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Les deu comarques tarrago-
nines tenen una superfície de
6.308 km2, una mica menys de
la cinquena part de l'extensió
total de Catalunya. Per altra
banda, l'any 2014, la seva
població fou de 800.962 habi-
tants, que representava el
10,7% del total català. El
moderat pes demogràfic de les
comarques que formen el
Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre s'explica per
la seva menor densitat relativa
(127 habitants per km2) en
relació al conjunt de
Catalunya on la mitjana de la
densitat d'habitants per km2
arriba als 234,2 habitants. 

En termes econòmics, els
principals indicadors de la
província de Tarragona estan
per sota d'aquestes dades.
L'any 2014, la demarcació de
Tarragona comptava amb
24.115 centres de cotització,
segons els registres de la S.S.,
que representaven el 9,9% del
total català. Aquell exercici el
valor en euros de les exporta-
cions va representar l'11,7%
del total del Principat i, per
altra banda, les importacions
ascendiren al 16,2%. Aquest
major pes relatiu de les impor-
tacions tarragonines ens indi-
ca clarament l'estructura pro-
ductiva de la zona i el gran pes
de determinades branques
que importen primeres matè-
ries, sobretot l'energia i la quí-
mica bàsica. Una via més rica
per copsar l'estructura pro-
ductiva del Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre ve donada pel pes dels
ocupats en cada sector respec-
te al conjunt del país. En
aquest sentit, els ocupats a l'a-
gricultura representen el
26,5%, els ocupats a la indus-
tria el 9,1%, els ocupats a la
construcció el 14,5% i els ins-
crits al sector serveis el 9,7%
del total del sector a
Catalunya. Es tracta d'un terri-
tori amb una considerable
especialització en les tasques
del camp, que arrossega una
clara rèmora en relació a la
bombolla immobiliària, que
gaudeix d'un sector terciari en
expansió, sobretot per l'em-
penta dels serveis, i que, en
darrer terme, es resisteix a
renunciar a gaudir d'una
industria dinàmica i amb pro-
jecció de futur. Aquest són els
principals trets de l'economia
de la zona.

Després d'observar a grans
trets la realitat d'aquest terri-
tori, proposem dur a terme un
exercici més de conjuntura
per calibrar com s'apunten les
primeres manifestacions que
ens permeten ser moderada-
ment optimistes de cara a sor-
tir d'una crisi que fa molt,
massa, que dura i que està cre-

ant una marginació social de
molts sectors socials mai vista
fins ara. 

Entre juny de 2014 i de
2015, segons l'Enquesta de
Població Activa, el nombre
d'ocupats de la província de
Tarragona va augmentar un
2,29 %, mentre que a
Catalunya ho va fer un 1,15 %.
Aquesta notòria creació d'ocu-
pació ha tingut lloc, sobretot,

en el sector industrial i en la
construcció, així com en l'agri-
cultura. Per contra, el volum
d'ocupació dels serveis ha dis-
minuït un 2,33 %, donant lloc
a una disminució de 5.200
persones ocupades. En la resta
de sectors el nombre d'ocu-
pats va augmentar en 12.200

persones. És significatiu que
més del 50 % d'aquest aug-
ment ha tingut lloc en el sec-
tor industrial. 

Sembla que hem entrat en
un cicle en què s'està creant
ocupació, tot i que el nombre
actual d'ocupats de la zona
sigui inferior als ocupats l'any
2008 en 45.000 persones. Ara
bé, la nova ocupació té una
contrapartida molt preocu-
pant: el nombre de contractes
indefinits disminueix en pro-
porció al conjunt català des de
2011, mentre que la contracta-
ció temporal és, també pro-
porcionalment, molt més ele-
vada. Això ens indica que a la
zona s'ha produït una disfun-
ció en l'augment de l'ocupa-
ció. Per la forma de contracta-
ció, es manifesta una sensibili-
tat superior a l'hora de voler
ajustar plantilles en funció de
les perspectives del mercat i
de la demanda, ja que es trac-
ta d'una economia amb
importants efectes d'estacio-
nalitat. A la demarcació el 90
% dels contractes laborals són
temporals; i en dades anuals
acumulades des de 2011 s'han
portat a terme 1.027.673 con-

tractes de treball temporals,
cosa que reafirma la importàn-
cia de la temporalitat en el
mercat de treball de la zona.

La creació d'ocupació del
segon trimestre de 2015 en
dades interanuals globals i
comarcals també es pot valo-
rar amb el recompte d'afiliats
a la Seguretat Social. En
aquest cas, els resultats també
assenyalen increments (tot i
que diferents dels indicats per
l'EPA) i ressalten que la varia-
ció ha estat inferior a la catala-
na. L'augment ha estat del
2,71 % al Camp de Tarragona,
del 4,19 % a les Terres de
l'Ebre i d'un 2,96 % al conjunt
provincial, mentre que al con-
junt català ha estat del 3,58 %,
més de mig punt superior. 

