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Pròleg 

En matèria d’economia és aconsellable no perdre la perspectiva. En general, el 

curt termini és més erràtic i està força condicionat per factors exògens, per la qual 

cosa resulta menys optimista que el llarg termini. Aquesta proposta que ens 

ofereixen els professors Joaquim Margalef i Daniel Miravet adopta una 

perspectiva temporal de llarg termini sustentada en una sèrie d’aportacions 

conjunturals fetes cada tres mesos durant molts anys.  

Es tracta d’un relat que ens permet observar, des del rigor i l’experiència, 

com, malgrat tot, les estructures canvien, encara que no sempre en el sentit que 

ens agradaria i a la velocitat que voldríem. És una anàlisi que des del curt termini 

ens proposa un recorregut pels primers anys d’aquest segle xxi, un segle que tot 

just acabem d’encetar però que, sens dubte, ens oferirà una sèrie de reptes i canvis 

radicals. Igual que el convuls segle xx, que fa poc vam deixar enrere, el segle xxi 

serà un temps de grans transformacions econòmiques, geogràfiques i socials. 

El llibre que tenim a les mans fa un balanç rigorós de la dinàmica viscuda 

per les deu comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre i, malgrat 

que encara no s’ha superat la crisi global, ens ofereix una visió optimista i 

encoratjadora del potencial que tenim com a territori per tirar endavant. 

L’anàlisi que fan els dos autors s’ocupa de les principals transformacions 

que han experimentat durant els primers anys del segle xxi les sis comarques que 

integren el Camp de Tarragona i les quatre comarques de les Terres de l’Ebre. 

Dos àmbits que tenen personalitat pròpia, però que a la vegada es necessiten per 

cohesionar el país i reclamar una major sensibilitat vers les terres del Sud. 

Malgrat el que podríem pensar, el llibre no adopta una perspectiva local de curta 

volada, sinó que, ben al contrari, reivindica el paper estratègic que ha de tenir el 

Sud del país en una Catalunya sovint massa centralista.  

Joaquim Margalef Llebaria i Daniel Miravet Arnau 

 

En aquest sentit, el paper de les terres del Sud, en particular la conurbació 

configurada a l’entorn de l’eix Reus-Tarragona, constitueix un factor clau a l’hora 

d’enriquir el país i afavorir una millor distribució de les activitats productives i 

de la població catalana. 

Fa més de deu anys que les Cambres de Comerç de Reus, Tarragona, 

Tortosa i Valls van signar un acord marc amb el Grup de Recerca d’Indústria i 
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Territori (GRIT) de la Universitat Rovira i Virgili (URV). L’objectiu del conveni 

consistia en l’elaboració d’una sèrie d’informes de conjuntura trimestrals a partir 

de la informació sobre la població ocupada i aturada que ofereix, cada tres mesos, 

l’Enquesta de la Població Activa (EPA) de l’Institut Nacional d’Estadística 

(INE). En el darrers anys, la delicada salut pressupostària de les quatre cambres 

de comerç de la demarcació provincial va donar lloc a la participació de la 

Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial, 

recolzada per la URV i la Diputació de Tarragona. Trimestre rere trimestre, ja fa 

gairebé deu anys que elaborem aquests informes. Les institucions implicades van 

considerar que era un bon moment per fer un balanç de major abast temporal 

sobre els canvis que han experimentat les comarques del Camp de Tarragona i de 

les Terres de l’Ebre.  

Si bé l’abast temporal de l’anàlisi realitzada comprèn els primers quinze 

anys del segle xxi, val a dir que el text posa l’accent en una crisi global de la qual 

poques economies s’han pogut escapar. Ens referim, com bé intueix el lector, a 

la crisi internacional que esclata l’any 2007 a l’epicentre del sistema capitalista 

—el sistema financer de Wall Street a Nova York— i arriba a casa nostra un any 

més tard.  

La crisi de l’any 2008, com l’anomenen els autors, ha trasbalsat la dinàmica 

local segons la seva dependència de les activitats més afectades per la recessió. 

En aquest sentit, al nostre litoral la crisi immobiliària va ensorrar un model de 

creixement basat en la construcció i, en particular, en la promoció de la segona 

residència.  

Seguint aquesta línia argumental, podem observar que el títol escollit per 

al llibre, L’abans i el després de la crisi de 2008 a l’economia de Tarragona, no 

és casual. Fa referència, d’una banda, a un període convuls de l’economia 

mundial que també ha tingut lloc a les terres del Sud de Catalunya, i de l’altra, 

explícitament a un abans i un després. El relat de l’anàlisi esmenta un període de 

creixement econòmic intens abans de la crisi del 2008 i, també, una recessió que 

va posar l’economia de Tarragona entre les cordes. Sense voler caure en el 

desànim, més aviat al contrari, la forta dependència vers un model turístic de 

baixa qualitat, un sector de la construcció desaforat, un sector agrari sense sortida 

i una indústria massa dependent de la química bàsica va configurar, abans de la 

crisi, un model de creixement territorial que es caracteritzava per una baixa 

productivitat i un nivell salarial moderat.  
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Les fragilitats del model de creixement territorial van passar 

desapercebudes durant el període expansiu registrat els primers anys del segle 

xxi fins a l’aparició de la crisi. La crisi, per bé i per mal, va posar en relleu les 

fragilitats d’aquest sistema econòmic, un sistema que encara no s’ha recuperat de 

la forta sotragada viscuda per la nostra economia l’any 2008. Aquesta monografia 

ofereix una explicació plausible dels motius pels quals les comarques del Camp 

de Tarragona i de les Terres de l’Ebre tenen més dificultats que la resta de 

Catalunya per trobar una nova senda de desenvolupament econòmic i social. 

Quan vam tenir accés al contingut del treball, des de la Càtedra per al 

Foment de la Innovació Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili —una 

iniciativa conjunta de la URV i la Diputació de Tarragona— vam considerar que 

calia donar-hi llum. I no sols això, sinó també encoratjar els protagonistes 

directes o indirectes del canvi territorial a difondre les seves experiències a fi i 

efecte d’incidir sobre els que ara tenen la responsabilitat d’actuar i prendre les 

decisions de futur. 

El treball dels professors Joaquim Margalef i Daniel Miravet no sols és 

recomanable per als que tinguin interès en l’economia de la demarcació de 

Tarragona, ja que els àmbits objecte d’anàlisi ultrapassen els estrictament 

econòmics, i s’hi tracten també la demografia, l’urbanisme i la formació, entre 

altres temes. És un llibre que interessa a tots aquells que volen saber al detall per 

què estem on estem. Al mateix temps, la seva lectura no sols és recomanable per 

als que estan interessats en els aspectes territorials, sinó també per als que volen 

conèixer millor la realitat geogràfica i econòmica de l’economia catalana.  

Per tot això, des de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial 

de la Universitat Rovira i Virgili vam esperonar els professors Joaquim Margalef 

i Dani Miravet a tirar endavant aquesta iniciativa. Esperem que el llibre serveixi 

per aprofundir en el coneixement del nostre passat immediat i ens ajudi a obrir 

un debat sobre les línies estratègiques que permetin, per sempre més, transitar 

cap a un model de creixement més sostenible i cohesionat territorialment i 

socialment. 

Agustí Segarra Blasco 

Director de la Càtedra de Foment de la Innovació Empresarial 

Universitat Rovira i Virgili 
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Introducció 
Ja fa alguns anys que la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la 

URV presenta cada trimestre un informe sobre l’evolució de l’economia de les 

comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. 

En estudiar amb una certa perspectiva històrica l’evolució dels indicadors 

i les anàlisis incloses en aquests informes trimestrals, hem observat una sèrie de 

canvis econòmics importants que van tenir un punt d’inflexió durant els darrers 

mesos de 2008 i el 2009. Atesa la durada de la situació, aquests canvis van 

provocar modificacions importants en les estructures productives de la zona que 

en van condicionar el creixement i les expectatives, no gaire optimistes a mitjà 

termini. 

Cal remuntar-se uns quants mesos abans de 2009 i veure què va succeir a 

finals de l’any anterior per saber els motius d’aquests canvis tan rellevants en 

l’activitat econòmica de la zona. La resposta la trobem al setembre de 2008, el 

moment de la crisi de les hipoteques fallides —també anomenades subprimes als 

EUA— i la caiguda de Lehman Brothers. 1  En un mercat financer molt 

globalitzat, aquest succés va repercutir de manera immediata en la banca europea 

i en la japonesa (no només en la nord-americana i en els seus circuits financers), 

i els seus efectes es van notar arreu com un tsunami. Per tant, hem de concloure 

que el greu problema de l’economia mundial, en el marc de la globalització 

existent al segle xxi, ha estat el creixement dels actius financers molt per sobre 

de les variacions del PIB.2 

Durant el segle xxi, el capital financer ha experimentat un creixement 2,6 

vegades superior al PIB mundial, amb un increment més gran entre 2001 i 2008 

que a partir de 2009. Aquesta expansió del capital financer comporta una 

redistribució dels preus dels actius, ja que la majoria de derivats i d’actuacions 

de futur juguen més com a perspectiva financera que no pas com a impulsors de 

l’augment del PIB. Així ho afirma Josep Ma. Bricall quan escriu: 

                                                      
1 El 15 de setembre de 2008 Lehman Brothers, un holding financer i el quart banc d’inversió dels EUA, va 

presentar fallida quan els possibles compradors van renunciar a adquirir els seus actius i no va rebre el 

recolzament del Tresor Públic (que anteriorment sí havia rescatat les entitats hipotecàries Fannie Mae i 

Freddie Mac, i el banc d’inversió Bear Stearns) per liquidar-los dos dies abans. 

2 La sèrie estadística Coordinated Portfolio Investment Survey, elaborada pel Fons Monetari Internacional, 

permet conèixer els ritmes de creixement del capital financer transnacional i comparar-los amb la variació del 

PIB.  

http://elibrary-data.imf.org/public/FrameReport.aspx?v=3&c=26593546
http://elibrary-data.imf.org/public/FrameReport.aspx?v=3&c=26593546
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«El mecanisme especulatiu apunta a un actiu financer o a qualsevol 

mercaderia (metalls, petroli, immobles, etc.) no per les seves característiques 

ni pel seu rendiment, sinó pels guanys que procura una transacció posterior 

amb aquest actiu. (...) 

En el cas del finançament d’activitats especulatives (en actius financers o 

immobiliaris, o en mercaderies), l’operació de crèdit no respon a la 

realització de nous productes ni de nova renda.»3 

Aquesta abundància d’actius financers no estimula l’economia productiva; 

al contrari, limita el crèdit al consum i a la inversió. A més, se cerca una elevada 

rendibilitat per vendre’ls, per generar actius nous o per assegurar 

palanquejaments de futur amb l’augment del posicionament en el mercat (sovint 

mitjançant l’assoliment d’un major palanquejament). Quan la base d’aquests 

actius falla, els derivats se’n ressenten i es volen traspassar. Els preus oscil·len, 

però quan s’orienten clarament a la baixa no hi ha la solvència necessària per fer 

front a vendes amb pèrdues ni desfer postures de palanquejament per trobar la 

liquiditat que permeti canviar d’actius. 

La manca de regulació inicial i d’intervenció en aquests jocs financers per 

part dels bancs centrals va fer que els agents volguessin recuperar els crèdits. 

Com que la majoria d’institucions financeres no podien retornar-los, es van veure 

atrapades. La ràpida actuació de la Reserva Federal nord-americana després de 

la fallida de Lehman Brothers va aturar i capgirar l’hemorràgia, mentre que el 

procés a la Unió Europea va posar en relleu la debilitat dels instruments del Banc 

Central per actuar de la mateixa manera. La situació s’ha anat redreçant a poc a 

poc més per equilibris polítics entre els estats de l’euro que per polítiques 

econòmiques. 

Aviat l’expansió de les onades de la crisi va arribar a la Unió Europea, que 

no estava al marge de les interrelacions amb la banca nord-americana i jugava al 

mateix joc. Els actius es van devaluar i el mercat financer —en què jugaven tant 

institucions financeres i particulars com moltes empreses que estructuraven la 

liquiditat en funció dels actius— es va col·lapsar. La morositat davant de la no-

renovació de crèdits va augmentar i això va derivar en insolvència. Aquest cercle 

es va tancar progressivament amb el traspàs de deute privat a deute públic amb 

l’objectiu de donar solvència i liquiditat als bancs.  

                                                      
3  Bricall, J. Ma. Cinco ensayos sobre la crisis y sus consecuencias sobre el estado de bienestar. RBA Libros, 

SA, Barcelona, 2013, p. 61-62. Traducció al català de l’autor. 
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Aquest canvi es va fer sense cap direcció política perquè el BCE no tenia 

els instruments necessaris i cadascun dels estats de l’euro mirava per les seves 

necessitats. Així, els estats es van ordenar en dos grups: els deutors dels països 

del sud i Irlanda, i els creditors del nord, essencialment pel posicionament de la 

banca alemanya i francesa. A poc a poc l’economia es va recuperar i la liquiditat 

del BCE va augmentar notablement, tot i que encara hi ha greus problemes de 

solvència pels excessius crèdits de morosos i impagats.4 

La dinàmica inicial va fer que la situació es volgués acceptar com a normal, 

de manera que el dèficit públic es va ajustar al 3% d’acord amb el Pacte 

d’estabilitat i creixement de la UE. Això no deixava de ser contradictori pel fet 

que el deute públic havia d’acceptar el privat per salvar el sistema financer, cosa 

que obligava a imposar reduccions del dèficit a partir de la despesa corrent i la 

inversió. Els efectes generats per aquesta dinàmica van recolzar el cicle a la baixa 

en lloc de presentar polítiques anticícliques. Tot i les crítiques generalitzades que 

va rebre aquesta mesura, la Comissió Europea i l’FMI no van cedir fins que no 

es va veure que el problema de Grècia era irresoluble d’aquesta manera. 

A Espanya l’any 2009, i sense un excessiu coneixement del que 

representava la crisi de setembre de 2008, es van plantejar polítiques keynesianes 

per augmentar la despesa en una situació de fort superàvit al sector públic. 

Aquestes actuacions van mantenir la demanda interna tot i l’explosió de la crisi 

financera, que va comportar un reajustament bancari que va provocar la 

desaparició de les caixes d’estalvi, la intervenció de l’estat en algunes d’aquestes 

caixes i un procés de concentració bancari.  

El superàvit dels comptes públics disminuïa progressivament, mentre que 

el deute i el dèficit augmentaven per la conversió del deute privat en públic i per 

l’increment de persones que requerien serveis de benestar públic. La situació va 

provocar un fort augment de la desocupació, un ajust dels serveis bàsics de l’estat 

del benestar —principalment la sanitat i l’educació—, una disminució de la 

demanda interna, l’augment dels nivells de pobresa, la disminució de la 

participació dels salaris a la renda i una caiguda del salari real per ocupat.  

La política econòmica dels darrers anys es va orientar cap a una devaluació 

interna de costos a partir d’ajustos de salaris i de foment de l’exportació, una 

mesura en què van participar moltes empreses davant de la disminució de la 

demanda interna i la possibilitat de reduir el cost laboral. A partir de 2014 la 

situació canvia: els ajustos han  
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4  Segons l’Autoritat Bancària Europea (EBA, per les sigles en anglès), al setembre de 2015 la taxa de creditors 

morosos dels 194 bancs principals de la Unió Europea era del 5,9 % de mitjana, mentre que als EUA era de 

l’1,7 % i al Japó de l’1,6 %. Les diferències entre els països de l’euro són notòries: 50 % a Xipre; 43,5 % a 

Grècia;  
20,6 % a Irlanda; 18,5 % a Portugal; 16,9 % a Itàlia; 7,4 % a Àustria; 6,8 % a Espanya; 4,2 % a França i 3,2 

% a Alemanya. 

estat suficients i es pot avançar. Aquest canvi de visió es reafirma amb la 

coincidència de més liquiditat i finançament del deute públic i privat per part del 

BCE, a més de la caiguda del preu del petroli. Aquestes dues particularitats 

activen —tot i que amb rigideses notòries— els mecanismes de recuperació, ja 

que disminueixen l’atur, el deute i el dèficit públic. 

En aquest context falta valorar el que ha succeït a les comarques de 

Tarragona i reflexionar-hi a partir de les consideracions dels informes trimestrals 

de conjuntura. Atesa la continuïtat de més de deu anys de les dades, la visió 

conjuntural permetia dur a terme una anàlisi més estructural de les 

transformacions que aquesta dinàmica ha comportat al Camp de Tarragona i a les 

Terres de l’Ebre. Les conseqüències per a una economia oberta com la de la zona 

s’havien de fer notar ràpidament. La primera observació important que la situació 

era crítica la va fer el president del Port de Tarragona, qui en la salutació de la 

memòria d’actuacions de 2008 confirma la dualitat que va tenir aquell any: 

«...una primera meitat en què es van mantenir els tràfics portuaris del 2007 i 

una segona en què la disminució de l’activitat es va fer evident, i els efectes 

de la crisi econòmica global es van notar de manera clara.» 4 

Aquesta situació de preocupació es fa palesa en una altra dada: durant el 

darrer trimestre de 2008 les exportacions van caure aproximadament un 14% i 

les importacions, un 25%. Aquest descens va continuar en tot l’exercici de 2009, 

en què es veu la ràpida incidència que la crisi financera va tenir en l’economia 

de l’àrea, amb un descens superior al 17% en les exportacions i del 30% en les 

importacions. Aquests van ser els primers avisos; posteriorment hi van haver 

d’altres més greus, que van ser més crítics per a l’equilibri social i econòmic de 

la zona, com ara la forta caiguda de l’ocupació i l’augment de l’atur. Els efectes 

van continuar sent letals: la disminució del PIB i, posteriorment, de la població, 

el tancament d’empreses i la no-creació de noves empreses, i la caiguda de la 

inversió i del crèdit en una economia amb un fort palanquejament.  

                                                      
4 Port de Tarragona. Memoria Anual. Memoria corporativa 2008. Tarragona, 2009, p. 5. 
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A la zona es va implantar una dinàmica de descens continuat dels 

indicadors de creixement, principalment els de la construcció, un sector 

important en l’economia del territori per l’ocupació i per la dinàmica 

d’acumulació autòctona que va pagar car el despalanquejament posterior. Durant 

sis anys consecutius —de 2008 a 2014— va semblar que no hi havia cap manera 

de sortir d’aquesta situació tan crítica. Per fi, al 2014 es va registrar un lleuger 

augment dels indicadors d’ocupació, i el mateix va succeir al 2015, tot i que amb 

la taxa d’atur més elevada de Catalunya (propera a la mitjana espanyola). 

En l’evolució de l’economia des de 2005 fins a 2015 s’observa un canvi 

en les expectatives de l’activitat productiva de l’àrea, que és el que volem 

analitzar en aquest llibre. Distingim sempre dues etapes: una de 2005 a 2008, de 

creixement d’un model tradicional; i una altra de 2009 a 2015, marcada pel punt 

d’inflexió de 2009 i amb un creixement durant els dos darrers anys (tot i que els 

indicadors encara estan per sota dels anys 2008 i 2009). Hem plantejat l’estudi 

d’aquests efectes i transformacions en sis capítols d’anàlisi dels indicadors i en 

un setè de reflexions de les consideracions fetes en l’anàlisi. En aquest últim 

capítol volem reflexionar sobre les possibilitats a mitjà termini de l’economia de 

l’àrea, sobre com s’ha passat d’unes perspectives de creixement que anteriorment 

es consideraven normals a uns canvis que són conseqüència d’una profunda crisi 

que no ha amainat malgrat el creixement dels dos darrers anys, ja que encara no 

s’han recuperat opcions d’inversió ni reflexions de futur. 

El primer capítol se centra en l’evolució de la base demogràfica de la zona, 

la qual no ha quedat al marge de la dinàmica socioeconòmica que s’hi ha donat. 

La piràmide d’edats de la zona presenta un clar envelliment, amb una forta 

disminució de les persones d’entre 25 i 35 anys. Es tracta d’un segment amb 

dificultats per trobar feina en un mercat de treball molt estacional i que fa un ús 

excessiu dels contractes temporals. Cap al final del període sembla que només la 

immigració pot capgirar aquesta línia de descens de població. D’altra banda, la 

població es concentra a les àrees urbanes, on hi ha més serveis i més expectatives 

de trobar feina.  

Tenint això en compte, considerem que les pautes demogràfiques que 

permeten incrementar la població estan estretament vinculades al creixement 

econòmic i a un augment de les taxes d’activitat. Això facilita la consolidació 

d’una població estable a l’àrea que potencia, mitjançant canvis en les condicions 

socials, un creixement tant vegetatiu com migratori. 
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Al segon capítol s’estudia l’evolució del PIB fins al 2013 per sectors 

(segons dades de l’INE). A partir d’aleshores hem fet una valoració global en 

funció del creixement espanyol i català, i dels seus condicionants d’ocupació i 

exportació. El més notori d’aquesta valoració és que el PIB nominal de l’àrea 

encara és inferior al de 2008. L’economia s’ha terciaritzat i la indústria està 

fortament sustentada en la indústria bàsica, fet que aporta una certa constància a 

aquest PIB, ja que abraça el 75% de la producció elèctrica catalana.  

En la productivitat per ocupat s’observa una dualitat: aquest indicador és 

molt elevat a la indústria bàsica, a la manufacturera, a la química i en alguna gran 

empresa auxiliar d’automoció, però a la resta d’activitats és molt inferior. 

L’economia de l’àrea va créixer amb l’augment de la productivitat per ocupat 

durant el període de crisi, en què hi haver un descens de la producció i de 

l’ocupació. Aquesta dada indica, en part, les poques inversions fetes els darrers 

anys. 

L’anàlisi del creixement econòmic es complementa amb el del sector 

exterior de mercaderies. Al tercer capítol es detallen els canvis que s’han produït 

en aquesta activitat, tant pel que fa a l’exportació com a la importació. Podem 

considerar que a partir de 2011 les vendes a l’exterior s’estabilitzen al voltant 

dels 7.000 milions d’euros, mentre que anteriorment estaven per sota dels 5.000. 

Per tant, hi ha hagut un esforç exportador important al qual s’han afegit moltes 

empreses mitjanes que actualment confien tant en aquest mercat com en 

l’interior. D’altra banda, a partir de 2010 les elevades dades de les importacions 

es van estabilitzar, cosa que determina el dèficit clàssic de la balança comercial 

de la zona, però a partir de mitjan 2014 el valor de les importacions va caure com 

a conseqüència de la caiguda dels preus del petroli. La dinàmica és diferent a la 

d’abans de 2009: les exportacions creixen i es diversifiquen, mentre que les 

importacions disminueixen.  

Al quart capítol s’estudien els canvis en l’estructura empresarial, que 

consisteixen principalment en una contundent disminució d’empreses per 

tancaments voluntaris o processos concursats a partir de 2009. Així, el nombre 

d’empreses de 2005 és superior al de 2015. La disminució del nombre d’unitats 

productives va afectar principalment el sector de la construcció i derivats, però 

també molts serveis i indústries principalment orientats al mercat interior. 

Algunes empreses han trobat equilibris i sortida en l’exportació, i s’han 

consolidat com a exportadores regulars més que no pas puntuals.  
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La dinàmica de la crisi ha tallat el finançament extern, principalment els 

crèdits bancaris, de manera que els empresaris actuen amb prudència davant 

noves inversions que comporten un risc excessiu per a recursos propis que no 

tenen o bé no troben la motivació per confiar en aquestes inversions davant del 

risc que impliquen. En aquesta situació els augments de producció 

s’aconsegueixen fent un ús intensiu dels equips existents; hi ha una major 

utilització d’aquests, que es complementa amb més ocupació, però no s’observa 

un augment de la productivitat per ocupat. Aclarim que la situació és en principi 

de transició, però com que les empreses no fan noves inversions, la 

modernització i el creixement de l’estructura productiva de la zona es veuen 

condicionats. 

Al cinquè capítol es valora el mercat de treball de l’àrea a partir dels 

treballadors ocupats, dels aturats, de la contractació i del capital humà. El 

funcionament d’aquest mercat porta a una realitat que es pot resumir en tres 

aspectes (sobretot a partir de 2011): la disminució dels ocupats, l’augment de 

l’atur i la contractació temporal i precària. Això té diversos efectes indirectes 

importants, com ara la disminució de les rendes salarials i de la demanda interna, 

la infravaloració del capital humà existent, l’emigració dels joves i el desequilibri 

social que la situació genera. Abans de 2009 aquesta situació era pràcticament 

desconeguda, però a partir d’aleshores tots aquests elements guanyen 

protagonisme en la realitat social de l’àrea i tenen conseqüències importants. En 

aquest apartat expliquem que l’ajust de l’activitat productiva en costos i, sobretot, 

l’ajust laboral dificulten l’absorció del capital humà de l’àrea. 

En aquesta conjuntura el personal més preparat i sense massa opcions a la 

zona, principalment els joves, té una elevada propensió a emigrar. La situació ha 

millorat lleugerament des de 2014, però l’estat crític del mercat de treball de 

l’àrea —amb una forta dualitat entre els tipus de contractes, marcada per una taxa 

de contractes fixos respecte del total de les més baixes de Catalunya— determina 

una precarietat en l’ocupació agreujada per la significació de l’atur de llarga 

durada, que supera àmpliament el 50%. Després d’una llarga crisi que ha afectat 

l’ocupació i l’atur, aquesta situació no dóna peu a l’optimisme (tampoc la millora 

dels darrers mesos).  

Al sisè capítol s’analitza la significació que en aquest marc han tingut les 

tres principals activitats econòmiques, que constituïen la base de la creació de 

riquesa i l’acumulació de recursos al territori abans de 2008: la construcció, el 

turisme i la indústria química. 
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Els tres sectors s’han estudiat a partir dels canvis estructurals que s’hi han 

produït, tot i que l’objectiu de l’anàlisi no era tant oferir una visió estructural de 

la realitat de cadascun com poder discernir si les profundes transformacions 

ocorregudes durant els anys de crisi econòmica permetran continuar considerant-

los en un futur com les peces bàsiques de l’engranatge econòmic del territori, 

capaces d’aglutinar els recursos necessaris en els processos d’acumulació per 

poder orientar l’àrea cap a inversions que en reconstrueixin el teixit productiu.  

Atesa la situació, cal reflexionar sobre l’economia de la zona, col·laborar 

en aquest procés d’ajudar a millorar la realitat i, sense pretensions, cercar alguns 

aspectes que puguin ajudar a prendre decisions per al futur. Al darrer capítol, i a 

mode de cloenda, ens arrisquem en aquest sentit. A més de tota l’anàlisi duta a 

terme a les pàgines i als capítols anteriors, hem tingut en compte també informes 

i estudis de perspectives de futur per a la zona que potser es van fer en altres 

situacions més optimistes, però que poden aportar aspectes vàlids per al futur 

immediat, tot i el menor optimisme amb què es viu ara respecte del 2005 (el 

primer any del període analitzat).  

Per complementar aquesta introducció, afegirem aquesta reflexió que fem 

al darrer capítol: el principal actiu de la zona és el seu capital social, que 

possibilita el funcionament de les coses i permet plantejar opcions de futur. 

L’economista nord-americà Joseph Stiglitz ens recorda la importància del capital 

social quan afirma: 

«El capital social és l’adhesiu que manté les societats unides. Si els individus 

creuen que el sistema econòmic i polític és injust, l’adhesiu no actua i les 

societats no funcionen bé.»5I cal dir que el valor d’aquest actiu és molt 

important per a la zona. 

Joaquim Margalef Llebaria Daniel 

Miravet Arnau 

                                                      
5  Stiglitz, J. E. El precio de la desigualdad. El 1 por ciento de la población tiene lo que el 99 por ciento necesita.  

Taurus (Taurus Pensamiento), Madrid, 2012, p. 177. Traducció al català de l’autor. 
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1. Canvis demogràfics de 2005 a 2015 
La dinàmica demogràfica que té lloc en una societat resident en un espai 

determinat ens dóna una idea molt clara de la realitat que s’hi viu i dels canvis 

econòmics que s’hi produeixen. La població varia i es modifica lentament, i 

potser és per aquest ritme lent que les dinàmiques que genera semblen 

imperceptibles per a les persones. Ara bé, atesa la significació dels canvis 

demogràfics, aquests es fan notar a mitjà i llarg termini, i sovint condueixen a 

situacions difícils de reorientar.  

Sense arribar a situacions extremes, quan els efectes de les dinàmiques 

poblacionals no són tan crítics també condicionen els canvis econòmics, ja que 

generen rigideses no només des del punt de vista del mercat de treball i consum, 

sinó també pels desequilibris socials que poden implicar. La crisi que es va 

encetar l’any 2008 ha tingut efectes sobre la base demogràfica de les comarques 

del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. 

Alfred Sauvy en el seu llibre La población: su evaluación, movimientos y 

leyes utilitza una frase introductòria que manté la seva vigència i continua sent 

pertinent per recordar-la en el context que ens trobem. Tot i això, cal mantenir 

les distàncies amb les seves paraules, ja que l’economia del Camp de Tarragona 

i de les Terres de l’Ebre és molt oberta i està interrelacionada amb l’exterior. A 

més, la crisi de 2008, tot i ser un punt de canvi de cicle important, no va ser tant 

un dels «esdeveniments històrics profunds» de què parla l’autor per la seva 

incidència en la demografia.  

«La lentitud dels fenòmens demogràfics els carrega de conseqüències, 

alhora que els escamoteja de l’atenció dels contemporanis que els 

viuen. La majoria dels esdeveniments històrics profunds s’expliquen 

mitjançant fenòmens poc coneguts de població.»6 

En el decurs dels deu anys transcorreguts entre 2005 i 2015, la base 

demogràfica de la zona ha experimentat una doble dinàmica. El punt actual és 

una inflexió de la situació que va iniciar-se a partir de 2009 i no deixa de ser 

novador pel canvi que representa. Volem destacar tres aspectes que tindrem 

presents al llarg d’aquesta anàlisi: 

                                                      
6  Sauvy, A. La población: su evaluación, movimientos y leyes. Oikos-Tau, SA, Vilassar de Mar, 1991, p. 131. 

Traducció al català de l’autor. 
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· A partir de 2010, la població de la zona disminueix, un fenomen que 

no s’havia observat des de finals de la dècada de 1950. 

· El saldo migratori canvia i la zona passa de ser receptora d’immigrants 

a ser una àrea amb emigració. 

· La població envelleix, un fenomen que és general a les societats 

europees actuals, però que en un marc d’emigració pot tenir 

conseqüències importants sobre la base demogràfica.  

Malgrat aquests aspectes, cal tenir en compte que l’economia de l’àrea té 

uns indicadors d’obertura elevats, una estructura empresarial significativa, unes 

pautes de consum i de serveis modernes, i un capital humà qualificat. Això fa 

que la situació que s’ha observat arran de la crisi de 2008 pugui canviar 

significativament si s’inicia una dinàmica de canvi en els paràmetres econòmics 

actuals, que poden impulsar un marc demogràfic diferent del que els darrers anys 

ha estat modificant la seva estructura tradicional.  

En aquest capítol s’analitza la dinàmica demogràfica de la zona durant el 

període de 2005 a 2015 amb relació a l’economia de l’àrea i als seus efectes 

territorials, i es destaca la rellevància dels efectes de finals de 2008 en la realitat 

demogràfica. 

1.1 La variació de la població. El creixement 

vegetatiu i la migració 

Durant el període de 2005 a 2015, la població de Tarragona va augmentar un 

1,19% anualment, mentre que la de Catalunya ho va fer un 0,63%.  

Les xifres assenyalen un increment important, però aquest dinamisme va 

tenir un punt d’inflexió el 2009: a partir d’aquest any, el creixement va passar de 

percentatges positius superiors al 3% a percentatges negatius al voltant del 2%, 

amb una pèrdua continuada de població des de 2012. Aquest fenomen va ser 

similar al conjunt català, tot i que a Catalunya es van mantenir els percentatges 

positius fins al 2010, quan es va iniciar un descens similar.  

Com a conseqüència del creixement econòmic de la zona, la taxa de 

creixement anual fins a l’any 2009 va ser molt significativa, però a partir 

d’aleshores es va trencar aquesta dinàmica de creixement i l’impuls demogràfic 

associat. Això va fer disminuir les expectatives d’ocupació principalment en dos 
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col·lectius: els estrangers i els joves, un fet que va comportar la disminució de la 

població. 

Quadre 1.1. Variació de la població a Tarragona i al conjunt català  (a 

data 1 de juliol de l’any corresponent) 

 Tarragona  Catalunya  

Any  Total Homes   Dones  Total Homes   Dones 

2015 792.126 396.430 395.696 7.398.523 3.625.066 3.773.457 

2010 800.618 405.237 395.381 7.477.257 3.707.437 3.769.820 

2005 703.579 356.082 347.496 6.944.211 3.440.369 3.503.842 

Variació 

absoluta 
 Total Homes   Dones  Total Homes   Dones 

2015-

2010 
-8.492 -8.807 315 -78.734 -82.370 3.637 

2010-

2005 
97.039 49.154 47.885 533.046 267.068 265.978 

Variació 

interanual  
 Total Homes   Dones  Total Homes   Dones 

2015-

2010 
-0,21 -0,44 0,02 -0,21 -0,45 0,02 

2005-

2010 
2,62 2,62 2,62 1,49 1,51 1,47 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

El dinamisme d’aquesta base demogràfica planteja discrepàncies si 

s’analitza per sexes, no tant durant el període de creixement, sinó durant el de 

disminució. En primer lloc, entre 2005 i 2010 la taxa d’homes era igual a la del 

total de dones, amb un increment en termes absoluts equivalent al del conjunt 

català. A partir de 2010, el descens del nombre d’homes va ser d’un 0,44% anual 

acumulatiu, mentre que el nombre de dones es va estabilitzar amb un lleuger 

augment del 0,02%. Al conjunt català es va produir un fenomen similar, tot i que 

cal destacar que l’any 2005 a Tarragona hi havia 8.500 homes més que dones, 

mentre que al total de Catalunya la diferència era de 63.000 dones més que 

homes. Al 2015, la diferència entre homes i dones a Tarragona va ser de 750 

homes més que dones, mentre que al conjunt català les dones van superar els 

homes en prop de 150.000 indivídues. 

En termes percentuals, això implica una major presència d’homes a la 

zona, que representen més del 50% del total de la població. En canvi, al conjunt 

català el fenomen s’inverteix i predominen les dones, que representen més del 
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51% de la població de l’any 2015. Aquesta diferència en la composició de la base 

demogràfica per sexes entre les dues àrees territorials permet explicar millor 

l’augment de la població que es va produir abans del 2010 a Tarragona, ja que 

va ser motivat per causes d’ocupació entre els homes. Cinc anys després, es va 

produir un descens causat per un corrent emigratori superior entre els homes i 

unes possibilitats d’assentament millors de l’emigració femenina.  

Gràfic 1.1. Variació interanual de la població 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat 

Gràfic 1.2. Variació interanual de la població a Tarragona.   
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Dades semestrals 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

El moviment migratori és el factor que explica, en bona part, el fort 

augment de població entre 2005 i 2010, amb taxes anuals acumulatives del 

2,62%, i també la disminució a partir d’aleshores i fins a 2015, amb una taxa de 

-0,21%. La significació de la dinàmica migratòria ens explica aquesta diferència 

en la composició per sexes. 

El mercat de treball va ser l’element més determinant per a la realitat 

migratòria de la zona. El tipus de treball ofert a l’àrea estava vinculat 

essencialment amb la construcció i això va determinar l’arribada d’un flux de mà 

d’obra principalment masculina, que posteriorment es va complementar 

progressivament amb una demanda de mà d’obra femenina per cobrir serveis 

com ara l’assistència a la llar i els complements turístics. També cal tenir present 

un altre factor que existeix en els moviments migratoris: la reunificació familiar 

que es produeix a partir de l’arribada del primer membre d’una família, qui 

normalment ve incentivat per motius laborals.  

Al quadre 1.2 es pot observar la divisió de la població per sexes i 

nacionalitat. Les dades del quadre indiquen que entre la població espanyola i els 

emigrats americans i d’altres nacionalitats europees hi ha un predomini del sexe 

femení, mentre que en el cas d’altres procedències —com ara l’Àfrica, Àsia i 

altres països de la UE— hi ha un cert predomini masculí. Al quadre també 
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s’indica la significació relativa per nacio- nalitat de la població resident i 

s’observen les variacions percentuals corresponents entre els dos períodes, 

causades essencialment per l’augment de persones de la UE, de la resta d’Europa, 

de l’Àfrica i d’Àsia.  

Quadre 1.2. La nacionalitat de la població 

  2015 2009  2005  

  Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones 

Espanyols 84,88 42,23 42,65 81,89 40,73 41,16 88,64 44,00 44,64 

Europeus (sense 

Espanya) 5,47 2,86 2,61 6,57 3,59 2,97 3,92 2,16 1,76 

Resta 

d’Europa 
1,09 0,48 0,61 0,98 0,48 0,50 0,66 0,33 0,33 

Africans 5,21 2,91 2,30 5,73 3,59 2,14 3,52 2,36 1,16 

Nord-

americans 
0,09 0,04 0,05 0,09 0,04 0,05 0,07 0,03 0,04 

Centre-americans i 

caribenys 0,38 0,16 0,22 0,42 0,18 0,24 0,26 0,11 0,15 

Sud-

americans 
1,86 0,82 1,05 3,37 1,57 1,81 2,43 1,12 1,31 

Asiàtics 1,02 0,60 0,42 0,95 0,65 0,30 0,49 0,35 0,14 

Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Total 100,00 50,09 49,91 100,00 50,84 49,16 100,00 50,47 49,53 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

El percentatge de residents amb nacionalitat estrangera va passar de 

l’11,36% de la població l’any 2005 a un 18,11% el 2009. A partir de 2009 aquesta 

xifra va perdre pes relatiu fins a representar el 15,12% l’any 2015. Aquestes 

variacions són importants i en nombre van representar passar de 119.901 

residents no espanyols el 2005 a 143.799 el 2009, un increment proper al 20% 

que equival al 137,32% de l’augment demogràfic del període. Contràriament, 

entre els anys 2009 i 2015 la població espanyola va disminuir en 828 persones 

davant d’una disminució de 23.898 no espanyols. Això explica el ràpid descens 

de la població a la zona. 

Segons les dades de l’Idescat (que ens permeten aproximar-nos més a la 

situació del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre), durant el període 2005-

2009 el saldo migratori de la província va ser positiu, concretament de 99.104 

persones, un 20,82% del total català. Contràriament, entre 2010 i 2014 el saldo 

va ser negatiu (-3.803 persones) i va representar un 40,27% del saldo migratori 
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de -9.444 persones al conjunt de Catalunya. Les Terres de l’Ebre van significar 

el 18,47% del saldo migratori entre 2005 i 2009, i el 100% de la pèrdua de 

població durant el període de 2010 a 2014, amb un saldo migratori negatiu de 

5.275 persones (equivalent al 55,85% del conjunt català). Per la seva banda, la 

població al Camp de Tarragona durant el període va augmentar lleugerament en 

1.427 persones. Podem afirmar, doncs, que l’emigració va afectar més la base 

demogràfica de les Terres de l’Ebre que la del Camp de Tarragona. 

Des de 2008 fins al segon semestre de 2015, les comarques de Tarragona 

van rebre 95.288 persones d’altres províncies espanyoles, principalment (i amb 

diferència) de Barcelona (48,6%), seguida de Lleida (4,80%), Castelló (4,41%) i 

Madrid (4,50%). Per contra, 96.280 persones residents a la zona van emigrar a 

altres províncies.  

La principal receptora va ser la de Barcelona (53,50%), seguida de Lleida, 

Madrid i Castelló amb unes xifres similars a les d’immigració. En tots dos 

moviments migratoris, les províncies implicades són limítrofes i tenen 

moviments metropolitans (com en el cas de Barcelona) o moviments d’anada i 

retorn, principalment pel que fa a la població estrangera. 

Cal tenir en compte que aquest col·lectiu té més mobilitat i sol estar 

motivat per les expectatives de treball. D’altra banda, tenen més capacitat de 

desplaçament, ja que en general no inverteixen grans quantitats de diners en la 

llar amb la idea de permanència. Amb relació a l’estranger, des de 2008 han 

emigrat 71.601 persones i n’han immigrat 55.571. Per tant, el saldo queda a favor 

de l’emigració (16.000 persones més). Aquesta xifra afegida a les 1.000 persones 

que s’han desplaçat interprovincialment resulta en un saldo migratori negatiu 

acumulat de 17.000 persones en 7 anys. 

