es

Institut d’Estadística de Catalunya (mensual). Indicadors de 
conjuntura econòmica. PIB. Base 2008. Oferta – Demanda. 
Barcelona. http://www.idescat.cat

Institut d’Estadística de Catalunya (mensual). Indicadors 
de conjuntura econòmica. Viatgers i pernoctacions en 
establiments hotelers. Barcelona. http://www.idescat.cat

Institut d’Estadística de Catalunya (anual). Indicadors 
d’estructura econòmica. Índex de producció industrial. Per 
seccions i divisions. Barcelona. http://www.idescat.cat

Institut d’Estadística de Catalunya (anual). Indicadors 
d’estructura econòmica. PIB. Base 2008. Oferta – Demanda. 
Barcelona. http://www.idescat.cat

Institut d’Estadística de Catalunya (anual). Ocupats i valor 
afegit brut (cost de factors). Idescat a partir de dades de 
l’enquesta industrial d’empreses de l’INE. Barcelona. http://
www.idescat.cat

Instituto Nacional de Estadística (anual). Encuesta anual de 
comercio. Madrid. http://www.ine.es

Instituto Nacional de Estadística (anual). Encuesta anual de 
servicios. Madrid. http://www.ine.es

Instituto Nacional de Estadística (trimestral). Encuesta de 
Población Activa. Madrid. http://www.ine.es

Institut d’Estadística de Catalunya (mensual). Indicadors de 
conjuntura econòmica. Indicador de clima industrial (ICI). 
Barcelona. http://www.idescat.cat

Fonts estadístiques
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Institut d’Estadística de Catalunya (mensual). Indicadors de 
conjuntura econòmica. Matriculació de turismes. Barcelona. 
http://www.idescat.cat

Institut d’Estadística de Catalunya (mensual). Índex de preus 
de consum. Barcelona. http://www.idescat.cat

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (anual). 
Trabajadores afiliados en alta laboral, según sector de 
actividad y dependencia laboral, por comunidad autónoma 
y provincia. Anuario de estadísticas del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social 2011, 2012. Gobierno de España. http://
www.empleo.gob.es

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Energía Eléctrica. 
Registro de instalaciones. Productores en Régimen Ordinario. 
Gobierno de España. http://www.minetur.gob.es

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Energía Eléctrica. 
Registro de instalaciones. Registro de Productores en 
Régimen Especial. Gobierno de España. http://www.minetur.
gob.es

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (mensual). 
Estadísticas y Balances Energéticos. Estadísticas Eléctricas 
Mensuales. Gobierno de España. http://www.minetur.gob.es

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (anual). 
Presupuestos Generales del Estado. Anexos de inversiones 
reales y programación plurianual. Distribución regionalizada 
por comunidades autónomas. Tomo I. Gobierno de España. 
Madrid. http://www.minhap.gob.es

Observatori d’Empresa i Ocupació (trimestral). Mercat 
de treball. Afiliació a la Seguretat Social. Generalitat de 
Catalunya, Barcelona. http://www20.gencat.cat/portal/site/
observatoritreball

Observatori d’Empresa i Ocupació (trimestral). Mercat de 
treball. Atur registrat. Generalitat de Catalunya, Barcelona. 
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball



www.catalunyacaixa.com/anuari2013

Anuari
Econòmic
Comarcal 2013

Una publicació del
Servei d’Estudis de CatalunyaCaixa2

0
1

3

Estimació del PIB comarcal 2011/2012

2013

A
n

ua
ri

 E
co

n
òm

ic
 C

om
ar

ca
l 2

0
1

3