Per comarques s'observa un
augment significatiu i supe-
rior a la mitjana catalana a
l'Alt Camp, el Baix Penedès, el
Montsià i la Ribera d'Ebre,
mentre que a la resta de
comarques la variació ha estat
inferior a la del Principat, tot i
que sempre positiva, amb l'ex-
cepció d'una lleugera dismi-
nució al Priorat.

L'anàlisi per sectors econò-

mics ens indica que en tots la
variació ha estat inferior a la
catalana en el conjunt provin-
cial per la menor variació en
el Camp de Tarragona. No
obstant això, els increments
han estat superiors a les
Terres de l'Ebre, on totes les
activitats excepte la construc-
ció han augmentat més que la
mitjana catalana. La variació
sectorial per comarques ens
assenyala un increment nota-
ble en la construcció, que ha
augmentat principalment a les
comarques de l'Alt Camp, el
Baix Camp, el Montsià i,
sobretot, el Baix Penedès;
també augmenta a la resta de
comarques, excepte al Priorat
i a la Ribera d'Ebre. El sector
terciari ha tingut variacions
positives en totes les comar-
ques i aquesta activitat ha
experimentat una variació
superior a les Terres de l'Ebre
per l'impuls de la Ribera
d'Ebre i el Montsià; també cal
assenyalar els augments a l'Alt
Camp, el Baix Penedès i la
Conca de Barberà al Camp de
Tarragona. L'agricultura dis-
minueix al Baix Camp, la
Conca de Barberà, el Priorat i
el Tarragonès, fet que fa que
disminueixin les variacions
globals del sector. Segons les
dades de la Seguretat Social,
l'activitat industrial -el sector

amb un augment més fort de
l'ocupació segons l'EPA- té
l'increment més baix després
de l'agricultura, ja que creix
solament un 1,68 %, mig punt
per sota la mitjana catalana,
augmenta una mica més a les
Terres de l'Ebre que al Camp
de Tarragona i se situa per
sobre de la mitjana catalana i
provincial a les comarques de
l'Alt Camp, el Baix Penedès, el
Montsià, el Priorat i la Ribera
d'Ebre.

Des del màxim assolit el
segon trimestre de 2013, la
taxa d'atur ha disminuït pro-
gressivament a l'àrea i durant
el segon trimestre de 2015 ho
ha fet en 1,62 punts en dades
interanuals. És una disminu-
ció superior a la del conjunt
català i inferior a l'espanyola.

A la província de Tarragona
el nombre d'aturats ha dismi-
nuït en 6.500 persones en
dades interanuals, tot i que
des de finals de 2011 es troba

Ocupació i atur a les comarques
de Tarragona. On ens porten les
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En el conjunt de
Catalunya, els principals
indicadors de la província
de Tarragona estan per
sota del seu pes
demogràfic
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per damunt de les 90.000 per-
sones. Si el primer trimestre
de 2013, hi havia 118.900 per-
sones aturades; a partir d'ales-
hores, la disminució ha estat
tendencial doncs el segon tri-
mestre de 2015 el nombre d'a-
turats era de 90.400 persones.
El resultat és notori tot i que la
taxa d'atur continuï sent ele-
vada, ja que supera el 20 %.
Per altra banda, el nombre
d'aturats de llarga durada o
que cerquen el primer treball
és proporcionalment molt ele-
vada, fet que en bona part ens
explica les dificultats per dis-
minuir la taxa d'atur a l'àrea 

En darrer terme, l'anàlisi
sectorial continua mostrant la
importància dels aturats de
llarga durada i dels que volen
entrar en el mercat de treball.
És un percentatge elevat, però
ha disminuït progressivament
des de 2013, any a partir del
qual es comença a observar
més dinamisme en l'ocupació
a la zona.

El nombre de persones atu-
rades s'ha reduït en tots els
sectors d'activitat excepte en
l'agricultura -el sector amb les
taxes més elevades- i la cons-
trucció: un 21,47 % en el sec-
tor primari i un 17,46 % en la
construcció, molt per sobre

del 6,15 % de la indústria i del
10,21 % dels serveis. La taxa
d'atur entre les persones que

es troben més immerses en el
mercat de treball és del 10,71
%, i el pes dels que cerquen la
primera ocupació o de les per-
sones que fa més de dos anys
que són a l'atur representa la
diferència de fins al 22,16 %.
Aquest elevat percentatge de
l'atur de llarga durada o de
persones que no han entrat en
el mercat de treball ens indica
una menor transferència de
rendes en concepte d'atur,
atès que la gran majoria dels
aturats no reben prestacions
per la seva situació laboral. 

El nombre d’aturats s’ha
reduit en tots els sectors
d’activitat, tret de 
l’agricultura i la 
construcció, que són 
els que tenen més atur