Es tracta d’un fenomen nou a l’àrea des de la dècada de 1950. El 

creixement i les perspectives econòmiques atreien població d’altres provincies, 

tot i que moltes famílies de l’àrea van patir un trasbals camp-ciutat quan van 

abandonar les tasques agrícoles per treballar en un sector turístic naixent o bé en 

una activitat industrial centrada principalment en la química (totes dues activitats 

localitzades al nucli central i costaner del Camp de Tarragona). Tanmateix, fa 8 

anys que aquesta dinàmica es va modificar. Si tornem a la reflexió d’Alfred 

Sauvy sobre la imperceptibilitat dels moviments demogràfics i la poca atenció 

que reben per part de la població, veiem la significació de les seves paraules: 

quant aquests moviments inicien una dinàmica, és difícil de modificar-la.  
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Com s’ha comentat anteriorment, els saldos migratoris tenen una elevada 

correlació amb la realitat i amb el creixement econòmic de l’àrea, tot i que 

segurament trobaríem altres motius per explicar aquestes dinàmiques (com ara 

persones jubilades que canvien de lloc de residència per millorar la seva renda o 

qualitat de vida, estudiants que es desplacen per continuar amb els estudis o 

població en edat de treballar, que és el grup amb més incidència en aquesta 

realitat econòmica). En aquest sentit, hem extret les dades d’emigració de la zona 

per edats dels saldos demogràfics que publica l’INE des de 2008. Si ens centrem 

en la franja de divuit a trenta anys, podem observar que 20.225 persones van 

emigrar a l’estranger entre 2008 i 2015. Això ens permet valorar el descens 

d’aquest segment de població en la piràmide d’edats entre el 2009 i el 2015, que 

va ser de 35.458 persones, i concloure que un 57% d’aquest descens rau en el fet 

que van emigrar a l’estranger. La pèrdua de població jove és un fet problemàtic 

que comporta un envelliment de la base demogràfica que té efectes econòmics 

importants si la base no es recupera. Quan això passa en una societat, a banda de 

produir-se una problemàtica econòmica específica, succeeix també el que explica 

Sauvy en aquest fragment de La población: 

«Per severes que siguin les conseqüències econòmiques, l’envelliment 

encara és molt més perillós per les seves conseqüències morals, molt 

poc conegudes, tal com hem pogut veure. Presonera de seguretat, una 

població envellida és impròpia per a la innovació; també ho estan els 

joves, i potser més i tot que els ancians, atès que en el moment del seu 

naixement van trobar una societat ja més avançada en el procés que la 

que van trobar les persones grans quan van néixer.»7 

Al gràfic 1.3, en què es detalla la franja d’emigració formada per joves de 

18 a 30 anys, s’observen xifres oscil·lants en funció del ritme del cicle econòmic 

particular des de 2008. A partir de 2014, l’emigració disminueix, just quan 

sembla que s’inicia una tímida recuperació dels indicadors econòmics, que 

comporten un increment de l’ocupació a l’àrea. És necessari crear expectatives 

de renda per poder mantenir un equilibri demogràfic. En última instància, aquesta 

és una de les expectatives que té la població de la zona, principalment la més 

jove, que topa amb importants dificultats per entrar al mercat de treball.8 

                                                      
7  Sauvy, A. La población: su evaluación, movimientos y leyes. Oikos-Tau, SA, Vilassar de Mar, 1991, p. 11. 

Traducció al català de l’autor. 
8  Segons les dades de l’INE, la dinàmica demogràfica a l’àrea acumula un saldo de migracions negatiu des de 

l’any 2008 fins al primer semestre de 2015, tant pel que fa a l’emigració a l’exterior com a l’interior (entre 
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Gràfic 1.3. Nombre de persones d’entre 18 i 30 anys que han emigrat de les 

comarques de Tarragona 

 

* Semestre 1  
Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE  

Juntament amb el moviment migratori, cal considerar també la variació 

natural de la població, tot i que en el període que s’analitza va tenir una incidència 

menor en els moviments demogràfics de l’àrea. Així, hi ha hagut augments de la 

natalitat, principalment com a conseqüència de la immigració i una estabilització 

de la de mortalitat, però el seu efecte global sobre el creixement de la població a 

la zona ha estat molt menor al dels moviments migratoris. Segons les xifres 

proporcionades per l’Idescat, la taxa bruta de creixement natural va ser de 3,9 per 

mil l’any 2009 i d’1,4 per mil el 2014, unes xifres que indiquen una tendència a 

la baixa durant el període.  

Aquest element demogràfic té una incidència molt menor en el creixement 

total que els moviments migratoris. Tot i això, és convenient destacar dos fets 

que s’han observat en les xifres d’aquesta variació: en primer lloc, el 

manteniment de les taxes de mortalitat i el descens de les de natalitat; i en segon 

lloc, la variació demogràfica negativa a les comarques de les Terres de l’Ebre, 

amb més mortalitat que natalitat i una mortalitat superior en 2 punts de mitjana a 

la del Camp de Tarragona entre 2009 i 2013. Això és una conseqüència 

                                                      

províncies). Si es comparen els dos tipus d’emigració, per a l’emigració a l’exterior s’observa un saldo positiu 

en les persones de menys de 25 anys, mentre que per a l’emigració a l’interior el saldo positiu es dóna entre 

els majors de 55 anys, principalment els de més de 65. 
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immediata d’una població més envellida, en la qual els efectes de la immigració 

han estat menors a l’hora de fomentar la natalitat. 

Com a conclusió per a aquest punt, cal destacar la significació de la 

immigració en la dinàmica demogràfica de les societats actuals, essencialment 

urbanes, i tenir present que la manca d’immigració presenta una problemàtica 

d’envelliment que es valorarà més endavant. De moment, recuperem un paràgraf 

de l’article «La migración como componente explicativo de la evolución de la 

población» d’Antonio López Gay, integrant del Centre d’Estudis Demogràfics 

de la Universitat de Bellaterra, per reflexionar sobre aquesta problemàtica: 

«En aquest context urbà que és madur, saturat i central, la migració 

continuarà sent la principal responsable de les transformacions 

sociodemogràfiques que s’experimentaran en el futur. Aquests canvis ja no es 

faran patents en termes del número absolut d’habitants, sinó en la composició 

de la població. Del saldo natural no se’n pot esperar una inflexió del signe. A 

mitjà termini, no sembla raonable contemplar cap més escenari que no sigui 

el d’un número de defuncions superior al de naixements (...).»9 

1.2 L’envelliment de la població 

Des del canvi de segle i fins a 2009 la demografia de l’àrea va mantenir un saldo 

vegetatiu creixent com a conseqüència de l’estabilització de la mortalitat, en 

nombres absoluts. 

La taxa de mortalitat va disminuir perquè la població va augmentar. També 

va augmentar la taxa de natalitat a causa de l’increment de la població estrangera. 

Al conjunt català la taxa de natalitat de la població estrangera resident va arribar 

al 22 per mil, mentre que la taxa de natalitat de la resta de població era del 10,2 

per mil. Tanmateix, les circumstàncies dels anys posteriors a 2008 van provocar 

una sèrie de dinàmiques negatives de la variació vegetativa en alguns indrets de 

l’àrea. Les dificultats econòmiques van implicar emigració i la reducció de les 

taxes de natalitat. I aquestes dinàmiques, que van ser més incisives a la zona que 

al conjunt català, van derivar en un procés d’envelliment de la població a la zona. 

Per analitzar aquest procés d’envelliment, cal observar les piràmides 

d’edat. Al quadre 1.3 es valora comparativament la relació en tres moments del 

                                                      
9 López-Gay, A. «La migración como componente explicativo de la evolución de la población». Biblio 3W: 

revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales. Universitat de Barcelona. Vol. XIX, núm. 1098, 

novembre de 2014. Traducció al català de l’autor. 

http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=175%20a%C3%B1os%20de%20series%20demogr%C3%A1ficas%20en%20la%20ciudad%20de%20Barcelona%20La%20migraci%C3%B3n%20como%20componente%20explicativo%20de%20la%20evoluci%C3%B3n%20de%20la%20poblaci%C3%B3n&sc=1&ln=ca
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=175%20a%C3%B1os%20de%20series%20demogr%C3%A1ficas%20en%20la%20ciudad%20de%20Barcelona%20La%20migraci%C3%B3n%20como%20componente%20explicativo%20de%20la%20evoluci%C3%B3n%20de%20la%20poblaci%C3%B3n&sc=1&ln=ca
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=175%20a%C3%B1os%20de%20series%20demogr%C3%A1ficas%20en%20la%20ciudad%20de%20Barcelona%20La%20migraci%C3%B3n%20como%20componente%20explicativo%20de%20la%20evoluci%C3%B3n%20de%20la%20poblaci%C3%B3n&sc=1&ln=ca
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=175%20a%C3%B1os%20de%20series%20demogr%C3%A1ficas%20en%20la%20ciudad%20de%20Barcelona%20La%20migraci%C3%B3n%20como%20componente%20explicativo%20de%20la%20evoluci%C3%B3n%20de%20la%20poblaci%C3%B3n&sc=1&ln=ca
http://ddd.uab.cat/search?f=publication&p=Biblio%203W%20revista%20bibliogr·fica%20de%20geografÌa%20y%20ciencias%20sociales&ln=ca
http://ddd.uab.cat/search?f=publication&p=Biblio%203W%20revista%20bibliogr·fica%20de%20geografÌa%20y%20ciencias%20sociales&ln=ca
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període 20052015. Les dades de la piràmide d’edats, que va prenent una forma 

invertida, indiquen una població madura no gaire diferent de la de les societats 

de l’Europa occidental.  

Tot i que aquesta pauta es manté, en comparar la distribució de la població 

entre els anys 2005 i 2009 amb les xifres d’aquest any fins a 2015, s’observa un 

dinamisme diferent. Si analitzem la població de més de 45 anys en relació amb 

el total, l’any 2005 en representava el 38,54%, el 2010 va disminuir fins al 

37,99% i, finalment, el 2015 va augmentar al 42,66%, sempre amb un pes menor 

de les dones. Entre 2005 i 2010, la població augmenta en termes absoluts en tots 

els segments d’edat i gènere. En canvi, entre 2010 i 2015, la població disminueix 

en tots els grups d’edat compresos entre els 0 i els 45 anys, amb l’excepció de la 

franja de 5 a 15 anys (conseqüència de la major taxa de natalitat en els anys 

anteriors). Contràriament, durant aquest període la població augmenta en tots els 

segments a partir de 45 anys, amb un increment notable en la franja de majors de 

65 (un 23,11% més de persones que al 2005). D’aquest colectiu, més del 55% 

són dones. 

 
Quadre 1.3. La variació en l’estructura d’edats 

  

Nombre de  
persones 

2015 2009  2005  

  Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones 

De 0-4 41.983 21.885 20.098 46.978 24.420 22.559 36.199 18.639 17.561 

De 5-15 96.020 49.666 46.353 84.634 43.256 41.377 70.758 36.223 34.534 

De 16-25 75.658 38.532 37.126 89.180 45.662 43.518 87.169 45.088 42.081 

De 26-45 241.143 123.804 117.339 271.542 144.919 126.623 229.428 120.615 108.813 

De 46-65 204.798 103.677 101.121 185.549 94.037 91.512 157.236 79.714 77.522 

De 66-75 68.160 33.183 34.978 59.044 28.379 30.665 59.269 27.884 31.386 

Més de 75 65.393 26.531 38.862 57.057 22.983 34.074 49.207 19.683 29.524 

Total 793.155 397.279 395.876 793.983 403.655 390.328 689.266 347.845 341.421 

Significació  
relativa 

2015 2009  2005  

  Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones 

De 0-4 5,29 5,51 5,08 5,92 6,05 5,78 5,25 5,36 5,14 

De 5-15 12,11 12,50 11,71 10,66 10,72 10,60 10,27 10,41 10,11 

De 16-25 9,54 9,70 9,38 11,23 11,31 11,15 12,65 12,96 12,33 

De 26-45 30,40 31,16 29,64 34,20 35,90 32,44 33,29 34,68 31,87 
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De 46-65 25,82 26,10 25,54 23,37 23,30 23,44 22,81 22,92 22,71 

De 66-75 8,59 8,35 8,84 7,44 7,03 7,86 8,60 8,02 9,19 

Més de 75 8,24 6,68 9,82 7,19 5,69 8,73 7,14 5,66 8,65 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

Als gràfics 1.4, 1.5 i 1.6 es representen les piràmides d’edats per a les tres 

franges que analitzem, diferenciant entre homes i dones. Si se n’observa 

l’evolució, es dedueix l’envelliment general de la població (que analitzarem amb 

més detall posteriorment), alhora que es poden concretar una sèrie de detalls 

relatius a la variació de l’estructura d’aquests grups d’edats. En primer lloc, cal 

valorar el fort canvi experimentat per les tres representacions en un període de 

10 anys. Aquest fet trenca completament la dinàmica lògica del cicle demogràfic, 

que malgrat tenir unes pautes normals en les variacions naturals, ha patit la 

conseqüència significativa que s’hagin modificat els paràmetres migratoris, uns 

moviments que han estat impulsors de la dinàmica demogràfica de l’àrea.  

Respecte de les modificacions més rellevants en les variacions entre les 

tres piràmides d’edats, destaquen els aspectes següents: 

1. Entre els anys 2005 i 2009 la població de tots els segments d’edat va 

créixer notablement, amb l’excepció de les franges 20-29 anys i 70-

74 anys. En el primer cas, ja s’intueix una tendència que es 

consolidarà posteriorment: les poques alternatives que ofereix el 

mercat de treball als joves n’augmenta la mobilitat, ja que fa que 

estiguin disposats a buscar feina fora. 

2. Durant el període 2009-2015, s’aguditza la caiguda de població dels 

segments entre els 20 i els 29 anys, que s’allarga fins als 34 anys. 

També es redueix la població entre els 75 i els 79 anys. Com a canvi 

important, cal destacar la disminució de la població entre els 0 i els 4 

anys, una conseqüència del menor nombre de naixements entre els 

immigrants. 

3. El canvi més significatiu de tot el període 2005-2015, a banda de 

l’envelliment de la població, és la disminució del nombre de persones 

d’entre els 15 i els 39 anys. Això pot ser parcialment conseqüència 

del menor creixement natural, però també ho és de l’emigració de la 

població jove, que té veritables problemes per entrar al mercat de 

treball o trobar una feina adequada a les seves expectatives i 

preparació. 
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Gràfic 1.5. Estructura d’edats 

2009 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 
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Gràfic 1.6. Estructura d’edats 

2015 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

A continuació, analitzem amb més detall la dinàmica demogràfica del 

període segons cinc indicadors, en tres moments per a Tarragona i per al 2015 

tant per a Tarragona com per al conjunt de Catalunya (vegeu el quadre 1.4). 

Aquestes dades indiquen la tendència de la base demogràfica de la zona cap a 

l’envelliment i la dependència. D’altra banda, els indicadors de maternitat, 

reemplaçament i tendència mostren unes línies previsibles de comportament 

durant els propers anys de la base demogràfica actual, sense considerar elements 

externs que la poden modificar. Dels resultats dels cinc indicadors emprats, cal 

destacar el següent: 

1. Respecte de l’envelliment de la població i la dependència, hi ha un 

increment de població més que proporcional en tots dos grups a les 

franges incloses entre els 0 i els 16 anys i a la de majors de 65, per 

tant, en la seva majoria població depenent pel fet d’estar fora del 

mercat laboral.  

2. L’indicador de maternitat, que ens apropa a valoracions de l’evolució 

de la població a partir de l’estructura de cada moment, augmenta 

significativament entre el 2005 i el 2009, i a partir d’aleshores 

disminueix lleugerament. Cal destacar que l’any 2015 aquest 

indicador va ser molt més elevat a Tarragona que al conjunt català.  
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3. L’indicador de reemplaçament es troba per sobre de 100% en les dues 

primeres observacions, unes xifres que indiquen una societat amb un 

dinamisme de creixement. Després cau de manera contundent entre el 

2009 i el 2015 (43 punts) i se situa per sota del total català. La pèrdua 

de població d’entre 20 i 29 anys com a conseqüència, principalment, 

de l’emigració i de l’envelliment de la base demogràfica de l’àrea 

comporta unes dades que omplen d’incertesa el dinamisme 

demogràfic de la zona a partir de la seva base actual.  

4. L’indicador de tendència també retrocedeix. Tot i que entre 2005 i 

2010 la taxa de natalitat es va mantenir relativament elevada, a partir 

d’aleshores va disminuir fins a caure més de 26 punts durant el 

període de 2010 a 2015 i quedar per sota del català. 

Quadre 1.4. Indicadors demogràfics 

   Tarragona  Catalunya 

Indicadors Segments d’edat 2015 2009 2005 2015 

Envelliment Més 65 / Total 16,84 14,62 15,74 18,14 

Dependència (Entre 0 i 15, +65) / 

Total 
34,24 31,20 31,26 34,84 

Maternitat Menors 4 anys/dones 

16-45 
27,18 27,61 23,99 20,13 

Reemplaçament Entre 20-29/ 55-64 88,46 131,93 147,31 90,71 

Tendència Entre 0-4/Entre 5-9 89,20 115,88 113,93 91,02 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

L’envelliment de la població té una incidència directa sobre el producte 

potencial d’una àrea 10  perquè en condiciona l’expansió de la capacitat 

productiva, ja que limita la utilització del factor treball i genera un cost addicional 

per les transferències necessàries per mantenir una població més envellida. 

L’efecte que aquesta situació pot tenir en una economia amb taxes d’atur del 20% 

no sembla massa preocupant, però la dinàmica que els elements demogràfics 

implanten pot comportar problemes a mitjà termini si no augmenten l’ocupació i 

la taxa d’activitat.  

                                                      
10 Blagrave, P.; Furceri, D. Disminución del crecimiento potencial: Una nueva realidad. Boletin del FMI. 7 de 

abril de 2015. 
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1.3 Els canvis en l’estructura territorial de la 

població 

El creixement econòmic i demogràfic que es va viure des de començaments 

d’aquest segle fins al 2008 recordava, en part, els canvis que es van produir a la 

zona durant les dècades de 1960 i 1970. Mentre que aleshores aquests canvis van 

provocar una concentració de la població a les comarques costaneres del Camp 

de Tarragona i, en menor proporció, a les de les Terres de l’Ebre, semblava que 

l’expansió del segle xxi tenia un efecte positiu en tot el territori i que implicava, 

en principi, un increment de la població en totes les comarques de l’àrea. 

Territoris com el Priorat i la Terra Alta, la població dels quals feia dècades que 

no augmentava, van experimentar aquest efecte. El mateix es pot dir de la resta 

de comarques de l’interior, que semblava que tenien l’opció de participar 

d’aquest creixement de les àrees més dinàmiques del territori.  

Aquesta afirmació es pot comprovar al quadre 1.5. Des de 2005 fins a 2010 

la població va créixer en totes les comarques, principalment al Baix Penedès11 i 

al Tarragonès, però amb un efecte d’arrossegament cap a la resta de la província. 

El canvi a partir de l’any 2008 va alterar aquesta dinàmica. Primer s’observa un 

menor augment de la població: de variacions superiors al 4% anual al conjunt de 

l’àrea es va passar ràpidament a dades inferiors a l’1% a partir de 2010. El mateix 

2010 la Conca de Barberà i la Terra Alta ja perdien població, i l’any següent s’hi 

van afegir l’Alt Camp, el Montsià, el Priorat i la Ribera d’Ebre. A partir 

d’aleshores, la disminució va ser pràcticament constant en aquestes comarques i 

el 2013 (any en què la població va disminuir pràcticament a tot arreu) s’hi van 

sumar el Baix Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès. Les deu comarques del 

Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre van patir una disminució de població 

durant els últims tres anys, tot i que cal assenyalar diferències importants entre 

les dinàmiques de totes elles, que mostren un assentament de la població 

diferenciat al territori. Algunes consideracions són: 

· El Baix Penedès i el Tarragonès sempre han crescut més que la mitjana 

provincial. 

                                                      
11 La influència de la regió de Barcelona va ser determinant en l’augment de població al Baix Penedès, amb 

una significació superior a l’emigració estrangera. Les causes que la van provocar van ser la diferència dels 

preus de l’habitatge, la possibilitat d’utilitzar la segona residència com a habitatge permanent (principalment 

en el cas de les persones jubilades) i les facilitats de mobilitat amb transport públic cap a la regió de Barcelona. 
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· Alguns anys l’Alt i el Baix Camp van experimentar una variació 

superior al total, principalment després de 2008. El mateix va succeir 

al Baix Ebre. 

· L’any 2007, la població del Montsià va augmentar per sobre de la 

mitjana total, i l’any 2010 va succeir el mateix a la Ribera d’Ebre. 

· A la resta de comarques la població mai no ha augmentat per sobre de 

la mitjana provincial i, en general, ha disminuït més ràpidament que 

no pas ha augmentat. 

La il·lusió de canvi demogràfic en algunes zones va ser un mirall efímer 

per tornar a la situació anterior. La realitat d’una població de més edat amb taxes 

de mortalitat més altes i taxes de natalitat més baixes no es va veure compensada 

amb una immigració que ocupés determinats llocs de treball que en l’impuls 

econòmic d’aleshores eren difícils d’ocupar amb la població existent. Tot i que 

la integració d’aquesta immigració en les condicions de vida local podia fer 

pensar en una situació de més estabilitat residencial, la realitat va ser una altra. 

La cronificació del baix creixement i de la pèrdua d’ocupació no va permetre 

retenir els immigrats, tot i poder mostrar una disponibilitat de major mobilitat 

laboral que podia compensar l’arrelament residencial al marge de l’emplaçament 

del seu lloc de treball .  

Els desequilibris territorials de població al territori també vénen marcats 

per la densitat per quilòmetre quadrat. L’any 2015 era de 409,64 habitants per al 

conjunt de les comarques del Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp; de 

85,30 habitants per al Baix Ebre i el Montsià, i de 33,44 per a les cinc comarques 

de l’interior, amb el Priorat i la Terra Alta per sota dels 20 habitants per 

quilòmetre quadrat.  

Quadre 1.5. Variació interanual població per comarques 

  

Alt  
Cam

p 

Baix  
Cam

p 

Baix 

Ebr

e 

Baix  
Penedè

s 

Conca 

Barber

à 
Montsi

à 
Priora

t 

Ribera 

Tarragonè

s 
d’Ebre 

Terr

a 

Alta 
Tota

l 

200

5 
3,07 4,22 4,5

4 
8,55 2,39 3,54 1,51 1,51 4,8

6 
2,0

9 
4,63 

200

6 
2,66 3,37 1,8

8 
7,24 1,65 1,79 1,36 1,36 4,6

7 
-

0,07 
3,70 

200

7 
3,66 3,84 2,9

1 
5,99 1,60 3,83 -0,11 -

0,1

1 

3,9

2 
0,0

3 
3,77 
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200

8 
3,74 4,00 3,4

5 
5,23 2,16 4,75 0,86 0,86 4,4

9 
1,3

1 
4,12 

200

9 
1,86 0,97 0,5

2 
3,36 1,61 1,59 1,57 1,57 2,6

0 
0,45 1,86 

201

0 
0,72 0,64 0,6

1 
0,94 -0,30 0,20 1,21 1,21 0,7

6 
-

0,09 
0,65 

201

1 
-0,30 0,79 0,5

0 
1,33 -0,69 -0,10 -0,57 -

0,5

7 

0,1

7 
-

0,65 
0,39 

201

2 
0,24 0,83 0,5

9 
0,02 -0,67 -0,19 -1,15 -

1,1

5 

0,4

6 
-

1,04 
0,34 

201

3 
-1,17 -0,04 -

1,94 
-0,04 -0,74 -0,75 -2,16 -

2,1

6 

-

0,0

2 

-

3,17 
-

0,48 

201

4 
-0,43 -1,66 -

1,08 
-0,83 -1,28 -2,74 -2,11 -

2,1

1 

-

0,3

7 

-

1,55 
-

1,11 

201

5 
-0,61 -1,17 -

1,10 
-0,33 -1,16 -1,56 -0,03 -

0,0

3 

-

0,1

5 

-

2,04 
-

0,72 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat 

Entre els anys 2005 i 2009 la població del conjunt de la demarcació 

provincial va augmentar en prop de 100.000 persones. Una mica menys del 85% 

d’aquest creixement es va concentrar al Camp de Tarragona i una mica més del 

15%, a les Terres de l’Ebre. Durant el període de 2010 a 2015 la població va 

disminuir en 8.492 persones, un 63% de les quals, a les Terres de l’Ebre i gairebé 

un 37% al Camp de Tarragona. En la valoració total del període, la zona va 

guanyar 88.574 habitants, el 91,30% dels quals al Camp de Tarragona i el 8,70%, 

a les Terres de l’Ebre.  

En concretar la rellevància d’aquestes variacions per comarques, s’observa 

la significació del Tarragonès, del Baix Camp i del Baix Penedès en aquest 

increment de població (vegeu el quadre 1.6), ja que entre les tres comarques en 

representen el 77,34% en un territori que abraça el 20,81% de la província. 

L’augment de població al Baix Ebre i al Montsià significa el 15,12% del total i 

el 27,55% del conjunt de l’espai de la demarcació. La resta de comarques de 

l’interior, que representen el 51,64% del territori, van tenir un augment 

equivalent al 7,54% del total. En aquest grup, l’Alt Camp significa el 5,10%, 

mentre que el conjunt de les comarques del Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra 

Alta representen menys de l’1%. 

Si considerem la variació entre 2010 i 2015, ens trobem uns resultats de 

disminució de població completament diferents en termes de rellevància 
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comarcal. En primer lloc, cal dir que no totes les comarques van perdre població, 

ja que va augmentar lleugerament al Baix Penedès i al Tarragonès, tot i que 

l’augment no compensés la caiguda en les altres àrees.  

Les davallades més importants van tenir lloc al Montsià, al Baix Camp i al 

Baix Ebre, que suposen el 69,25% de la disminució total; l’Alt Camp i la Conca 

de Barberà sumen el 15,72%, i la Terra Alta, el Priorat i la Ribera d’Ebre, el 

17,95%. Amb tot, la variació general del període de 10 anys —amb la inflexió a 

partir de 2009— va ser positiva. Durant aquest temps, la població va augmentar 

en més de 88.000 persones, que es van concentrar essencialment al Tarragonès, 

el Baix Penedès i el Baix Camp. El saldo demogràfic va ser positiu per a totes les 

comarques excepte la Terra Alta, el Priorat i la Ribera d’Ebre. 

Segons les dades del quadre 1.6, que mostren la distribució comarcal de la 

població amb tres talls en el període 2005-2015, les úniques comarques que van 

augmentar el seu pes relatiu al conjunt de la població van ser el Baix Penedès i 

el Tarragonès. El pes de la resta sobre la població total del conjunt provincial va 

disminuir. Aquesta concentració de població va tenir un altre efecte sobre les 

comarques del Camp de Tarragona, que impulsades per les dos que s’han 

esmentat anteriorment més el Baix Camp, van augmentar el pes relatiu sobre el 

total de la població provincial (del 86,8% del total l’any 2005 al 87,5% el 2010 i 

el 87,9% el 2015). En canvi, les dades de les Terres de l’Ebre indiquen que el 

Baix Ebre i el Montsià van passar de representar un 86,13% de la població total 

d’aquesta zona el 2005 a un 87% el 2010 i un 87,37% l’any 2015.  

Dins de cada una d’aquestes dues àrees s’ha manifestat una tendència a la 

concentració de població a les comarques costaneres, que són les que tenen les 

principals ciutats de l’àrea. En aquest sentit, continuarem analitzant la distribució 

territorial de la població valorant la funcionalitat que han tingut els principals 

nuclis demogràfics de la zona, que a la vegada són els nusos d’un sistema de 

relació i mobilitat. 

Quadre 1.6. La significació demogràfica de les comarques de l’àrea 

 Incidència de la variació població 

comarcal sobre el total provincial 
Distribució comarcal de la població 

amb relació al total provincial 

  2005-10 2010-15 2005-15 2005 2010 2015 

Alt Camp 5,10 -8,12 4,66 5,79 5,70 5,67 

Baix Camp 21,85 -19,22 22,23 24,27 23,97 24,05 

Baix Ebre 6,92 -19,70 5,04 10,84 10,35 10,20 

Baix Penedès 19,34 1,18 22,37 11,56 12,52 12,78 
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Conca de Barberà 1,48 -7,60 0,58 2,90 2,72 2,62 

Montsià 8,20 -30,33 4,93 9,28 9,15 8,76 

Priorat 0,37 -4,76 -0,28 1,40 1,27 1,22 

Ribera d’Ebre 0,37 -4,76 -0,28 1,40 1,27 1,22 

Tarragonès 36,15 1,76 41,74 30,73 31,40 31,96 

Terra Alta 0,22 -8,43 -0,99 1,84 1,64 1,52 

Camp de 

Tarragona 
84,29 -36,77 91,30 76,65 77,59 78,30 

Terres de l’Ebre 15,71 -63,23 8,70 23,35 22,41 21,70 

Variació total* 97.039 -8.492 88.547 100,00 100,00 100,00 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat 

*Nombre de persones 

1.3.1 Les variacions municipals 

A l’hora de classificar els municipis del conjunt provincial per la seva grandària, 

observem dinamismes diferents en la variació de població entre els dos 

quinquennis en què hem dividit el període de 2005 a 2010. Al quadre 1.7 

s’observa (al marge dels canvis de segment d’alguns municipis) que els 

municipis que menys van créixer són els de menys de 1.000 habitants, seguits 

pels de menys de 2.500. La població va incrementar als municipis de la resta de 

segments, amb dues precisions: d’una banda, la formació de nuclis de població 

superiors a 20.000 habitants es consolida amb la incorporació de tres municipis 

(Calafell, Vila-seca i Amposta); i de l’altra, l’increment de població a les ciutats 

de més de 50.000 (com ara Tarragona i Reus, que superen els 100.000) es redueix 

a causa de l’expansió dels nuclis veïns i, en el cas de Tarragona, per la segregació 

de la Canonja, que compta amb més de 5.000 habitants.  

Al quadre s’observa també el pes relatiu d’aquests segments de població 

municipal al conjunt de l’àrea. En aquest sentit, cal remarcar la pèrdua relativa 

de viles de menys de 5.000 habitants, motivat per la disminució de les de menys 

de 2.500; l’augment dels municipis d’entre 5.000 i 10.000 habitants; el fort 

increment dels de més de  

20.000, i el descens de les dues grans ciutats i dels municipis d’entre 10.000 i 

20.000 habitants, motivat principalment pel canvi al segment següent. 

Quadre 1.7. Classificació de la població per la grandària dels municipis 

 Any 2005 Any 2010 Any 2015  Variaci

ó 
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  Poblaci

ó 
%   

s/tota

l 

Poblaci

ó 
% s/ 

total 
Poblaci

ó 
%s/ 

total 
2005-

10 
2010-

15 
2005-

15 

Municipi

s <1.000  
42.900 6,09 39.411 4,88 40.117 5,05 -3.489 706 -2.783 

Entre 

1.001 i 

2.500  

56.236 7,98 57.736 7,14 49.449 6,22 1.500 -8.287 -6.787 

Entre 

2.501 i 

5.000  

72.871 10,34 80.467 9,95 81.159 10,2

1 
7.596 692 8.288 

Entre 

5.001 i 

10.000  

81.211 11,52 83.413 10,3

2 
102.703 12,9

2 
2.202 19.290 21.49

2 

Entre 

10.001 i 

20.000  

90.903 12,90 78.289 9,68 65.567 8,25 -

12.614 
-12.722 -

25.336 

Entre 

20.001 i 

50.000  

133.129 18,89 222.298 27,5

0 
221.657 27,8

8 
89.16

9 
-641 88.52

8 

Més de 

50.000  
227.657 32,30 246.806 30,5

3 
234.449 29,4

9 
19.14

9 
-12.357 6.792 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat 

Les variacions de la població comarcal tenen un component important en 

la dinàmica dels diferents nuclis que la composen i en la funcionalitat que tenen 

en el territori els nuclis que atreuen els fluxos de mobilitat de la comarca i en 

marquen les diferents pautes d’assentament. Als mapes adjunts s’indica la 

variació de la població en l’àmbit municipal durant el període 2005-2010 i des 

d’aleshores fins a 2015. S’hi observen diferències importants entre àrees, amb 

una dinàmica de creixement més moderada en els municipis petits i de l’interior, 

encara que alguns experimentessin un procés diferent. 

En observar el creixement que es va produir entre 2005 i 2010, queda palès 

que 25 municipis van tenir un augment de població superior al 30% en cinc anys, 

una xifra que equival a un augment anual acumulatiu proper al 5% de mitjana. 

La majoria d’aquests municipis pertanyen a les comarques centrals del Camp de 

Tarragona, principalment el Tarragonès i el Baix Camp; dos, al Baix Ebre, i dos 

més, al Baix Penedès. En canvi, la gran majoria dels municipis en què la població 

va disminuir durant el període pertanyen a comarques interiors (Priorat, Terra 

Alta i Ribera d’Ebre) o es tracta de municipis petits de zones muntanyoses de la 

resta de comarques (amb l’excepció del Tarragonès i el Baix Penedès). 

Gràfic 1.7. El creixement anual acumulat de la població 

Creixement anual acumulat de la població. Anys 2010-2015 
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Creixement anual acumulat de la població. Anys 2010-2015 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat 

Entre 2010 i 2015, la població va disminuir de manera general a tota l’àrea 

i sembla que el mateix passa en totes les comarques, amb l’excepció d’alguns 

municipis petits en què la població augmenta, tot i que amb una variació absoluta 

poc significativa. També en trobem d’altres en què es consolida el creixement 

del període anterior, com ara els municipis situats als voltants de Tarragona de 

més de 20.000 habitants (Vila-seca) i de més de 5.000 (Altafulla i Vandellós i 

l’Hospitalet de l’Infant).  

Entre els que perden població, la majoria tenen menys de 1.000 habitants, 

però la incidència del canvi demogràfic també n’ha afectat d’altres, com ara les 
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ciutats de més de 50.000 habitants i moltes d’entre 20.000 i 50.000. Entre les que 

han tingut una major incidència relativa cal ressaltar, pel paper que tenen al 

territori, Sant Carles de la Ràpita, Alcanar, Ulldecona i Móra d’Ebre.  

Quadre 1.8. Variació demogràfica d’alguns municipis significatius 

Més 10.000 habitants 

2015 
Any 

2005 
Any 

2010 
Any 

2015 
2005-

2010 
2010-

2015 
2005-

2015 

Tarragona 128.152 140.184 131.255 12.032 -8.929 3.103 

Reus 99.505 106.622 103.194 7.117 -3.428 3.689 

El Vendrell 30.225 36.068 36.558 5.843 490 6.333 

Tortosa 33.705 34.473 33.864 768 -609 159 

Cambrils 26.209 32.422 32.915 6.213 493 6.706 

Salou 20.139 27.016 26.459 6.877 -557 6.320 

Valls 22.851 25.158 24.321 2.307 -837 1.470 

Calafell 18.905 24.423 24.256 5.518 -167 5.351 

Vila-seca 15.875 21.373 22.332 5.498 959 6.457 

Amposta 18.719 21.365 20.952 2.646 -413 2.233 

Torredembarra 13.280 15.406 15.371 2.126 -35 2.091 

Sant Carles de la Ràpita 13.181 15.583 14.760 2.402 -823 1.579 

Cunit 9.017 12.464 11.883 3.447 -581 2.866 

Mont-roig del Camp 8.896 12.193 11.877 3.297 -316 2.981 

Deltebre 10.943 12.098 11.676 1.155 -422 733 

Resta capitals comarca Any 

2005 
Any 

2010 
Any 

2015 
2005-

2010 
2010-

2015 
2005-

2015 

Montblanc 6.632 7.382 7.283 750 -99 651 

Móra d’Ebre 5.012 5.795 5.477 783 -318 465 

Gandesa 3.028 3.222 3.009 194 -213 -19 

Falset 2.658 2.935 2.867 277 -68 209 

 Altres viles Any 

2005 
Any 

2010 
Any 

2015 
2005-

2010 
2010-

2015 
2005-

2015 

Alcanar 9.311 10.545 9.603 1.234 -942 292 

L’Ametlla de Mar 6.438 7.594 7.183 1.156 -411 745 

Ulldecona 6.325 7.335 6.637 1.010 -698 312 

La Sénia 5.969 6.087 5.799 118 -288 -170 

L’Espluga de Francolí 3.814 3.949 3.818 135 -131 4 

Flix 4.029 4.061 3.754 32 -307 -275 
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Santa Coloma de 

Queralt 
2.991 3.153 2.850 162 -303 -141 

Batea 2.094 2.174 1.945 80 -229 -149 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat 

Entre 2005 i 2015, tots els municipis que són nusos significatius al territori 

i que tenien més de 10.000 habitants l’any 2010 van experimentar un augment 

de població, encara que diferent entre els dos cicles que s’analitzen dins de 

l’interval. Els 15 municipis amb més de 10.000 habitants van guanyar població 

entre 2005 i 2010, el que representa el 65% de l’increment total de l’àrea.  

Per contra, entre 2010 i 2015 en van perdre més que la majoria, amb 

l’excepció del Vendrell, Cambrils i Vila-seca. Al quadre 1.9 s’indiquen també la 

resta de capitals de comarca, que tenen un comportament relativament positiu 

per al conjunt del cicle —amb l’excepció de Gandesa—, totes elles amb 

increments significatius entre 2005 i 2010 i pèrdues de població en l’altre 

quinquenni. També hi hem volgut afegir, com a exemple, altres municipis per la 

funcionalitat o pel paper tradicional que tenen al territori. En algunes d’aquestes 

vuit viles s’observa un fort impuls durant el primer quinquenni del període, 

concretament a Alcanar, a l’Ametlla de Mar i a Ulldecona. També es pot veure 

com totes acaben perdent població i, finalment, el resultat negatiu i significatiu 

de la Sènia, Flix i Santa Coloma de Queralt, unes viles amb un fort procés de 

reconversió productiva, on la indústria tradicional va deixar de tenir la 

importància d’anys anteriors. 

Al conjunt de l’àrea hi ha tres grans zones que, tot i les seves dimensions, 

no ens atrevim a catalogar com a metropolitanes, excepte la de Tarragona-Reus. 

Hi ha diferents accepcions del que són àrees metropolitanes, que no hem volgut 

predefinir en aquest treball, segons la mobilitat i la residència. Aquí agrupem les 

zones segons la proximitat als grans nuclis, concretament, els termes municipals 

veïns o d’una forta dependència, amb els quals en conjunt constitueixen zones 

urbanes àmplies. Una d’elles, la de Tarragona-Reus, es pot qualificar realment 

com a àrea metropolitana, mentre que les altres dues serien entramats urbans amb 

àmplies zones d’influència, una al voltant de Tortosa-Amposta i l’altra, Vendrell-

Calafell. A la pràctica, aquesta última incideix en tot el Baix Penedès i té una 

continuïtat urbana amb la de Tarragona-Reus per la costa. En aquesta darrera 

àrea s’han agrupat 41 municipis (costaners i situats en zona prelitoral), on es 

concentra més del 55% de la població provincial.  

La zona al voltant de Tortosa-Amposta la conformen un total de 10 

municipis a partir de la franja costanera i el riu. En el cas de la zona del Vendrell-
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Calafell, hem considerat tota la comarca del Baix Penedès. Aquestes àrees tenen 

una densitat de població molt diferenciada. La zona més urbana, Tarragona-

Reus, té més de 500 habitants per quilòmetre quadrat; la del Baix Penedès en té 

al voltant de 350, i la Tortosa-Amposta, al voltant de 200. A la resta del territori, 

la densitat de població gira entorn els 30 habitants per quilòmetre quadrat, amb 

el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta per sota dels 20. 

Quadre 1.9. Dinàmica demogràfica de les grans àrees de la zona 

   Tarragona-

Reus 
Baix 

Penedès 
Tortosa-

Amposta 
Resta 

àrees 
Total 

Població 

Any 

2005 
388.846 109.016 105.936 101.109 704.907 

Any 

2010 
451.672 120.380 117.366 119.002 808.420 

Any 

2015 
449.617 116.533 113.821 115.130 795.101 

Variació 

2005-

2010 
16,16 10,42 10,79 17,70 14,68 

2010-

2015 
-0,45 -3,20 -3,02 -3,25 -1,65 

Distribució 

total 

provincial 

Any 

2005 
55,16 15,47 15,03 14,34 100,00 

Any 

2010 
55,87 14,89 14,52 14,72 100,00 

Any 

2015 
56,55 14,66 14,32 14,48 100,00 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat 

En aquestes tres àrees més urbanes es concentra gairebé el 85% de la 

població de tota la província. L’àrea més significativa és la de Tarragona-Reus, 

que va augmentar el seu pes en un punt i mig sobre la significació del total de 

població en els dos períodes. En detall, això suposa un increment del 16,16% de 

2005 a 2010 i un descens a partir d’aleshores, tot i que inferior a la resta de zones. 

La següent àrea en significació per pes de població és la del Baix Penedès, tot i 

que va créixer menys per la menor afluència de residents de la zona de Barcelona 

i la disminució de la immigració. En aquesta zona, l’augment de la primera etapa 

és menor que en les altres àrees i la caiguda de la segona etapa, molt elevada. La 

zona de Tortosa-Amposta va tenir un creixement elevat entre 2005 i 2010, però 

la població va disminuir a partir d’aleshores.  

La resta de la província s’ha vist impulsada per aquest dinamisme 

demogràfic pràcticament en tots els municipis. En el primer període, la variació 

va ser major que en qualsevol de les altres zones, i també va ser superior la 

caiguda que es va experimentar des de 2010.  
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1.4 Els indicadors d’activitat de la població  

De 2005 a 2009, el nombre de persones actives va passar de 359.600 a 408.680 i 

es va mantenir en 405.430 l’any 2015. Pel que fa al nombre de persones 

inactives,12 va augmentar de 230.000 l’any 2005 a 249.300 l’any 2009 i a partir 

d’aleshores va disminuir fins a 242.300. Segons això, en tot el període els inactius 

van incrementar un 5,32% i els actius, un 12,74%.  

