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1. El nombre de persones ocupades ha augmentat un 0,95% a l’àrea en 
dades interanuals del segon trimestre de 2019, la variació ha estat del 
2,10% al conjunt català i del 2,38% a l’espanyol. Malgrat les 
diferències, la variació interanual de la zona experimenta un augment 
de 3.000 ocupats que contrasta amb la caiguda de l’exercici anterior. 
El nombre d’ocupats ha augmentat lleugerament en l’agricultura 
(1.000), en la indústria (3.200) i els serveis (7.300), i ha disminuït en 
8.500 persones en la construcció. En aquest període, la construcció 
registra el nombre d’ocupats més baix des de l’any 2008 

2. La taxa d’atur, del 14,16% a la zona, es troba tres punts per sobre de 
la catalana i unes dècimes per sobre de l’espanyola. Els aturats de 
llarga durada van disminuint en el seu pes en el conjunt d’aturats des 
del tercer trimestre de 2018. Aquest representen el 48,15% del total 
d’aturats de Tarragona i el 51,24% dels aturats del conjunt català, 
donades les condicions del mercat laboral de la zona és pot 
considerar que el poc augment dels actius a la zona explica la 
diferencia que pot estar en una sortida del mercat laboral per part 
d’aquest col·lectiu.  

3. En variació interanual, al primer semestre de 2019 la contractació 
laboral a la zona ha experimentat un descens del 3,88%, amb xifres 
que disminueixen tots els mesos del semestre excepte gener i abril. 
L’augment del 4,51% de les Terres de l’Ebre no ha compensat la 
caiguda del 6,02% del Camp. Al conjunt català la contractació laboral 
ha disminuït un 1,98%, dada dos punts més baixa que la que s’ha 
registrat al conjunt de la zona. 
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4.  Les dades d’afiliació a la Seguretat Social pel mes de juny de 2019 
ens indiquen un augment de 6.437 persones en el règim general i un 
descens de 46 en el de treballadors autònoms. En conjunt, el nombre 
d’afiliats ha augmentat un 2,08% al conjunt provincial, amb un 
increment del 2,27% al Camp de Tarragona i de l’1,17% a les Terres 
de l’Ebre, respectivament. La variació, tot i ser positiva a les dues 
àrees, registra uns indicadors lleugerament inferiors al del total 
català, que és del 2,34%. 

5.  La variació interanual dels centres de cotització a la Seguretat Social 
registra una caiguda del 0,65%, davant un augment del 0,26% a 
Catalunya. Els centres de cotització han disminuït tant al Camp de 
Tarragona (-0,55%) com a les Terres de l’Ebre (-1,03%), principalment 
per la reducció d’empreses de menys de cinc treballadors que s’ha 
produït en totes les comarques de la zona. Per contra, en els centres 
de cotització de sis a dos cents cinquanta treballadors, s’observen 
augments superiors als del conjunt català i pel que fa al grup 
d’empreses amb més de 251 treballadors, l’indicador es positiu 
encara que menor al català. 

6. El crèdit disminueix molt més que la dinàmica inversora, i això 
explicaria l’augment d’alternatives de finançament, principalment 
per part de les empreses, però també dels consumidors. Durant el 
primer trimestre de 2019, a la zona aquest indicador ha disminuït un 
6,58% en variació interanual i un 0,59% en comparació 
intertrimestral. Per altra banda, els dipòsits han augmentat un 5,62% 
interanualment i 0,44% intertrimestralment. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUM DE L’INFORME DE COJUNTURA DE L’ECONOMIA DEL 
CAMP DE TARRAGONA I LES TERRES DE L’EBRE 

II TRIMESTRE 2019 

 

7. Des de 2016, l’augment de preus acumulat fins al juny de 2019 ha 
estat del 4,94% a Tarragona, del 5,52% a Catalunya i del 4,82% a 
Espanya. Al mes de juny, les variacions interanuals de l’IPC han estat 
del 0,2% a la zona, del 0,7% al conjunt català i del 0,4% a l’espanyol. 
Els augments més importants s’han produït en hotels (2,3%) i altres 
béns i serveis (1,5%), mentre que la resta de grups presenten xifres 
per sota de l’1%. Es registren caigudes fortes en habitatge (-1,7%), 
parament de la llar (-1,1%), transports (-0,8%), medicina (-0,5%) i 
esbarjo i cultura (-0,1%).  

8. Les darreres dades, fins al mes de maig, mostren una millora en la 
taxa de variació interanual de les exportacions, que se situen en un 
augment del 9,56%, motivat pel fort increment que s’ha manifestat 
des de març, amb taxes de creixement de dos dígits. Les importacions 
també s’han incrementat i ho han fet en un 8,46% en taxa interanual.  
La variació interanual de la zona fins al maig de 2019 ha estat molt 
superior a la dels conjunts d’Espanya i de Catalunya, que han estat 
d’1,89% i de 2,58%, respectivament, pel que fa a les exportacions i de 
2,51% i 5,04%, respectivament, pel que fa a les importacions. 

9. Un element preocupant per a les previsions econòmiques a curt 
termini són els efectes que pot tenir el Brexit a partir del 31 
d’octubre. Pel cas de l’economia de Tarragona, el Brexit pot produir 
una disminució de clara de la demanda del turisme i dels residents 
britànics a la zona, ja que la capacitat de compra es pot veure reduïda 
per una previsible devaluació de la lliura. Les dades de comerç 
exterior de mercaderies sembla que estan més controlades, ja que 
les exportacions han anat disminuint des de 2016. Així les 
exportacions van representar el 8,46% del total el 2016 mentre que 
al maig de 2019 han estat del 6,10%. Pel que fa a les importacions 
també perdent pes relatiu d’un 3,17% el 2016 a un 2,96% el maig de 
2019. 
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10. En aquesta situació de creixement de l’activitat econòmica, el repte 
per a l’àrea són les dificultats per generar ocupació i absorbir l’atur, 
fet que determina una demanda interna amb dificultats de 
creixement i en minva el potencial. Obviar les necessàries 
transformacions estructurals —cosa que està succeint des de fa 
diversos anys, ja que no hi ha pressupostos ni pràcticament activitat 
legislativa— és un greu inconvenient. Les empreses per si mateixes 
fan esforços per ser més competitives, tal com indica l’augment 
exportador, però això no és suficient i les expectatives d’inversió 
empresarial operen amb una gran cautela. 

 

Tortosa, 3 de setembre 2019. 


