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1. Durant el primer semestre de l’any 2019, l’activitat econòmica en el context 

mundial ha experimentat una certa frenada, cosa que fa preveure que el 

creixement global en acabar l’exercici serà inferior al previst en les estimacions 

de finals del darrer any.  

2. En aquest context mundial, l’economia espanyola és de les que creix més a la 

zona euro i ho fa per sobre de la mitjana de les economies avançades. 

L’economia catalana no s’escapa d’aquesta situació. però que no amaga un 

creixement lleugerament inferior al de la mitjana de l’economia espanyola. Això 

indica que s’allunya de les regions que són el motor del conjunt d’Espanya.  

3. El tercer trimestre de l’exercici, el resultat a la zona ha estat parcialment gris. En 

aquest sentit, l’economia ha crescut de manera similar a la del conjunt català, 

continuant amb la inèrcia de períodes anteriors i sense massa expectatives ni 

seguretat pel que fa a les previsions per al futur pròxim.  

4. El nombre d’ocupats ha augmentat un 1,56% a la demarcació en comparació 

interanual, un percentatge inferior al que es va registrar el tercer trimestre de 

2018, justament quan l’estacionalitat de l’economia crea més ocupació. 

5. La taxa d’atur és superior a la zona que al conjunt català, encara que amb un 

dinamisme diferent en diversos anys. L’any 2015 la taxa d’atur de la zona 

representava el 20,8% i el 2019 el 12,2%, unes xifres que suposen una 

disminució superior als 8,5 punts. Pel que fa al conjunt català, els percentatges 

són del 17,5% i 10,9%, respectivament, i el conjunt espanyol ha passat del 21,2% 

a un 13,9%.  

6. El tercer trimestre de 2019, la contractació laboral ha augmentat un 0,81% en 

variació interanual, amb un increment del 5,56% al Camp de Tarragona que no 

ha anivellat la caiguda del 2,97% a les Terres de l’Ebre. El mes de juliol, les dues 

zones van registrar un augment del total de contractes, a l’agost aquesta xifra va 

disminuir també a les dues àrees i al setembre es va recuperar al Camp i va 

davallar notablement a l’Ebre. 

7. El nombre d’afiliacions a la Seguretat Social augmenta un 3,15%, un percentatge 

inferior al 4,03% de Catalunya. Aquesta variació equival a un augment de 9.231 

afiliats des de setembre de 2018, el 7,13% de la variació catalana, un 

percentatge que es troba més de 2 punts per sota del pes del total d’afiliacions 

de l’àrea en el conjunt català.  
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8. Entre 2018 i 2019, el nombre de societats creades augmenta de manera 

significativa fins a l’agost, després de la contenció de l’exercici anterior. En canvi, 

la capitalització disminueix, fet que provoca una reducció mitjana del capital de 

cada nova societat creada, que passa d’un valor mitjà de 38.000 euros l’any 2017 

a 29.000 el 2018 i 10.000 el 2019. Hi ha iniciatives inversores, però precaució a 

l’hora d’iniciar la capitalització de la societat, fet que comporta un cert fre de 

l’activitat de les societats, que esperen millorar les expectatives inversores. 

9. Els dos primers trimestres de l’exercici de 2019 s’observa una disminució en 
l’activitat en la construcció residencial marcada per la caiguda del nombre 
d’habitatges iniciats i acabats. Després d’una sèrie d’anys amb increments 
percentuals elevats al conjunt català i, menys regulars, a la zona, les valoracions 
corresponents a l’exercici actual són més pessimistes. 

10. El tercer trimestre, la caiguda dels preus de consum ha estat present amb un 

valor de setembre negatiu a la zona i lleugerament superior a zero als conjunts 

català i espanyol. Si considerem les dades de variació de preus a partir de l’índex 

en base 2016, s’observen uns augments moderats, ja que els indicadors varien 

més de quatre punts, però ho fan en més de tres anys.  

11. Tot i la regularitat en el funcionament de l’activitat econòmica, en considerar les 

taxes de creixement des de 2015 s’observa que el finançament bancari 

disminueix. Des del segon trimestre de 2016, els crèdits bancaris s’han reduït en 

més de 1.700 milions d’euros a l’àrea, i el segon semestre de 2019 la variació 

interanual ha estat del 2%. L’indicador d’inversió, mostra una línia de continuïtat 

des de 2016, mentre que el crèdit bancari disminueix. Les dificultats principals 

per materialitzar aquest increment sovint venen donades per la manca de 

perspectives inversores que permetin que la tònica de les inversions actuals 

passi a un altre estadi. 

12. Fins a l’agost, les exportacions han augmentat un 6,70% en variació interanual, 

mentre que les importacions ho han fet en un 11,16%. Els resultats de l’exercici 

de 2019 són molt positius si es té en compte la caiguda d’exportacions de 2018 

i el menor augment de les importacions. La dinàmica de vendes a l’exterior és 

positiva des de l’octubre de 2018 i registra augments significatius tots els mesos, 

amb l’excepció de lleugeres disminucions al febrer i l’agost. Les importacions van 

iniciar un recorregut alcista el juliol de 2018 i l’han mantingut de manera molt 

continuada, tret de les disminucions de l’abril i l’agost de l’any actual. 
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