Els efectes dels canvis de la situació econòmica es reflecteixen en 

l’evolució d’aquestes xifres. El nombre d’actius augmenta perquè hi ha més 

persones que volen treballar, tot i que moltes d’elles fa molt de temps que estan 

fora del mercat de treball i, generalment, a l’expectativa de trobar alguna feina 

temporal, tot i que no sigui de la seva professió. Es tracta d’una dinàmica 

perversa per manca d’alternatives i per les poques opcions de feina. D’altra 

banda, sembla que les polítiques d’ocupació que plantegen formacions 

alternatives a una mà d’obra que fa molt de temps que està fora del mercat de 

treball i que no té especials habilitats per adaptar-se a noves demandes 

(principalment del sector terciari) no serveixen per millorar la situació. La mà 

d’obra es pot reciclar, però si no hi ha inversió, les possibilitats d’ocupació no 

milloren. 

Així doncs, tot i que no hi ha gaire incentivació per ser actius, la majoria 

de persones se situen en aquest grup per manca d’alternatives. D’altres tenen 

propensió a sortir d’aquesta classificació per jubilació o per estudis (al marge de 

l’emigració). 

Si s’analitza el quadre 1.10, en què s’han classificat les persones inactives 

segons diversos grups socials, s’observa un comportament diferent als diversos 

grups. El nombre d’inactius va augmentar entre 2005 i 2010 als grups 

d’estudiants, de jubilats i de feines de la llar, mentre que va disminuir al 

d’incapacitat permanent. Entre 2010 i 2015 s’observa un fort increment del 

nombre d’estudiants, un lleuger augment del de jubilats i un fort descens al grup 

de les feines de la llar i altres, mentre que la incapacitat permanent va augmentar.  

Els diferents grups han tingut un comportament divers en funció de la 

renda familiar disponible i la probabilitat de trobar feina, per exemple, entre el 

grup d’estudiants, persones generalment menors de 25 anys, i el de feines de la 

llar, generalment dones de més de 40 anys. La resta d’agrupacions —jubilats o 

incapacitats— estan més reglades; per tant, els moviments són més pautats i estan 

                                                      
12  La població econòmicament inactiva correspon a la població de persones d’entre 16 i, 

normalment, 65 anys que no estan classificades com a ocupades ni autrades.  
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molt relacionats amb població d’edat més avançada. El grup Altres té poca 

significació absoluta, tot i l’augment relatiu que experimenta. 

Quadre 1.10. L’activitat de la població. Canvis en els inactius i els 

actius  (base 100 = 2005) 

    
Inactius  

Actius Població 
Índex 

d’activitat 

 Any Estudiant Jubilat  
Feines 

de la 

llar 

Incapacitat 

permanent 
Altres Total  Total Total  

Actius*  
100/ 

Població 

2015 135,79 117,64 82,59 97,55 43,91 105,32 112,74 109,84 51,85 

2014 116,20 119,38 87,38 98,69 70,83 106,14 112,44 109,98 51,34 

2013 108,23 120,66 87,48 97,39 56,41 105,18 114,57 110,91 51,73 

2012 124,87 116,50 99,29 96,57 53,53 108,82 113,65 111,76 51,07 

2011 124,70 110,36 101,03 80,88 61,22 105,67 116,10 112,03 52,35 

2010 116,81 114,57 101,84 87,09 87,18 108,15 114,04 111,74 51,62 

2009 101,65 114,39 108,44 83,50 95,19 108,25 113,64 111,54 51,78 

2008 96,45 108,48 115,04 79,41 81,73 106,14 113,88 110,86 52,85 

2007 102,25 105,48 111,91 94,77 89,74 105,81 109,56 108,10 52,94 

2006 103,64 106,04 98,72 108,01 86,54 102,93 104,41 103,83 52,35 

2005 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 52,00 

Persones 

2005  28.850 107.580 70.500 15.300 7.800 230.050 359.630 703.580  

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

La població de l’àrea té un índex d’activitat relativament baix que 

disminueix al llarg del període de deu anys. Després de l’increment de l’activitat 

entre 2005 i 2008, s’observa una tendència a la baixa, que assoleix el punt mínim 

l’any 2012 amb un 51,07% de la població d’entre 15 i 65 anys. A Catalunya es 

van marcar uns índexs d’activitat superiors del 52,71% l’any 2005, del 52,87% 

l’any 2010 i del 51,11% l’any 2015. 

La comparativa de l’activitat i la inactivitat a la població de l’àrea i la del 

conjunt català també remarca una diferència important en la relació entre actius 

i inactius: per cada 100 actius normalment hi ha més inactius a la zona que al 

conjunt català. La variació és poca i el darrer any l’indicador de dependència és 

superior al conjunt de Catalunya que a Tarragona. 
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Gràfic 1.8. Índex d’activitat i inactius per cent actius 

64  

62  

60  

58  

56  

54  

52  

50  

Relació actius inactius Catalunya Relació actius inactius Tarragona  Índex 

d'activitat Catalunya   Índex d'activitat Tarragona  

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

1.5 La problemàtica futura de la base demogràfica 

de l’àrea 

La demografia de l’àrea ha experimentat una dinàmica fortament correlacionada 

amb el dinamisme econòmic, ja que ha passat pels mateixos canvis que 

l’economia, que ha pressionat ràpidament la població.  
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La rapidesa d’aquests canvis ha estat una de les particularitats de la zona 

en els darrers anys. Tal com hem dit a l’inici d’aquest capítol, sovint les 

dinàmiques demogràfiques passen desapercebudes i en un moment determinat 

s’instal·len amb tota la seva força en una realitat social. A Tarragona això ha 

succeït molt sobtadament. La població va augmentar notablement gràcies a la 

immigració motivada per un creixement econòmic notori, tot i les bases de 

debilitat importants que tenia, tal com s’ha vist posteriorment. Després, a partir 

de la fallida econòmica de finals de 2008, la població es va adaptar a la caiguda 

dels indicadors i a l’augment de l’atur i la marxa d’immigrants, un fet que va 

comportar una caiguda demogràfica que no s’observava a la zona des de la 

dècada de 1950. 

Aquesta dinàmica demogràfica tan accelerada va estar motivada per unes 

migracions que van reaccionar molt a curt termini a uns miralls enganyosos i a 

la situació crítica que es va iniciar el 2008. L’efecte d’arrelament, que pot 

comportar moviments migratoris més lents, no va tenir lloc a la zona. Per tant, 

en un període de 10 anys s’han produït l’augment, la inflexió i la disminució de 

la població. 

Aquest procés planteja diversos punts relatius a les característiques actuals 

de la demografia de l’àrea que en condicionen el futur. Com a resum del capítol, 

i amb l’interès de vincular l’estudi de la base demogràfica amb les diferents 

anàlisis que farem de la realitat i dels canvis econòmics de la zona, volem 

destacar cinc particularitats significatives del moment actual: 

1. L’envelliment de la població. 

2. La notable disminució del nombre de persones d’entre 20 a 35 anys. 

3. Les dificultats que tenen els joves i les persones formades per trobar una 

feina adequada a les seves aspiracions. 

4. La concentració de la població a les àrees més urbanes. Relacionat amb 

això, la creixent importància de l’àrea Tarragona-Reus i la seva 

continuïtat cap al Baix Penedès. 

5. L’indicador de tendència de la població, a la baixa. 

Amb aquests paràmetres és manifest que els canvis demogràfics que s’han 

de donar a l’àrea per modificar la dinàmica vigent des de 2010 passen per unes 

pautes de creixement econòmic que n’augmentin els índexs d’activitat i, per tant, 

generin ocupació. També per la consideració que la immigració és un dels 

elements clau de la dinamització de la base demogràfica de la zona tal com va 

succeir a les dècades de 1960 i 1970, i en una part de la primera dècada del segle 
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xxi. L’altra alternativa seria augmentar el creixement vegetatiu mitjançant 

l’increment de l’índex de natalitat, cosa que sembla difícil a mitjà termini. 
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2. L’evolució del PIB durant el període 2000-

2015  
Actualment, l’indicador essencial per determinar el creixement d’una economia 

és el producte interior brut (PIB).13 Aquesta macromagnitud recull el valor afegit 

dels béns i serveis produïts per una economia en un període que normalment és 

d’un any. 

Considerar aquest indicador per càpita ens permet mostrar les diferències 

entre països/regions i classificar-los segons el grau de capacitat de producció i, 

fins i tot, de desenvolupament econòmic. A més d’ajudar-nos a valorar el 

desenvolupament i les diferències en el nivell de vida de les diferents àrees 

econòmiques, aquest indicador determina en quin estadi es troben les diverses 

economies i proporciona una altra dada molt significativa: el creixement d’una 

zona econòmica any rere any.  

El creixement econòmic es pot considerar un procés acumulatiu. Per tant, 

és important en la mesura que petites variacions anuals del PIB per càpita (en 

endavant, PIB pc) durant llargs períodes de temps afecten notablement el nivell 

de vida de les economies implicades. En aquest sentit, en l’estudi de l’economia 

de l’àrea de Tarragona es poden observar variacions anuals molt significatives 

d’aquest indicador, ja que la crisi internacional iniciada l’any 2008 va provocar 

taxes de creixement baix i negatiu durant diversos anys. Tanmateix, tot i que 

l’any 2015 el PIB pc es va situar per sota de l’any 2008 (per tant, es va donar un 

llarg període sense creixement), això no va implicar un canvi d’estadi en els 

paràmetres en què es trobava en el marc de la Unió Europea, amb una lleugera 

pèrdua de pes relatiu respecte de les mitjanes que es van establir en aquest marc.14 

                                                      
13 Els primers càlculs del PIB en l’economia els va fer Simon Kuznets a la dècada de 1930. Aquests treballs li 

van reportar el Premi Nobel d’Economia l’any 1971. Kuznets va modelitzar les teories de Keynes sobre la 

relació entre la renda absoluta, l’estalvi, el consum i la inversió. També va col·laborar amb el Departament 

de Comerç dels Estats Units per establir com es mesurava el PIB. A partir d’aleshores, en va analitzar els 

components, els canvis i els impactes en la variació. Al marge de la crítica o de l’escepticisme davant d’un 

PIB que el mateix Kuznets acceptava i que un altre Premi Nobel d’Economia (1998), Amartya Sen, 

relativitzava. L’indicador va ser acceptat per l’FMI i el BM, entre altres organismes internacionals. Tot i això, 

en funció de la seva naturalesa el van complementar amb altres indicadors que a vegades són difícils 

d’homogeneïtzar. Un d’aquests indicadors que sembla gaudir d’una gran acceptació global és l’índex de 

desenvolupament humà (IDH), que es basa en la valoració de tres dimensions: la salut, l’educació i l’estàndard 

de vida. Altres indicadors utilitzats són l’esperança de vida en néixer, la mitjana d’anys i els anys esperats 

d’escolarització de la població, i la renda bruta per càpita. 
14 En el marc de la UE, la distribució dels fons regionals (FEDER) es porta a terme en funció de la renda per 

càpita de les diferents zones. Les consideracions d’aquests talls són les següents: regions més 

desenvolupades, un PIB pc superior al 90% de la mitjana europea; regions en transició, un PIB pc entre un 

75% i 90% de la mitjana europea, i regions menys desenvolupades, un PIB pc inferior al 75% de la mitjana 

europea. 
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Això no disfressa que els desequilibris socials que s’han generat per aquesta 

caiguda del valor de la producció, i la pèrdua de qualitat de vida que ha 

comportat, han estat molt significatius a la zona. 

A partir de la comptabilitat regional de l’INE per a la província de 

Tarragona, i actualitzant les dades de 2014 i 2015 en funció del global català i 

del dinamisme que s’ha manifestat en l’ocupació a la zona, hem elaborat una 

sèrie relativa al PIB de l’àrea durant del període 2000-2015. Això permet 

analitzar, a banda del període 2005-2015 (en el qual centrem l’anàlisi dels canvis 

en l’economia de l’àrea), la inèrcia del creixement des de l’any 2000 i valorar els 

canvis que s’han produït des de la crisi de 2008, i els efectes que aquesta crisi va 

tenir en l’economia de la zona. 

Gràfic 2.1. Variació interanual del PIB nominal 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

La variació del PIB nominal a les comarques de Tarragona ha experimentat 

unes oscil·lacions molt similars a les dels totals català i espanyol, tal com pot 

observar-se al gràfic 2.1. Així, el PIB va tenir variacions interanuals nominals 

molt elevades que es van situar per sobre de les de la resta d’àrees fins a 2008. 

Entre 2007 i 2009 va caure acceleradament i després va continuar disminuint fins 

a 2013, quan va tornar a augmentar, encara que lleugerament per sota de la resta 

de zones. A partir de 2014, aquest indicador torna a ser positiu. Al gràfic 

s’observa el significatiu augment interanual del PIB i les seves variacions a la 

zona, més oscil·lants que al conjunt català i espanyol. També hi són paleses les 
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importants diferències entre la zona de Tarragona i les altres dues àrees 

territorials, tot i que la tendència mostra variacions similars entre principis de 

segle i fins al 2008 —amb mitjanes anuals superiors al 8% nominal—. A partir 

d’aleshores la variació mitjana anual és negativa i l’any 2015 el PIB nominal va 

ser similar en totes les àrees, sempre per sota del de 2008. 

Des de l’any 2000 el PIB de l’àrea ha significat al voltant del 10% de 

l’economia catalana, una xifra que implica un pes superior al que representen el 

PIB de Girona i el de Lleida. Tanmateix, des d’aleshores la dinàmica de 

participació territorial de les quatre províncies respecte del conjunt català ha 

variat lleugerament. Barcelona ha perdut pes global, mentre que les altres tres 

províncies n’han guanyat, principalment Girona entre 2000 i 2005, i Lleida de 

2009 a 2013.  

Tarragona va experimentar un augment de pes relatiu significatiu entre els 

anys 2000 i 2009, però a partir d’aleshores la variació, tot i que a l’alça, va ser 

menor. Si l’any 2005 la diferència amb Lleida era de 4,74 punts més per 

Tarragona, el 2013 va disminuir fins a 4,57. Respecte de Girona, l’any 2000 el 

pes de Tarragona era superior en 1,03 punts, que van disminuir a 0,68 l’any 2005 

i van passar a 0,70 el 2013. Barcelona, l’àrea dominant en el PIB català, 

representava el 75,54% del total l’any 2000. Aquesta xifra suposava una 

diferència de 65,63 punts respecte de Tarragona, que l’any 2013 es va reduir a 

62,71.  

El període de creixement a la baixa va implicar una lleugera redistribució 

del PIB al conjunt català, amb una pèrdua de la significació de Barcelona en 

benefici de les altres àrees. En aquest sentit, durant els anys més forts de la crisi, 

sembla que l’indicador es va mantenir més a les altres zones. En canvi, durant 

els dos últims anys, quan l’economia va començar a créixer un altre cop i la 

tendència de l’indicador va ser a l’alça, l’impuls de Barcelona va ser més 

determinant al conjunt del creixement català. 

2.1 El PIB per càpita i PIB per ocupat 

Tot i la manca de variacions alcistes del PIB entre 2009 i 2013 a Catalunya, es 

podria dir que va continuar la inèrcia de guanys relatius de les altres àrees 

respecte del pes de la província de Barcelona. Es tracta de petits matisos que, 

tanmateix, poden indicar una tendència de més interrelació territorial al conjunt 

del país i impliquen creixement a partir de les possibilitats d’una base productiva 
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que va tenir un fort impuls fins a 2009 gràcies a la construcció i una continuïtat 

en la dinàmica inercial a partir d’aleshores. 

A Tarragona, sense l’impuls de la construcció i amb una indústria i serveis 

tradicionals, l’estructura productiva no s’ha modificat excessivament. És 

precisament aquesta falta de canvis el que porta a les contradiccions en el 

creixement de la zona, tot i que el seu pes relatiu augmenta lleugerament al 

conjunt català fins a 2013. Aquesta situació ha de servir per reflexionar sobre 

com es pot adaptar l’estructura clàssica de l’àrea a les dinàmiques de creixement 

futures per poder mantenir un impuls econòmic que permeti assolir el nivell de 

vida que espera la població resident. Podem considerar que l’economia no està 

en equilibri, sinó en el camí cap a l’equilibri, ateses les diferències entre el 

creixement real i el potencial. 

«Així, doncs, en general, l’economia no està en equilibri, sinó que 

transita cap a l’equilibri. Aquest matís és força important quan els 

cicles i les crisis produeixen efectes devastadors sobre l’activitat 

econòmica i l’ocupació.»15 

Durant l’any 2000, el PIB per càpita16 a la zona va ser superior al català. 

El mateix va succeir el 2005, però a partir de la crisi de l’any 2008, que va afectar 

ràpidament el sector de la construcció, la situació canvia i l’any 2009 la mitjana 

catalana supera la de l’àrea (una dada que es confirma el 2015). Això implica 

taxes de variació diferents. Tot i això, si es pren com a punt de referència 

qualsevol de les dues etapes considerades anteriorment, la variació a la zona 

sempre és menor que al conjunt català. Durant uns quants anys ho va ser pel fort 

augment de població i, a partir de 2009, com a conseqüència d’un creixement 

econòmic menor que no es va veure compensat amb l’indicador del PIB per 

càpita tot i la disminució de població a la zona. 

Hi ha una diferència important entre el PIB per càpita i per ocupat: el 

primer aporta informació important sobre la renda de la població, mentre que el 

segon ens dóna una visió sobre la productivitat de l’oferta productiva. Al gràfic 

2.2 s’indica l’evolució de tots dos indicadors des de 2001 a l’àrea i al conjunt 

català. Són paleses les diferències importants entre les dues àrees i també entre 

la rellevància de cadascun d’aquests indicadors a la mateixa zona.  

                                                      
15 Segarra, A. (director); Muiños, M. J.; Jové, E.; Sabaté, M. La dinàmica empresarial de la demarcació de 

Tarragona: creació i tancament d’empreses durant el període 1994-2009. Publicacions URV, Tarragona, 

2011, p. 8.  

16 El PIB per càpita és el PIB dividit per la població resident i indica el nivell de vida d’una zona. El PIB per 

ocupat és el PIB distribuït entre els ocupats que el creen i ens indica la productivitat de l’economia. 
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Abans i després de 2008, el PIB per càpita té una tendència a la baixa, molt 

significativa per a 2009 i amb valors negatius fins al 2014. En canvi, tot i la 

lleugera tendència a la baixa del PIB per ocupat, aquest indicador manté valors 

positius propers al 2% tant a Tarragona com al conjunt català. Aquesta dinàmica 

indica forts ajustos d’ocupació, que van permetre mantenir moltes de les 

activitats productives mitjançant una reducció de costos. Això va provocar una 

major productivitat per ocupat en termes globals, mentre que en disminuir 

l’ocupació i el PIB en termes nominatius, el PIB per càpita va caure. 

Gràfic 2.2. La variació del PIB per càpita i ocupat 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

La interrelació de les dues consideracions del PIB permet observar 

diferències importants entre el valor absolut del PIB de Tarragona i el del conjunt 

de Catalunya. Al gràfic 2.3 s’observen les diferències en euros del PIB per càpita 

i per ocupat a les dues zones des de l’any 2000 fins al 2015. També s’hi observen 

els fets següents: 

· En general, el PIB per càpita i el PIB per ocupat han estat superiors 

al conjunt de les comarques de Tarragona respecte del conjunt català, 

amb l’excepció del període 2007-2015 per al PIB per càpita. 

· La diferència és superior en el PIB per ocupat i augmenta durant el 

període 2009-2015, al contrari del que succeeix amb el PIB per càpita. 
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· La dinàmica del PIB per càpita és molt diferent a la del PIB per 

ocupat. Així, augmenta de 2000 a 2004 i té tendència a la baixa a 

partir d’aleshores. Des de 2007 és inferior, en general, a la mitjana 

catalana, i augmenta la diferència entre els dos indicadors.  

Gràfic 2.3. Diferència en euros entre el PIB de Tarragona i el català 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. 

Aquesta dinàmica diferenciada ens porta a valorar la incidència de la 

variació del PIB i com es relaciona amb l’augment d’ocupació, és a dir, si 

augmenta per l’increment de la taxa d’activitat (que treballin més persones amb 

l’estructura tradicional o sectors amb ocupació intensiva) o per augments de 

productivitat per ocupat.17  

Normalment, les dues variables afecten l’evolució de l’indicador de 

producció, però la major rellevància d’una o de l’altra indica la dinàmica de 

creixement i les rigideses que cal afrontar per mantenir la producció. Aquestes 

dades també ens permeten establir implicacions sobre una dualitat en el mercat 

de treball i en l’economia d’una àrea. 

Les dades del quadre 2.1 mostren com el PIB per càpita ha augmentat 

menys a les comarques de Tarragona que al conjunt català, ja que solament ha 

acumulat augments superiors entre 2001 i 2015, 5 vegades en 15 anys. Per la seva 

banda, la incidència del PIB per ocupat ha 

                                                      
17 Utilitzarem la formula , on N és la població resident i L, el nombre de persones ocupades. 
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estat 8 anys més significativa a la zona que al conjunt català, i no sempre ha 

coincidit amb augments superiors del PIB a la zona. En canvi, l’índex d’activitat 

(entès com la relació entre el total d’ocupats i la població) només ha tingut 

implicacions superiors a Tarragona en tres ocasions.  

Això indica que la causa essencial del manteniment del PIB a la zona ha 

estat l’elevada productivitat d’alguns sectors d’activitat. Per exemple, 

l’existència d’un nucli productiu amb una elevada productivitat per ocupat al 

voltant del sector químic i energètic ha mantingut l’ocupació en termes relatius, 

amb una elevada productivitat per persona ocupada, tot i no haver fet grans 

inversions durant els darrers anys. Tenint en compte que aquest sector té un pes 

relativament baix sobre el total d’ocupació de la zona si el comparem amb altres 

sectors que absorbeixen la major part de l’ocupació i, per tant, una productivitat 

molt inferior, sembla que s’estableix una dualitat productiva que oblida que el 

creixement és global i, en part, desconeix que cal la intervenció de tots els sectors 

per consolidar el creixement de les economies avançades.18 

Quadre 2.1. Els efectes de l’ocupació i la productivitat en el PIB per 

càpita a Tarragona i Catalunya 

  

 
Tarragona  

Catalunya  

PIB per 

càpita 
PIB per 

ocupat 
Índex 

d’activitat 
PIB per 

càpita 
PIB per 

ocupat 
Índex 

d’activitat 

2001 7,55 5,21 2,23 6,71 5,83 0,83 

2002 7,95 3,96 3,84 4,52 5,10 -0,54 

2003 3,20 4,08 -0,84 4,07 3,72 0,33 

2004 7,56 8,62 -0,98 5,56 3,17 2,31 

2005 -1,98 -2,31 0,34 4,77 3,28 1,44 

2006 4,66 3,56 1,05 6,35 4,03 2,23 

2007 4,35 4,57 -0,21 6,01 3,86 2,07 

2008 -0,10 1,85 -1,92 0,61 2,59 -1,93 

2009 -4,37 3,87 -7,93 -4,78 2,88 -7,44 

2010 1,69 4,38 -2,58 0,15 2,10 -1,92 

2011 -2,00 1,53 -3,47 -1,90 1,22 -3,08 

                                                      
18 Dabla-Norris, E.; Guo, S., Haksar, V.; Kim, M.; Kochhar, K; Wiseman, K.; Zdzienicka, A. The New Normal: 

A Sector-level Perspective on Productivity Trends in Advanced Economies. IMF Strategy, Policy, and 

Review Department. Març de 2015. A les conclusions finals els autors exposen una idea que consideren bàsica 

(que hem traduït com «tornar al que és bàsic») i fan la consideració següent: «Per augmentar el potencial de 

creixement, les economies avançades han d’impulsar la capacitat productiva de les forces de treball, fer les 

inversions necessàries en infraestructura física i en TI, i fomentar la innovació» (p. 32; traducció al català de 

l’autor). 
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2012 -3,22 2,59 -5,66 -2,49 2,35 -4,73 

2013 -0,65 3,52 -4,03 -0,66 2,38 -2,97 

2014 2,36 1,89 0,47 1,88 -0,20 2,08 

2015 3,45 0,94 2,99 3,75 2,18 1,54 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

La incorporació de treballadors nous a la construcció durant el període 

20002008 va representar un augment del PIB per càpita i per ocupat. Tanmateix, 

atesa la productivitat inferior d’aquest sector, no va generar alternatives de 

creixement (malgrat el notable augment del PIB per càpita, que alguns anys fins 

i tot va créixer a un ritme superior que el del PIB per ocupat). Quan el sector de 

la construcció va deixar de créixer i, en conseqüència, van caure l’ocupació i el 

PIB al sector i en global, el PIB per ocupat va augmentar de manera significativa, 

més que el PIB per càpita i també respecte del conjunt català. Els sectors forts, 

com ara el clúster energètic químic, i algunes grans empreses auxiliars de 

l’automoció, l’alimentació i el paper van ajudar a mantenir aquests nivells molt 

més que la resta d’activitats, en què la desocupació va augmentar a un ritme 

vertiginós i el nombre d’ocupats va caure notablement. Al conjunt català l’efecte 

de Barcelona compensa aquestes dinàmiques, ja que absorbeix molta ocupació 

en el sector dels serveis i en una estructura industrial més diversificada. Això ha 

conduït a l’increment de les taxes d’ocupació i a un creixement una mica superior 

del PIB. 

Al quadre 2.2 es resumeixen els indicadors anteriors en tres etapes per a 

Tarragona i per al conjunt català: 2000-2005, 2005-2008 i 2008-2015. En el cas 

de Catalunya, s’observa el fort augment del PIB per càpita nominal al primer 

període, mentre que a partir de 2005 i fins a 2008, aquest increment frena i a 

partir d’aleshores el PIB per càpita disminueix. Segurament en termes reals 

trobaríem un creixement al voltant de zero (el model que s’havia instal·lat al 

voltant de la construcció residencial s’estava acabant).  

Aquesta dinàmica va ser similar a Tarragona, encara que amb matisos: 

durant les dues primeres etapes, el PIB per càpita creix menys a Tarragona que 

al conjunt català (en principi perquè la població augmenta més ràpidament), tot i 

que el resultat global és similar, i entre 2008 i 2015 a Tarragona disminueix 

menys, en part perquè va perdre més població, però també perquè els sectors 

d’activitat industrial capegen millor la crisi. 
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Quadre 2.2. Indicadors de variació del PIB per càpita nominal entre 

períodes. Taxa anual acumulativa 

   Tarragona   Catalunya  

Període 
PIB per 

càpita 
PIB per 

ocupat 
Índex 

d’activitat 
PIB per 

càpita 
PIB per 

ocupat 
Índex 

d’activitat 

2000-05 4,78 3,84 0,90 5,12 3,50 0,87 

2005-08 2,94 3,32 -0,36 4,29 3,49 0,77 

2008-15 -0,43 2,66 -2,94 -0,61 1,83 -2,40 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

D’altra banda, la variació motivada per la productivitat de l’ocupació va 

tenir una importància superior al conjunt català fins al 2008. A partir d’aleshores, 

la incidència va ser superior a Tarragona, en bona part perquè es va mantenir 

l’activitat en subsectors d’alta productivitat com ara el químic i l’energètic, però 

també per la caiguda d’ocupació que s’havia donat abans en activitats més 

intensives en ocupació i menys capitalitzades. 

L’índex d’activitat s’incrementa de manera significativa a la zona entre el 

2000 i el 2005, període durant el qual la població ocupada augmenta 

significativament per la influència notable de la immigració, un element essencial 

en aquesta dinàmica de producció i ocupació. A partir de 2005, els índexs 

d’activitat disminueixen. La població envelleix i augmenta el nombre de 

persones de menys de 16 anys, un fet que determina un cert descens de la taxa 

d’activitat. Al conjunt català, per contra, aquest fenomen no es dóna, ja que 

l’activitat de serveis és menys estacional que a les comarques tarragonines. Això 

va fer que la crisi d’ocupació iniciada l’any 2008 fos més mesurada. Per contra, 

entre 2008 i 2015 l’augment de la productivitat per ocupat és menor al conjunt 

català que a la zona. La incidència de la desconnexió sectorial de l’activitat 

productiva a la zona entre els sectors industrials bàsics i el turisme aflora en caure 

la construcció i fa augmentar la contradicció entre una activitat de productivitat 

elevada que genera poca ocupació en relació amb el PIB i un sector serveis de 

baixa productivitat per ocupat, molt lligat a un turisme amb excessiva 

estacionalitat. 

2.2 Les variacions sectorials del VAB 

El comportament dels sectors econòmics en el creixement del PIB ha estat molt 

diferent. Els analitzarem a partir del VAB, un indicador que té una diferència 

comptable respecte del PIB, però que en termes relatius indica les mateixes 
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dinàmiques de variació. 19  Tot i això, encara que la imposició neta sobre el 

producte que diferencia els dos indicadors en l’àmbit de comptabilitat regional 

varia segons el tipus de productes, s’aplica en tots els sectors d’activitat.  

Al gràfic 2.4 es valora l’evolució sectorial del VAB als diversos grups 

d’activitat durant el període de 2000 a 2013 en termes globals. Les dades 

indiquen que la majoria d’anys aquest indicador va créixer al sector de serveis 

per sobre de la mitjana, i els anys que va disminuir, ho va fer per sota de la 

mitjana. Respecte de la construcció, el VAB va experimentar forts augments amb 

un creixement superior a la mitjana fins a l’any 2007, tot i que només en dos 

exercicis. A partir d’aleshores va caure sistemàticament i significativament, 

molts anys per sobre de dos dígits. El valor negatiu màxim correspon a l’any 

2010: una variació interanual negativa del 21,62%. 

A la indústria manufacturera20 l’augment del VAB va ser superior al de la 

mitjana provincial en quatre exercicis; per contra, el 2009, el 2012 i el 2013 

aquest indicador va caure notablement. Els esforços per cercar mercats 

d’exportació no van ser suficients per frenar la caiguda de l’activitat com a 

conseqüència de la caiguda de la demanda interna. En canvi, en sis dels anys que 

s’analitzen al gràfic, la indústria bàsica21 creix més que la mitjana, i cal ressaltar 

que a partir de 2008 és el sector que més ha crescut.  

La indústria bàsica té un component essencial: les centrals nuclears de la 

zona, que produeixen un 75% de l’energia elèctrica consumida a Catalunya. La 

producció d’aquestes plantes l’any 2014 va ser un 8% superior a la de 2004, quan 

va assolir un nivell de producció de 24.332 GWh. L’agricultura marca una 

variació a la baixa en el còmput dels anys estimats: el VAB disminueix en vuit 

ocasions i en tres experimenta unes fortes embranzides que el fan créixer més 

                                                      
19 La classificació de la comptabilitat regional de l’INE en l’àmbit provincial determina quatre grans sectors: 

agricultura, indústria (bàsica i manufacturera), construcció i serveis (amb tres subsectors). Aquesta 

classificació d’activitats està disponible a http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/notas.pdf. 

El VAB és inferior al PIB en termes monetaris, és a dir, en l’exposició de la comptabilitat regional de la 

província. La diferència són els impostos nets sobre el producte, essencialment l’IVA. En termes relatius, el 

VAB indica les mateixes dinàmiques, ja que la imposició té uns tipus constants, tot i que diferents segons els 

productes o les activitats. L’any 2000 els impostos nets sobre el PIB van representar un 9,27%, un percentatge 

que va disminuir progressivament fins al 5% l’any 2006. 
20 El terme «indústria manufacturera» correspon a la divisió C del NACE, que inclou el refinament de petroli i 

la indústria química. El terme «indústria bàsica» inclou les agrupacions B, D i E del NACE, que corresponen 

a indústries extractives; subministrament d’energia elèctrica, de gas i de vapor, i subministrament d’aigua i 

gestió de residus respectivament. 

21 La forta caiguda de la indústria bàsica entre 2004 i 2005 està motivada principalment per l’accident que hi 

va haver a Vandellòs II l’agost de 2005. Aquest fet fa que durant el 2005 la central produeixi només al 52,3% 

de la seva capacitat, d’acord amb l’informe anual del Consell de Seguretat Nuclear al Congrés i Senat. En 

anys posteriors Vandellòs II s’estabilitza en una producció al voltant de 7.500 GWh i arriba als 8.071,57 GWh 

l’any 2013 i als 9.194,08 l’any 2014. 

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/notas.pdf
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que la mitjana de l’àrea. Tot i això, el resultat global és la pèrdua de diversos 

punts de pes del sector en el conjunt del VAB de l’àrea. 

Gràfic 2.4. Variació interanual del VAB per sectors 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

Tot i que la dinàmica sectorial anual és diferent, l’impuls de creixement té 

protagonistes indubtables, com ara els serveis, que mantenen dades positives 

encara que moderades; la construcció, que genera un fort impuls tot i caure en 

valors molt inferiors als de l’any 2000 a finals del cicle, i la indústria bàsica, que 

actua com un dels sectors més dinàmics amb relació al creixement del VAB de 

l’economia de la zona. Les dades del quadre 2.3 mostren el pes relatiu de cada 

sector d’activitat dins de la variació del VAB de la zona agrupat en tres etapes: 

2000-2005, 2005-2008 i 2008-2013. 

La incidència de l’agricultura en la variació del VAB de la zona és 

relativament baixa. Al marge del pes relatiu que perd durant el període, la 

influència que va tenir sobre la variació global els anys de creixement va 
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representar menys de 30 dècimes. El sector que va tenir més incidència va ser el 

dels serveis, una activitat que absorbeix un percentatge elevat de l’ocupació total 

de la zona. Fins a l’any 2008, va tenir una forta incidència sobre el VAB, amb 

una significació del 66,93% respecte de l’augment del total entre els anys 2000-

2005 i del 76,45% en el període de 2005 a 2008.  

A partir d’aleshores, quan el VAB experimenta una variació negativa, la 

variació en els serveis compensa una mica la davallada. En el cas de la 

construcció, aquest sector va tenir una gran influència entre els anys 2000 i 2008, 

la qual cosa fa que guanyi pes respecte del total. Tanmateix, entre 2005 i 2008 ja 

va experimentar una lleugera frenada, que es va convertir en caiguda entre 2008 

i 2013.  

Quadre 2.3. La variació del VAB. Significació relativa 

  

  

Variació període (milers d’euros) 
Significació sobre la variació 

total 

2000-

2005 
2005-

2008 
2008-

2013 
2000-

2005 
2005-

2008 
2008-

2013 

Agricultura -2.947 11.147 -42.876 -0,06 0,27 -3,25 

Indústria 820.406 620.851 -145.560 15,90 15,30 -11,04 

Indústria 

bàsica 
-63.129 250.989 204.573 -1,22 6,19 15,51 

Indústria 

manufacturera 883.535 369.862 -350.133 17,13 9,12 -26,55 

Construcció 888.570 323.441 -

1.326.224 
17,23 7,97 -100,57 

Serveis 3.452.264 3.101.241 196.009 66,93 76,45 14,86 

VAB 5.158.293 4.056.680 -

1.318.651 
100,00 100,00 -100,00 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

Pel que fa a l’activitat industrial, l’hem dividit en dos indicadors: indústria 

bàsica i indústria manufacturera. Tots dos tenen un comportament divers en les 

etapes que s’analitzen. Al quadre s’observa una incidència més gran de la 

indústria manufacturera que de la bàsica durant el període 2000-2008 i, a partir 

d’aleshores, tenen un comportament diferenciat: mentre que la indústria bàsica 

aguanta la caiguda del VAB, la manufacturera representa el 26,55% d’aquesta 

caiguda. 
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Fins al 2008 s’observa una certa diversificació en la dinàmica de 

creixement de la zona en un marc de terciarització de l’economia. A partir de la 

crisi de finals de l’any 2008, el comportament sembla diferent. La diversificació 

de la influència sobre la variació del VAB es desfigura, ja que, fins a cert punt, 

el sector que resisteix la contundència de la caiguda és la indústria bàsica, en 

comparació del petit protagonisme dels serveis i davant de la forta caiguda de la 

resta d’activitats. 

2.2.1 L’especialització productiva sectorial 

Les diferències en la dinàmica de creixement sectorial que hem observat 

anteriorment han tingut efectes concrets sobre l’estructura productiva de la zona 

i han modificat el pes de cada sector respecte del total del VAB. Les dades del 

quadre 2.4 mostren la pèrdua continuada de pes del sector primari dins del 

conjunt de la producció de la zona.  

En aquesta activitat s’ha manifestat una certa homogeneïtat durant tots 

aquests anys. En canvi, en la resta de sectors el comportament ha estat divers. 

Respecte de l’activitat industrial, el quadre també n’indica una pèrdua del pes 

entre els anys 2000 i 2013, que arriba al mínim durant el 2009 i augmenta 

lleugerament a partir d’aleshores. Aquest lleuger augment es deu a la major 

significació de la indústria bàsica en el sector secundari.  

Pel que fa al sector de la construcció, va experimentar un augment i es va 

estabilitzar entre l’any 2000 i el 2009. A partir d’aquí, va patir un descens de més 

de 5 punts, una dada que ens mostra la forta caiguda del sector i explica un dels 

problemes greus de reconversió ocupacional, a més d’altres factors de producció 

en què es troba l’economia de la zona en aquest moment. El sector terciari va ser 

el que va guanyar més pes en el VAB i del 57,05% del total l’any 2000 va passar 

al 68,95% l’any 2013. Aquest sector va suposar una alternativa de creixement, 

però com que va tenir una variació de creixement interanual inferior entre 2009 

i 2013, no va poder compensar la disminució del VAB de la zona tot i el guany 

relatiu en el total. El sector terciari també s’ha ajustat a la baixa i el seu augment 

relatiu s’ha produït sobretot com a conseqüència de les caigudes importants del 

VAB en altres sectors. 

Al quadre 2.4 també es mostra l’evolució dels indicadors per a Catalunya 

i s’observa una estructura productiva diferenciada amb relació als components 

inicials i al dinamisme. Per al conjunt català, i per a tot el període, l’agricultura 

va tenir el menor pes relatiu i la indústria manufacturera es va mantenir com a 
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segon sector en importància tot i la forta disminució des de 2005. La construcció 

perd significació durant el període, amb una caiguda notable entre 2009 i 2013. 

Per últim, el pes dels serveis augmenta d’una manera proporcionalment superior 

a la resta de sectors i representa el 73,57% del VAB, amb un guany de cinc punts 

des de 2009. 

Quadre 2.4. L’especialització productiva sectorial 

Tarragona 
Agricultur

a 
Indústri

a 

Indústri

a 

bàsica 

Indústria 

manufacture

ra 

Construcci

ó 
Servei

s 
VAB 

2000 3,42 27,95 8,01 19,94 11,57 57,05 100,0

0 

2005 2,31 24,10 5,05 19,04 13,38 60,21 100,0

0 

2009 2,18 21,48 5,20 16,28 11,17 65,17 100,0

0 

2013 1,81 23,12 6,74 16,38 6,13 68,95 100,0

0 

Catalunya 
Agricultur

a 
Indústri

a 

Indústri

a 

bàsica 

Indústria 

manufacture

ra 

Construcci

ó 
Servei

s 
VAB 

2000 1,83 27,12 2,24 24,88 9,04 62,01 100,0

0 

2005 1,47 23,68 2,57 21,10 9,95 64,90 100,0

0 

2009 1,14 20,78 3,19 17,60 9,30 68,78 100,0

0 

2013 1,23 20,31 3,26 17,06 4,88 73,57 100,0

0 

Índex 
d’especialitzac

ió  
Tarragona 

Agricultur

a 
Indústri

a 

Indústri

a 

bàsica 

Indústria 

manufacture

ra 

Construcci

ó 
Servei

s 
VAB 

2000 1,87 1,03 3,57 0,80 1,28 0,92 1,00 

2005 1,57 1,02 1,96 0,90 1,35 0,93 1,00 

2009 1,92 1,03 1,63 0,93 1,20 0,95 1,00 

2013 1,46 1,14 2,07 0,96 1,26 0,94 1,00 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 
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El quadre anterior ens permet valorar els canvis en l’índex 

d’especialització sectorial22 de la zona de Tarragona en relació amb el total català 

durant el període. S’hi observa una certa convergència del pes global dels sectors 

entre la mitjana de la zona i la de Catalunya, especialment amb els importants 

canvis succeïts des de l’any 2000 i des del 2009 fins a l’actualitat.  

En primer lloc, cal destacar el major pes de l’agricultura a la zona, encara 

que l’índex d’especialització productiva corresponent disminueix de manera 

relativa entre el 2009 i el 2013. El pes relatiu de la indústria a la zona 

s’incrementa, principalment des de 2009 i a causa de la significació de la 

indústria bàsica que, tot i disminuir notablement l’any 2005, torna a augmentar 

en pes relatiu a partir de 2009. En canvi, el pes relatiu de la indústria 

manufacturera a la zona és inferior, tot i la davallada que té a Catalunya. La 

construcció està sobrerepresentada a la zona i assoleix l’índex màxim el 2005. A 

partir d’aquí, disminueix fins a l’any 2009 i torna a frenar la convergència entre 

el 2009 i el 2013 si contemplem la variació de l’índex. El sector terciari sempre 

es manté per sota del pes que té al conjunt de l’economia catalana durant tot el 

període d’anàlisi. La dinàmica de creixement d’aquest sector va augmentar entre 

els anys 2000 i 2009 i s’acostava a l’índex català. A partir d’aleshores va 

disminuir lleugerament. 

2.3 La incidència de l’estructura sectorial sobre la 

productivitat  

La consideració de la productivitat del factor treball com la relació entre el valor 

afegit i l’ocupació assenyala diferències importants entre els diversos sectors 

productius i també en la comparació de Tarragona amb el conjunt català. Les 

dades del quadre 2.5 indiquen, per a diversos anys, el valor afegit per treballador 

de cada sector i la taxa anual mitjana de creixement per períodes. S’hi observen 

increments importants de productivitat i de creixement total, que sempre han 

estat superiors a les comarques de l’àrea que al total català, amb l’excepció del 

període de 2005 a 2008. De l’anàlisi del quadre es desprèn que l’estructura 

econòmica de la zona, que marca unes certes diferències amb la mitjana catalana 

                                                      
22 L’índex o coeficient d’especialització és un indicador que permet mesurar el grau d’especialització d’una 

zona en comparació d’una altra. En aquest cas, calculem l’índex d’especialització de Tarragona respecte del 

conjunt català. Per fer-ho, utilitzem la fórmula CEij= (VABij/VABj)/(VABi/VABn), que indica la relació 

entre el VAB d’un sector a Tarragona i al conjunt català. Si l’indicador és superior a la unitat, vol dir que el 

pes d’aquest sector és proporcionalment superior a Tarragona que a Catalunya. Per contra, si és inferior a la 

unitat, el pes també ho serà. 
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per la seva especialització productiva, té una productivitat per ocupat superior. 

Passem a estudiar en detall aquesta qüestió a partir de les xifres del quadre 2.5. 

Quadre 2.5. Comparació del VAB per ocupat a Tarragona i Catalunya  

(indicador de productivitat) 

  Valor en euros Variació interanual 

Tarragona 2000 2005 2009 2013 2000-

05 
2005-09 2009-13 

Agricultura 19.263 20.255 24.828 26.228 1,01 5,22 1,38 

Indústria 56.797 63.938 78.343 88.315 2,40 5,21 3,04 

Indústria bàsica 325.414 177.280 192.168 208.369 -11,44 2,04 2,04 

Indústria 

manufacturera 
42.659 54.661 65.876 71.402 5,08 4,78 2,03 

Construcció 28.609 38.968 54.498 51.609 6,38 8,75 -1,35 

Serveis 37.695 45.137 52.022 57.341 3,67 3,61 2,46 

Total 38.641 46.119 54.956 60.540 3,60 4,48 2,45 

Catalunya 2000 2005 2009 2013 2000-

05 
2005-09 2009-13 

Agricultura 23.974 28.544 31.217 39.334 3,55 2,26 5,95 

Indústria 38.643 51.794 67.627 73.806 6,03 6,90 2,21 

Indústria bàsica 77.996 111.876 158.860 145.050 7,48 9,16 -2,25 

Indústria 

manufacturera 
36.964 48.610 61.263 67.480 5,63 5,95 2,45 

Construcció 32.305 41.348 55.471 51.540 5,06 7,62 -1,82 

Serveis 36.828 43.042 49.419 52.777 3,17 3,51 1,66 

Total 36.473 44.302 52.544 55.701 3,97 4,36 1,47 

Diferència entre 

Tarragona i 

Catalunya 
2000 2005 2009 2013 

2000-

05 
2005-09 2009-13 

Agricultura -4.710 -8.289 -6.389 -13.107 -2,54 2,96 -4,57 

Indústria 18.154 12.144 10.716 14.508 -3,64 -1,68 0,83 

Indústria bàsica 247.418 65.404 33.308 63.319 -18,92 -7,13 4,29 

Indústria 

manufacturera 
5.695 6.051 4.613 3.922 -0,55 -1,18 -0,41 

Construcció -3.696 -2.381 -973 69 1,32 1,12 0,47 
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Serveis 867 2.095 2.603 4.564 0,50 0,10 0,81 

Total 2.169 1.816 2.412 4.840 0,79 -0,13 0,78 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

La productivitat per ocupat és més gran a Tarragona que a la mitjana 

catalana en indústria i serveis. La productivitat inferior del sector primari 

s’explica pel menor pes de la ramaderia i el predomini d’una agricultura centrada 

en conreus tradicionals, com ara la vinya, l’olivera i els fruits secs. En el cas de 

la construcció, la causa és el predomini de la construcció residencial en el total 

del sector, amb una menor representació de les obres públiques i les 

infraestructures, que tenen un valor afegit per treballador normalment superior. 

Respecte dels sectors més productius a la zona, en el cas de la indústria aquesta 

productivitat està motivada per la significació de la indústria bàsica i, en menor 

mesura, pel pes de la indústria manufacturera. En aquesta última, les empreses 

més grans i el grup químic i de refinació tenen una importància relativa superior 

en el teixit productiu del sector i, generalment, una productivitat per ocupat més 

elevada. Pel que fa als serveis, destaquen el grup de comerç, reparació de 

vehicles, transport i hoteleria, que entre 2005 i 2009 va aconseguir augmentar 

l’ocupació en un 0,71% i el VAB en un 1,28% dins la distribució del total. En 

canvi entre 2009 i 2013 el pes d’aquest sector va disminuir un 0,44% pel que fa 

al VAB, tot i tenir un increment d’ocupació del 0,45%. 

En valorar el dinamisme de cada sector en els tres períodes, a Tarragona 

s’observa un increment més gran que a Catalunya de la productivitat per ocupat 

en la construcció en cada moment de la sèrie. La causa principal és que el valor 

augmenta més que l’ocupació com a conseqüència de més actuacions relatives 

en obra pública i més ajustos d’ocupació.  

Els serveis també augmenten més a la zona que al conjunt català, 

principalment entre 2009 i 2013, quan la forta caiguda de l’ocupació a l’àrea 

ressalta la significació relativa del grup financer, d’assegurances i de 

professionals que, tot i un fort ajust de l’ocupació, va assolir augments del VAB. 

I, teòricament, això comporta una productivitat superior.  

Pel que fa a la indústria bàsica, la productivitat a la zona disminueix 

respecte del conjunt de Catalunya en el període de 2000 a 2009, mentre que a 

partir de 2009 millora i posa de manifest el seu pes al grup. En el cas de la 

indústria manufacturera, tot i l’augment de productivitat en les tres etapes 

considerades, a partir de 2005 aquest augment és menor a la zona que al conjunt 

català, fet que incideix globalment en el sector industrial que fins al 2009 perd 
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significació respecte del total de Catalunya. Per contra, al sector agrícola la 

productivitat relativa augmenta en tots els períodes considerats, principalment 

entre 2005 i 2009, no tant per augments de producció, sinó més aviat perquè 

l’alternativa d’ocupació en altres sectors va fer que disminuís el nombre 

d’ocupats en aquest. 

2.3.1. La indústria bàsica 

La indústria és un dels dos sectors en què ha augmentat la productivitat a 

Tarragona, de manera que n’explicarem més en detall la variació. Per fer-ho, ens 

centrarem principalment en la indústria bàsica. Com ja hem comentat, tot i que 

la indústria manufacturera engloba el grup petroquímic, té un pes inferior al del 

conjunt català pel que fa a significació del VAB i una productivitat molt superior 

(que podríem relacionar amb l’existència del pool químic al voltant del port de 

Tarragona i alguna altra empresa alimentària, d’automoció o de manufactura del 

paper). Per tant, és la indústria bàsica la que té el pes més significatiu dins del 

sector.  

Al quadre 2.6 se’n mostra la significació respecte del VAB i de l’ocupació, 

així com la relació amb el total català. També s’hi observen variacions importants 

en l’evolució d’aquest subsector causades, principalment, per l’augment 

d’ocupació i la disminució de la productivitat per ocupat. Aquest fet s’explica, 

d’una banda, perquè les noves activitats que es van anar incorporant tenen un 

VAB per treballador inferior al de les tres grans centrals nuclears que hi ha a la 

zona, i de l’altra, perquè tenen un comportament molt sensible en funció dels 

canvis i de les incidències, tal com hem comentat anteriorment. 



L’abans i el després de la crisi de 2008 a l’economia de Tarragona 

69 

Gràfic 2.5. Variació interanual de la indústria bàsica a Tarragona 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

La dinàmica de les centrals nuclears explica les fortes variacions en el 

VAB del grup de la indústria bàsica, tal com s’observa tant al quadre 2.6 com, 

de manera més visual, al gràfic 2.5 (sobretot l’any 2005). Cal considerar que el 

pes del grup respecte del sector industrial va disminuir desprès de la forta caiguda 

del 2005, però que a partir de 2009 es va recuperar progressivament i, a diferència 

de la resta de sector industrial, que pateix més els efectes de la crisi econòmica 

de 2008, la indústria bàsica assoleix l’any 2013 uns nivells de significació en el 

VAB similars als de principis de segle. Atesa aquesta significació, el pes de la 

indústria manufacturera en l’activitat industrial de Tarragona respecte de la de 

Catalunya és proporcionalment inferior. En canvi, l’elevat pes de la indústria 

bàsica aconsegueix que les comarques de Tarragona tinguin una significació 

relativa sobre el VAB del conjunt del sector industrial superior a la del conjunt 

català. 
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Quadre 2.6. La significació de la indústria bàsica a les comarques de 

Tarragona 

  

Tarragona VAB Ocupació 
Relació entre 

Tarragona i 

Catalunya 

VAB* 
Treballador

s ** 

Indústri
a 

bàsica/ 

Indústri

a 

Indústri
a 

bàsica/ 

VAB 

total 

Indústri
a 

bàsica/ 

Indústri

a 

Indústri

a 

bàsica/ 

total 
VAB 

Treballador

s 

200

0 
878.619 2,7 28,65 8,01 5,00 0,95 35,4

2 
8,49 

200

1 

200

2 

923.750 3,1 27,80 7,63 5,85 1,04 33,8 9,69 

1.093.39

7 
3,4 30,29 8,11 6,14 1,07 36,7

7 
10,73 

200

3 
1.092.87

5 
3,8 28,83 7,62 6,57 1,16 33,3

1 
11,14 

200

4 
1.401.99

1 
4,0 31,47 8,86 6,75 1,20 39,0

3 
11,27 

200

5 
815.490 4,6 20,98 5,05 7,57 1,32 20,1

9 
12,74 

200

6 
859.751 5,0 22,00 4,93 8,40 1,37 19,5

9 
13,59 

200

7 

200

8 

1.011.65

1 
5,3 23,66 5,32 8,91 1,40 19,9

5 
13,98 

1.066.47

9 
5,5 23,66 5,28 8,97 1,42 18,2

4 
14,95 

200

9 
1.037.70

8 
5,4 24,22 5,20 9,87 1,49 17,2

9 
14,29 

201

0 
1.216.54

9 
6,3 26,22 6,07 11,75 1,77 19,2

9 
15,22 

201

1 
1.184.40

0 
6,3 25,60 5,98 12,09 1,83 20,1

4 
15,29 

201

2 

201

3 

1.195.41

1 
6,3 26,76 6,23 12,30 1,93 20,4

9 
15,67 

1.271.05

2 
6,1 29,13 6,74 12,35 1,96 22,0

2 
15,33 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE  
* Milers d’euros  

** Milers de persones 

Amb relació a l’ocupació, el pes de la indústria bàsica sobre el conjunt del 

sector secundari és molt inferior, tot i que té una tendència creixent. Això es pot 
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relacionar amb la significació de l’ocupació en altres activitats del grup al marge 

de les plantes nuclears, com poden ser pedreres, serveis d’aigua i de gas, residus 

o manteniment de plantes energètiques, entre d’altres. Aquestes activitats poden 

ocupar més persones per unitat de VAB i això implica, en part, que fan augmentar 

l’ocupació del grup més que el VAB i guanyen pes en el total industrial. Cal tenir 

en compte que, sense aquest increment d’ocupació, l’ocupació en el conjunt del 

sector industrial hauria caigut amb més rotunditat com a conseqüència de la 

reducció de plantilles, principalment al grup manufacturer. 

Mentre que la indústria manufacturera de la zona té un pes relatiu inferior 

al total català en termes de VAB i d’ocupació, la indústria bàsica té una 

representativitat molt elevada en la significació del grup a Catalunya, ja que el 

seu pes en VAB, tot i la disminució relativa des de 2004, significava el 22,02% 

del VAB de la indústria bàsica catalana l’any 2013. A més, el pes de l’ocupació 

va créixer constantment i va passar del 8,49% al 15,33%. L’evolució d’aquests 

dos percentatges indica, per contra, el descens de la productivitat per treballador 

en la indústria bàsica de la zona, ja que el grup es diversifica amb altres activitats 

al marge de les centrals nuclears. 

2.3.2. El sector terciari 

L’altre sector en què augmenta la productivitat a Tarragona és el terciari. Les 

dades del VAB mostren una importància creixent d’aquest sector a la zona, tot i 

que té un pes i una productivitat inferiors al conjunt de Catalunya i a la mitjana 

de l’activitat productiva de l’àrea. A partir de les xifres del quadre 2.7, 

analitzarem en detall les variacions d’aquesta activitat amb les dades 

desglossades de la comptabilitat regional de l’àmbit provincial de l’INE.24  

Per als diferents subgrups del sector terciari, se’n detalla l’evolució en 

diversos anys, tant pel que fa al VAB com a l’ocupació, i com a mitjana anual 

acumulativa en tres períodes. La importància del sector terciari a l’àrea ha 

augmentat lleugerament més que al global català, mentre que la seva 

representativitat en la distribució sectorial del VAB està per sota d’aquest global. 

Aquesta tendència de les dinàmiques a acostar-se determina que el creixement 

interanual de la desagregació en els tres nivells detallats hagi estat sempre 

superior a la zona que la mitjana catalana. 
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24 La divisió dels serveis en tres subsectors d’acord amb l’Eurostat i l’adaptació de l’INE correspon a les 

divisions NACE rev 2: 

-Grup 45-63 (G-J) Comerç a l’engròs i al detall, reparació de vehicles de motor i motocicletes, transport i 

emmagatzematge, hoteleria, i informació i comunicacions. 

-Grup 64-82 (K-N) Activitats financeres i d’assegurances; activitats immobiliàries; activitats professionals, 

científiques i tècniques, i activitats administratives i serveis auxiliars. 

-Grup 84-98 (O-U) Administració pública i defensa; seguretat social obligatòria; educació; activitats sanitàries 

i de serveis socials; activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment; reparació d’articles d’ús domèstic i 

altres serveis. 

Quadre 2.7. Els canvis i la significació dels subsectors de serveis 

Distribució del VAB 

  
Comerç, 

transport i 

hoteleria 

Activitats financeres, 

immobiliàries i 

administratives 

Administració, serveis 

socials i activitats 

artístiques 

Total 

serveis 

2000 45,56 27,77 26,67 100,00 

2005 43,92 30,85 25,22 100,00 

2009 41,12 31,93 26,95 100,00 

2013 38,84 34,62 26,54 100,00 

Creixement interanual del VAB 

2000-

2005 

2005-

2009 

8,38 11,51 7,97 9,18 

5,80 8,49 9,35 7,56 

2009-

2013 
-1,40 2,06 -0,36 0,02 

Distribució de l’ocupació 

  
Comerç, 

transport i 

hoteleria 

Activitats financeres, 

immobiliàries i 

administratives 

Administració, serveis 

socials i activitats 

artístiques 

Total 

serveis 

2000 47,56 17,94 34,50 100,00 

2005 49,26 16,59 34,15 100,00 

2009 48,26 15,81 35,93 100,00 

2013 46,36 15,73 37,90 100,00 

Creixement interanual de l’ocupació 

2000-

2005 

2005-

2009 

6,06 3,68 5,11 5,32 

3,28 2,56 5,13 3,81 

2009-

2013 
-3,36 -2,50 -1,08 -2,38 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 
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Al marge d’aquestes consideracions sobre la comparació de les dues àrees, 

al quadre 2.7 també s’hi poden observar canvis relatius importants a la zona 

durant el període de 2000 a 2013. El primer que s’observa en relació amb el VAB 

és un descens relatiu constant del grup de comerç, transport i hoteleria; un 

creixement de les activitats financeres, immobiliàries i administratives, i el 

manteniment dins de la seva representació del grup d’administració serveis 

socials i artístics. Els tres grups han tingut un creixement interanual diferent en 

les tres etapes.  

El primer creix menys que la mitjana del sector entre el 2000 i 2008, i 

disminueix en un 1,40% anual de 2009 a 2013. El segon grup és sempre el més 

dinàmic amb relació al VAB, ja que augmenta contínuament i sempre per sobre 

de la mitjana del sector, encara que de forma molt diferent entre els anys 2000 i 

2008, i els anys 2009 al 2013. Pel que fa al tercer grup, l’increment anual va ser 

important en les dues primeres etapes, mentre que a la tercera el resultat és 

negatiu. 

Les variacions de l’ocupació indiquen la importància del grup de comerç, 

transport i hoteleria respecte del total del sector, amb augments fins a 2008 i un 

descens significatiu entre 2009 i 2013. El segon grup en rellevància és el 

d’administració, serveis socials i activitats artístiques per la menor disminució de 

l’ocupació respecte de la resta de grups. Per contra, el grup d’activitats 

financeres, immobiliàries i administratives perd contínuament pes relatiu i entre 

2009 i 2013 perd una mitjana d’ocupació del 2,50% anual.  

Entre 2009 i 2013, l’ocupació absoluta disminueix en tots els grups, en 

alguns com a conseqüència de la crisi i de la reestructuració dels sectors financer 

i immobiliari, i en d’altres, per les restriccions en la creació d’ocupació del sector 

social, principalment la contenció de l’ocupació en el sector públic. La 

disminució en el grup de comerç, transport i hoteleria va estar motivada abans 

per una demanda menor, que va afectar l’activitat comercial i turística, tot i que 

sembla que a partir de 2014 es comença a recuperar. 

Quadre 2.8. Variació mitjana anual acumulativa de la productivitat 

estimada dels tres grups de serveis 

  
Comerç, 

transport i 

hoteleria 

Activitats financeres, 
immobiliàries i 

adminis- 
tratives 

Administració, 

serveis socials i 

activitats 

artístiques 

Serveis 

2000-

2005 
2,20 7,55 2,72 3,67 

2,44 5,78 4,01 3,61 
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2005-

2009 

2009-

2013 
2,03 4,67 0,72 2,46 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

De la diferent representativitat de cadascun d’aquests grups en el VAB i 

en l’ocupació es desprenen variacions diverses de la productivitat de l’ocupació. 

Les dades del quadre 2.8 mostren com els augments de productivitat per persona 

ocupada han estat permanents en el sector, tot i que ajustats per la disminució 

d’ocupació, que ha estat marginalment superior als ajustos del VAB. En els 

càlculs per períodes s’observa que al grup d’activitats financeres, immobiliàries 

i administratives la variació augmenta en els tres períodes més que la mitjana del 

sector, mentre que en el grup d’administració, serveis socials i activitats 

artístiques només ho fa en el període de 2005 a 2009. Pel que fa al grup 

d’activitats comercials i turístiques, tot i l’augment continu de productivitat per 

persona ocupada, l’increment sempre és inferior a la mitjana del sector.  

El grup on la productivitat augmenta més és el d’activitats financeres, 

immobiliàries i administratives. Aquest grup va experimentar un fort correctiu 

en l’ocupació a partir de final de 2008, i això ha permès que mantingui un nivell 

de productivitat per ocupat alts dins del sector terciari de la zona de Tarragona. 

Per contra, a causa de les restriccions pressupostàries, a partir de 2009 l’índex 

d’eficiència productiva relativa baixa al grup de l’administració i serveis socials. 

2.4. L’IPC com a mostra de les limitacions de la 

demanda interna en la variació del PIB 

Una de les causes més importants de la variació del PIB és la demanda interna, 

de la qual cal avançar que també experimenta una inflexió a partir de 2009 per 

una disminució del consum de les famílies, que serà analitzada de manera 

indirecta a partir de l’evolució del IPC. 

Si hi ha una pressió del consum, els preus generalment augmenten i l’oferta 

s’adapta a la situació. Quan hi ha poca diversificació de l’oferta, augmentar els 

preus és una opció senzilla. En canvi, quan les circumstàncies són diferents i la 

demanda s’estanca o disminueix, l’excés d’oferta es converteix en una realitat. 

En un marc de major competència els oferents s’han d’adaptar a les 

circumstàncies modificant sistemes de vendes o de distribució per mantenir els 
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volums generals de venda. Aquesta situació comporta ajustar els preus i expulsar 

del mercat els punts d’oferta menys eficients.  

Aquest fenomen de major competència, amb dinàmiques de preus 

diferents, va tenir lloc a la zona de Tarragona de 2005 a 2015. La dinàmica d’ajust 

de l’oferta i la demanda al mercat també es va veure afectada per factors externs, 

com ara els ajustos impositius en béns de consum (des de l’IVA a impostos 

especials) a partir de 2009 i la caiguda del preu de les matèries primeres (molt 

especialment, el petroli) a partir de 2014. 

La dinàmica dels preus es pot relacionar amb el dinamisme econòmic. Les 

deflacions són perilloses perquè comporten una espiral a la baixa. I les inflacions 

descontrolades impliquen canvis dels preus relatius i el voler guanyar rendes fóra 

de la dinàmica productiva, el que porta a invertir en actius més especulatius que 

productius, fet que implica uns desequilibris econòmics greus. Hi ha un punt 

intermedi en què la inflació no altera el dinamisme econòmic, sinó que permet 

absorbir els valors nominals com a augments reals de l’activitat. Per contra, ens 

podem trobar en una situació com l’actual, en què la caiguda de preus és 

conseqüència dels descensos de la demanda causats, alhora, pel descens de les 

rendes. Tot això té conseqüències importants per al creixement de l’activitat 

econòmica. En relació amb això, recordem una observació de Paul Krugman 

sobre l’excessiva estabilització o la caiguda de preus: 

«En resum, la creença que l’estabilitat absoluta dels preus és una 

benedicció que proporciona grans beneficis amb pocs costos no 

descansa en l’evidència, sinó en la fe. L’evidencia, realment, apunta 

enèrgicament en una altra direcció: els beneficis de l’estabilitat dels 

preus són esquius, els costos d’aconseguir-la són grans i la inflació 

zero podria no ser beneficiosa, fins i tot a llarg termini.»23 

                                                      
23 Krugman, P. El teórico accidental y otras noticias de la ciencia lúgubre. Crítica, Barcelona, 2000, p. 112. 

Traducció al català de l’autor. 
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Gràfic 2.6. Variació interanual del PIB nominal i de l’IPC a Tarragona 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

Al gràfic 2.6 s’observa una variació interanual de l’IPC a Tarragona amb 

tendència a la baixa a partir de 2005, així com la variació interanual del PIB 

nominal. Els dos indicadors presenten variacions interanuals diferents que 

assenyalen una tendència a la baixa. La incidència de la caiguda del PIB sobre 

l’IPC és significativa. Pel que fa a l’IPC, durant el període 2005-2015 hi ha 

diferents variacions temporals: un indicador estable superior al 3% entre el 2005 

i 2008, una forta frenada de la variació l’any 2009 i una remuntada dels preus 

entre 2009 i 2012.  

Aquesta remuntada va ser facilitada per importants ajustos fiscals sobre el 

consum que, tot seguit, van repercutir en els preus de l’oferta en uns moments en 

què la demanda encara no havia caigut al nivell que ho va fer a partir de 2012. 

Com a conseqüència de l’augment de l’atur i una vegada ja descomptats els 

augments fiscals que incidien sobre l’IPC, aquest torna a caure de manera notable 

i amb taxes d’atur molt elevades. A mitjan 2014 hi ha una caiguda imparable del 

preu del petroli que també repercuteix sobre l’IPC a la baixa acompanyant una 

demanda interna que no es recupera. En aquesta situació les empreses de venda 

al detall es reordenen mitjançant l’ajust de costos de distribució i la concentració 

de l’oferta en aquests mercats, i això permet mantenir els preus ajustats a la 

disminució de la demanda.  

Aquest és un fenomen general que a la zona ha tingut efectes importants 

tant sobre l’oferta —que ha experimentat canvis molt significatius els darrers 

anys pel que fa a la concentració— com sobre la menor demanda —que s’ajusta 
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a uns nivells d’atur superiors i a una disminució important de la renda familiar 

disponible i, per tant, de la despesa.24  

Al gràfic comparatiu de l’evolució de preus a Taragona i al conjunt català 

es pot observar, sobre la base de 2011, com fins a l’any 2009 les variacions de 

preu eren superiors a la zona. Per contra, a partir d’aleshores aquesta dinàmica 

canvia i l’evolució és similar. A partir de 2013, el nivell de preus minoristes cau 

molt més a la zona que al conjunt català. Això ens fa considerar que la menor 

demanda a la zona obliga a fer uns ajustos més significatius en l’oferta per 

mantenir les vendes. Per aconseguir-ho, moltes vegades cal augmentar la 

penetració en el mercat de les empreses amb més estructura, capacitat logística i 

organitzativa per tal d’ajustar-se a una demanda que pressiona poc i té una 

propensió marginal al consum molt estable. 

Gràfic 2.7. Variació de l’IPC (base 100 per a 2011) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 

Al quadre 2.9 es detalla la diferència en l’evolució dels preus del consum 

acumulada en el període per grups de l’IPC. Hi podem observar com la variació 

va ser molt similar en els períodes 2005-2009 i 2009-2012, però l’augment va ser 

lleugerament superior al segon període, ja immersos en la crisi. Les causes 

                                                      
24 Segons l’INE, l’evolució anual de la despesa familiar interanual per llar a Catalunya durant el període 

20072014 va ser la següent:  

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

1.6  -2,2 -4,6 -0,5 -5,3 -3,7 2,1 2,1 
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immediates van ser un fort augment de la presió fiscal sobre els béns de consum 

i la disminució de la inversió en béns socials, com ara ensenyament i sanitat, que 

va tenir un efecte indirecte d’increment de preus de les activitats privades.  

L’habitatge va continuar amb la seva inèrcia en els dos períodes; els 

transports van repercutir l’elevat preu del combustible, i les begudes alcohòliques 

i el tabac ho van fer en impostos sobre el consum; els hotels i restaurants van 

ajustar els preus entre el 2009 i 2012 en relació amb el període anterior, i l’oci, 

la cultura i les comunicacions es van orientar a la baixa. En el període de 2012 a 

2015, l’indicador global de preus minorista és negatiu. Considerem que va ser 

una situació de debilitat de la demanda el que va fer que l’oferta s’adaptés a la 

baixa o fixés preus estables. La incidència sobre aquest indicador general es deu 

principalment a la disminució de comunicacions, transport, habitatge, parament 

de la llar, medicina i oci i cultura. La resta de grups van experimentar increments 

moderats, el major dels quals correspon al grup de begudes alcohòliques i tabac. 

Quadre 2.9. La variació de preus minorista acumulada en el període 

(IPC) 

  2005-2009 2009-2012 2012-2015 

Índex general 8,72 8,81 -1,81 

Aliments i begudes no alcohòliques  8,82  5,23  2,57 

Begudes alcohòliques i tabac  24,63  27,87  6,27 

Vestit i calçat 1,29 0,79 0,12 

Habitatge 16,22 19,71 -4,34 

Parament de la llar 6,28 2,89 -4,16 

Medicina 3,89 17,13 -4,28 

Transports 7,14 17,78 -8,69 

Comunicacions -0,64 -4,90 -11,25 

Esbarjo i cultura -5,02 -1,65 -3,68 

Ensenyament 15,87 19,96 3,03 

Hotels, cafès i restaurants 14,85 5,98 1,67 

Altres béns i serveis 13,68 9,46 4,11 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE 
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2.5. Reflexions sobre la variació dels indicadors de 

producció, l’ocupació i la productivitat 

En observar l’evolució dels indicadors econòmics de la zona es fa palès que la 

situació crítica de finals de 2008 no ha estat corregida, tot i que els dos darrers 

anys l’economia s’hagi recuperat. El fet que l’efecte de 2008 encara estigui 

present ens assenyala que encara queda bastant camí per recórrer. Durant el 

període de caiguda, des de 2009 fins a 2013, es van deixar veure alguns canvis 

importants en l’estructura productiva de Tarragona. En primer lloc, l’augment de 

la significació del sector terciari. En segon lloc, el gran protagonisme (constant i 

permanent durant aquests anys, tant a la baixa com a l’alça) de la indústria bàsica, 

que des de 2009 ha actuat com a contenció de caigudes més importants del PIB 

a la zona. En tercer lloc, la davallada de la construcció i la major pèrdua de pes 

de l’agricultura. I per últim, la gran volatilitat dels indicadors de producció, que 

van passar d’augmentar molt ràpidament fins al 2008 a caure a partir d’aleshores, 

i això va afectar més l’ocupació a la zona que al conjunt català.  

El PIB i la variació del PIB depenen de diverses variables, com ara el 

consum, que des de 2009 va disminuir fins a provocar forts ajustos comercials 

minoristes. La inversió, la gran desconeguda durant els darrers anys, és un altre 

aspecte que cal tenir en compte. Com que falta materialitzar projectes, la inversió 

fuig per la manca d’expectatives d’augmentar la producció (tal com va passar 

fins a 2014). Un altre element és la despesa pública, que no només és necessària 

com a estimulador de l’activitat, sinó també per la millora i la modernització de 

la competitivitat. Els ajustos pressupostaris n’han determinat una caiguda 

constant, no només com a inversió, sinó també com a despesa corrent, i això ha 

afectat el consum i la inversió.  

Aquesta situació s’ha compensat gràcies al comerç exterior. Tot i que la 

relació entre exportació i importació planteja un dèficit que portaria a determinar 

una caiguda del PIB si consideréssim aquest criteri de balança comercial, la 

realitat és ben diferent. Durant els últims anys, l’esforç exportador i l’important 

creixement que ha experimentat han estat molt positius. D’altra banda, les 

importacions, preferentment de productes intermedis i matèries primes que es 

transformen a la zona per vendre-les a la resta del país o com a base exportadora, 

també són un element important per al nivell d’activitat i d’ocupació. Sense 

oblidar la significació que l’exportació de serveis relacionats amb el turisme té a 

la base productiva de la zona. Aquests elements mostren els avantatges que té 

una economia oberta, receptora d’importants fluxos de l’exterior, per a 

Tarragona. 



Joaquim Margalef Llebaria i Daniel Miravet Arnau 

80 

D’altra banda, en aquestes reflexions sobre l’activitat econòmica de la 

zona cal indicar que la desconnexió sectorial de l’activitat productiva (donada 

pel pes de la indústria química i el turisme, i atesa la pèrdua de pes de la 

construcció) mostra una rigidesa en l’economia de l’àrea que en condiciona el 

dinamisme econòmic, no només per la seva proximitat espacial i les 

deseconomies que aquesta situació pot generar, sinó també perquè tenen un 

lligam amb altres activitats que podrien arrossegar i impulsar, que són diferents 

i disfuncionals, el que determina una limitació en el seu creixement. La 

contradicció d’aquests dos motors d’arrossegament es manifesta quan s’observa 

que una activitat genera poca ocupació en relació amb el PIB, cosa que assenyala 

una productivitat elevada, davant d’un sector amb excessiva estacionalitat i 

menor productivitat per ocupat. 

L’estructura productiva de la zona marca una economia amb unes 

particularitats pròpies dins del conjunt del país, i això determina una productivitat 

per ocupat superior en un marc en què la indústria manufacturera té un pes 

inferior i una productivitat superior al conjunt català. Al sector terciari es dóna el 

mateix efecte de menor pes relatiu i de productivitat superior, tot i que aquesta 

productivitat no està representada pel grup de comerç, transport i hoteleria, el 

grup d’ocupació dominant a la zona, sinó pel grup d’activitats financeres i 

administratives, i el de serveis socials. 

A partir de 2009, l’ocupació disminueix en tots els sectors. La reordenació 

del sector financer, la caiguda de la construcció residencial i la inversió pública 

van comportar una situació de caiguda de la demanda interna, que en un sector 

industrial exportador es va voler suplir amb les vendes a l’exterior i amb una 

major integració de l’economia de l’àrea amb dinàmiques externes.  

Aquests esforços van pal·liar parcialment la forta caiguda dels indicadors, 

però no n’hi va haver prou per plantejar unes expectatives de futur que, tot i 

assumir el risc, no siguin incertes. D’una dinàmica de creixement que portava a 

una certa diversificació productiva —tot i el fort pes de la construcció residencial 

fins a l’any 2008— es va passar a continuar plantejant l’economia de la zona al 

voltant dels sectors tradicionals, com ara la química, el turisme i la indústria 

bàsica, però sense previsions d’inversió i amb una certa data de caducitat. En 

aquest marc, cal determinar com aquestes activitats —i la resta, malgrat el pes 

proporcional inferior— poden entrar en una dinàmica d’inversió i de 

competitivitat que permeti el creixement de l’economia de l’àrea en un futur 

pròxim. 
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En les economies modernes el problema de la productivitat ha tornat a ser 

prioritari, encara que massa sovint es planteja d’una manera crua, ja que els 

estudis sobre l’evolució de la productivitat obliden el marc i les condicions 

socials en què s’ha de donar. A l’Eurozona,25 aquesta problemàtica s’ha vist 

aguditzada per l’escàs augment de la productivitat des del principi de la crisi. En 

el cas espanyol i creiem que també en el català, l’estancament va ser més acusat 

i s’hi va arribar més per reducció de l’ocupació que no pas per noves inversions.  

Probablement a Tarragona va succeir el mateix. Hem pogut observar una 

certa fal·làcia estadística en la consideració del dinamisme de la zona, ja que és 

superior com a conseqüència del pes del sector energètic, però en manufactures 

(tret d’ algunes activitats i empreses molt precises) és inferior i en el grup de 

serveis dominant és relativament molt baix. Respecte d’això, cal considerar que 

el creixement econòmic dels pròxims anys dependrà cada vegada més dels 

increments de productivitat en un marc en què l’obertura a l’exterior continuarà 

sent un element determinant. Per tant, els sectors que permetin acumular capital 

i els sectors en què el coneixement i l’R+D tinguin una significació cabdal, 

sempre considerant la capacitat empresarial,26 seran determinants per assolir uns 

ritmes de creixement que puguin expandir els seus efectes cap al conjunt 

d’activitats productives i cap a la societat en general. 

                                                      
25 Dabla-Norris, E.; Guo, S., Haksar, V.; Kim, M.; Kochhar, K; Wiseman, K.; Zdzienicka, A. The New Normal: 

A Sector-level Perspective on Productivity Trends in Advanced Economies. IMF Strategy, Policy, and 

Review Department. Març de 2015. 

26  L’OCDE, en l’informe The Future of Productivity (versió preliminar), considera que la difusió del 

coneixement aplicat a la producció no es pot donar sempre per assegurada, ja que depèn en gran mesura de la 

capacitat de les empreses i les qualitats dels empresaris i gerències per introduir-la i integrar-la als seus 

processos de producció. 
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3. El comerç de mercaderies amb l’exterior 
Després d’estudiar el PIB a la zona, i per continuar analitzant l’evolució de l’activitat 

econòmica, valorarem un element molt important per al PIB: el comerç amb 

l’exterior, és a dir, les exportacions i les importacions. De moment, deixem de banda 

l’anàlisi de l’intercanvi de serveis, en especial el turisme, que és on s’aconsegueix 

un gran saldo positiu. Tanmateix, el recuperarem posteriorment per considerar la 

importància que té en el saldo de l’economia de l’àrea, principalment per a les 

dinàmiques d’acumulació que s’han donat a la zona.  

Les variacions en les exportacions durant el període 2005-2008 van 

representar una taxa anual acumulativa del 8,50%, una xifra superior a la del conjunt 

català i espanyol, i lleugerament superior a la variació del PIB nominal de l’àrea. 

Per tant, durant aquest període, tot i créixer en dades interanuals molt més que entre 

2008 i 2015, l’efecte d’aquest creixement en el conjunt del PIB va ser relativament 

menor que el que es va produir a partir de 2008 i fins a 2015, quan les exportacions 

van variar a una taxa anual acumulativa d’un 3,41%. Aquesta xifra va ser molt 

superior a unes variacions del PIB que, excepte els dos darrers anys, van ser 

pràcticament sempre negatives.  

És en aquest marc on volem destacar la significació relativa del comerç 

exterior de la zona per al conjunt de l’activitat econòmica, i la incidència notable 

que hi tenen les vendes. També han estat importants les compres a l’exterior, tot i 

que han crescut menys des de la crisi de finals de 2008.  

Un dels avantatges competitius de l’estructura econòmica de la zona és que 

posseeix un alt indicador d’obertura. Això es deu a una estructura productiva molt 

dependent de les importacions i de les exportacions, un escenari on les petites i 

mitjanes empreses han trobat possibilitats de venda davant de la disminució de la 

demanda interna dels darrers anys.  

Aquestes particularitats, juntament amb la situació geogràfica i el 

dimensionament del port de Tarragona, converteixen la zona en una base logística 

(un centre importador i exportador) important, no només pels processos de 

producció o consum de la seva pròpia base productiva, sinó per la seva funcionalitat 

en un territori molt més ampli, on té un paper distribuïdor significatiu. Això vol dir 

que el comerç de mercaderies amb l’exterior té una funcionalitat doble a la zona: 

d’una banda, és un element dels processos de producció que es localitzen a l’àrea, i 

de l’altra, té una funcionalitat logística. Per tant, mentre que les exportacions de les 

empreses de la zona en mantenen els nivells d’activitat i les importacions afegeixen 
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valor a les seves produccions, la resta d’activitats —ja siguin exportadores o 

importadores— tenen un paper molt significatiu en l’activitat de serveis. 

3.1 Visió general 

Un indicador important per entendre la rellevància del comerç exterior de 

mercaderies de l’àrea és l’índex d’obertura,27 que a Tarragona té un valor molt elevat 

si el comparem amb els valors dels conjunts català i espanyol. Tal com s’observa al 

gràfic 3.1, l’índex d’obertura de la zona es manté sempre per sobre del 70%, excepte 

l’any 2009, quan va caure per sota del 60%. 

Aquesta dada és molt significativa i és conseqüència de la frenada de les 

exportacions arreu del món l’any posterior a l’esclat de la crisi d’octubre de 2008. 

La significació del comerç exterior de la zona en comparació del conjunt català (que 

entre 2005 i 2015 mai no arriba al 70%) i de l’espanyol (que sempre està per sota 

del 50%) remarca la importància d’aquesta activitat en l’economia de la zona.  

Gràfic 3.1. L’índex d’obertura 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM i l’INE 

Els tres elements que defineixen l’índex d’obertura han tingut una evolució 

molt diferent a la zona des de 2005. Valorar aquestes diferències ens permet analitzar 

el dinamisme del comerç exterior durant el període. Al gràfic 3.2 es representen les 

variacions interanuals del PIB i del comerç de béns amb l’exterior de l’àrea. S’hi pot 

observar que, a partir de 2008, la variació nominal del PIB té una clara tendència a 

la baixa, mentre que el comerç de béns amb l’exterior experimenta canvis molt 

                                                      
27 L’índex d’obertura és la relació existent entre la suma de les exportacions i importacions, i el PIB. 
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significatius en variació interanual. Això va estar motivat per dues circumstàncies: 

la primera, la forta caiguda de 2009 com a conseqüència de la crisi de finals de 2008; 

i la segona, les importants variacions en els preus de les matèries primeres en general 

i dels productes petrolífers en particular, que van afectar la producció i el comerç 

dels plàstics, que són els principals elements del comerç de mercaderies amb 

l’exterior de la zona. 

Les grans empreses químiques i petroquímiques del polígon de Tarragona 

tenen una forta dependència dels productes petrolífers, ja que són un component 

essencial de la seva producció. Aquestes empreses estan completament integrades 

en un concepte d’economies d’escala internes per la seva grandària i en economies 

d’escala externes o d’aglomeració com a conseqüència de la integració productiva 

que tenen al voltant de la refineria de Repsol. Això determina la forta incidència del 

comerç amb l’exterior en l’economia de l’àrea. D’altra banda, a partir de 2009, les 

variacions interanuals del comerç amb l’exterior van superar el creixement de 

l’economia de la zona. L’esforç exportador va ser una de les causes importants 

d’aquest augment, i les variacions del preu del petroli van ser responsables de bona 

part de les oscil·lacions que s’observen en la variació d’aquest indicador i del menor 

creixement que el comerç amb l’exterior va tenir a partir de 2013. 

Gràfic 3.2. Variació interanual a Tarragona (valors nominals) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM i l’INE 

La dinàmica de compra i venda de mercaderies a l’exterior té un 

comportament molt precís a l’àrea. Això es manifesta amb variacions dels 

indicadors lleugerament diferents de les dels totals català i espanyol. La variació 

interanual acumulativa del període es pot dividir en dues etapes: una de 2005 a 2008 

i l’altra de 2009 a 2015, amb un fort trencament enmig els anys 2008-09. 
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Quadre 3.1. Variacions interanuals acumulatives 

Importacions  2005-08 2008-09 2009-15 2005-15 

Espanya 5,02 -27,27 4,17 1,50 

Catalunya 3,41 -25,50 4,08 1,10 

Tarragona 6,30 -27,85 4,15 1,86 

Exportacions 2005-08 2008-09 2009-15 2005-15 

Espanya 5,11 -15,50 6,61 4,45 

Catalunya 4,50 -17,92 6,36 3,80 

Tarragona 6,31 -17,82 6,35 4,46 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

Al quadre 3.1 es poden observar aquestes petites diferències, que com a 

mitjana anual i per un període suficientment llarg s’aguditzen i permeten fer diverses 

consideracions: 

1. Entre 2005 i 2008, les importacions i exportacions van augmentar més a 

Tarragona que a la resta d’àrees, cosa que incrementa el pes de la zona 

respecte del total català (uns tres punts en el cas de les importacions i dos 

en el cas de les exportacions).  

2. Durant el període de 2008 a 2009, la davallada de les importacions va ser 

lleugerament superior a Tarragona (principalment en comparació del 

conjunt català), mentre que la davallada de les exportacions va ser una 

mica inferior a la catalana, que va ser més contundent que al conjunt 

d’Espanya.  

3. El període 2009-2015 comença en un punt molt baix, i cal recordar que 

es van tardar gairebé set anys a recuperar les importacions i de dos i mig 

a tres a recuperar les exportacions després de la disminució interanual de 

2009. En aquest període de fort augment de les exportacions, Tarragona 

queda una mica per sota de la resta d’àrees, on la variació va ser superior 

al període anterior.  

4. Si considerem tot període de 2005 a 2015, les exportacions i importacions 

van augmentar més a Tarragona que a les altres àrees, en bona part 

gràcies a les exportacions i a la major variació d’abans de 2008, i a la 

menor davallada de 2009. Pel que fa a l’increment de les importacions, 
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està molt vinculat amb el període de 2005 a 2008, tot i que el dinamisme 

posterior va ser molt similar a les tres àrees.  

Com ja hem comentat, hi ha diferències entre el comerç amb l’exterior de la 

zona i el del conjunt català, i les importacions, que alguns anys gairebé doblen les 

exportacions, hi tenen un pes significatiu. Malgrat aquesta potència importadora de 

la zona, al quadre 3.2, en què s’indica l’evolució anual de les compres i vendes a 

l’exterior per a Tarragona i per al total català, s’hi pot observar la forta remuntada 

de les exportacions a partir de 2009 (amb un increment de 2.500 milions d’euros 

fins a 2015).  

L’augment exportador és la nota més rellevant del comerç amb l’exterior de 

mercaderies de la zona des de 2009, ja que es va estabilitzar amb dades superiors als 

7.000 milions d’euros, tot i la disminució a partir del màxim marcat l’any 2012. 

Aquell any les importacions també van marcar un màxim i a partir d’aquest punt van 

disminuir gairebé en 2.000 milions d’euros. El saldo entre compres i vendes a 

l’exterior és negatiu durant tot el període, encara que es redueix progressivament a 

partir de 2008. En aquest escenari de comerç amb l’exterior no es pot deixar de 

banda l’efecte de les oscil·lacions del preu del petroli, que comporta fortes 

modificacions del saldo i genera dinàmiques fins a cert punt similars entre les 

importacions i exportacions (tots dos moviments dependents d’aquest producte).  

La relació entre les vendes i compres a l’exterior de l’àrea, i la significació 

d’aquest saldo en el conjunt del català són importants per al conjunt del comerç amb 

l’exterior de Catalunya. En aquesta relació, les importacions sempre tenen un pes 

més gran que les exportacions i van assolir el màxim l’any 2012 (les exportacions 

ho van fer l’any 2011). A partir d’aquests màxims, el pes relatiu dels dos indicadors 

disminueix, cosa que significa un creixement menor en termes de valor. El comerç 

amb l’exterior de la zona pren una altra significació relativa respecte del conjunt 

català: en representa un pes important del dèficit. La balança comercial de 

mercaderies catalana és deficitària i en alguns moments, com ara el 2013, la 

significació del saldo tarragoní va representar més del 50% del dèficit global del 

comerç exterior de Catalunya.  
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Quadre 3.2. Les exportacions i importacions de mercaderies a Tarragona. 

Relació amb el conjunt català 

  

 
Milers d’euros Relació amb el total català 

 

Importacions Exportacions Saldo Importacions Exportacions Saldo 

2005 8.442.962,16 4.480.902,71 
-

3.962.059,45 
12,52 10,58 15,79 

2006 9.218.516,29 4.713.700,41 
-

4.504.815,88 
12,37 10,08 16,23 

2007 10.852.490,80 5.791.573,89 
-

5.060.916,91 
13,53 11,66 16,57 

2008 10.780.191,59 5.724.310,15 
-

5.055.881,43 
13,98 11,33 19,00 

2009 7.778.192,40 4.704.351,54 
-

3.073.840,86 
13,54 11,35 19,22 

2010 10.441.512,62 5.900.471,23 
-

4.541.041,39 
15,52 12,07 24,64 

2011 11.354.934,83 7.142.459,40 
-

4.212.475,43 
15,87 13,00 25,40 

2012 12.036.835,37 7.545.474,85 
-

4.491.360,52 
17,25 12,82 41,14 

2013 11.564.210,36 7.122.240,03 
-

4.441.970,34 
17,16 12,08 52,73 

2014 11.537.896,45 7.061.760,02 
-

4.476.136,43 
15,98 11,71 37,52 

2015 10.340.290,49 7.240.082,79 
-

3.100.207,70 
13,60 11,34 25,42 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

Una altra característica del comerç amb l’exterior de la zona és que té un valor 

per operació superior a les mitjanes espanyola i catalana, tant pel que fa a les 

exportacions com a les importacions. Això és conseqüència de la importància del 

comerç de productes petrolífers i dels seus derivats a la zona, ja que actuen en unes 

unitats d’escala elevades, sovint en funció dels vaixells de transport. També cal tenir 

present la importància que tenen per al comerç exterior les empreses grans, que 

normalment també treballen en unes unitats d’escala per operació i de concentració 

de clients superiors a les de les petites i mitjanes empreses. 
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Al quadre 3.3 es pot observar aquesta diferència significativa entre Tarragona 

i la resta de zones. El fet que tingui una tendència decreixent continuada durant el 

període mostra indirectament que els costos de gestió associats a les vendes i les 

compres internacionals augmenten de manera proporcional, ja que disminueix el 

valor per operació. Aquest és un fenomen comú de les exportacions i les 

importacions en el període.  

Quadre 3.3. Milers d’euros per operació d’exportació i importació 

Exportaci

ó 
200

6 
200

7 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 

Espanya 18,6

4 
18,5

6 
18,0

3 
14,6

9 
15,2

7 
15,4

6 
14,4

6 
12,9

6 
12,2

7 
11,0

8 

Tarragon

a 
35,7

8 
35,3

1 
35,3

7 
26,1

6 
27,7

3 
31,8

6 
34,5

1 
31,3

6 
28,9

1 
28,0

7 

Cataluny

a 
14,5

8 
14,0

8 
13,3

3 
10,2

6 
11,1

1 
11,2

0 
10,9

0 
9,72 8,99 8,12 

Importaci

ó  
200

6 
200

7 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 

Espanya 23,8

9 
25,1

6 
25,0

2 
19,2

7 
20,0

0 
20,4

4 
18,4

6 
16,0

7 
14,5

0 
13,8

6 

Tarragon

a 
39,5

5 
40,8

0 
45,6

2 
36,6

8 
44,8

5 
46,9

2 
47,2

8 
43,2

7 
37,1

9 
30,1

5 

Cataluny

a 
20,3

5 
20,0

9 
19,8

4 
15,8

0 
17,0

7 
17,8

1 
16,4

0 
14,0

6 
13,4

4 
12,7

4 
Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

Al quadre s’observa que el descens ha estat menor a Tarragona, amb 

disminucions lleugerament superiors al 20%, mentre que a la resta d’àrees aquesta 

dinàmica ha comportat descensos del 40%. Aquí tornem a fer referència a l’estreta 

relació que hi ha entre la grandària de les empreses de l’àrea i les relacions que tenen 

amb l’exterior. En el cas de Tarragona, aquestes grans empreses es concentren en 

uns sectors d’activitat determinats i territorialment en una sèrie de nuclis industrials 

que lideren la dinàmica comercial de la zona amb l’exterior. 
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Gràfic 3.3. Valor per operació de comerç exterior a Tarragona (en milers 

d’euros) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

A continuació, s’analitzen en detall les conseqüències d’aquesta 

especialització del comerç exterior de la zona: una notòria importància de les grans 

empreses, una concentració en les importacions i una dependència notable de 

l’evolució dels preus mundials de les matèries primeres, principalment del petroli, 

tot i que també dels cereals i del carbó. Les oscil·lacions dels preus d’aquests 

productes tenen una importància cabdal en les variacions del valor de les compres, 

no tant pel volum com pel valor. A més, ateses les economies d’integració en el marc 

de les economies d’aglomeració que troba la química a la zona i la seva relació amb 

el petroli, això també repercuteix en les exportacions. En l’apartat següent valorarem 

més concretament l’especialització per productes del comerç amb l’exterior de la 

zona. 

3.2 Característiques de les exportacions i 

importacions. Anàlisi per productes 

Al quadre 3.4 s’analitza la significació dels principals productes exportats sobre la 

base de 2015 classificats segons els deus primers capítols del TARIC.28 Les dades 

                                                      
28 La base de dades ESTACOM de l’ICEX que hem utilitzat per a aquesta anàlisi retrocedeix deu anys des de l’any 

2016. Això ens obliga a comparar les dades a partir de 2006. Per analitzar la davallada de 2009, hem establert 

com a punts de referència de comparació els anys 2006, 2010 i 2015. El TARIC és la nomenclatura de mercaderies 

del sistema duaner comú de la Unió Europea. Va ser adoptada el 23 de juliol de 1987 pel Reglament (CEE) núm. 

2658/87 del Consell relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística, i l’aranzel duaner comú. Es divideix en 22 

seccions i 99 capítols.  
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mostren que, per a aquests productes, les exportacions es van mantenir entre el 2006 

i el 2010, i que després van augmentar fins a tres punts el 2015. Les matèries 

plàstiques, els combustibles i les matèries químiques orgàniques, que van suposar 

gairebé el 50% del total exportat, van ser els productes amb més pes, tot i les 

variacions en la dinàmica (augment entre 2006 i 2010, i disminució entre 2010 i 

2015). Sense dubte, el preu del petroli va afectar aquesta dinàmica i va permetre un 

augment relatiu de la resta de grups —el que abans hem anomenat «esforç 

exportador de les empreses de l’àrea»—, principalment del de maquines i aparells 

elèctrics, que a la zona està molt vinculat amb el grup auxiliar de l’automoció. 

La variació va ser diferent en els dos períodes considerats. Per a aquest grup 

dels deu principals capítols exportadors, va ser superior entre 2010 i 2015, quan va 

augmentar en un 28,56%, davant del 22,70% del total. En canvi, en el període 

anterior, va augmentar menys que la del total, amb un 23,94% i un 25,18%, 

respectivament. En el primer període augmenten la química, els combustibles i les 

matèries plàstiques, i disminueixen els fruits comestibles, la maquinaria elèctrica i 

els productes de la indústria química derivats dels olis i productes resinoides. Entre 

els anys 2010 i 2015, disminueixen les exportacions de productes plàstics i químics, 

i augmenten les de la resta de productes. Cal ressaltar el fort augment de l’exportació 

d’aparells elèctrics, un grup que se situa com a tercer capítol en importància 

exportadora l’any 2015.  

Quadre 3.4. La significació dels deu primers capítols TARIC de les 

exportacions 

  Exportacions en milers d’euros Distribució Variació (%) 

Capítol

s 
2006 2010 2015 2006 2010 2015 2006-

10 
2010-

15 

39 1.226.355,2

6 
1.721.655,9

6 
1.516.088,7

4 
26,0

2 
29,1

8 
20,9

4 
40,39 -11,94 

27 496.854,09 780.639,30 980.032,12 10,5

4 
13,2

3 
13,5

4 
57,12 25,54 

85 352.927,24 228.739,87 806.324,93 7,49 3,88 11,1

4 
-35,19 252,5

1 

29 555.782,21 600.702,00 534.197,23 11,7

9 
10,1

8 
7,38 8,08 -11,07 

38 251.130,32 99.877,48 491.878,32 5,33 1,69 6,79 -60,23 392,4

8 

84 138.290,73 198.451,26 291.162,27 2,93 3,36 4,02 43,50 46,72 

8 180.282,49 150.375,12 275.796,71 3,82 2,55 3,81 -16,59 83,41 
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33 27.632,22 213.643,93 258.185,83 0,59 3,62 3,57 673,1

7 
20,85 

19 112.129,61 149.140,21 165.283,61 2,38 2,53 2,28 33,01 10,82 

87 95.461,14 116.303,00 157.108,35 2,03 1,97 2,17 21,83 35,09 

Subtota

l 
3.436.845,3

1 
4.259.528,1

2 
5.476.058,1

3 
72,9

1 
72,1

9 
75,6

4 
23,94 28,56 

Total 4.713.700,4

1 
5.900.471,2

3 
7.240.082,7

9 
100 100 100 25,18 22,7 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

08: Fruits comestibles; peles de cítrics o de melons 
19: Preparacions a base de cereals, farina, midó, fècula o llet; productes de pastisseria 
27: Combustibles minerals, olis minerals i productes de la seva destil·lació; matèries bituminoses i 

ceres minerals 
29: Productes químics orgànics 
33: Essències (olis essencials) i resinoides, i preparats de perfumeria, tocador o cosmètica 
38: Productes diversos de les indústries químiques 
39: Matèries plàstiques amb les manufactures 
84: Reactors nuclears, calderes, màquines, aparells i artefactes mecànics; components d’aquestes 

màquines o aparells 
85: Màquines, aparells i material elèctric i els seus components; aparells d’enregistrament o 

reproducció de so; aparells d’enregistrament o reproducció d’imatges i so en televisió, i components 

i accessoris 87: Vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, amb els components 

i accessoris 

La significació dels deu primers capítols importadors del TARIC en el comerç 

exterior de la zona és major que la dels productes exportats. Tot i això, s’observa 

una menor concentració en el seguiment dels més significatius per a 2015 (vegeu el 

quadre  

3.5), ja que en disminueix la rellevància quatre punts, principalment com a 

conseqüència de la caiguda en la rellevància del petroli (del 53,01% del total 

importat l’any 2010 al 36,23% l’any 2015). Pel que fa a la resta de capítols, la 

variació es manté estable i fins i tot creix per compensar la disminució dels productes 

del petroli i complementar les fortes oscil·lacions de vehicles automòbils i 

accessoris.  

Com a conseqüència de la forta disminució del consum intern i la caiguda en 

la venda d’automòbils, el nombre de vehicles importats principalment pel port de 

Tarragona va disminuir. El grau de concentració en les importacions dels deu 

capítols principals disminueix, sobretot entre 2010 i 2015, ja que les compres a 

l’exterior augmenten menys que el total. Entre 2006 i 2010, l’increment més fort es 
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registra en el grup d’olis i resinoides, mentre que entre 2010 i 2015 ho fa en calderes, 

màquines i artefactes mecànics, màquines i aparells elèctrics, i vehicles i automòbils. 

Gràfic 3.4. El pes dels deu primers capítols en el total 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

Quadre 3.5. La significació dels deu primers capítols TARIC de les 

importacions 

  Importacions en milers d’euros Distribució Variació% 

Capítol

s 
2006 2010 2015 2006 2010 2015 2006-

10 
2010-

15 

27 4.493.860,9

2 
5.534.966,57 3.746.356,2

4 
48,7

5 
53,0

1 
36,2

3 
23,17 -32,31 

29 766.502,89 939.693,58 933.701,36 8,31 9,00 9,03 22,59 -0,64 

87 781.093,57 233.062,10 608.004,64 8,47 2,23 5,88 -70,16 160,8

8 

85 147.789,05 170.313,71 604.840,07 1,60 1,63 5,85 15,24 255,1

3 

39 423.940,51 457.225,83 469.241,03 4,60 4,38 4,54 7,85 2,63 

84 312.614,54 166.698,51 440.763,25 3,39 1,60 4,26 -46,68 164,4

1 

94 194.029,90 344.285,46 356.854,77 2,10 3,30 3,45 77,44 3,65 
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10 221.236,56 227.212,53 313.075,73 2,40 2,18 3,03 2,70 37,79 

23 

33 

144.535,23 212.006,03 271.287,66 1,57 2,03 2,62 46,68 27,96 

26.701,47 212.784,34 231.276,01 0,29 2,04 2,24 696,9

0 
8,69 

Subtota

l 
7.512.304,6

5 
8.498.248,65 7.975.400,7

6 
81,4

9 
81,3

9 
77,1

3 
13,12 -6,15 

Total 9.218.516,2

9 
10.441.512,6

2 
10.340.290,49100,00 100,00100,00 13,27 -0,97 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

10: Cereals 
23: Residus i deixalles de les indústries alimentàries, i aliments preparats per a animals 
27: Combustibles minerals, olis minerals i productes de la seva destil·lació, matèries bituminoses i 

ceres minerals 
29: Productes químics orgànics 
33: Essències (olis essencials) i resinoides, i preparats de perfumeria, tocador o cosmètica 
39: Matèries plàstiques amb les manufactures 
84: Reactors nuclears, calderes, màquines, aparells i artefactes mecànics; components d’aquestes 

màquines o aparells 
85: Màquines, aparells i material elèctric i els seus components; aparells d’enregistrament o 

reproducció de so; aparells d’enregistrament o reproducció d’imatges i so en televisió, i components i 

accessoris 87: Vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, amb els components i 

accessoris 
94: Mobles; mobiliari medicoquirúrgic, articles de llit i similars, aparells d’enllumenat no expressats 

ni compresos en altres capítols, anuncis, rètols i plaques indicadores, lluminosos i articles similars, 

construccions prefabricades 

3.2.1 El comerç intraindustrial i la intensitat tecnològica del 

comerç  

exterior de la zona 

Actualment, el comerç intraindustrial, és a dir, el que es dóna dins de la mateixa 

indústria, té un gran pes en el comerç internacional. Així ho va afirmar Paul 

Krugman quan va escriure: 

«Aproximadament la quarta part del comerç mundial és un comerç 

intraindustrial, és a dir, un intercanvi de béns en doble sentit dins de les 

classificacions industrials estàndard. El comerç intraindustrial té un 

paper particularment important en el comerç de béns manufacturats entre 

les nacions industrialitzades avançades, que constitueix la major part del 

comerç mundial.»29 

                                                      
29 Krugman, P., Obstfeld, M., Melitz, M. J. Economia internacional. Teoría y política del comercio internacional. 

Addison Wesley, Madrid, 2002, p. 137. Traducció al català de l’autor. 
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A la mateixa pàgina a què pertany aquest text, Krugman indica la forma de 

calcular la importància del comerç intraindustrial a partir de l’índex de Grubel i 

Lloyd en una nota al peu que reproduïm també de la mateixa manera.30 

Al quadre 3.6 hem ordenat l’estructura de les exportacions més 

representatives per a la zona des del 2006 fins al 2015 segons la significació que té 

per a aquestes exportacions l’índex intraindustrial que acabem d’esmentar. Si 

l’índex és pròxim a la unitat, això vol dir que el pes del comerç intraindustrial és 

molt elevat. Per contra, com més s’allunyi de la unitat, menor és el comerç 

intraindustrial. El comerç intraindustrial és important en la mesura que els béns es 

comercialitzen entre sectors industrials similars i això implica una relació —de 

treball, capital, tecnologia i qualificació— similar entre els països. Així, la seva 

relació es dóna abans per economies d’escala o d’integració productiva que per 

avantatge comparatiu. 

En termes globals, el comerç exterior de la zona és un comerç intraindustrial. 

Això indica certa similitud de tecnologia i de recursos amb els principals 

compradors de les exportacions, amb els quals els intercanvis es produeixen 

bidireccionalment dins de la indústria, cosa que mostra el nivell d’integració 

productiva amb els principals països que compren a la zona. Aquest nivell 

d’integració configura el comerç exterior com un element més determinant que el 

que seria una especialització interindustrial a partir d’un únic avantatge comparatiu.  

El menor volum de comerç intraindustrial es dóna en tres grups, dos dels quals 

tenen una significació cabdal en el comerç amb l’exterior de l’àrea. El primer és el 

de combustibles minerals, un sector en què la zona és essencialment importadora, i 

el segon, el de matèries plàstiques, un grup en què l’exportació triplica la importació. 

En tercer lloc es troba el grup de vehicles d’automoció, que importa per a distribució 

al mercat intern. Com que no es produeixen vehicles a la zona, l’exportació en aquest 

grup és insignificant (fet que en disminueix l’indicador). Pel que fa a la resta de 

grups, les relacions entre exportacions i importacions són més equilibrades i 

s’apropen més a la unitat.  

                                                      
30 «Per ser més precisos, la fórmula estàndard per calcular la importància del comerç intraindustrial en una indústria 

determinada és: I = 1 – (abs (exportacions – importacions)) / (exportacions +importacions) on (exportacions – 

importacions) expressa el “valor absolut de la balança comercial”: si les exportacions suposen 100 milions de 

dòlars més que les importacions, el numerador de la fracció és 100, però si les exportacions suposen 100 milions 

de dòlars menys que les importacions, també és 100. En els models de l’avantatge comparatiu sobre el comerç 

internacional esperem que un país exporti o importi un bé, però no que faci les dues coses; en aquest cas, I sempre 

seria igual a zero. D’altra banda, si les exportacions i les importacions d’un país són iguals per a una indústria 

determinada, tindrem que I=1.» Traducció al català de l’autor. 
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Quadre 3.6. El comerç intraindustrial dels principals productes exportats 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

27 0,20 0,23 0,23 0,25 0,25 0,34 0,38 0,37 0,36 0,41 

29 0,84 0,73 0,63 0,80 0,78 0,77 0,77 0,61 0,62 0,73 

87 0,22 0,20 0,62 0,49 0,67 0,73 0,84 0,75 0,48 0,41 

85 0,59 0,57 0,62 0,76 0,85 0,92 0,92 0,88 0,80 0,86 

39 0,51 0,46 0,45 0,43 0,42 0,35 0,42 0,41 0,45 0,47 

84 0,61 0,85 0,85 0,99 0,99 1,00 0,86 0,80 0,67 0,80 

33 0,98 0,89 0,80 0,82 1,00 0,88 0,60 0,83 0,93 0,95 

38 0,80 0,89 0,86 0,86 0,72 0,82 0,82 0,74 0,75 0,63 

8 0,75 0,96 0,96 0,94 0,98 0,95 0,77 0,81 0,87 0,77 

19 0,63 0,65 0,64 0,47 0,42 0,48 0,58 0,64 0,67 0,66 

Total  0,63 0,64 0,62 0,68 0,75 0,75 0,74 0,74 0,73 0,81 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

08: Fruits comestibles; peles de cítrics o de melons 
19: Preparacions a base de cereals, farina, midó, fècula o llet; productes de pastisseria 
27: Combustibles minerals, olis minerals i productes de la seva destil·lació, matèries 

bituminoses i ceres minerals 
29: Productes químics orgànics 
33: Essències (olis essencials) i resinoides, i preparats de perfumeria, tocador o cosmètica 
38: Productes diversos de les indústries químiques 
39: Matèries plàstiques amb les manufactures 
84: Reactors nuclears, calderes, màquines, aparells i artefactes mecànics; components d’aquestes 

màquines o aparells 
85: Màquines, aparells i material elèctric i els seus components; aparells 
d’enregistrament o reproducció de so; aparells d’enregistrament o reproducció 
d’imatges i so en televisió, i components i accessoris  
87: Vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, amb els components i 

accessoris  
Total . Dels grups anteriors 

Tot i que el comerç amb l’exterior de la zona té el caràcter de comerç 

intraindustrial propi de les bases productives típiques dels països més desenvolupats, 

hi ha un altre aspecte que cal tenir en compte: la significació dels productes venuts 

i comprats a l’exterior en funció del grau d’incorporació tecnològica que tenen. 
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Aquesta relació es pot observar al quadre 3.7, basat en dades de l’ICEX,31 en què es 

mostra la importància que tenen els productes de tecnologia mitjana-alta en les 

exportacions de la zona, tot i el descens relatiu que pateixen entre 2006 i 2015. Per 

contra, la resta de grups augmenten, especialment el grup de productes amb 

intensitat tecnològica alta, tot i que té una rellevància inferior.  

Quadre 3.7. La intensitat tecnològica en els productes exportats i importats 

a Tarragona 

Exportació Alta Mitjana-alta Mitjana-

baixa 
Baixa No classificable 

2006 1,19 63,04 10,31 15,92 9,54 

2007 0,76 62,37 11,49 17,39 8,00 

2008 0,65 58,21 13,27 16,57 11,30 

2009 0,96 54,54 13,57 20,75 10,17 

2010 0,79 59,75 13,34 16,70 9,41 

2011 0,70 62,14 15,95 14,25 6,95 

2012 1,45 58,42 19,57 13,51 7,05 

2013 1,64 61,67 16,37 14,86 5,46 

2014 2,36 58,06 16,35 16,07 7,16 

2015 2,80 57,91 14,42 17,54 7,33 

Importació Alta Mitjana-alta Mitjana-

baixa 
Baixa No classificable 

2006 1,15 28,90 20,55 8,99 40,41 

2007 0,94 28,85 21,28 9,24 39,68 

2008 1,00 22,53 20,09 9,75 46,64 

2009 1,07 22,15 19,55 13,43 43,80 

2010 0,97 23,80 24,12 12,28 38,83 

2011 1,20 25,57 28,95 10,90 33,37 

2012 3,28 24,34 22,46 9,79 40,14 

2013 3,54 27,41 21,91 10,67 36,47 

2014 4,49 28,35 18,43 10,81 37,92 

2015 5,24 32,54 16,52 14,01 31,69 

                                                      
31 L’ICEX no concreta com estableix aquesta classificació. Tanmateix, com que l’INE publica estadístiques similars 

amb la mateixa classificació, sembla que la metodologia sigui la mateixa. Segons l’INE «es van establir les 

correspondències entre les classificacions internacionals i les utilitzades a Espanya. En particular, es va utilitzar 

la classificació CCPA (classificació nacional de productes per activitats) i les seves correspondències amb la SITC 

(Standard International Trade Classification) i la NC (nomenclatura combinada). L’ús de la classificació 

PRODCOM (llista de productes de la Comunitat Europea) va permetre establir vincles entre les classificacions i 

la font d’informació» (traducció al català de l’autor). 
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Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

Destaca també el pes dels no classificables, que són essencialment productes 

energètics i matèries primeres. Si comparem les importacions amb les vendes a 

l’exterior, podem observar diferències significatives, com ara l’elevat percentatge 

dels productes no classificables, el major pes del grup d’alta intensitat i el menor pes 

dels grups de mitjana-alta i de baixa intensitat. En agrupar els quatre grups en dos 

(alta i baixa incorporació tecnològica), s’observa com les exportacions del grup 

d’alta incorporació tecnològica van passar de representar el 64,23% l’any 2006 al 

60,71% l’any 2015, mentre que les importacions van passar del 30,05% al 37,78%.  

En comparar aquesta distribució amb la del conjunt català, s’observa que 

l’especialització en les exportacions té una incidència relativa superior a la zona en 

els productes amb intensitat tecnològica mitjana-alta i mitjana-baixa, així com en els 

productes no classificables, que essencialment són combustibles. En canvi, pel que 

fa als productes amb intensitat alta, la diferència és considerable, ja que la 

significació tarragonina queda molt enrere. Respecte dels productes amb intensitat 

baixa, el total català es relativament superior al tarragoní.  

Pel que fa a les importacions, la situació és diferent. L’especialització de 

l’àrea només té un pes relatiu superior al català en el cas dels productes amb 

incorporació tecnològica mitjana-baixa i, principalment, en els no classificables. En 

canvi, a la resta de grups s’observa una incidència menor de la compra d’aquests 

tipus de productes respecte del total. Ja sabem que la base productiva de la zona en 

condiciona el comerç amb l’exterior, però en aquest sentit cal ressaltar la millora 

relativa de les importacions en productes amb més intensitat tecnològica durant els 

últims anys. 

En comparar la intensitat tecnològica i el valor afegit dels productes, que no 

sempre tenen una correlació positiva, s’observa que en general els productes 

exportats i importats a l’àrea tenen una menor intensitat tecnològica que la mitjana 

del conjunt català, i això incideix parcialment en el grau de capitalització i 

especialització de la base productiva de la zona. 

3.2.2 La significació dels productes exportats i importats 

En l’àmbit del comerç internacional, les classificacions de productes són molt 

extenses i diverses. Nosaltres hem optat per una classificació sectorial de l’ICEX 

amb l’objectiu de determinar àmpliament les particularitats dels productes exportats 

i importats, i de conèixer-ne la distribució respecte del total, a més de comparar 

l’especialització de la zona amb el conjunt català. A partir de la classificació general 
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per sectors econòmics, 32  podem considerar que les exportacions i importacions 

(incloses les que no es queden a la zona, sinó que la utilitzen de punt d’entrada al 

mercat interior) tenen una qualificació diferent pel que fa a l’ús del factor treball, 

per la seva capitalització i per la productivitat. En relació amb això, en general 

podem considerar més important el valor de béns i manufactures de consum i 

d’equip, així com el de semimanufactures, que no pas el d’aliments, de productes 

energètics o de matèries primeres. En aquest sentit, la variació entre períodes dels 

diferents subsectors té efectes diferenciats sobre l’activitat productiva de la zona, 

sense oblidar que bona part de les importacions es redistribueixen al mercat interior, 

excepte en el cas dels productes energètics i la semimanufactura plàstica.  

A continuació, valorarem l’evolució de les exportacions i importacions de 

Tarragona per sectors econòmics al llarg de dues etapes del període de 2005 a 2015. 

Al quadre 3.8 se’n pot observar la variació entre períodes per a una agrupació de 

nou sectors econòmics. De la comparativa de les dues etapes respecte de les dades 

de 2010, se’n desprenen les consideracions següents: 

· Pel que fa al període 2005-2010, les exportacions van augmentar 

lleugerament per sobre del període posterior. Els volums de béns 

d’equip i del sector d’automoció van disminuir, mentre que els altres 

van augmentar, principalment els productes energètics, que 

proporcionalment van tenir un pes més gran en aquest període que al 

següent. 

· El fort augment de les exportacions l’any 2015 mostra que gairebé en 

tots els sectors la variació està per sobre del creixement total, excepte al 

sector de semimanufactures i béns de consum, així com al d’altres 

mercaderies, que disminueixen en total exportat. 

· Entre 2005 i 2010, el total d’importacions disminueix més d’un 23% 

com a conseqüència de la disminució dels sectors d’aliments, de 

productes energètics, de matèries primeres, de semimanufactures i de 

béns de consum. Durant aquest període, les importacions només 

augmenten als sectors de béns d’equip i d’automoció. 

                                                      
32 Entre aquests sectors, els més significatius per a Tarragona són: aliments (begudes, greixos, olis, fruita i cereals), 

productes energètics (carbó, petroli i electricitat), semimanufactura (productes químics, orgànics i inorgànics; 

plàstics, paper i material de construcció), béns d’equip (material de transport), automoció (automòbils i 

components), béns de consum (mobles i electrònica de consum) i manufactures de consum (confecció, cuiro i 

derivats). 
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· Pel que fa a l’interval entre 2010 i 2015, les importacions van disminuir 

menys d’un 1%. La variació més important es va donar als productes 

energètics, que van tendir a la baixa com a conseqüència de l’evolució 

del preu del petroli. Per contra, les importacions van augmentar en la 

resta de sectors, principalment en béns d’equip i en el sector 

d’automoció. 

Quadre 3.8. La variació de les exportacions i importacions  sobre 

la base de 2010 

  

  

2005  2010  2015  

Exportaci

ó 
Importaci

ó 
Exportaci

ó 
Importaci

ó 
Exportaci

ó 
Importaci

ó 

Total  75,94 123,67 100 100 122,7 99,03 

Aliments 86,11 102,28 100 100 138,39 129,91 

Productes 

energètics 
50,97 154,96 100 100 125,54 67,69 

Matèries 

primeres 

Semimanufactur

a 

78,01 147,61 100 100 185,65 146,58 

73,79 126,76 100 100 104,55 105,25 

Béns d’equip 110,62 72,67 100 100 240,16 277,89 

Sector 

automoció 
103,74 34,48 100 100 144,87 261,33 

Béns de 

consum 

Manufactures 

de consum 

98,11 103,73 100 100 109,81 112,17 

74,48 97,04 100 100 147,69 143,29 

Altres 

mercaderies 
57,78 194,6 100 100 9,22 2,17 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 
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Gràfic 3.5. Variació de les exportacions des de 2005 

400  

350  

300  

250  

200  

150  

100  

50  

0  

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 
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Gràfic 3.6. Variació de les importacions des de 2005 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

L’estructura exportadora i importadora de l’àrea ha experimentat alguns 

canvis rellevants durant el període d’anàlisi, prenent com a punt de referència 2010, 

tal com es pot observar al quadre 3.9. La crisi de 2008, la caiguda del comerç amb 

l’exterior l’any 2009 i la remuntada a partir d’aleshores, principalment de les 

exportacions, van provocar algunes modificacions estructurals en la distribució 

sectorial del comerç. En aquest quadre també s’analitzen les particularitats de 

l’oferta exportadora i de les importacions de la zona respecte del conjunt català 

mitjançant el càlcul de l’índex d’especialització.33  

Com que aquest índex es calcula per a tres moments del període, posa de 

manifest el dinamisme de la zona i permet valorar la incidència que va tenir l’any 

2009, que va ser un punt d’inflexió per al comerç exterior de la zona, sempre 

respecte del total català.  

Les dades del quadre mostren el següent: 

                                                      
33  En aquest cas, utilitzem la fórmula CEij= (Eij/Ej)/(Ei/En), que indica la relació entre les exportacions o 

importacions d’un sector a Tarragona i al conjunt català. Si l’indicador és superior a la unitat, vol dir que el pes 

d’aquest sector és proporcionalment superior a Tarragona que a Catalunya. Per contra, si és inferior a la unitat, el 

pes també ho serà. 
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· L’estructura sectorial de les exportacions i les importacions és diferent. 

Així, els productes energètics i l’automoció destaquen com a 

importadors, i els aliments i les semimanufactures, com a exportadors.  

Quadre 3.9. L’estructura exportadora i importadora 

  

  

2005  2010  2015  

Exportació Importa

ció 
Exportació Importació Exportació Importa

ció 

Aliments 14,78 9,94 13,04 8,22 14,71 10,78 

Productes 

energètics 
8,88 42,30 13,23 53,01 13,54 36,23 

Matèries 

primeres 

Semimanufactura 

1,10 1,02 1,07 1,21 1,62 1,80 

50,40 23,86 51,87 24,46 44,20 25,99 

Béns d’equip 11,84 6,82 8,13 4,00 15,91 11,24 

Sector automoció 2,90 7,88 2,13 2,20 2,51 5,80 

Béns de consum 

Manufactures de 

consum 

2,66 4,17 2,06 3,50 1,84 3,96 

4,38 3,69 4,46 2,90 5,37 4,19 

Altres 

mercaderies 
3,05 0,32 4,01 0,51 0,30 0,01 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Índex 
d’especialització  

deTarragona 

respecte del 

conjunt català 

2005  2010  2015  

Exportació Importa

ció 
Exportació Importació Exportació Importa

ció 

Total  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Aliments 1,48 1,00 1,07 0,73 1,07 0,88 

Productes 

energètics 
5,02 4,66 4,52 3,79 4,62 4,30 

Matèries 

primeres 
0,93 0,67 0,69 0,72 1,06 1,03 

Semimanufactura 1,62 0,93 1,51 0,91 1,33 0,93 

Béns d’equip 0,59 0,29 0,45 0,21 0,93 0,64 

Sector automoció 

Béns de consum 

0,16 0,55 0,16 0,26 0,15 0,42 

0,47 1,04 0,68 0,73 1,27 1,23 
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Manufactures de 

consum 
0,37 0,32 0,38 0,22 0,42 0,28 

Altres 

mercaderies 
3,52 0,68 1,34 1,10 0,30 0,21 

Desviació 

estàndard 
1,65 1,35 1,32 1,11 1,34 1,25 

Mitjana aritmètica 1,57 1,13 1,20 0,96 1,24 1,10 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

· Entre 2005 i 2010 els canvis més importants en les exportacions van ser l’augment 

de productes energètics i de semimanufactura, i el descens d’aliments i béns 

d’equip i de consum. Entre 2010 i 2015 va augmentar la significació dels aliments 

(encara que amb un pes inferior al de 2005), de les manufactures de consum, de 

l’automoció i, principalment, dels béns d’equip. Pel que fa a les importacions, el 

pes dels productes energètics va disminuir d’una manera molt significativa, cosa 

que va fer que augmentés el de tota la resta de productes excepte les matèries 

primeres, que van viure una dinàmica de caiguda de preus similar a la dels 

productes energètics. 

· També respecte de les importacions, la variació més significativa entre 2005 i 2010 

va ser l’augment dels productes energètics, de les matèries primeres i de la 

semimanufactura. En la resta de sectors, les importacions van disminuir. Entre 

2010 i 2015, el sector de productes energètics va tornar a ser el principal 

modificador de l’estructura global de la importació amb una caiguda d’uns 17 

punts. Aquesta caiguda es va compensar amb l’increment del pes dels sectors 

següents: béns d’equip, automoció, alimentació i manufactures de consum. 

· Tradicionalment, el pes de les exportacions d’aliments, de productes energètics i 

de semimanufactures ha estat més important a la zona que al conjunt català. 

Tanmateix, al llarg del període es van produir alguns canvis, com ara la disminució 

d’exportacions d’aliments i de semimanufactures, l’augment dels béns d’equip i de 

consum, i la forta especialització en productes energètics.  

· Pel que fa a les importacions, la zona està molt especialitzada en productes 

energètics. Durant el període, el pes de la resta de sectors va estar per sota de la 

significació que aquests productes tenen al conjunt català, tot i que alguns anys 

trobem una major significació de béns de consum. 

· Si comparem l’evolució de les exportacions i importacions de la zona amb les del 

conjunt català, en tots dos casos s’observa una línia d’aproximació dels valors 

mitjans i de la desviació estàndard. Aquests indicadors van mostrar una certa 
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aproximació global dels índexs d’especialització entre 2005 i 2010 i, tot i que al 

període següent tornen a una major amplitud, estan més propers que al 2005.  

3.3 El saldo del comerç amb l’exterior 

Quan s’ha valorat l’evolució del comerç exterior de la zona en el primer apartat 

d’aquest capítol, se n’han considerat alguns aspectes del saldo i del dèficit que 

representa, així com la seva significació respecte del dèficit català. En aquest apartat 

s’analitza el dèficit del comerç amb l’exterior de la zona, en tant que el volum 

d’importacions supera notablement el d’exportacions. El mateix passa al conjunt 

català. 

Al quadre 3.10 s’ofereix una visió sectorial del dèficit dels dos territoris i es 

valora la incidència que el dèficit de Tarragona té sobre el global de Catalunya. S’hi 

comparen tres punts del període de 2005 a 2015 prenent l’exercici de 2010 com a 

punt de referència important, atesa la inflexió que va representar l’any anterior (el 

2009) en el comerç amb l’exterior de les dues àrees per la forta disminució. Hi 

podem observar com el dèficit de Tarragona va disminuir entre 2010 i 2015, atès 

que l’any 2015 va disminuir el valor de les importacions i va augmentar el de les 

exportacions. La dinàmica del període anterior va ser d’augment del dèficit i va estar 

causada per la recuperació, l’any 2010, de les xifres del comerç amb l’exterior, 

principalment de les importacions, desprès de la forta caiguda de 2009. En el cas de 

Catalunya, la dinàmica és una mica diferent, ja que durant aquest període el dèficit 

disminueix de manera continuada i l’any 2015 queda en la meitat de 2005.  

Els principals sectors responsables del dèficit a la zona de Tarragona són els 

que importen productes energètics, seguits de l’automoció i dels béns de consum. El 

saldo només és positiu per a semimanufactura, sobretot com a conseqüència de 

l’exportació de productes semimanufacturats per al sector químic. El grup 

d’aliments registra dèficit, i malgrat que es va reduint gràcies a l’esforç exportador 

de moltes petites i mitjanes indústries alimentàries, no compensa la forta entrada 

d’aliments a la zona, principalment per a la ramaderia. Pel que fa al conjunt català, 

el fet de tenir un comerç amb l’exterior més diversificat fa que el dèficit es 

distribueixi entre productes energètics, manufactures, béns de consum i béns 

d’equip, si bé cal remarcar que el saldo és negatiu en tots els sectors. 

Encara que tant Tarragona com Catalunya tenen un saldo negatiu, cal recordar 

que les dinàmiques de les dues zones són diferents. En analitzar la relació del saldo 

de Tarragona respecte del conjunt de Catalunya, s’observa que Tarragona té un pes 

creixent i centrat en dos sectors en el saldo negatiu català: d’una banda, els productes 

energètics, que representen més del 60% del dèficit del total català; i de l’altra, el 
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sector d’automoció, una activitat important en l’exportació catalana que, tot i haver 

disminuït el seu dèficit a Catalunya, veu com la funcionalitat importadora de 

Tarragona el fa créixer en valors molt elevats per al conjunt català. Per contra, al 

sector de semimanufactura la significació de Tarragona fa que disminueixi el dèficit 

total català, ja que la zona compta amb un superàvit important que compensa part 

del dèficit total. 

Quadre 3.10. El saldo de la balança comercial per sectors econòmics  

(en milions d’euros) 

  

  

Saldo de Tarragona Saldo de Catalunya 
Relació percentual de 

saldoTarragona/Catal

unya 

2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 
201

0 
2015 

Total  
-

3.962,

06 

-

4.541,

04 

-

3.100,

21 

-

25.087,

66 

-

18.429,

90 

-

12.198,

25 
15,79 

24,6

4 25,42 

Aliments 
-

176,60 -88,84 -50,16 
-

2.480,2

7 

-

1.585,7

2 
-549,14 7,12 5,60 9,13 

Productes 

energètics 
-

3.173,

87 

-

4.754,

33 

-

2.766,

32 

-

5.373,1

5 

-

7.984,1

6 

-

4.535,6

4 
59,07 

59,5

5 60,99 

Matèries 

primeres -36,47 -63,42 -68,22 -525,04 -369,64 -358,03 6,95 
17,1

6 19,05 

Semimanufact

ura 
243,7

9 
507,0

0 
512,3

1 

-

4.099,1

8 

-

1.258,1

7 
-17,73 -5,95 -

40,30 

-

2.889,5

1 

Béns d’equip -44,79 61,55 -9,96 
-

7.417,9

4 

-

4.083,9

6 

-

2.372,9

2 
0,60 -1,51 0,42 

Sector 

d’automoció 
-

535,26 
-

103,97 
-

417,76 

-

2.080,7

8 
720,69 -58,91 25,72 -

14,43 709,15 

Béns de 

consum 
-

232,82 
-

243,65 
-

276,17 -332,03 
-

1.747,4

4 

-

1.531,3

5 
70,12 13,9

4 18,03 

Manufactures 
de consum 

Altres 

mercaderies 

-

115,64 -39,21 -44,60 
-

2.828,0

8 

-

3.270,7

2 

-

3.384,3

6 
4,09 1,20 1,32 

109,6

0 
183,8

2 
20,67 48,81 1.149,2

2 
609,84 224,5

4 
16,0

0 
3,39 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

Els dèficits en aquests sectors tenen una incidència econòmica indirecta sobre 

el dinamisme i les opcions dels teixits productius de les dues zones, i en aquest sentit 
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no podem oblidar la funció distribuïdora que tenen els ports de Barcelona i de 

Tarragona per al mercat interior. A banda d’aquestes consideracions, cal tenir 

present que el motor principal del comerç exterior de la zona són els productes 

energètics i les manufactures del químic, seguits de l’automoció i l’alimentació. 

Atesa la integració d’aquests sectors en processos productius més amplis, les seves 

dinàmiques (principalment pel que fa a les exportacions i algunes importacions 

intraindustrials) són les que marquen el dinamisme del comerç amb l’exterior i tenen 

una influència notòria en la base productiva de l’àrea. 

Gràfic 3.7. El dèficit de la balança de béns de Tarragona (en milions 

d’euros) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

3.4 Les empreses exportadores i importadores 

En analitzar les empreses exportadores i importadores de la província, observem que 

hi ha al voltant de 6.000 que en algun moment han tingut una relació comercial amb 

l’exterior durant els darrers anys. Probablement, moltes exporten i importen, però 

no deixa de ser una xifra que comparada amb l’estructura empresarial de la zona (on 

hi ha més de 50.000 empreses, de les quals unes 27.000 no tenen assalariats) indica 

una estructura exportadora i importadora molt extensa per al total d’empreses 

existents. Les dades de la duana no impliquen que la gran majoria d’empreses 

tinguin centres de producció a la zona, però és innegable que l’acceptació 

empresarial, ja sigui directament per a comerç propi o per a tercers, i l’actuació de 
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moltes empreses de serveis que faciliten el comerç exterior aconsegueixen una 

activitat econòmica rellevant en l’estructura empresarial de la zona.  

Per això, tot i que l’anàlisi de les dades mostra molts alts i baixos —que es 

deuen a situacions conjunturals i esporàdiques en aquest camp—, també marca una 

tendència clara com és la participació més amplia de les empreses en mercats 

exteriors, ja sigui a través de relacions directes o a través de societats instrumentals 

per a aquesta finalitat.  

Al quadre 3.11 s’indica el nombre d’empreses que han actuat en cada exercici 

com a exportadores i importadores. La xifra és creixent i augmenta en proporció 

molt més de 2010 a 2015 que durant el període anterior. Des de 2005, el nombre 

d’empreses importadores només augmenta un 18%, mentre que el nombre 

d’empreses exportadores ho fa en un 60%.  

Quadre 3.11. Les empreses exportadores i importadores 

  

Nombre d’empreses Distribució Variació des de 2005 

Exportado

res 
Importado

res 
Tot

al 
Exportado

res 
Importado

res 
Exportado

res 
Importado

res 
Total 

200

5 
1.831 2.764 4.59

5 
39,85 60,15 100,00 100,00 100,

00 

200

6 
1.993 2.721 4.71

4 
42,28 57,72 108,85 98,44 102,

59 

200

7 
2.033 3.078 5.11

1 
39,78 60,22 111,03 111,36 111,

23 

200

8 
2.007 3.199 5.20

6 
38,55 61,45 109,61 115,74 113,

30 

200

9 

201

0 

2.181 2.613 4.79

4 
45,49 54,51 119,12 94,54 104,

33 

2.412 2.825 5.23

7 
46,06 53,94 131,73 102,21 113,

97 

201

1 
2.802 2.734 5.53

6 
50,61 49,39 153,03 98,91 120,

48 

201

2 
2.890 2.542 5.43

2 
53,20 46,80 157,84 91,97 118,

22 

201

3 

201

4 

2.925 2.711 5.63

6 
51,90 48,10 159,75 98,08 122,

66 

3.002 3.318 6.32

0 
47,50 52,50 163,95 120,04 137,

54 

201

5 
2.904 3.266 6.17

0 
47,07 52,93 158,60 118,16 134,

28 
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Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

Aquest esforç exportador ha estat significatiu per a l’economia de la zona. La 

disminució de la demanda interna i els condicionants d’economia oberta de l’àrea 

han potenciat la propensió a l’exportació, principalment de moltes petites i mitjanes 

empreses. Així, el nombre d’empreses involucrades en el comerç exterior va passar 

de significar un 40% del total l’any 2005 al 50% durant els darrers anys, i durant 

tres exercicis s’ha superat aquest percentatge. 

Establir una relació entre la variació en les empreses i el valor de l’exportació 

i la importació ens permet entendre els canvis relatius d’aquest comerç i valorar si 

la variació ha estat motivada per l’augment de valor o pel nombre d’empreses. Al 

quadre 3.12 s’observa que entre 2005 i 2010, en termes generals, l’augment de les 

empreses exportadores va ser similar al del valor, amb l’excepció de tres sectors: 

productes energètics, béns de consum i manufactures de consum.  

Les dades del període 2010-2015 mostren que augmenta més el valor que el 

nombre d’empreses. Sembla que les empreses s’han adaptat als mercats exteriors, ja 

els coneixen i poden dedicar-se a cercar nous clients, i això fa que augmenti la 

mitjana del valor exportat. Tot i aquesta visió general, sectorialment hi ha 

divergències, concretament en béns de consum i altres mercaderies.  

Quadre 3.12. La variació respecte de l’any 2010 del valor i del nombre 

d’empreses exportadores i importadores de la zona per sectors econòmics 

 Exportació  
2005  2010  20 15  

 Valor Empreses Valor Empreses Valor Empreses 

Total  75,94 75,91 100,00 100,00 122,70 120,40 

Aliments 86,11 73,58 100,00 100,00 138,39 118,70 

Productes energètics 50,97 73,53 100,00 100,00 125,54 144,12 

Matèries primeres 78,01 80,83 100,00 100,00 185,65 193,33 

Semimanufactura 73,79 95,67 100,00 100,00 104,55 117,87 

Béns d’equip 110,62 69,78 100,00 100,00 240,16 117,27 

Sector d’automoció 103,74 100,58 100,00 100,00 144,87 146,78 

Béns de consum 98,11 116,56 100,00 100,00 109,81 129,30 
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Manufactures de consum 74,48 98,89 100,00 100,00 147,69 119,50 

Altres mercaderies 57,78 41,39 100,00 100,00 9,22 184,75 

Importació  
2005  2010  20 15  

 Valor Empreses Valor Empreses Valor Empreses 

Total  80,86 97,84 100 100 99,03 115,61 

Aliments 97,77 123,49 100 100 129,91 90,96 

Productes energètics 64,53 85,00 100 100 67,69 102,50 

Matèries primeres 67,75 107,04 100 100 146,58 152,11 

Semimanufactura 78,89 93,54 100 100 105,25 120,88 

Béns d’equip 137,62 84,07 100 100 277,89 128,43 

Sector d’automoció 290,07 102,85 100 100 261,33 108,54 

Béns de consum 96,41 82,15 100 100 112,17 120,88 

Manufactures de consum 103,05 100,78 100 100 143,29 125,32 

Altres mercaderies 51,39 36,89 100 100 2,17 30,42 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

Pel que fa a les importacions, entre 2005 i 2010 s’observa una variació 

superior al valor que al nombre d’empreses, cosa que ens indica un cert augment del 

valor mitjà de les importacions per empresa. El contrari succeeix entre 2010 i 2015, 

ja que durant aquest període va augmentar més el nombre d’empreses que el valor 

de les importacions, tot i la caiguda del preu dels productes energètics. Això vol dir 

que es reforça l’activitat importadora de les empreses, que accepten una major 

integració econòmica en utilitzar les ofertes d’altres països.  
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Gràfic 3.8. El nombre d’empreses exportadores i importadores 
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Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

Tot i aquesta generalització, hi ha moltes excepcions a considerar. La 

principal és que en alguns sectors d’activitat —com ara béns d’equip, automoció i 

béns de consum— la mitjana de compres per empresa disminueix, mentre que a la 

resta de sectors augmenta. Entre 2010 i 2015 la variació del valor total (és a dir, la 

mitjana de tots els sectors) mostra una variació inferior de les importacions respecte 

del nombre d’empreses (que han augmentat en un 16%). Tanmateix, en la valoració 

detallada per sectors s’observa que l’efecte contrari s’ha produït en quatre sectors 

(aliments, béns d’equip, automoció i manufactures de consum), en els quals han 

augmentat els valors importats per empresa.  
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Malgrat aquestes diferències puntuals, en general han augmentat el nombre 

d’empreses i els valors d’activitat de les que han actuat al mercat exterior, i aquest 

fenomen ha estat més general en les exportacions que en les importacions. La 

distribució d’empreses per sectors mostra l’esforç fet per les mitjanes i petites 

empreses en aquesta dinàmica d’obertura cap a l’exterior, així com la continuïtat de 

les més grans, ja habituades a aquests mercats. Entre aquestes últimes, les 

químiques, com a gran grup exportador i importador, continuen tenint una 

importància notòria, tot i la sensibilitat més acusada dels darrers anys com a 

conseqüència de la caiguda del preu del petroli. 

L’estructura empresarial i el valor del comerç mostren que hi ha tres sectors 

que representen un elevat percentatge exportador: les semimanufactures, 

l’alimentació i els béns d’equip. Les xifres dels tres sempre han representat al voltant 

del 75% de l’exportació i de les empreses, tot i la descompensació que tenen entre 

si. Respecte d’això, el sector de semimanufactures —que inclou el sector químic, el 

paper, els plàstics i el material de construcció— concentra un elevat percentatge de 

les exportacions, normalment superior al 45%, amb un percentatge molt inferior 

d’empreses. En canvi, els sectors d’alimentació i de béns d’equip tenen un 

percentatge molt elevat d’empreses respecte del volum d’exportació. 

Amb relació a les empreses importadores, podem observar una major 

diversificació. Els dos sectors amb més valor—productes energètics i 

semimanufactura— representen al voltant del 60% de les importacions i menys del 

35% de les empreses. La significació de les empreses de béns d’equip, de consum i 

les seves manufactures és més elevada, ja que participen en una proporció 

relativament baixa de les importacions. El sector d’alimentació té un pes similar 

(entre empreses i valor importat) els tres anys considerats, tot i la important 

disminució del nombre d’empreses entre 2010 i 2015. Un possible motiu d’aquesta 

dinàmica són els canvis en els circuits importadors de cereals.  

3.5 El destí de les exportacions i l’origen de les 

importacions 

L’estreta relació que té la zona de Tarragona amb Europa pel que fa a les 

exportacions és palesa al quadre 3.13, on es mostren les compres i vendes de la 

zona a l’exterior segmentades per continents. Les dades mostren que més del 80% 

de les exportacions van dirigides a aquesta àrea més pròxima.  
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Els continents africà, americà i asiàtic tenen percentatges similars (al voltant 

del 6%) i una lleugera dinàmica d’augment que depèn de l’ampliació dels mercats 

que cerquen noves possibilitats en altres llocs. Pel que fa a l’origen continental de 

les importacions, difereix de les destinacions de les vendes a l’exterior. En aquest 

cas, el domini europeu no és tan significatiu, tot i que representa un 50% de les 

importacions. El segon origen en volum és el continent africà, que sembla que ha 

agafat el relleu d’Àsia en el global importat, i en quart lloc figuren les compres al 

continent americà. Els productes determinants per a les exportacions són els 

semimanufacturats, químics i plàstics, que s’orienten principalment a processos 

d’integració industrial cap al mercat europeu, sobretot la UE. Per contra, els canvis 

geoestratègics en la importació dels productes energètics tenen un paper important 

que fa oscil·lar el pes de l’origen cap a països productors de diferents parts del món. 

L’evolució del protagonisme dels diferents continents es manifesta per la 

rellevància de països diferents en la compra i venda a la zona. En valorar la 

significació per països,34 els deu principals compradors de Tarragona l’any 2015 per 

ordre d’importància van ser França, Alemanya, Itàlia, el Regne Unit, Portugal, els 

Països Baixos, Bèlgica, els EUA, el Marroc i Grècia, que van representar el 78,07% 

del total exportat. Aquesta xifra va créixer significativament respecte de la de 2010, 

quan aquests mateixos països suposaven el 71,90% del total de vendes a l’exterior 

(el 67,5% l’any 2005). Això mostra una concentració de l’activitat exportadora 

principalment cap a la UE.   

                                                      
34 Les dades són d’ESTACOM per a l’any 2015 i l’evolució dels principals països s’analitza en funció d’aquest any. 

Per això, alguns països que puntualment entre 2005 i 2015 han tingut bastanta importància no figuren en aquest 

moment en aquesta classificació. Tot i això, tots els que sí que hi figuren tenen una gran permanència pel que fa 

a les exportacions. 
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Quadre 3.13. La distribució de la importació i l’exportació per continents 

Exportació  Àfrica Amèrica Àsia Europa Altres 

2005 3,74 4,95 3,77 86,78 0,77 

2006 2,93 8,01 3,78 84,23 1,05 

2007 2,69 6,37 4,64 84,96 1,33 

2008 3,11 4,66 5,47 85,74 1,02 

2009 

2010 

4,05 4,60 6,19 82,76 2,40 

5,29 5,83 5,93 79,14 3,81 

2011 5,22 6,81 5,27 81,03 1,67 

2012 4,88 5,23 2,98 85,29 1,62 

2013 6,70 4,33 3,04 84,93 1,00 

2014 6,46 4,62 4,31 84,03 0,58 

2015 6,36 6,39 4,19 82,49 0,57 

Importació Àfrica Amèrica Àsia Europa Altres 

2005 20,97 10,14 20,11 48,20 0,58 

2006 26,38 11,94 21,83 39,33 0,52 

2007 23,55 11,15 20,08 44,88 0,33 

2008 28,17 13,93 19,11 38,43 0,36 

2009 

2010 

23,86 10,46 21,15 43,98 0,55 

25,62 10,52 15,75 47,79 0,32 

2011 14,17 8,15 18,07 59,27 0,34 

2012 22,74 6,74 12,63 57,74 0,15 

2013 26,66 6,77 9,62 56,93 0,02 

2014 28,91 7,23 12,70 51,14 0,03 
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2015 24,36 10,51 13,80 51,29 0,04 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

Respecte dels deu primers països venedors, l’any 2015 van representar el 

59,66% del total; l’any 2010, el 47,55%, i l’any 2005, el 61,95%. En aquest cas, el 

grau de concentració és inferior al de les exportacions, un fet que en bona part està 

motivat per la diversificació de compres de productes petrolífers, un sector en què 

els subministradors es van modificant segons criteris propis d’aquest mercat. En 

ordre d’importància, els primers deu països venedors són Alemanya, Algèria, 

França, Angola, Itàlia, els EUA, Rússia, la Xina, Corea del Sud i el Marroc.  

Des de 2005 aquestes classificacions han anat canviant pel fort augment del 

Regne Unit, Portugal, el Marroc, Grècia, els Països Baixos i els EUA pel que fa a 

les exportacions, i d’Alemanya, França, Angola, Marroc, Corea del Sud i la Xina 

pel que fa a les importacions.  

Tenint en compte aquests llistats de països i la importància per continents dels 

fluxos del comerç amb l’exterior de la zona, és palesa la rellevància que té la Unió 

Europea en aquest comerç, principalment la zona euro. Al quadre 3.14 n’indiquem 

les xifres i l’evolució per a tres exercicis i tant d’exportacions com d’importacions. 

S’hi pot observar el següent: 

· Les exportacions a la zona euro són molt importants en pes relatiu, tot 

i que la seva variació és inferior a la total al llarg de tot el període. No 

obstant això, entre 2005 i 2010 i entre 2010 i 2015 les exportacions a la 

zona euro van augmentar menys que la variació global respecte de la 

UE i del total exportat. 

· Entre 2010 i 2015, l’esforç exportador es va materialitzar principalment 

a la UE, tot i que fora de la zona euro. Això explica la disminució de la 

significació d’aquesta zona en el total exportat. L’entrada de nous 

països a la Unió Europea, més que a la zona euro, condueix a aquesta 

situació. 

· El volum d’importacions dels països de la Unió Europea, ja siguin o no 

de la zona euro, és molt inferior al d’exportacions. La diversificació de 

les compres està motivada per la significació dels productes energètics 

de fora de la Unió, tot i que en el període 2010-2015 s’observa un fort 

augment de les importacions de la Unió molt pel sobre del total (un 

fenomen que no s’ha donat en les exportacions).  
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· El pes relatiu de les importacions de la zona euro ha augmentat al llarg 

del període, principalment en l’etapa entre 2010 i 2015, durant la qual 

s’han incrementat per sobre de les de la resta de la Unió. En canvi, entre 

2005 i 2010 l’augment dels països de fora de la zona euro ha estat 

superior. 

Quadre 3.14. El comerç exterior amb la Unió Europea 

  
2005  2010  2015  

Milions 

d’euros 
Exportació Importació Exportació Importació Exportació Importació 

Zona euro 3.276,97 2.751,19 3.842,98 2.859,50 4.555,36 3.642,65 

No zona 

euro 
412,51 426,57 514,04 734,42 1.082,82 905,49 

Total UE 3.689,48 3.177,76 4.357,02 3.593,92 5.638,18 4.548,14 

TOTAL 4.480,90 8.442,96 5.900,47 10.441,51 7.240,09 10.340,29 

Variació 

2010 
   

Zona euro 85,27 96,21 100,00 100,00 118,54 127,39 

No zona 

euro 
80,25 58,08 100,00 100,00 210,65 123,29 

Total UE 84,68 88,42 100,00 100,00 129,40 126,55 

TOTAL 75,94 80,86 100,00 100,00 122,70 99,03 

Distribució      

Zona euro 73,13 32,59 65,13 27,39 62,92 35,23 

No zona 

euro 
9,21 5,05 8,71 7,03 14,96 8,76 

Total UE 82,34 37,64 73,84 34,42 77,87 43,98 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 
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L’esforç exportador que s’ha fet a la zona de Tarragona ha comportat la cerca 

de nous mercats. Això queda palès per la significació que té la variació de les vendes 

a l’exterior fora de la zona euro. La tendència a la baixa de l’euro respecte del dòlar 

i de la lliura l’any 2015 es va aprofitar per entrar a altres països i augmentar-ne la 

rellevància en el conjunt de les vendes. En canvi, aquest mateix mecanisme va fer 

que augmentés la relació amb la zona euro per a les importacions.  

Als gràfics 3.9 i 3.10 podem observar la variació de les grans àrees 

compradores i venedores respecte de la zona de Tarragona. Al gràfic 

d’exportacions s’observa la forta davallada de 2009, principalment a la zona euro, 

ja que la resta de territoris van aguantar millor els efectes immediats de la crisi 

exportadora d’aquell any.  

La disminució de les vendes a l’exterior es va donar en el marc monetari euro, 

en part perquè un volum de vendes important de les grans empreses multinacionals 

de la zona va cap a aquests mercats i tot sovint cap a empreses del mateix grup. Això 

va comportar el fre de les produccions per precaució i expectatives. A partir 

d’aleshores, les vendes a l’àrea euro van augmentar, tot i que a partir de 2013 van 

disminuir i es van estabilitzar a la baixa. És en aquest moment quant les vendes fora 

de l’àrea monetària comuna (i a la resta del món) van prendre més rellevància. 

Gràfic 3.9. L’evolució de les exportacions en euros per grans àrees 

territorials.  

  

0  
Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 
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Gràfic 3.10. L’evolució de les importacions en euros per grans àrees 

territorials.  

  

0  

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESTACOM 

Al gràfic 3.10 es mostra l’evolució de les importacions i s’hi poden observar 

les diferències respecte del gràfic anterior. La significació de la resta del món equival 

a la que tenia la zona euro per a les exportacions. A l’evolució anual s’observa la 

forta disminució del 2009, principalment al grup de la resta del món, amb una xifra 

lleugerament per sota de les compres de la Unió. Aquestes comencen a guanyar pes 

relatiu a partir d’aquell any i s’estabilitzen lleugerament a la baixa a partir de 2012. 

A mitjan 2014, quan cauen els preus del petroli i de les matèries primeres, tornen a 

guanyar importància relativa.  

3.6 La rellevància del comerç de mercaderies amb 

l’exterior en el període 2005-2015 

El comerç amb l’exterior té una triple importància a l’àrea. En primer lloc, per la 

significació que té l’exportació com a mercat determinant en el còmput de vendes 

per a moltes empreses de la zona. En segon lloc, per la integració de les importacions 

en la producció de les empreses. I en tercer lloc, per la significació que rep l’àrea 

com a centre de distribució per a la resta de país. Aquesta triple funcionalitat de les 

relacions de la zona de Tarragona amb l’exterior s’ha format durant el llarg període 
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de configuració de la seva base productiva actual, que la crítica situació que es va 

generar a partir de 2008 no va modificar. 

L’evolució d’aquests indicadors durant el període d’anàlisi, de 2005 a 2015, 

amb 2009 com a punt d’inflexió i una certa recuperació de la normalitat l’any 2010, 

permet valorar aquests anys en dues etapes diferenciades que han implicat algunes 

modificacions en la tendència tradicional de comerç amb l’exterior. Així, tot i que 

es manté la mateixa configuració, hi ha hagut canvis que indiquen que s’ha anat 

adaptant a les línies que s’han marcat en l’economia de l’àrea.  

L’impacte greu i accelerat de la crisi de finals de 2008, que va implicar un 

descens important del comerç amb l’exterior —amb una caiguda de les importacions 

propera al 30% i una caiguda de les exportacions del 20% l’any 2009—, en va 

agreujar els efectes. Tot i que la causa d’aquesta crisi es va atribuir en bona part a la 

construcció, aquest no va ser l’únic sector greument afectat si considerem la rapidesa 

amb què la crisi va afectar també el comerç amb l’exterior.  

A partir de 2010 les exportacions van augmentar fins a estabilitzar-se en xifres 

absolutes superiors als 7.000 milions d’euros a partir de 2011 (en comparació dels 

5.000 milions anteriors). La necessitat de cercar nous mercats com a conseqüència 

de l’atonia del mercat interior va generar un interès exportador en moltes petites i 

mitjanes empreses de la zona, que van veure la possibilitat de millorar la seva 

competitivitat amb un euro que disminuïa progressivament de valor des de 2012.  

En aquesta millora exportadora, en què van confluir tant els sectors 

tradicionals i altres de nous, s’observa un increment del valor exportat per empresa. 

Això indica una major musculatura exportadora i un descens en els costos de vendes 

a l’exterior. La devaluació interna de costos i la menor cotització de l’euro van ser 

els elements que van provocar l’increment de la competitivitat exportadora.  

Pel que fa a les importacions, semblava que seguien una dinàmica tradicional 

fins a 2014, és a dir, augments no tan espectaculars com els de les exportacions 

(també com a conseqüència de la caiguda de la demanda interna). Tanmateix, a 

mitjan 2014 es va produir un fenomen que va trastocar les perspectives d’una zona 

amb un comerç exterior molt dependent dels productes petrolífers: la caiguda del 

preu del petroli. Això no només va provocar canvis o prevencions en les perspectives 

d’inversió i d’estratègia de moltes de les empreses localitzades a l’àrea, sinó que 

també va fer que modifiquessin les línies de subministrament, ja fos per països o per 

valors, de manera que les compres van disminuir un 10% entre 2014 i 2015.  

Un altre aspecte a destacar pel que fa a les importacions, tal com hem dit 

anteriorment, és que han aprofitat les seves possibilitats logístiques, actualment 
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centrades sobretot al port de Tarragona. Aquesta operativa implica uns serveis de 

distribució, d’emmagatzemament i de transport que tenen certa rellevància dins 

d’una activitat terciària amb menor pes que la mitjana catalana.  

La dinàmica que s’ha establert a la zona implica, al contrari que les dades 

globals per a Catalunya i Espanya, poca variació en el saldo entre exportacions i 

importacions. Aquest saldo sempre ha estat negatiu, però en considerar la 

funcionalitat del comerç amb l’exterior de la zona, això no té una gran 

transcendència com a problema de finançament d’una balança de pagaments. 

Tanmateix, sí que en té en la mesura que determina una especialització i definició 

molt clares de la seva base productiva. Aquestes exportacions i importacions que es 

localitzen a la zona marquen, i ho continuaran fent a mitjà termini, el dinamisme de 

la base productiva de l’àrea i les seves relacions amb l’exterior. L’aspecte més 

positiu dels equilibris que es poden trobar en aquesta dinàmica és l’elevat grau 

d’obertura de l’economia de la zona. 
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4. Els canvis en l’oferta empresarial 

La crisi que va esclatar l’octubre del 2008 va tenir conseqüències importants en 

la base productiva de la zona. Al principi, la crisi va ser financera (no previsible 

en el temps immediat, però no per això inesperada): la reassignació d’actius per 

al cobriment dels fallits va comportar una retirada immediata de crèdits, que va 

afectar de ple els sectors immobiliari i de la construcció tant al país en general 

com a la zona de Tarragona en particular.  

Al mateix temps, la internacionalització —amb manca de crèdit i liquiditat, 

i amb una mica de pànic— va fer caure el comerç amb l’exterior, i les grans 

empreses de l’àrea integrades en grups multinacionals, que depenien molt dels 

mercats internacionals i també de les cases matriu situades fora de l’àrea, van ser 

les primeres que se’n van ressentir.  

A partir d’aquest xoc, la situació es va estabilitzar a la baixa i l’oferta 

empresarial va restar atònita davant d’una nova situació que no havia previst. La 

manca de crèdits de funcionament, la pèrdua de liquiditat i la inseguretat en els 

cobraments van fer que es reduïssin costos, s’abaixés el ritme de producció i es 

reduïssin les plantilles.  

Aquesta dinàmica, que va començar amb el xoc inicial, es va intensificar 

aproximadament el 2011. A partir de llavors, la situació es va agreujar a causa 

de la caiguda de la demanda interna, de les altes xifres d’atur ( generades per la 

caiguda de la construcció i de les indústries i serveis dependents d’aquest sector) 

i de les dificultats de liquiditat. Tot això va donar lloc a una situació molt 

preocupant per a la majoria d’empreses; per això, les que s’ho podien permetre, 

van intentar obrir mercats a l’exterior. Aquest era un pas que ja s’havien plantejat 

anteriorment, però la voluntat de portar-lo a terme es va intensificar a partir 

d’aquell moment. L’esforç, doncs, va ser important, tot i que per si sol no va 

implicar una remuntada de l’economia, ja que la demanda interna no responia (i 

no ho va començar a fer fins al 2014).  

Enmig d’aquesta situació, les perspectives d’inversió van caure. Les 

empreses solament van procurar aguantar les produccions tot controlant-ne els 

costos. Aquest fet, juntament amb la disminució de l’ocupació, va provocar un 

augment de la productivitat global, però amb uns nivells inferiors de producció. 

No hi havia noves inversions perquè l’inversor no tenia expectatives i procurava 

aguantar amb estalvis, la rendibilitat dels quals disminuïa a poc a poc, mentre se 

solucionava el problema financer global de la Unió Europea —amb 
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particularitats molt concretes al conjunt d’Espanya—. Això va acabar afectant el 

finançament empresarial.  

Tot i això, el més preocupant és que hi havia un excés d’estalvi relatiu que 

no es va invertir per manca d’expectatives del futur immediat. Així doncs, el més 

greu d’aquesta situació és la manca d’expectatives, una situació que descriu molt 

bé Krugman quan reflexiona sobre la crisi de 2008 i les seves conseqüències: 

«El problema és que, si l’economia finalment es recupera —i quan ho 

faci—, toparà contra límits de capacitat i colls d’ampolla productius 

molt abans del que ho hauria fet si la crisi persistent no hagués donat 
als negocis tota mena de raons per deixar d’invertir en el futur.»35  

La situació de crisi es va reflectir de moltes maneres a la zona. Una d’elles 

van ser els canvis de l’oferta empresarial: no es creaven empreses i les que 

quedaven perdien musculatura. El deteriorament que va començar a finals de 

2008 no va quedar del tot reflectit en l’estructura de l’oferta, més enllà d’alguns 

retocs de producció que es podien considerar d’una certa estacionalitat que, si bé 

era més acusada del que era habitual, tenia associades expectatives de millora. 

Va ser a partir de 2009 quan la caiguda de la producció va esdevenir notòria i va 

fer que l’oferta deixés de refer-se. A més, tampoc no hi havia expectatives 

d’augmentar la utilització de la capacitat productiva. 

Aquesta situació es va allargar durant cinc anys (fins a l’any 2014) abans 

que hi hagués una petita remuntada. Tot i això, l’oferta global i l’ús que se’n feia 

van quedar per sota dels de 2009. S’hi van produir canvis d’estructura i de 

lideratge, però en conjunt estava fortament afectada per un finançament extern 

menor i —el que és més greu— sense gaire voluntat d’inversió, ja que s’ajustava 

als medis de producció existents. En aquest marc, doncs, no hi havia gaires 

expectatives de modernització ni d’expansió.  

  
  
  

                                                      
35 Krugman, P. ¡Acabad ya con esta crisis! Editorial Crítica, Barcelona, 2012, p. 11. Traducció al català de 

l’autor. 
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4.1 La incidència de la crisi en l’oferta empresarial 

de la zona 

En analitzar el nombre d’empreses —una anàlisi que constitueix un dels 

principals indicadors de l’oferta empresarial—, s’observa que en el període 2005-

2015 aquesta xifra en nombre absolut va oscil·lar de manera brusca a causa, 

principalment, de la variació de les empreses que no tenien treballadors 

assalariats. 

A banda d’aquest indicador, per a l’economia de l’àrea també cal tenir en 

compte l’evolució de les empreses en funció de la grandària i del nombre 

d’assalariats, que també va experimentar moviments importants: alguns 

d’augment entre el 2005 i el 2009 (pràcticament en tots els segments) i alguns de 

fort descens des d’aleshores i fins al 2015 (el descens es va produir en tots els 

sectors excepte en el de les empreses de més de 100 assalariats).  

Quadre 4.1. L’oferta empresarial a Tarragona 

  Total 
Sense 

assalariats 
Menys 

de 5 
De 6 

a 19 

De 

20 a 

49 

De 

50 

a 

99 

De 

100 

a 

500 

De 

500 

a 

999 

Més 
de 

1.000 

2005 51.159 24.987 20.735 4.164 898 215 147 8 5 

2006 52.805 25.265 21.747 4.457 941 216 165 9 5 

2007 56.799 27.567 23.181 4.648 980 238 169 10 6 

2008 58.973 28.773 24.055 4.727 983 240 176 13 6 

2009 56.915 28.854 22.615 4.217 833 208 168 13 7 

2010 55.914 29.384 21.748 3.679 737 185 164 11 6 

2011 54.534 29.382 20.618 3.497 687 192 138 12 8 

2012 53.253 28.647 20.417 3.259 611 179 121 12 7 

2013 51.368 26.896 20.591 3.018 543 170 129 15 6 

2014 50.639 26.747 20.375 2.716 494 162 124 14 7 

2015 51.015 27.557 19.896 2.724 530 154 132 12 10 

 

Diferències 
      

2009/05 5.756 3.867 1.880 53 −65 −7 21 5 2 
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2015/09 −5.900 −1.297 −2.719 −1.493 −303 −54 −36 −1 3 

2015/05 −144 2.570 −839 −1.440 −368 −61 −15 4 5 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

Al quadre 4.1 es mostra la creació d’empreses entre 2005 i 2009, i la seva 

destrucció a partir d’aleshores. Així, durant l’any 2015 hi havia menys oferta 

empresarial que durant el 2005, i això va succeir en empreses de totes les mides 

exceptuant les que no tenien personal assalariat i les que tenien més de 500 

treballadors. Durant aquest llarg període, el segment d’empreses amb assalariats 

que va disminuir més dràsticament va ser el del tram d’entre 20 i 49 treballadors, 

que va reduir-se un 41% (amb una pèrdua de 368 empreses). El seguia el segment 

d’empreses d’entre 6 i 19 treballadors (amb menys de 1.440 empreses, cosa que 

representa una disminució del 34%) i, després, les unitats empresarials de més 

de 50 i menys de 100 assalariats, que van disminuir un 28% (van perdre 61 

empreses). En les últimes posicions hi havia les unitats empresarials de més de 

100 assalariats i menys de 500, que van reduir-se un 10% (amb 15 empreses 

menys), i, finalment, el grup de les microempreses, de menys de 5 assalariats, 

que era el més nombrós (va perdre 839 unitats, cosa que representa una 

disminució del 4% en termes relatius. 

Per analitzar el període 2005-2015, el dividirem en dues etapes: la primera, 

de 2005 a 2009, i la segona, de 2009 a 2015. En el primer període, s’observa com 

el nombre d’empreses s’incrementa en 5.756, cosa que representa un augment de 

l’11,25%. La major variació relativa es produeix en les empreses de més de 100 

treballadors i en les que no tenien assalariats: les primeres van incrementar-se en 

28 i les segones, en 3.876. Les segueixen les de menys de 20 assalariats: les de 

menys de 5 treballadors experimenten increments del 9%, és a dir, es creen un 

total de 1.880 empreses, i les d’entre 6 i 19 treballadors varien un 1,27%, cosa 

que representa un augment de 53 empreses.  

El segon període, que va de 2009 a 2015, representa el contrapunt de la 

dinàmica d’aquest primer període: el creixement assolit en un període va 

disminuir en l’altre, ja que es van perdre 5.900 empreses (és a dir, hi va haver 

una disminució del 10,37%). En l’evolució d’aquesta etapa s’observa que el 

nombre d’empreses va disminuir en tots els segments considerats exceptuant el 

de les empreses de més de 1.000 treballadors, que van passar de 7 a 10. En termes 

relatius, el descens més important entre les empreses amb assalariats es va 

produir en el tram de les de menys de 20 treballadors; després, en les que tenien 

entre 20 i 100 treballadors, cosa que representa una xifra important (el 77% del 
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total). Cal destacar que l’estructura d’aquestes darreres empreses es podia 

considerar consolidada, de manera que abans de 2009 podien tenir expectatives 

de continuïtat. Tot i això, no van preveure ni van poder resistir la forta caiguda 

de l’activitat que va començar llavors i, per això, moltes van desaparèixer. La 

major part estaven relacionades amb la construcció residencial, però moltes altres 

tenien activitats amb una menor dependència d’aquest sector.  

  

Gràfic 4.1. Variació interanual de l’oferta empresarial a Tarragona 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

La creació i la destrucció d’empreses és una realitat que indica una gran 

volatilitat si atenem les variacions interanuals. En aquest sentit, cal tenir present 

que hi ha moltes empreses sense activitat i d’altres sense assalariats. En el darrer 

cas, sovint es tracta, d’una banda, de treballadors autònoms que s’han plantejat 

una opció de negoci i s’animen a iniciar-la i, de l’altra, de treballadors per als 

quals la motivació és una oportunitat d’autoocupació en un mercat laboral molt 

confús, ja que sense estudis de mercat ni plantejaments de viabilitat s’embarquen 

en el projecte, cosa que en condiciona significativament l’èxit o el fracàs. 

Moltes de les incidències en la modificació interanual sorgeixen per 

aquestes empreses sense treballadors. En canvi, quan l’estructura empresarial té 

assalariats o pren la forma d’una societat, disminueix la volatilitat del negoci, ja 

que hi ha un element de constància o de perdurabilitat superior, i això fa que les 

variacions anuals siguin més matisades. Les variacions interanuals, que tendien 
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a l’alça fins al 2008, van caure a partir d’aquell any i no van començar a 

recuperar-se —principalment en empreses sense assalariats— fins al 2015, 

moment en què semblava que els indicadors econòmics milloraven i en què hi va 

haver, també, un intent de recuperació en societats i empreses amb assalariats.  

L’evolució de l’oferta productiva de la zona ha tingut un cicle similar a la 

dels conjunts català i espanyol, encara que hi ha una sèrie de matisos a tenir en 

compte que assenyalen unes particularitats més precises de la dinàmica de 

l’oferta productiva de la zona en relació amb les altres. Al gràfic 4.2 es pot 

observar la variació interanual de les empreses a les tres àrees i com el 

comportament de la de Tarragona marca unes diferències significatives respecte 

de la del conjunt català i espanyol.  

Gràfic 4.2. Variació interanual de l’oferta empresarial. Visió 

comparativa 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

En el període anterior a 2005 es va manifestar una dinàmica molt similar 

a la que hi va haver entre aquesta data i 2009, que va ser quan l’indicador va 

passar de positiu a negatiu. Aquest canvi no va ser suau, sinó abrupte, ja que entre 

2008 i 2009 la caiguda va ser de més d’un 7% (i relativament superior a la de les 

altres zones). La dinàmica va ser similar en totes tres àrees, però a Tarragona les 

variacions interanuals fins a 2009 havien estat globalment superiors, encara que 

molt determinades per dues puntes (els anys 2004 i 2007). En canvi, en la segona 

etapa (de 2009 a 2015), la caiguda de l’oferta empresarial a la zona va ser molt 
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superior i la lleugera recuperació del 2015 va ser inferior a la que es va produir a 

Catalunya i a Espanya. 

Com s’ha comentat, la davallada en l’oferta empresarial de la zona va ser 

molt superior a la que va tenir lloc en les altres àrees durant el mateix període 

(2009-2015), tot i que havia estat més dinàmica anteriorment. Al quadre 4.2 es 

mostren les variacions de les tres etapes en què hem dividit les dades distribuïdes 

segons el nombre de treballadors de les empreses.  

Quadre 4.2. La variació de l’oferta empresarial 

interperíode (per nombre d’assalariats) 

  
Tarragona 

 
Catalunya 

  Espany

a 
 

Assalariat

s 
Menys 

de 10 

Entre   
10 i  
100 

Més  

de 

100 

Meny

s de 

10 

Entre   
10 i  
100 

Més  

de 

100 

Meny

s de 

10 

Entre  

10 i 

100 

Mésde 

100 

2000-2005 28,24 21,76 44,14 22,64 8,01 22,62 27,94 15,86 32,33 

2005-2009 

2009-2015 

8,48 −3,96 17,50 4,10 −2,12 4,92 7,38 0,85 4,37 

−14,2

8 
−36,40 −18,0

9 
−7,64 −27,7

9 
−10,6

4 
−7,36 −29,13 −15,7

3 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

Fins a l’any 2009, a les comarques de Tarragona l’oferta empresarial va 

augmentar per sobre de les variacions catalana i espanyola en tots els trams 

considerats, excepte en les empreses d’entre 10 i 100 treballadors. En canvi, a 

partir del 2009 —quan es va entrar en un altre dinamisme— la caiguda de l’oferta 

a la zona va ser més important que a les altres dues àrees, principalment per al 

segment d’empreses d’entre 10 i 100 assalariats. La variació relativa a la zona de 

Tarragona és molt superior, ja que el resultat es troba 9 punts per sobre de la 

catalana i 7 per sobre de l’espanyola.  

Les característiques de l’oferta productiva de la zona, la forta incidència 

de la construcció d’habitatges i la promoció immobiliària van determinar aquest 

dinamisme. Aquests sectors es van ajustar a la baixa amb gran rapidesa i, a l’hora 

de refer l’oferta empresarial de l’àrea, sembla que es van trobar amb més 
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problemes que als altres llocs, ja sigui per les poques perspectives d’inversió o 

per les particularitats de l’empresariat de la zona.36 

4.2 L’oferta empresarial per tipus de personalitat 

jurídica  

A l’hora d’analitzar l’oferta empresarial de l’àrea és important valorar la 

significació del nombre de societats. Podem considerar que normalment es tracta 

d’empreses amb una estructura organitzativa i de producció amb més 

consolidació que altres tipus d’oferta. Malgrat aquesta generalització, s’han de 

fer una sèrie de consideracions sobre l’estadística global, que es recullen al 

quadre 4.3, en el qual es divideix aquesta oferta en diferents tipus. En aquest 

conjunt cal destacar que la rellevància de l’oferta productiva de la zona, en relació 

directa amb la producció, es troba essencialment en les societats anònimes (SA), 

les societats de responsabilitat limitada (SRL) i les cooperatives (Coop.). El grup 

«Altres» del quadre inclou les societats comanditàries, col·lectives i comunitats 

de béns (es tracta de col·lectius que tenen una escassa rellevància en l’oferta 

productiva de la zona). A més, aquest grup també inclou societats que gestionen 

béns de propietat conjunta, com ara les associacions de veïns de les àrees 

residencials que gestionen la propietat col·lectiva, de les quals cal remarcar la 

importància que tenen, ja que representen prop del 50% del grup.  

A partir d’aquestes dades es pot veure que el nombre de societats és menor 

el 2015 que el 2009. D’altra banda, cal destacar que moltes d’aquestes 

organitzacions, agrupades en «Altres», no tenen significació en l’oferta de béns 

i serveis de la zona, que sovint es podrien incloure en l’estructura de petites 

empreses que, generalment, no tenen assalariats.  

Quadre 4.3. L’oferta empresarial per tipus de personalitat jurídica 

  

  

Nombre d’empreses Distribució Variació del període 

2005 2009 2015 2005 2009 2015 2009-

15 
2005-

09 
2005-

15 

Persones 

jurídiques 21.247 26.156 24.771 41,53 45,96 48,56 −5,30 23,10 16,59 

                                                      
36 Banco de España, Informe Anual 2015. Madrid, 2016. En el capítol «La dinámica empresarial en España: 

Características determinantes e implicaciones» es fa referència a les dificultats competitives del capital humà 

en la direcció de les empreses a Espanya.  
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SA 1.643 1.445 1.186 3,21 2,54 2,32 −17,92 −12,05 −27,81 

SRL 14.720 18.328 16.792 28,77 32,2 32,92 −8,38 24,51 14,08 

S. Coop. 626 524 428 1,22 0,92 0,84 −18,32 −16,29 −31,63 

Altres 4.258 5.859 6.365 8,32 10,29 12,48 8,64 37,60 49,48 

Persones 

físiques 29.912 30.759 26.244 58,47 54,04 51,44 −14,68 2,83 −12,26 

Total 51.159 56.915 51.015 100,00 100,00 100,00 −10,37 11,25 −0,28 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

En estudiar les particularitats de cada grup a partir del quadre, ens 

centrarem a valorar els canvis de cadascun. Les tres societats que considerem 

més rellevants per a l’estructura de l’oferta productiva de la zona són les societats 

anònimes, les de responsabilitat limitada i les cooperatives. Aquestes últimes 

tenen una certa rellevància tradicional en el sector agrari de la zona.  

En els deu anys del període estudiat, d’aquests tres grups només ha 

augmentat el nombre de societats de responsabilitat limitada, amb una variació 

global del 14,08% que resulta molt diferent per a cadascun dels períodes 

considerats: mentre que entre 2005 i 2009 les SRL van augmentar un 24,51%, a 

partir d’aleshores van disminuir un 8,38%. D’altra banda, la importància d’aquest 

grup de societats és notòria, ja que tot i la seva disminució durant l’últim període, 

representen un 32,92% de l’oferta empresarial de la zona. A més, la seva posició 

relativa ha augmentat, ja que la disminució experimentada ha estat menor que la 

de la resta d’empreses.  

Les societats anònimes normalment són empreses amb més estructura, ja 

sigui per la seva funcionalitat a l’hora d’adaptar aquesta forma d’organització, 

per la seva grandària, per una major capitalització o bé perquè s’estableixen 

relacions més complexes entre els accionistes. De primer podem considerar que 

són la base d’una oferta empresarial que sembla més sòlida. Tanmateix, al quadre 

s’observa com van disminuir un 12,05% a l’àrea abans que esclatés la crisi i com 

a partir d’aleshores aquesta disminució es va aguditzar molt més.  

L’estructura cooperativa també ha patit els ritmes de l’evolució econòmica 

general i específica de la zona. Des de 2005, aquestes societats han experimentat 

una caiguda contínua, que ha estat similar en les dues etapes en què hem dividit 

el període. Darrerament, aquestes organitzacions s’han vist afectades per dos 

factors: per la seva tradicional relació amb un sector econòmic amb dificultats 
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per augmentar productivitats, com és l’agricultura, i pels processos de 

modernització que volen portar a terme per millorar criteris de competitivitat 

sense diferenciar la seva activitat productiva de la financera.37 

4.2.1 La creació de societats 

La importància de les societats empresarials és rellevant en l’oferta productiva 

d’una zona, i la constitució d’empreses amb aquesta forma jurídica és senyal 

d’expectatives d’inversió i de noves oportunitats per a l’oferta. Considerant la 

dinàmica que ha seguit aquest procés des de 2005, cal ressaltar el descens en el 

nombre de creacions, que va passar d’una xifra superior a les 2.000 del període 

2005-2008 a una d’inferior a les 1.300 des de 2009 a 2015. Tot i que es va 

experimentar un petit augment en els darrers dos anys, la xifra assolida per 2015 

va ser molt inferior a la d’abans de 2008.  

Gràfic 4.3. Nombre de societats constituïdes a la província de Tarragona 

i capital (en milers d’euros) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

                                                      
37 L’article d’Eduardo Magallón «Las cooperativas chocan por el fondo de las secciones de crédito», publicat 

a La Vanguardia el 7 de juny de 2016, explica que la disfuncionalitat d’aquesta relació va tenir un impacte 

molt significatiu i mediàtic en les cooperatives de l’Aldea i Cambrils. 
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D’altra banda, cal tenir present que el capital d’aquestes noves ofertes 

societàries ha disminuït de manera proporcionalment superior al seu nombre. 

Això comporta una menor capitalització per empresa i, en conjunt, va passar de 

situar-se per sobre dels 120 milions d’euros de capital invertit anualment abans 

de 2008 a trobar-se ara per sota dels 40 milions. 

El quadre 4.4, que compara el dinamisme de la zona pel que fa a la 

constitució de noves societats amb el del conjunt català, permet observar que el 

descens relatiu és constant tant en nombre com en capital. Durant 2014, per 

contra, s’aprecia un canvi causat per la creació d’una important societat que 

modifica la línia tendencial anterior. Tot i així, cal esperar, ja que sembla aviat 

per assenyalar si correspon a una animació general de les expectatives d’inversió 

o només a una situació puntual (ara per ara, però, aquest segon aspecte sembla el 

més probable).  

Quadre 4.4. Pes relatiu de la creació de noves societats a Tarragona 

i el  seu capital amb relació al total català  

  

  

TOTAL Societats anònimes 
Societats de  

responsabilitat 

limitada 

Nombre Capital Nombre Capital Nombre Capital 

2004 

2005 

9,08 5,57 9,45 1,73 9,07 6,21 

8,79 8,48 6,33 2,33 8,83 9,46 

2006 

2007 

9,39 8,87 3,06 2,68 9,46 10,73 

8,83 6,90 5,66 1,75 8,86 7,89 

2008 7,91 6,98 5,19 0,54 7,95 9,02 

2009 

2010 

7,27 9,62 6,30 17,07 7,28 8,54 

7,64 5,77 7,04 6,23 7,65 5,71 

2011 

2012 

7,52 6,20 8,33 0,69 7,51 7,45 

7,23 4,92 2,17 0,23 7,26 5,25 

2013 6,91 1,69 1,22 0,01 6,94 2,38 

2014 7,48 15,76 4,44 1,39 7,50 17,68 

Mitjana   
 

2004/09 8,69 7,65 6,21 3,26 8,72 8,56 
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2009/14 7,33 6,61 5,25 3,22 7,35 7,29 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

Abans hem esmentat que les SRL eren més rellevants a l’àrea que no pas 

les SA. Això es pot apreciar a les xifres del quadre 4.4, que indiquen la 

significació del nombre i del capital escripturat en la creació d’aquests dos tipus 

de societats a Tarragona amb relació al conjunt català. No oblidem que el 

producte interior brut (PIB) de la zona i el volum d’exportació del total català es 

troben al voltant del 10%, mentre que la significació de la creació de noves 

societats es troba molt per sota d’aquest percentatge. 

A banda del fet —molt rellevant— que es trobin per sota del 10%, hi ha 

altres elements a considerar en la comparació d’aquestes dues dinàmiques 

inversores. En primer lloc, el pes de les SA és proporcionalment inferior a la zona 

que el que hi tenen les SRL; en segon lloc, s’observa una dinàmica global 

decreixent des de 2007 tant en nombre com en capital, i, en tercer lloc, la 

capitalització per societat quasi sempre és inferior a la zona que al conjunt català. 

El pes del capital gairebé sempre es troba per sota de la significació del nombre 

de societats creades, un fenomen que té una significació superior en les SA que 

en les SRL.  

Podem concretar, doncs, que la dinàmica inversora en la constitució de 

noves societats ha estat inferior a la zona que al conjunt català. Sembla que les 

expectatives d’inversió, al marge de la construcció residencial, es van acabar 

l’any 2008 i que, per ara, no hi ha gaires opcions de recuperar el paper que 

aquesta representava en l’economia de l’àrea. Atesa la situació, potser ara més 

que mai seria important plantejar noves opcions d’inversió i crear una oferta 

empresarial més diversificada i amb una musculatura superior que pogués 

conviure amb la funcionalitat de les grans empreses en l’oferta productiva de la 

zona.  

4.3 Els procediments concursals a les empreses 

En el període 2005-2015, el nombre d’empreses de les comarques de Tarragona 

en procediment concursal va ser de 659 (un 23% entre el 2005 i el 2009, i el 77% 

entre 2010 i 2015). L’augment va ser elevat a partir del 2009: les empreses 

s’havien plantejat aguantar la crisi de 2008, però aviat van notar-ne les 

conseqüències, que van afectar-ne la viabilitat. Aquest fet es va manifestar amb 

tota la cruesa durant l’exercici de 2012, quan el nombre d’empreses concursades 
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va representar el 25% del total del període. La disminució de la demanda, les 

circumstàncies de liquiditat i les restriccions creditícies van determinar aquesta 

realitat.  

A Tarragona els procediments concursals no han estat diferents dels 

d’altres llocs. El seu pes també ha augmentat i, tot i representar el 5,93% del total 

català, l’oferta empresarial de la zona està als voltants del nou per cent de la 

catalana,  en el conjunt del període, el ritme de variació va incrementar 

notablement a partir del 2009. Mentre que durant 2015 el nombre de 

procediments concursals va disminuir als conjunts català i espanyol, a la zona va 

augmentar.  

Un procediment concursal té un efecte doble: d’una banda, existeix una 

voluntat de solucionar la problemàtica de l’empresa donant certa preferència als 

deutors, i de l’altra, l’empresa es planteja la seva continuïtat a través d’un 

conveni. El que es manifesta en aquest punt és que les perspectives de noves 

opcions de negoci i les expectatives d’inversió passen a segon terme, i això té 

efectes indirectes importants per al teixit productiu de l’àrea, ja que generalment 

les empreses que entren en aquests procediments tenen una certa estructura que 

les fa relativament significatives. 

També cal considerar el fet que les empreses en procediment concursal 

tenen més obstacles per generar recursos positius, ja que mentre dura aquest 

procediment funcionen amb moltes dificultats que els impedeixen generar-los. 

Aquest és un aspecte que s’agreuja per a aquestes empreses en termes generals 

del país va augmentar fins al 2014; per tant, és fàcil que a la zona hagi succeït el 

mateix. Això pot indicar que la remuntada i l’adequació de l’activitat empresarial 

al conveni corresponent són molt difícils, tal com ho indica l’anuari del Col·legi 

de Registradors de la Propietat38 per al conjunt d’Espanya. 

                                                      
38 Van Hemmen Almazor, E. Anuario 2014. Estadística concursal. Edita: Colegio de Registradores de la 

Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Madrid, 2015. A la página 5, Van Hemmen afirma: 

«La condició dels nous deutors concursals no ha mostrat millores en aquest últim any 2014; són nombrosos 

els indicadors que reflecteixen una qualitat financera pitjor que la de les societats concursades dels exercicis 

immediatament anteriors (resultat que contrasta amb el que es va observar durant els anys inicials de la crisi 

(2008 i 2009), les dades dels quals informaven d’una certa millora en el seu perfil). El 2014 un 64,28% de 

les empreses que van iniciar el concurs no van generar recursos positius. Convé recordar que l’any 2007 

aquesta xifra va ser del 50%, que l’any 2008 es va reduir a prop del 40% i que l’any 2009 va descendir fins 

al 30%, però després va ascendir fins al 51,1% el 2010, fins al 55,84% el 2011, fins al 56,9% el 2012 i fins 

al 62,61% el 2013» (traducció al català de l’autor). 
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Gràfic 4.4. Nombre d’empreses en procediment concursal a Tarragona 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

El nombre de procediments concursals va augmentar a la zona i, tal com 

es pot observar al gràfic 4.4, ho va fer essencialment entre les SRL. El nombre 

d’aquests procediments també va augmentar entre les SA, però d’una manera 

molt més limitada. Tal com es mostra al quadre 4.5, pel que fa a la significació 

de Tarragona respecte del conjunt català, el comportament anual és molt irregular 

i, encara que marca una lleugera tendència creixent —hi destaca la importància 

dels anys 2010 i 2012—, les dades de 2015 tornen a ser preocupants, ja que, a 

causa de l’augment en valors relatius, reflecteixen un comportament diferent del 

dels dos anys anteriors.  

L’any 2010 van tenir una gran rellevància les empreses amb personalitat 

jurídica de persones físiques; en canvi, l’any 2012, tot i el pes relatiu continuat 

d’aquestes, també van augmentar les SRL. El 2015, però, es va produir una 

incidència notòria de les SA. Al llarg del període, les persones físiques 

empresarials tenen un pes relatiu superior al de les societats. També trobem que 

va augmentar la rellevància d’empreses amb més estructura, com les SRL, i, en 

darrer lloc, hi ha les SA. En aquest període, es van produir alguns ensurts entre 

algunes cooperatives arrelades a la realitat agrària de l’àrea, que van tenir un 

impacte social notori.  
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Quadre 4.5. Pes relatiu dels procediments concursals a les comarques 

de Tarragona per tipus de personalitat jurídica en relació al total català 

 
Total 

Persona 

física 
SA SRL Altres 

Nombre 

Tarragona 

2015 8,08 3,23 12,41 7,91 0,00 88 

2014 

2013 

5,68 13,64 6,14 5,17 14,81 87 

4,95 9,76 4,34 4,68 12,50 99 

2012 7,22 8,93 4,62 7,07 10,53 140 

2011 

2010 

5,04 13,46 4,40 3,95 16,00 75 

8,14 20,37 5,04 6,26 8,33 114 

2009 

2008 

5,51 8,62 2,72 6,69 0,00 82 

7,20 13,33 2,45 8,28 0,00 57 

2007 4,17 0,00 3,75 4,27 0,00 12 

2006 

2005 

7,17 12,50 3,23 9,70 0,00 16 

0,93 0,00 0,00 1,69 0,00 2 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

Les empreses sense treballadors que van optar pel procediment concursal 

van significar el 72,69% del conjunt d’empreses durant tot el període, i les de 

menys de 50 treballadors van representar el 15,48%. Entre 2010 i 2015, les 

empreses sense treballadors que es van decantar per aquest procediment van 

arribar al 76,20%, i les de menys de 50, al 15,49%; en canvi, les empreses de més 

de 50 treballadors representen un 6% de les que van optar per procediments 

concursals. El nombre mitjà de treballadors de les empreses que entren en 

procediment concursal és relativament baix, ja que abans d’entrar-hi les empreses 

es plantegen reordenacions de plantilla per reduir les despeses Aquestes 

reordenacions fan que, de mitjana, disminueixi el nombre d’assalariats per 

empresa en comparació del que tenien en anys de funcionament normal.39 

                                                      
39 Van Hemmen Almazor, E. Anuario 2014. Estadística concursal. Edita: Colegio de Registradores de la 

Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Madrid, 2015. A la página 8, Van Hemmen afirma: 

«Veiem també que l’any 2014 la mitjana se situava en 20 treballadors, per sota dels 23 registrats el 2013, 

però en nivells similars als observats el 2012 (21 treballadors) i el 2011 (20 treballadors). Les xifres de la 

taula següent indiquen que el 79,1% de les societats concursades utilitza com a màxim 19 treballadors, per 

sobre de la xifra registrada el 2013 (78,5%) i els anys 2012 i 2011 (74% en ambdós exercicis), i queden lluny 

de les observades en els anuaris anteriors: 2006 (65,4%), 2007 (63,3%), 2008 (un 63,3%), 2009 (un 65%) i 

2010 (un 69,9%)» (traducció al català de l’autor). 
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A banda d’això, hi ha un altre aspecte que fa que el nombre de treballadors 

per empresa tendeixi a la baixa: la significació de les empreses sense treballadors 

o amb pocs treballadors, un fenomen que es pot relacionar, en part, amb la 

importància de la construcció en l’economia de la zona. Les empreses d’aquest 

sector van ser les primeres i les grans afectades per la crisi de finals del 2008. Tal 

com es mostra al quadre 4.6, aquest grup va representar el 45,75% de les 

empreses que estaven en procés concursal entre 2005 i 2009, i el 29,95% en el 

període posterior. Generalment, es tractava d’empreses amb un nombre elevat de 

treballadors eventuals i, tot sovint, amb actius materials d’obres sense vendre o 

inacabades, o bé solars; eren empreses que en el moment d’entrar en procediment 

concursal es trobaven pràcticament sense plantilla ni treballadors assalariats.  

En general, l’actiu d’aquestes societats estava desvalorat a causa de la 

caiguda de preus del sector, fet que en feia perillar la continuïtat. Del 2008 ençà, 

el seu pes va anar disminuint, exceptuant el 2012, any en què va experimentar 

una lleugera pujada. El percentatge d’aquestes empreses sobre el total és molt 

similar a la mitjana espanyola, com també ho és el descens del seu valor relatiu 

sobre el total d’empreses que van entrar en aquests procediments.40 

Les empreses de construcció van tenir una rellevància notòria en els 

procediments concursals. En el període 2005-2009, aquest era el sector amb més 

empreses que entraven en procediments concursals. En nombres absoluts, de fet, 

aquesta xifra superava la de les empreses de serveis, que són les que 

posteriorment van assolir el percentatge més alt en el període 2009-2015. A 

continuació, trobem el sector industrial, amb un pes proporcional superior per al 

període anterior al 2009, encara que molt per sota dels altres dos grups. El sector 

agrícola i les empreses sense classificar van tenir una rellevància superior en el 

període 2009-2015 que en l’anterior. 

Tal com s’ha comentat anteriorment, els valors màxims per nombre 

d’empreses es van donar els anys 2010, 2012 i 2015, anys en els quals també es 

van assolir els màxims en els sectors de serveis, construcció i indústria.  

                                                      
40 Van Hemmen, Almazor E. Anuario 2014. Estadística concursal. Edita: Colegio de Registradores de la 

Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Madrid, 2015. A la página 9, Van Hemmen afirma: 

«Excloses les empreses del sector de l’agricultura i la pesca [...], observem que entre les empreses concursades 

que van iniciar el concurs el 2014, el percentatge de les que porten a terme activitats industrials va ser del 

14,6%, molt proper al 14,8% registrat el 2013. Per la seva banda, el sector serveis se situa en el 49,5%, 

pràcticament la meitat de la mostra. Si tenim en compte que el 2013, el sector dels serveis en va acumular el 

43,5%, i que el cicle de la construcció va descendir del 41,5% el 2013 al 35,9%, es conclou que durant 

l’exercici 2014 s’experimenta un canvi important en la distribució: és a dir, guanyen pes les societats de 

serveis no vinculades a la construcció i el perden les del cicle de la construcció» (traducció al català de 

l’autor). 
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Quadre 4.6. Els procediments concursals empresarials a Tarragona  

(sectors econòmics) 

Any 
Agricultura 

i pesca 
Indústria 

i energia 
Construcció Serveis 

Sense  
classificar 

Total 

2005 0 2 0 0 0 2 

2006 0 8 1 7 0 16 

2007 0 4 4 2 0 10 

2008 0 5 30 14 1 50 

2009 0 12 35 25 3 75 

2010 1 17 27 30 5 80 

2011 0 8 22 26 4 60 

2012 2 15 34 59 7 117 

2013 2 14 20 51 3 90 

2014 1 11 21 38 7 78 

2015 8 11 15 33 14 81 

De 2005 a 

2009 
0 31 70 48 4 153 

De 2009 a 

2015 
14 88 174 262 43 581 

Distribució 
Agricultura 

i pesca 
Indústria 

i energia 
Construcció Serveis 

Sense  
classificar 

Total 

De 2005 a 

2009 
0,00 20,26 45,75 31,37 2,61 100,00 

De 2009 a 

2015 
2,41 15,15 29,95 45,09 7,40 100,00 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

Es pot considerar que, a partir del 2012, es té una mostra representativa de 

l’antiguitat de les empreses que van experimentar un procediment concursal. Tot 

i que no es va informar de l’edat d’aquestes empreses fins al 2012, se’n pot 

valorar un total de 366 per l’antiguitat que tenien en el moment d’iniciar el 

procediment concursal. Aquesta xifra representa prop del 50% de les empreses 

en aquesta mateixa situació al llarg del període analitzat.  
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En analitzar aquesta informació, s’observa que el 28,14% de les empreses 

tenien més de 20 anys d’antiguitat quan van iniciar el procés, és a dir, es tractava 

d’empreses consolidades en la seva trajectòria i que no solament van viure en 

temps de bonança, sinó en períodes cíclics diferents. A l’altre extrem, hi ha les 

empreses més novelles, amb menys de 8 anys. Aquestes representen el 31,68% 

del total, i eren empreses que van patir la crisi del 2008. Altres grups que també 

es van veure afectats són els de les empreses d’entre 9 i 16 anys, que van actuar 

majoritàriament en l’època de cicle alcista i que no van tenir gaire èxit 

d’adaptació a la mala situació del mercat que va començar l’any 2008.  

Tornem a fer referència a l’informe del Col·legi de Registradors de la 

Propietat en relació amb l’antiguitat de les empreses que van entrar en 

procediment concursal el 2014 i que també fa referència a anys anteriors. Cal 

destacar la similitud entre l’anàlisi que fèiem per a Tarragona i el del conjunt del 

país.41 

En general, les empreses que entren en procediments concursals han passat 

per un procés de descapitalització en un primer intent d’estalviar-se el 

procediment. Aquest procés normalment dificulta que el procediment serveixi 

com a mesura per solucionar els problemes de les empreses, i això fa que moltes 

d’elles acabin en procés de liquidació. En fer aquesta reflexió, per a la qual no 

disposem de gaire dades referents a l’àrea i considerant la menor oferta 

empresarial existent al llarg del període analitzat, és interessant considerar el 

paràgraf següent de l’informe del Col·legi de Registradors de la Propietat: 

«És a dir, el percentatge d’empreses que abans de la seva entrada en 

concurs el 2014 generava recursos positius és clarament inferior al de 

les que en generava de negatius. Aquestes últimes són empreses les 

activitats d’explotació de les quals no els permetien atendre ni tan sols 

una mínima part dels deutes de l’empresa. Els resultats no auguren 

bones perspectives: la majoria d’aquestes empreses s’acabaran 

liquidant.»42 

                                                      
41 Van Hemmen Almazor, E. Anuario 2014. Estadística concursal. Edita: Colegio de Registradores de la 

Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Madrid, 2015. A la pàgina 11, Van Hemmen afirma: 

«Malgrat les anteriors similituds entre els exercicis anteriors, resulten xocants alguns canvis en els trams 

baixos, ja que s’observa, en aquest sentit, que les empreses més joves (menys de 5 anys) només van sumar un 

9,29% del total, un percentatge proper al 8,69% l’any 2013, al 7,14% el 2012 i al 8,73% el 2011, si bé per 

sota del 13% del 2010. A més, es van situar lluny de les xifres observades en els anys 2009 i 2008, en què els 

dos trams de menor edat en van acumular fins al 17% i el 21%, respectivament. Probablement, a l’inici de la 

crisi van ser les empreses joves les que, per la seva menor trajectòria creditícia (major asimetria d’informació) 

i pertinència als sectors d’activitat més castigats (per exemple, constructores i immobiliàries), van tenir més 

dificultats per renegociar els seus passius de manera privada» (traducció al català de l’autor). 

42  Van Hemmen Almazor, E. Anuario 2014. Estadística concursal. Edita: Colegio de Registradores de la 

Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Madrid, 2015, p. 14. Traducció al català de l’autor. 
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4.4 Els centres de cotització de la Seguretat Social. 

Distribució territorial de l’oferta empresarial 

Tal com s’ha explicat en les pàgines anteriors, l’estructura empresarial de l’àrea 

ha sofert una transformació en aquests deu anys. Tot seguit, ens centrarem en 

l’efecte territorial que aquesta transformació ha tingut a les diferents comarques 

de l’àrea a partir de dues variables que són, d’una banda, els centres de cotització 

de la Seguretat Social i, de l’altre, el nombre de persones que cotitzen com a 

autònoms. La visió conjunta de les dues xifres i la seva evolució en el període 

2005-2015, diferenciant-lo en dues etapes, permeten entendre els efectes que els 

canvis en l’entorn econòmic general han tingut en l’oferta empresarial en les 

diferents parts del territori. 

Al quadre 4.7 es poden observar els canvis en l’estructura de l’oferta per 

comarques i sectors econòmics. En primer lloc, analitzarem el període en 

conjunt i, en segon lloc, passarem a l’anàlisi de les dues etapes de manera 

separada.  

Quadre 4.7. Variacions en el nombre de comptes de cotització i 

treballadors autònoms a la Seguretat Social (per comarques) 

Any i 

comarca 

 
Sectors econòmics 

 
Per grandària treballadors 

empresa i autònoms 

2005-

2009 

Agricult

ura 
Indústr

ia 
Construc

ció 
Serve

is 
Total 

Fins  

a 50 
De 

51  a 

250 

Més  

de 

250 

Autòno

ms 

Alt 

Camp 

Baix 

Camp 

−25,53 −6,90 −22,44 5,74 −2,1

1 
−1,8

9 
−21,

21 
60,0

0 
15,71 

−30,65 −12,29 −26,09 −3,1

4 
−8,9

0 
−9,0

1 
−2,8

2 
−18,

75 
0,45 

Baix 

Ebre 

Baix 

Pened

ès 

−27,66 −3,14 −30,89 1,79 −7,3

7 
−7,3

9 
−13,

64 
60,0

0 
5,93 

−47,06 −1,59 −45,99 0,05 −12,8

9 
−13,2

8 
10,6

4 
  2,69 

Conca de 

Barberà 
−31,58 −0,71 −13,57 15,1

7 
4,99 5,39 −8,3

3 
−33,

33 
20,21 

Montsià 

Priorat 

−31,25 −8,08 −27,92 0,92 −6,4

8 
−6,6

7 
8,33 50,0

0 
9,80 

60,00 16,46 −32,81 10,9

8 
5,21 4,92 100,

00 
  41,73 

−32,00 0,00 −11,40 −3,7

6 
−5,6

9 
−5,9

0 
33,3

3 
−50,

00 
25,77 
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Ribera 

d’Ebre 

Tarragon

ès 

−28,13 −8,60 −22,70 −3,4

4 
−7,0

4 
−7,4

7 
6,37 7,14 −1,54 

Terra Alta −20,00 −12,0

0 
−10,64 20,8

8 
4,71 4,74 0,00   73,65 

Camp 

Tarragona 

Terres 

Ebre 

−28,20 −6,90 −28,08 −1,7

0 
−7,5

1 
−7,7

6 
2,06 2,90 3,06 

−29,02 −6,01 −26,83 1,65 −6,1

6 
−6,2

6 
−2,6

3 
33,3

3 
14,94 

Total −28,54 −6,65 −27,77 −1,0

0 
−7,2

0 
−7,4

2 
1,42 6,41 6,38 

2009-

2015 

Agricult

ura 
Indústr

ia 
Construc

ció 
Serve

is 
Total 

Fins 

a 

50 

De 

51  a 

250 

Més  

de 

250 

Autòno

ms 

Alt Camp −5,71 −4,94 −26,40 −0,3

9 
−4,7

0 
−5,1

6 
23,0

8 
−12,

50 
−8,51 

Baix 

Camp 

Baix Ebre 

−6,98 −11,48 −34,18 2,16 −4,8

5 
−4,7

4 
−12,

32 
23,0

8 
−3,80 

17,65 −2,43 −38,56 3,78 −3,9

4 
−4,1

3 
10,5

3 
−12,

50 
−7,51 

Baix 

Penedès 

Conca de 

Barberà 

11,11 −11,29 −35,96 2,41 −5,1

7 
−4,8

2 
−21,

15 
−33,

33 
−3,28 

0,00 −10,71 −47,11 2,59 −8,1

4 
−8,1

5 
−9,0

9 
0,00 −6,62 

Montsià 11,36 −19,54 −51,05 −0,2

4 
−9,8

5 
−9,9

7 
−7,6

9 
66,6

7 
−11,83 

Priora

t 

Riber

a 

d’Ebr

e 

−31,25 3,26 −48,84 3,13 −4,9

6 
−4,9

9 
0,00   −11,84 

−17,65 0,00 −33,66 2,17 −4,1

7 
−4,0

8 
−12,

50 
0,00 −7,95 

Tarragon

ès 

Terra Alta 

4,35 0,61 −39,95 −0,7

5 
−6,1

2 
−6,2

5 
−6,3

7 
20,0

0 
−1,17 

125,00 −15,1

5 
−42,86 6,36 −5,8

2 
−5,8

5 
0,00   −12,41 

Camp 

Tarragona 
−5,24 −6,26 −37,01 0,70 −5,5

6 
−5,5

6 
−8,0

6 
14,0

8 
−3,62 

Terres 

Ebre 
17,52 −11,0

5 
−42,63 2,17 −6,3

7 
−6,4

9 
1,35 8,33 −9,73 

 Total 4,27 −7,62 −38,40 1,02 −5,7

4 
−5,7

8 
−6,8

4 
13,2

5 
−5,47 

2005-

2015 

Agricult

ura 
Indústr

ia 
Construc

ció 
Serve

is 
Total 

Fins 

50 

De 

51  a 

250 

Més  

de 

250 

Autòno

ms 
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Alt Camp −29,79 −11,49 −42,91 5,32 −6,7

1 
−6,9

5 
−3,0

3 
40,0

0 
5,86 

Baix 

Camp 

Baix Ebre 

−35,48 −22,35 −51,35 −1,0

5 
−13,3

2 
−13,3

2 
−14,

79 
0,00 −3,37 

−14,89 −5,49 −57,54 5,64 −11,0

2 
−11,2

1 
−4,5

5 
40,0

0 
−2,03 

Baix 

Penedès 

Conca de 

Barberà 

−41,18 −12,70 −65,41 2,46 −17,4

0 
−17,4

5 
−12,

77 
−33,

33 
−0,67 

−31,58 −11,35 −54,29 18,1

6 
−3,5

6 
−3,2

0 
−16,

67 
−33,

33 
12,25 

Montsià −23,44 −26,05 −64,72 0,68 −15,6

9 
−15,9

8 
0,00 150,

00 
−3,19 

Priora

t 

Riber

a 

d’Ebr

e 

10,00 20,25 −65,63 14,4

5 
0,00 −0,3

1 
100,

00 
  24,94 

−44,00 0,00 −41,23 −1,6

7 
−9,6

2 
−9,7

3 
16,6

7 
−50,

00 
15,77 

Tarragon

ès 

Terra Alta 

−25,00 −8,04 −53,58 −4,1

7 
−12,7

3 
−13,2

6 
−0,4

0 
28,5

7 
−2,70 

80,00 −25,3

3 
−48,94 28,5

7 
−1,3

9 
−1,3

9 
0,00   52,10 

Camp 

Tarragona 
−31,95 −12,73 −54,70 −1,0

1 
−12,6

5 
−12,9

0 
−6,1

7 
17,3

9 
−0,68 

Terres 

Ebre 
−16,58 −16,3

9 
−58,02 3,85 −12,

14 
−12,

35 
−1,3

2 
44,4

4 
3,76 

 Total −25,49 −13,7

7 
−55,51 0,01 −12,

53 
−12,

77 
−5,5

2 
20,5

1 
0,56 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Seguretat Social 

En primer lloc, en aquesta valoració global es pot veure com l’oferta 

empresarial ha disminuït en totes les comarques i pràcticament en tots els sectors 

productius. Per al conjunt provincial aquesta disminució global és del −25,49% 

en agricultura i del −13,77 en indústria. Només els serveis han experimentat un 

cert augment (3,85%) a les Terres de l’Ebre. Això no obstant, la dada del −1,01% 

del Camp de Tarragona com a conseqüència de les disminucions del Baix Camp 

i, principalment, del Tarragonès (−4,17%) fan que els valors del 2015 siguin 

similars als del 2005.  

En avaluar aquestes variacions en l’oferta segons la grandària de les 

empreses, observem que les que experimenten l’augment més important són les 

de més de 250 treballadors, que varien en un 17,39% al Camp de Tarragona com 

a conseqüència dels increments a l’Alt Camp i al Tarragonès. D’altra banda, 

l’augment del 44,44% a les Terres de l’Ebre es deu a l’increment al Baix Ebre i 

al Montsià 
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Un altre aspecte a ressaltar de la variació en el període és l’experimentat 

en el nombre de treballadors autònoms, que es va incrementar en un 3,76% a les 

Terres de l’Ebre i es va reduir en un 0,68% al Camp de Tarragona (en part, és 

una conseqüència de les disminucions al Baix Camp i al Tarragonès). El nombre 

d’autònoms va experimentar l’augment més significatiu a les comarques de 

l’interior, en les quals l’oferta empresarial amb assalariats tenia un pes menor. 

Tot sovint, això és indicatiu del pas de molts treballadors assalariats a autònoms, 

no tant en un procés creatiu d’emprenedoria, sinó com a solució a la continuïtat 

d’ocupació. A més, massa sovint és un sistema de desplaçament de costos 

empresarials, ja que un treballador autònom representa despeses socials menors 

per a l’empresa. 

El període que va del 2005 al 2009 va ser de pèrdues en tots els sectors 

d’activitat llevat dels serveis. Aquesta situació és similar a la del període 2005-

2015, ja que a finals de 2009 ja s’estava plenament en la crisi que es va generar 

a finals del 2008. La caiguda principal es va produir en la construcció, amb 

descensos superiors a la mitjana provincial a les comarques del Baix Ebre 

(−30,89%), el Baix Penedès (−45,99%), el Montsià (−27,92%) i el Priorat 

(−32,81%).  

La indústria va disminuir en totes les comarques, excepte al Priorat i a la 

Ribera d’Ebre, on es va mantenir. Els descensos més significatius es van produir 

al Baix Camp, principalment, i també al Tarragonès.  

Els serveis es van incrementar en set comarques. Es van produir forts 

augments en quatre comarques interiors (Alt Camp, Conca de Barberà, Priorat i 

Terra Alta) i descensos al Baix Camp, al Tarragonès i a la Ribera d’Ebre.  

Els treballadors autònoms van augmentar en totes les comarques amb 

l’excepció del Tarragonès. Els increments van ser més significatius a les 

comarques interiors i a les Terres de l’Ebre, amb una variació del 14,94%. 

Les empreses de major grandària van aguantar millor la sacsejada i els seus 

augments representen un 6,41% en l’àmbit provincial (hi va haver un fort 

increment al Baix Ebre i al Montsià). Les empreses que tenien entre 51 i 250 

treballadors —moltes vegades originades pel canvi en la classificació i pel fet 

que n’hi ha poques— van experimentar els augments més significatius al Priorat 

i a la Ribera d’Ebre. Quant a les empreses de menys de 50 treballadors, van 

experimentar un descens global del 7,42%, i van presentar augments només a la 

Conca de Barberà, al Priorat i a la Terra Alta. 
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La variació de l’oferta empresarial durant el període 2009-2015 va 

aguditzar la dinàmica comentada anteriorment, tot i que el descens relatiu va ser 

lleugerament inferior a causa d’un augment en agricultura i serveis, que va 

contrarestar —fins a cert punt— la major disminució de centres de cotització 

produïda en la indústria i la construcció. Per comarques, el descens va ser 

generalitzat i destaquen les caigudes del Montsià, del Tarragonès i del Baix 

Penedès. En aquest període, la disminució va ser una mica més gran a les Terres 

de l’Ebre que al Camp de Tarragona.  

El nombre d’autònoms va disminuir i la voluntat de substituir assalariats 

va arribar a un punt en què l’extensió de la crisi no permetia l’autoocupació per 

substitució, simplement disminuïa l’ocupació. Els centres de cotització de fins a 

50 treballadors van disminuir en totes les comarques (un −5,78% de mitjana 

provincial) i els centres de cotització d’entre 51 i 250 treballadors van caure un 

−6,84% en aquest període (només van augmentar al Baix Camp i al Baix Ebre). 

Per contra, els centres de cotització de més de 250 treballadors es van incrementar 

en un 13,25%, concentrant-se els creixements en tres comarques: el Baix Camp, 

el Montsià i el Tarragonès. 

La dinàmica dels canvis en l’oferta empresarial durant aquest període de 

deu anys va comportar una disminució arreu del territori que va afectar sobretot 

les empreses de menys de 50 treballadors. També va significar un augment de les 

empreses de més de 250 treballadors. Aquest fet va generar una certa 

concentració de l’activitat cap a aquest tipus d’empreses, i va predominar la seva 

localització tradicional (el Tarragonès i l’Alt Camp per al Camp de Tarragona, i 

el Baix Ebre i el Montsià per a les Terres de l’Ebre).  

La disminució d’assalariats va fer augmentar els treballadors autònoms en 

moltes zones (principalment, en les de menor oferta empresarial) com una 

substitució del treballador assalariat per aquest tipus de relació empresarial, amb 

subcontractes i costos inferiors. 

4.5 L’endeutament i les dificultats creditícies 

L’oferta empresarial de l’àrea ha topat amb un problema molt greu al llarg 

d’aquest període: a més de l’encongiment del mercat a causa de la caiguda de la 

demanda interna, s’ha vist captiva de les dificultats creditícies ocasionades per la 

crisi financera del 2008. La problemàtica d’aquesta disminució creditícia també 
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s’ha vist afectada a l’hora de perdre centres de decisions de crèdit local,43 que 

podien ser eficients o no, però que tenien un paper important per al manteniment 

de l’activitat. 

L’activitat econòmica de la zona va experimentar un augment de 

l’endeutament galopant amb relació a la seva capacitat productiva. El model de 

construcció residencial i immobiliari va ser la causa determinant del creixement 

de l’endeutament, i la crisi del 2008, el seu fre. El fet de conservar les 

expectatives de retorn del deute abans de prendre altres decisions (fins a les 

reformes obligades en el sistema de caixes d’estalvi i reordenació de la banca) va 

mantenir una certa suavitat en la disminució del crèdit, però una vegada va quedar 

palesa la situació insostenible de moltes institucions financeres, l’endeutament 

intern es va reduir ràpidament limitant la concessió de crèdits, compensant els 

crèdits fallits i denegant-ne la renovació davant la poca confiança en el pagament 

posterior. 

Gràfic 4.5. La relació percentual entre el crèdit bancari i el PIB a 

Tarragona 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Banc d’Espanya i de l’INE 

                                                      
43 L’any 2010 Caixa Tarragona es va fusionar amb Caixa Manresa i Caixa Catalunya. Posteriorment, l’any 

2015, Catalunya Caixa va ser absorbida pel BBVA. Per valorar el procés de concentració bancari a Espanya, 

vegeu: Zurita, J. Análisis de la concentración y competencia en el sector bancario. BBVA Research, Madrid, 

setembre de 2014. 
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Al gràfic 4.5 es mostra la relació entre el PIB i el crèdit bancari a 

Tarragona. S’observa la significació del deute per cada cent unitats de PIB, que 

l’any 2000 era del  

61,93%. La variació entre el 2000 i el 2005 va ser molt significativa, amb 

augments del 50,41%, i el nivell d’endeutament va arribar al 93,15% del PIB. És 

a partir d’aleshores —i fins al punt màxim del nivell d’endeutament del 2009— 

quan es va arribar a un nivell de deute del 129,28% del PIB, amb un augment en 

el període del 39,78%. A partir d’aquest punt màxim, el nivell d’endeutament va 

baixar fins al 78,14% del PIB el 2015, fet que va implicar una caiguda del deute 

del 39,55%. Sens dubte, aquest augment del deute en relació amb la producció i 

la seva caiguda van tenir un efecte important sobre l’economia de la zona. Aquest 

efecte es pot considerar superior al d’altres llocs a causa de la dependència del 

dinamisme del sector immobiliari i la construcció residencial.  

L’economia de l’àrea observada des de la variable del seu grau de 

palanquejament tenia —i potser encara té— una forta dependència del crèdit 

bancari, especialment en els sectors immobiliari i de la construcció, tant com a 

potenciador directe de l’activitat per crèdits a la producció com pel finançament 

al consumidor en la compra d’habitatges. Des d’un volum creditici global de 

7.000 milions d’euros el desembre de l’any 2000 va passar a més de 28.000 

milions el desembre del 2008, un canvi que equival a un augment anual 

acumulatiu del 18,94%. Al gràfic 4.6 es pot comprovar com aquest fort increment 

no va acompanyat de la variació dels dipòsits, que durant aquests anys van 

augmentar un 10,52% anual acumulatiu. Tot i que aquest increment va ser 

important, va quedar molt per darrere del dels crèdits. Així, l’economia de la 

zona estava fortament endeutada.  

Des del primer trimestre del 2005 fins al primer del 2009, els crèdits van 

augmentar un 16,26% anual acumulatiu, mentre que entre el darrer trimestre del 

2009 i el del 2015 van disminuir un 8,57% anual acumulatiu. La realitat actual 

és que el volum de crèdit viu es troba al mateix nivell que l’any 2005. 

A partir de 2005 s’observa una desacceleració en la variació de les xifres 

del crèdit, però fins a 2009 la dinàmica era creixent. Tot i que cada cop menys, 

la variació sobre xifres superiors feia que hi hagués un volum de liquiditat 

important. A partir del 2009, la dinàmica va canviar i el descens interanual va ser 

constant i, com dèiem anteriorment, actualment el nivell de crèdit a la zona és el 

mateix que hi havia l’any 2005. 
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Gràfic 4.6. Variació interanual del crèdit  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Banc d’Espanya 

Entre 2005 i 2009, els dipòsits van augmentar en una taxa anual 

acumulativa del 7,40%, que representa un increment menor que en els crèdits. 

Com que no hi havia gaires expectatives d’inversió alternatives i, a més, el sector 

immobiliari començava a considerar que no podia mantenir el creixement, hi va 

haver un augment de la demanda interna de consum.  

A partir de 2009, però, es va trencar aquesta dinàmica: el crèdit va 

experimentar una forta caiguda i els dipòsits es van orientar a la baixa, amb una 

disminució anual del −1,15% fins a finals del 2015. Aquesta disminució va ser 

moderada si es compara amb la del crèdit, per la qual cosa, en termes absoluts, 

els dipòsits de finals del 2015 són similars als del 2008. 
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Gràfic 4.7. Els crèdits i dipòsits bancaris a Tarragona  

(dades trimestrals en milions d’euros) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Banc d’Espanya 

Comparant els gràfics que indiquen la relació del deute amb el PIB (gràfic 

4.5) i la concessió de crèdits (gràfic 4.7), es pot determinar la mateixa evolució, 

tot i que la concessió del crèdit comportava l’augment del deute més que el PIB. 

Per això, quan es van aturar les vendes, les empreses primerament i els 

consumidors posteriorment no van tenir reserves de liquiditat per poder-los 

tornar i es va entrar en una situació crítica per a l’economia de l’àrea. 

L’evolució de crèdits i dipòsits és una mostra del fet que hi ha molta menys 

activitat bancària a la zona a causa de la disminució dels crèdits, i això es 

reflecteix de manera quasi immediata en la disminució de l’indicador de 

palanquejament, que està relacionat amb la variació dels crèdits i els dipòsits.  

Els consumidors, que a partir del 2009 estalvien, van frenar la demanda i 

les empreses no van trobar crèdits. Es van reduir, per tant, els nivells d’activitat 

per manca de finançament, inclòs el del circulant. Les empreses es van veure 

obligades a mantenir nivells de liquiditat alts per augmentar els pagaments al 

comptat que afectaven el seu funcionament, ja que la rendibilitat en la gestió dels 

recursos financers va disminuir.  

L’indicador de palanquejament amb base 100, com a relació entre crèdits 

i dipòsits, va passar de 157,14 durant el primer trimestre del 2005 a 215,77 durant 

el mateix trimestre del 2009 fins a acabar amb un índex de 135,15 l’any 2015. El 

punt màxim del període es va donar durant el tercer trimestre del 2012, amb un 

valor de 218,65. Així, tot i la crisi del 2008, l’economia de la zona continuava 
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fortament palanquejada, però a partir d’aquell moment l’indicador va viure una 

caiguda continuada. 

Gràfic 4.8. El palanquejament bancari de l’activitat econòmica 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Banc d’Espanya 

El despalanquejament per la disminució del deute de l’activitat productiva 

no és necessàriament negatiu, però quan es produeix d’una manera ràpida (tant 

per una discussió en les renovacions de crèdit com per condicionar-ne de nous) 

afecta l’estructura de gestió de l’empresa, ja que en desequilibra el 

funcionament previsible i les expectatives de consum. Si aquest fenomen es 

generalitza en el tràfic mercantil i amb la velocitat que s’ha donat a l’àrea, la 

incomoditat amb la seguretat de pagament o de finançament dificulta molt el 

funcionament de l’activitat productiva. 

4.6 L’augment de les exportacions a les empreses 

La manca de demanda interna que es va donar a partir de l’any 2009 i les 

dificultats de finançament en el mercat bancari van forçar una sèrie d’empreses 

amb una visió comercial més àmplia a assumir un risc nou: l’exportació. Pel que 
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fa al finançament de les vendes, l’exportació oferia millors condicions, ja que 

tenia una cobertura creditícia i assegurances relatives al cobrament44 superiors.  

Es tractava d’un finançament més sofisticat amb uns costos més elevats, 

però també amb subvencions indirectes importants. Això convertia les vendes a 

l’exterior en una opció molt interessant en comparació de les transaccions 

interiors. 

Aquesta opció financera, juntament amb la caiguda de la demanda interna, 

va fer que moltes empreses es plantegessin exportar. L’actuació va tenir un èxit 

notori en aquest període crític de l’economia de l’àrea, tal com ja hem analitzat 

en un capítol anterior, en què es valora la incorporació de noves empreses a les 

vendes a l’exterior i la rellevància que tenen. 

Al gràfic 4.9 es pot observar la variació en el nombre total d’empreses que 

han exportat, i les que ho han fet consecutivament durant els quatre últims anys. 

Pel que fa a la variació del nombre total d’empreses exportadores, és diferent de 

la de les exportadores regulars. Això sembla indicar que hi ha moltes empreses 

sense una activitat exportadora constant o que tenen dificultats per entrar en 

mercats exteriors de manera regular. Així, la seva base de vendes continua sent 

el mercat interior, però porten a terme actuacions puntuals al mercat global. 

Gràfic 4.9. Variació interanual del nombre d’empreses exportadores 

 

                                                      
44 Ministeri d’Economia i Competitivitat. Sistema español de crédito a la exportación y a la inversión con apoyo 

oficial (www.tecniberia.es/documentos/InversionesCESCE.pdf). Juliol de 2016. Aquest document informa 

sobre el marc regulador de l’exportació, el finançament directe i la cobertura de crèdit i de tipus d’interès i 

assegurances. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’ICEX 

Al quadre 4.8 s’amplia la informació del gràfic. De les dades se’n desprèn 

que les empreses que inicien o bé reinicien la seva activitat exportadora (per 

interrompre-la de nou) han augmentat i estan al marge de les regulars. A més, la 

diferència entre les que inicien l’activitat i les que la interrompen implica nous 

exportadors que s’incorporen en l’exercici. En aquest cas, s’indica que les 

empreses exportadores regulars augmenten, ja que el nombre de nous 

exportadors s’incrementa menys que proporcionalment des del 2011 i disminueix 

el 2015.  

El quadre també permet analitzar les empreses que exporten més de 50 

milions d’euros i observar com han augmentat en comparació de 2005 i 2009, tot 

i que el darrer any es troben 5 punts per sota del màxim que van assolir l’any 

2012 (el 72,32% del valor de les exportacions de l’àrea). Aquest conjunt 

d’empreses tenen una importància notòria en l’augment del conjunt exportat 

anualment per la zona; així, tot i el mínim que van marcar l’any 2015 (52,55%), 

la seva incidència en el total venut a l’exterior ha estat sempre molt superior. 

Quadre 4.8. Les empreses exportadores 

  

Total 
Regular

s  
(1) 

Inicien 
o 

reinicie
n  

(2) 

Interrompe

n any (3) 

Nous 
exportador

s  
(4) 

Exporte

n 

mésde  
50 

milions 

d’euros 

(5) 

% total 
exporta

t  
(5) 

Pes 

variació 

interanua

l del total 

exportat 

(5) 

200

5 
1.83

1 
663 830 759 71 14 63,37 82,70 

200

6 
1.99

3 
679 1.002 840 162 16 63,81 72,27 

200

7 
2.03

3 
682 952 912 40 20 69,42 93,99 

200

8 

200

9 

2.00

7 
691 924 950 −26 19 65,65 390,42 

2.18

1 
709 1.092 918 174 14 59,49 94,07 

201

0 
2.41

2 
726 1.279 1.048 231 21 65,79 90,54 

201

1 
2.80

2 
720 1.618 1.228 390 27 71,35 97,79 

201

2 
2.89

0 
742 1.594 1.506 88 28 72,32 89,44 

2.92

5 
785 1.560 1.525 35 23 69,18 125,11 
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201

3 

201

4 

3.00

2 
874 1.583 1.506 77 24 67,61 252,71 

201

5 
2.90

4 
931 1.426 1.524 −98 24 67,24 52,55 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ICEX 

(1) Empreses que han exportat els quatre darrers anys consecutivament. 
(2) Empreses que han exportat durant l’any de referència, però no l’anterior. 
(3) Empreses que no van exportar durant l’any de referència, però sí l’anterior. 
(4) Diferència entre (1) i (2). 

L’esforç d’ampliar mercats cap a l’exterior ha estat important per a les 

empreses de la zona, sobretot per a les més petites. Això queda demostrat per 

l’augment de la propensió a exportar, tot i que els costos de vendre a l’exterior 

volums petits per a cada operació són proporcionalment elevats. D’altra banda, 

aquest inconvenient es pot compensar amb els avantatges financers de 

l’exportació, tot i que el cost sempre és superior del que ho seria en una situació 

de fluïdesa financera al mercat intern.  

Si la voluntat de vendre fóra com a cost d’oportunitat no va acompanyada 

per l’assentament en nous mercats, pot fer que moltes de les empreses 

exportadores actuïn com a receptores de comandes, atesa la seva manca 

d’estructura, més que no pas com a empreses que s’han plantejat un procés 

d’internacionalització dins de la seva estratègia.  

4.7 Perspectives de l’oferta empresarial de la zona 

L’oferta empresarial de l’àrea es va haver d’adaptar als condicionants de la crisi 

global, que en va afectar els sectors productius bàsics: d’una banda, la 

construcció residencial, i de l’altra, l’activitat, als inicis de la crisi, de les grans 

empreses multinacionals implantades a la zona. Posteriorment, les empreses 

immobiliàries i de construcció residencial van continuar caient, però el 

contrapunt va ser l’adaptació de les empreses amb activitats molt relacionades 

amb la demanda interna, que van prendre una sèrie de decisions de vendes molt 

lligades al mercat global que van permetre que n’augmentés l’activitat. Aquestes 

altres empreses van trobar una sortida en l’exportació, tot i que van haver de fer 

front a costos marginals de venda superiors als que tenien al mercat intern en 

temps de demanda superior. Tot i això, provar de trobar millors maneres de 

finançament i una demanda més activa va ser una bona opció, i moltes pimes 



L’abans i el després de la crisi de 2008 a l’economia de Tarragona 

151 

s’han consolidat com a exportadores regulars. Per a d’altres, en canvi, encara és 

més aviat una activitat puntual de demanda que una estratègia d’actuació en 

mercats globals. 

En el marc de la realitat actual, s’ha donat una situació molt contradictòria 

com a conseqüència de la dinàmica dels darrers anys: ha augmentat la 

productivitat de moltes empreses que han disminuït la seva producció. La causa 

ha estat el fort ajust de la despesa, que ha provocat reduccions contundents de 

costos salarials, i això ha repercutit indirectament en una menor demanda interna 

i elevades xifres d’atur. 

Les circumstàncies externes de la crisi van trobar un terreny adobat a la 

zona, en la qual van caure tots els indicadors productius, i molts encara no s’han 

recuperat. A l’hora de tractar la realitat empresarial, és important tenir presents 

dos aspectes molt relacionats: d’una banda, la capacitat de l’empresariat per 

actuar davant la situació en què s’ha trobat l’economia de l’àrea, i de l’altra, les 

expectatives d’inversió de les empreses. Podem afirmar que la primera implica 

l’estructura organitzativa de l’empresa i el capital humà que hi ha al capdavant, 

mentre que la segona implica les opcions d’inversió que poden aportar valor a 

l’activitat productiva de la zona.  

Pel que fa a l’aspecte global del capital humà, que tractarem posteriorment, 

cal destacar que ha augmentat el valor de la majoria d’indicadors, encara que en 

el cas de l’empresa cal considerar un altre barem, com és aquest capital humà en 

les seves funcions pròpies de direcció i gestió. Tot i que no hi ha valoracions 

especifiques per a l’àrea, sí que podem considerar una valoració feta pel Banc 

d’Espanya en l’informe anual del 2015 sobre aquesta realitat per al conjunt 

d’Espanya que ens permet reflexionar sobre la gestió empresarial: 

«Per gestionar una empresa no només són necessàries habilitats 

cognitives, sinó també altres habilitats relatives a capacitats 

interactives, estratègiques, operatives o de control. Els indi cadors 

disponibles sobre gestió empresarial, que estan positivament 

correlacionats amb mesures de productivitat, rendibilitat i 

supervivència empresarial, situen a Espa nya en una posició inferior a 

les d’Alemanya, el Regne Unit, França i Itàlia. (...) Entre les diferents 

dimensiones que mesuren els indicadors anteriors, Espanya apareix en 

una posició més desfavorable amb relació a la política d’incentius 

empresarials, inclosos els relatius a la identificació d’objectius, 

l’avaluació i la retribució després de la seva consecució. La causa 

d’aquests resultats pot ser una menor forma ció dels quadres directius 

o un menor grau de professionalització de la gestió empresarial, en 

comparació dels països de referència, especialment a les petites i 
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mitjanes empreses, o a un marc institucional que limita en més que en 

altres països la capacitat d’organització i de gestió eficient dels 

recursos productius de les empreses.»45  

L’altre aspecte que hem considerat són les expectatives d’inversió, que 

poden estar relacionades amb problemàtiques econòmiques i influenciades per 

consideracions polítiques i socials en un futur immediat. Respecte d’això, la 

majoria d’empreses que han continuat navegant per les difícils aigües de 

l’activitat econòmica els darrers anys s’han adaptat a la situació de crisi que s’ha 

viscut (amb nivells de producció inferiors a 2008). En aquests moments, la 

dificultat es troba en les expectatives d’inversió, que són difícils de detectar si 

considerem la disminució en la creació de noves societats. 

Hi ha una capacitat inversora menor, que podria estar relacionada amb el 

fet que l’economia de la zona no té una dinàmica d’acumulació que permeti 

invertir sense finançament extern. D’altra banda, l’empresariat de l’àrea es 

trobava segur en uns sectors i models d’actuació que han canviat; en aquest sentit, 

la necessitat d’acceptar nous paràmetres i veure noves opcions de negoci alhora 

és difícil de preveure, si no és per opcions globalitzades que tornen a considerar 

la importància de la inversió forana a l’àrea.  

  

  

La difícil recuperació de la inversió i del capital humà empresarial són els 

elements essencials per refer l’oferta empresarial de la zona. En aquest sentit, 

podem reflexionar sobre les dificultats que hi ha, tal com ho fa Robert Skidelsky, 

el gran biògraf de Keynes, amb una idea que podria aplicar-se a la crisi actual: 

«Els estímuls que han estat instrumentats detindran la caiguda en una 

altra Gran Depressió. El sistema financer es reordenarà i els diners 

tornaran a ser molt barats, però la caiguda de la confiança continuarà 

deprimint noves inversions durant diversos anys.»46 

Aquestes apreciacions sobre l’economia de l’àrea es podrien haver fet 

servir com a conclusió o com a introducció del llibre, però calia finalitzar aquest 

capítol amb una reflexió qualitativa. Sense voler entrar en un estat d’ànim 

excessivament pessimista, però ajustant-nos a l’evolució de l’oferta productiva 

                                                      
45 Banco de España. «La dinámica empresarial en España: Características determinantes e implicaciones». 

Informe Anual 2015. Madrid, 2016, p. 129. Traducció al català de l’autor. 
46 Skidelsky, R. El regreso de Keynes. Crítica, Barcelona, 2009, p. 34. Traducció al català de l’autor. 
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de la zona i de la seva estructura empresarial, cal considerar que ens trobem en 

una situació d’impàs per decidir inver- sions per part de les empreses. 
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5. L’ocupació i l’atur 
No hi ha dubte que un dels trets fonamentals que defineixen el potencial 

econòmic d’un territori és la capacitat que té per crear llocs de treball, que ve 

definida per la competitivitat dels seus sectors productius. La demanda de treball 

per part de les empreses és en si mateixa una demanda derivada, és a dir, 

emergeix com a conseqüència de les necessitats pròpies de la producció i, per 

tant, hi ha una relació directa entre el moment del cicle econòmic i el nivell 

d’ocupació. Aquesta relació, a més, es veu modulada per les característiques 

pròpies dels processos productius i l’especialització productiva dels territoris.  

L’estructura productiva d’un territori té incidència sobre el seu mercat de 

treball. Per fer una pinzellada que n’ exemplifiqui la rellevància podem dir que 

si la producció consisteix en activitats intensives en treball, segurament es 

produirà en augmentar  la producció, un fort impuls de l’ocupació. Tot i això, és 

fàcil que es tracti de llocs de treball amb un baix nivell de productivitat associat 

que, per tant, es remunerin en la mateixa mesura. En conseqüència, la precarietat 

també hi serà molt present.  

En canvi, les activitats productives més intensives en capital i amb un valor 

afegit superior estan enfocades a la contractació d’un menor nombre de 

treballadors que ocupin llocs de treball amb un nivell de productivitat més elevat. 

Això exigeix un nivell de qualificació del capital humà també elevat i, en 

conseqüència, els salaris seran relativament més alts, en consonància amb les 

habilitats dels treballadors.  

No cal dir que aquesta segona tipologia d’empresa exerceix un efecte 

multiplicador indubtable que arrossega la resta d’activitats econòmiques tot i que 

presenten productivitats inferiors, ja que la capacitat interna a l’hora de consumir 

creix i això impulsa amb més força el conjunt de l’economia d’un territori. 

D’aquí es dedueix que les activitats de valor afegit més reduït no són pas 

prescindibles dins la configuració del teixit productiu, sinó que són complements 

necessaris per oferir llocs de treball també per a aquells treballadors amb un 

nivell de qualificació no tan elevat o que les empreses de valor afegit superior no 

poden absorbir.  

No obstant això, quan es creen llocs de treball altament productius, 

associats a activitats d’alt valor afegit, en general aquests sí que són capaços 

d’arrossegar, per les seves interrelacions o pels seus efectes de desbordament, la 

resta d’activitats. Per tant, són un impuls bàsic per a l’ocupació i per al 

dinamisme econòmic d’un territori. 
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Pel que fa a l’oferta de treball, també depèn de les fluctuacions d’altres 

elements, ja que està sotmesa, d’una banda, a les dinàmiques demogràfiques i al 

nivell formatiu, que en determina en bona mesura el capital humà. D’altra banda, 

no cal perdre de vista que la mateixa dinàmica econòmica arrossega els 

components de l’oferta. En els moments alts del cicle econòmic, quan es 

produeixen pics de demanda associats a nivells retributius més atractius per als 

treballadors potencials, hi ha més persones disposades a entrar en el mercat 

laboral.  

Sens dubte els anys previs a l’esclat de la bombolla en la crisi d’octubre de 

2008 van ser un clar exemple d’aquest fet, que va provocar un increment 

substancial de la força de treball. D’una banda, aquest fenomen es va traduir en 

incentius evidents perquè la població més jove, però ja en edat de treballar, 

abandonés els estudis, i de l’altra, en l’arribada massiva de persones procedents 

d’altres països atretes per la facilitat d’accedir a un lloc de treball que millorés 

sensiblement les seves condicions de vida respecte del seu país d’origen. En 

canvi, en moments de recessió econòmica, quan les empreses disminueixen 

ostensiblement la demanda de treballadors, es produeix el fenomen contrari fins 

al punt que nombrosos immigrants inicien el retorn al seu país i moltes altres 

persones decideixen emigrar.47 

En aquest capítol s’analitza com ha evolucionat el mercat de treball durant 

els darrers deu anys i com n’ha variat l’estructura, és a dir, quines són les 

respostes del teixit productiu i de l’oferta de treball davant la crisi del model 

existent tenint en compte l’estructura social i demogràfica de l’àrea.  

Tal com s’ha afirmat prèviament, la demanda de treball per part de les 

empreses és una demanda derivada i, per tant, íntimament lligada als vaivens del 

mercat de béns i serveis, que ha patit un fort sotrac en el període de temps 

analitzat. En conseqüència, cal avaluar com s’ha reconduït la situació després de 

l’enfonsament de la construcció, un sector que abraçava una proporció 

considerable de treballadors.  

L’evolució de l’atur és un altre element clau, ja que la necessitat que van 

tenir les empreses d’ajustar les estructures de costos per poder fer front a la 

caiguda de la demanda va propiciar que moltes prescindissin de manera 

immediata de volums importants de treballadors i, per tant, inflessin les llistes 

                                                      
47 A curt i mitjà termini també s’observa un interès per la formació i per acumular titulacions amb l’expectativa 

d’assolir una millor posició competitiva a l’hora d’encarar els processos de selecció per aconseguir un 

contracte de treball. 
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d’aturats. Finalment, s’analitzen les tendències de la contractació de treballadors 

i la qualitat d’aquesta contractació, així com el nivell de capital humà al territori, 

mesurat segons el nivell d’estudis de la població. 

El mercat de treball presenta particularitats que l’allunyen del 

funcionament dels mercats senzills prototípics. La reflexió de Solow sobre el 

mercat de treball, en la qual fa referència al pensament de l’escola 

institucionalista nord-americana, mostra les particularitats d’un mercat amb 

dinàmiques distintives pròpies:  

«El mercat de treball pot ser simplement diferent del mercat de peix. 

(...) Els ciutadans corrents consideraran que això és evident; als 

economistes voldria recalcar-los que no és una traïció a la teoria de 

l’estructura econòmica en general el fet d’admetre que és versemblant 

que el treball sigui un bé peculiar i, per tant, que el mercat de treball 

sigui un mercat peculiar.»48  

5.1 L’ocupació 

Igual que a la resta de territoris del seu entorn, a la província de Tarragona la 

dinàmica ocupacional està marcada per l’evolució de l’economia. Tal com s’ha 

explicat als capítols precedents, estem davant d’un període turbulent, en el qual 

s’arriba al zenit de la bombolla quan aquesta esclata. La recuperació tarda cinc 

anys a arrencar, primer dèbil i amb intermitències, i ja finalment amb 

percentatges més sòlids, tot i que insuficients per recuperar l’ocupació.  

Tal com es pot apreciar al quadre 5.1, que s’ha creat a partir de les mitjanes 

anuals dels quatre trimestres de l’EPA, l’evolució de l’ocupació a la província de 

Tarragona va agafar un fort impuls durant el període comprès entre 2005 i 2008. 

Concretament, l’estimació de l’EPA relativa a la mitjana d’ocupats de l’any 2008 

va ascendir a 368.300 persones, mentre que l’any 2005 la xifra era de 334.000 

persones. Aquesta dada suposa un increment de 34.600 ocupats, un 10,27% 

respecte de la mitjana de 2005. Aquest creixement va ser molt superior als 

registrats al conjunt de Catalunya i d’Espanya, en els quals els ocupats van 

augmentar un 6,22% i un 6,57%, respectivament, durant el mateix període de 

temps.  

  

                                                      
48 Solow, R. M. El mercado de trabajo como institución social. Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 47. Traducció 

al català de l’autor. 
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Quadre 5.1. Comparació de la població ocupada total a Tarragona, 

Catalunya i Espanya. Mitjanes anuals d’ocupats en milers 

  Tarragona Catalunya Espanya 

2005 334,00 3.371,60 19.207,00 

2006 352,00 3.487,00 19.939,10 

2007 

2008 

368,40 3.576,60 20.579,90 

368,30 3.581,40 20.469,70 

2009 

2010 

338,60 3.290,30 19.106,90 

334,00 3.249,10 18.724,50 

2011 334,10 3.206,80 18.421,40 

2012 

2013 

313,00 3.031,60 17.632,70 

301,20 2.969,60 17.139,00 

2014 

2015 

309,60 3.030,90 17.344,20 

316,50 3.077,70 17.866,10 

Mitjanes anuals d’ocupats en base 100 (2008=100) 

  Tarragona Catalunya Espanya 

2005 90,69 94,14 93,83 

2006 

2007 

95,57 97,36 97,41 

100,03 99,87 100,54 

2008 

2009 

100,00 100,00 100,00 

91,94 91,87 93,34 

2010 

2011 

90,69 90,72 91,47 

90,71 89,54 89,99 

2012 84,99 84,65 86,14 

2013 

2014 

81,78 82,92 83,73 

84,06 84,63 84,73 

2015 85,94 85,94 87,28 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA 

A partir d’aquest moment, la situació va canviar radicalment i els 

increments es van convertir en fortes caigudes. Al quadre s’observa que a la 

província de Tarragona només van caldre dos anys per tornar als nivells del 2005, 

ja que l’any 2010 presenta els mateixos nivells d’ocupació que hi havia cinc anys 

abans. En canvi, els desplomaments registrats als conjunts de Catalunya i 

Espanya van fer que el volum d’ocupats quedés per sota de les dades del 2005.  

La causa d’aquest fet va ser que a la província de Tarragona els increments 

dels anys de bonança van generar un coixí més gran, que va resistir més temps 
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l’erosió. Tot i això, l’any 2013, el moment en què l’ocupació va tocar fons, la 

situació respecte del 2008 era sensiblement més negativa a la província de 

Tarragona que al total de Catalunya i Espanya. Així, a Tarragona l’ocupació es 

trobava 18,21 punts percentuals per sota de la xifra de l’any 2008, davant dels 

17,08 punts percentuals del total català i els 16,27 del total espanyol. A partir 

d’aquest moment, va començar un període de creixement que va permetre 

recuperar 4,6 punts percentuals d’ocupació fins al 2015.  

Un altre element a què cal prestar una atenció especial és la destrucció 

d’ocupació. Aquest fenomen no té lloc de manera constant, sinó que s’accentua 

durant uns anys concrets. Pel que fa a la pèrdua de llocs de treball, dos anys 

guanyen protagonisme: en primer lloc, l’any 2009, quan va arrencar la crisi, amb 

una caiguda de 29.700 treballadors, i en segon lloc, l’any 2012, amb un descens 

de 21.100 treballadors. Aquesta pèrdua d’ocupació queda reflectida al quadre 

5.1, en el qual es poden identificar dos períodes clarament divergents. De fet, es 

podria considerar l’existència d’un tercer període si es té en compte la 

recuperació econòmica iniciada el 2013.  

Als gràfics següents es recullen aquestes evolucions divergents per 

trimestres i separant el període de creixement econòmic del de crisi. És a dir, s’hi 

distingeix l’evolució de l’ocupació durant el període comprès entre el primer 

trimestre del 2005 i el primer trimestre del 2008, i entre el primer trimestre del 

2008 i el quart trimestre del 2015. Als gràfics 5.1 i 5.2 s’observa que l’ocupació 

segueix una tendència clarament creixent fins al primer trimestre del 2008, 

únicament trencada per l’efecte de l’estacionalitat, que es tradueix en puntes 

anuals assolides durant el tercer trimestre de cada any.  

L’increment conjunt de l’ocupació es va situar en el 16,2% i va ser superior 

en el cas de les dones, amb un 24,6%, una taxa comparativament superior al 

10,9% registrat per l’ocupació masculina. 
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Gràfic 5.1. Evolució de l’ocupació 2005-2008 en base 100  

(1r trimestre del 2005=100) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA 

La tendència es va capgirar totalment durant el període de crisi econòmica. 

La pèrdua de llocs de treball no va ser un fenomen que es produís de manera 

continuada, sinó que es va concentrar principalment en dues etapes diferents 

(separades per una pausa que va tenir lloc durant l’any 2010). El primer període 

crític per a l’ocupació va incloure els anys 2008 i 2009. La pèrdua d’ocupació 

durant aquests mesos va ser persistent, amb una única interrupció causada per 

l’increment de l’activitat lligat a l’estacionalitat turística. La caiguda de 

l’ocupació acumulada fins al primer trimestre de 2010 va ser del 13,8%.  

Gràfic 5.2. Evolució de l’ocupació 2008-2015 en base 100  

(1r trimestre de 2008=100) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA 
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El 2010 la tendència negativa va frenar i fins i tot es va produir una tímida 

recuperació, que va quedar absolutament estroncada l’any 2011. L’increment de 

l’ocupació relacionat amb el sector turístic d’aquell any ja va ser menor que l’any 

anterior. La tendència negativa va arrencar en aquest punt i es va perllongar fins 

a un nou mínim que va tenir lloc el primer trimestre de 2013, amb un pèrdua 

acumulada de llocs de treball que va arribar al 23,1%. El 2013 es va aturar la 

caiguda d’ocupació, però la recuperació, un cop neta de l’efecte de 

l’estacionalitat, va ser pràcticament inexistent. Durant l’any 2014 i, sobretot el 

2015, la tendència positiva va semblar consolidar-se. Tot i així, el decreixement 

d’ocupats acumulat entre el primer trimestre del 2008 i el quart trimestre del 2015 

va ser encara del 17,3%; per tant, encara no s’han recuperat els nivells previs a 

la segona sotragada de l’ocupació, la dels anys 2011 i 2012.  

La pèrdua de llocs de treball va ser del 21,2% pel que fa als homes i molt 

menor, de l’11,7%, pel que fa a les dones. Aquest fet està relacionat amb 

l’evolució divergent de l’ocupació per sexes.  

Els gràfics 5.1 i 5.2 posen de manifest que durant el període de bonança 

l’increment de l’ocupació femenina és clarament superior al de l’ocupació 

masculina, i que durant els anys de crisi la pèrdua de llocs de treball és superior 

per als homes. Si es pren com a referència el conjunt del període 2005-2015, això 

es tradueix en una caiguda de l’ocupació masculina del 12,6%, que contrasta amb 

l’increment del 10% de la femenina. Com a conseqüència, l’ocupació femenina 

ha anat guanyant terreny a la masculina. Així ho reflecteixen les mitjanes anuals: 

el percentatge d’ocupació femenina l’any 2008 era del 41,4%, mentre que el 2015 

la proporció de dones sobre l’ocupació total era del 45,4%. Cal afegir, però, que 

l’augment es va concentrar fins a l’any 2010. 

Quadre 5.2. Evolució del percentatge d’ocupació femenina sobre el total  

(mitjanes anuals) 

2006 2007 2008 2009 2010 

40,50 40,40 41,40 42,60 44,30 

2011 2012 2013 2014 2015 

44,30 43,90 43,80 44,50 45,40 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA 

Per interpretar aquest fet cal observar la progressiva substitució de franges 

d’edat en què el pes de l’ocupació masculina encara és superior a la femenina per 

cohorts de treballadors joves en les quals la distribució està pràcticament 
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equilibrada. Tot i que l’enquesta de població activa no proporciona dades 

d’ocupats per franges d’edat per a l’àmbit provincial per poder corroborar aquest 

plantejament, per a l’àmbit català sí que hi ha disponibles dades d’ocupació 

segmentades simultàniament per edat i sexe. Aquestes dades revelen que el quart 

trimestre del 2015 el 49,5% de l’ocupació de treballadors de fins a 24 anys a 

Catalunya era femenina, mentre que aquest percentatge es reduïa al 45,3% en el 

cas dels treballadors de 55 anys i més. 

5.1.1 Evolució de l’ocupació per sectors 

Segons les dades de l’EPA, durant els anys de creixement econòmic pràcticament 

tots els sectors d’activitat van contribuir a l’increment continuat de l’ocupació, 

mentre que durant els anys de crisi econòmica es va donar el fenomen oposat, és 

a dir, tots els sectors van perdre llocs de treball. Només hi va haver una excepció 

que va trencar aquesta dinàmica de comportament, d’altra banda lògica: el sector 

primari va perdre ocupació durant els anys de bonança, i durant la majoria d’anys 

complicats del cicle econòmic l’ocupació no va augmentar com s’esperava en 

aquest sector que històricament havia funcionat com a refugi refugi. Aquest fet 

posa en relleu les dificultats que va afrontar aquesta activitat per representar el 

paper que tradicionalment havia representat en altres situacions crítiques. Pel que 

fa a la resta de sectors, cal precisar que el seu comportament no va ser simètric, 

sinó que els guanys i les pèrdues van ser més accentuats en uns que en els altres, 

cosa que, tal com es veurà dins d’aquest apartat, té un impacte sobre l’estructura 

sectorial de l’ocupació a la província de Tarragona. 

Quadre 5.3. Comparació de la població ocupada a la província de 

Tarragona per sectors. Mitjanes anuals d’ocupats en xifres absolutes 

(milers) 

  Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2005 18,7 66,4 53,4 195,6 334,1 

2006 21,3 66,3 59,2 205,3 352,1 

2007 16,3 69,0 72,6 210,7 368,6 

2008 18,2 70,6 54,4 225,1 368,3 

2009 14,3 56,2 42,9 225,3 338,7 

2010 17,2 56,8 36,4 223,7 334,1 

2011 18,1 63,1 31,1 221,9 334,2 

2012 14,7 55,0 29,4 214,0 313,1 
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2013 13,9 49,6 26,7 211,1 301,3 

2014 12,6 54,5 23,5 219,0 309,6 

2015 14,6 57,1 24,7 220,1 316,5 

  

Mitjanes anuals d’ocupats en base 100 (2008=100)  

Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2005 102,75 94,05 98,16 86,89 90,71 

2006 117,03 93,91 108,82 91,20 95,60 

2007 89,56 97,73 133,46 93,60 100,08 

2008 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2009 78,57 79,60 78,86 100,09 91,96 

2010 94,51 80,45 66,91 99,38 90,71 

2011 99,45 89,38 57,17 98,58 90,74 

2012 80,77 77,90 54,04 95,07 85,01 

2013 76,37 70,25 49,08 93,78 81,81 

2014 69,23 77,20 43,20 97,29 84,06 

2015 80,22 80,88 45,40 97,78 85,94 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA 

Al quadre 5.3 es posa en relleu que durant del període 2005-2015 el sector 

serveis va ser capaç de guanyar ocupació. Tot i no assolir la mitjana d’ocupats 

que tenia l’any 2009 (el punt màxim), en el moment actual només es troba menys 

de 3 punts percentuals per sota d’aquest màxim. En canvi, la resta de sectors 

productius estan molt lluny dels valors de l’any 2005. En el cas de la indústria, 

el descens global ha estat del 14%, mentre que en la construcció s’ha produït una 

caiguda del 53,8%. Cal destacar, però, que des de l’any 2013 al sector industrial 

ha tingut lloc una intensa recuperació que ha significat un increment de 10,63 

punts en dos anys. 

Tal com es pot apreciar, la distribució de l’ocupació tarragonina es troba 

concentrada pràcticament en tres quartes parts en el sector serveis: un 69,54% 

l’any 2015 davant del 58,54% l’any 2005. El sector industrial es va mantenir en 

un 18% del total, de manera que les seves dinàmiques de guany i pèrdua de 

treballadors afiliats han seguit proporcions idèntiques a la del conjunt de 

l’economia. Cal subratllar que aquesta evolució divergeix de la del conjunt de 

Catalunya, on hi ha un procés més important de desindustrialització de la 

producció. 
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El sector de la construcció va disminuir en nombre d’ocupats. Si l’any 

2005 donava feina al 16% dels treballadors ocupats, l’any 2015 aquesta xifra va 

caure al 7,8%, només 3 punts percentuals per sobre del sector primari. Aquest 

darrer només concentra un 4,6% dels treballadors ocupats en front del 5,6% 

l’any 2005. 

Al gràfic 5.3 es posa en relleu l’evolució divergent de l’ocupació per 

sectors i la incidència d’aquests en aquesta evolució conjunta. Durant els anys 

2005 i 2006, el nombre de treballadors va créixer impulsat amb força pel sector 

serveis i pel sector de la construcció.  

En només dos anys, la força de treball d’aquest darrer sector va augmentar 

a la província de Tarragona en un 31,3% i va passar de 50.800 treballadors el 

primer trimestre del 2005 a 66.700 el darrer de 2006. L’impuls del sector de la 

construcció es va alentir durant l’any 2007 i es va invertir per complet l’any 2008.  

El procés de terciarització és evident, de la mateixa manera que també ho 

és el fet que el territori no pot confiar en la construcció com a motor econòmic 

capaç d’absorbir gairebé una sisena part dels treballadors. Ara bé, caldrà seguir 

amb atenció aquest procés de terciarització per discernir cap a quines activitats 

apunta, és a dir, si s’orienta a activitats de valor afegit elevat o si se centra en els 

serveis de baixa productivitat. En aquest cas tindria capacitat per absorbir una 

part dels aturats que han patit les conseqüències de la crisi, però no resoldria 

incògnites sobre la seva capacitat per generar creixement estable en el futur 

immediat. 

Gràfic 5.3. Contribució de cada sector al creixement de l’ocupació 

anual.   
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Comparació interanual del darrer trimestre de cada any  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA 

La qüestió que sorgeix tot seguit és si el mercat de treball tarragoní és més 

o menys dependent de les activitats estacionals a l’inici o al final del període 

d’anàlisi. En primer lloc, s’observa que durant els anys més durs de la crisi 

l’estacionalitat de l’ocupació es va relaxar, fins i tot en un any de pausa en la 

destrucció de llocs de treball com va ser el 2011. Aquest resultat és totalment 

lògic, atès que el consum dels productes i serveis turístics presenta una forta 

elasticitat en relació a la renda de les famílies, i cal considerar que la renda dels 

potencials clients, ja siguin nacionals o estrangers, va quedar fortament castigada 

entre els anys 2008 i 2012.  

En segon lloc, els anys 2013, 2014 i 2015 —posteriors al procés de pèrdua 

d’ocupació que va culminar l’any 2012— presenten percentatges d’estacionalitat 

elevats que fins i tot superen globalment els dels anys previs a la primera recessió 

(2005, 2006 i 2007). Es pot concloure, doncs, que la recuperació de l’ocupació 

té un component estacional superior al que existia abans de la crisi i que el sector 

turístic està esdevenint un dels motors claus a l’hora de crear llocs de treball. 

Tanmateix, cal tenir en compte que es tracta d’una activitat que es concentra 

durant uns mesos concrets de l’any i que, per tant, està sotmesa a unes quotes 

importants de temporalitat que penalitzen la qualitat de l’ocupació creada. 

La pèrdua de llocs de treball al territori durant els anys 2008 i 2009 es va 

concentrar en el sector de la construcció. L’any 2010, el comportament favorable 
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de l’agricultura i la indústria va neutralitzar l’impacte negatiu del sector serveis, 

amb un balanç global positiu a finals d’any. L’any 2011 es va iniciar un nou 

període de destrucció d’ocupació, novament amb el protagonisme del sector de 

la construcció. Aquesta evolució negativa es va intensificar encara més l’any 

2012, quan la reducció de l’ocupació es va concentrar en els sectors de la 

indústria i els serveis.  

L’any 2013 va arrencar la recuperació amb l’impuls del sector serveis, tot 

i que el sector industrial va exercir de contrapès negatiu. No va ser fins al 2014 

que aquest sector va tornar a crear ocupació amb força. En el còmput global dels 

anys 2013, 2014 i 2015, el sector serveis va contribuir-hi positivament durant 

tots aquests anys i, per tant, es pot considerar que va arrossegar el conjunt de 

l’economia cap a la recuperació del mercat de treball, molt malmès durant el 

període 2008-2012. Per contra, la construcció únicament va mostrar tímids signes 

de recuperació l’any 2015. El resultat va ser un procés d’intensificació de la 

terciarització de l’economia del territori a costa del desinflament del sector de la 

construcció. 

5.1.2 Evolució de l’ocupació en comparació del PIB nominal 

Atesa la seva naturalesa derivada, ja comentada en la introducció del capítol, la 

demanda de treballadors per part de les empreses està íntimament lligada al 

moment en què es troba el cicle econòmic. En els punts del cicle en què la 

demanda de béns i serveis augmenta, aquest increment es trasllada a la demanda 

de treballadors, i a la inversa quan el moment del cicle econòmic és baix. Ara bé, 

cal analitzar quina és la relació de proporcionalitat entre l’evolució del cicle 

econòmic i l’ocupació. 

El gràfic 5.4 és revelador de la capacitat de creació d’ocupació durant els 

anys previs a la crisi. Aquesta creació d’ocupació és superior al creixement 

econòmic; per tant, tal com s’ha comentat en el capítol precedent, els nous 

treballadors contractats aporten una productivitat marginal inferior en 

comparació dels que ja tenen ocupació. És a dir, durant els anys de bonança, 

l’èxit del model econòmic no es va sustentar tant en l’increment de la 

productivitat com en el de la força de treball. En canvi, quan el signe del cicle 

econòmic es capgira, la destrucció d’ocupació excedeix àmpliament la caiguda 

del PIB. De fet, l’any 2008 ja es va notar el fre de la construcció i moltes 

empreses van anticipar l’avinentesa de la crisi. Malgrat que el creixement de 

l’economia tarragonina va ser superior al 3%, el nombre d’ocupats va caure més 

d’un 4% a causa de la finalització de contractes d’obra i serveis en el sector.  
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Gràfic 5.4. La variació de l’ocupació i del PIB. Comparació interanual.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA i de l’INE 

 
Nota: la variació del PIB nominal de 2014 i 2015 és una estimació calculada a partir de la dada del conjunt de 

Catalunya, ja que la de la província de Tarragona encara no està disponible. 

Els anys 2009 i 2012 es va repetir el mateix cas, i els notables descensos 

del PIB van anar acompanyats de descensos encara més notables percentualment 

dels treballadors ocupats que van afectar tots els sectors d’activitat. Durant els 

anys més recents de recuperació econòmica (com ara el 2014), la millora del PIB 

real ha estat secundada amb més força per la recuperació dels ocupats. 

Aquestes dades apunten directament a la crisi d’un model de creixement 

molt centrat en la construcció residencial i en algunes activitats de serveis, 

principalment turístiques i comercials, que són intensives en treball. 

Paral·lelament, també recalquen que el creixement depèn més de la incorporació 

continuada de força de treball que no pas dels increments de la productivitat.  

En aquest tipus de model, els llocs de treball són molt volàtils o sensibles 

per la seva forta estacionalitat i per la propensió a no renovar o trencar els 

contractes. D’altra banda, es tracta de llocs de treball on la productivitat és 

menor. Aquest tipus d’ocupació és el que més va augmentar durant els períodes 

en què l’economia creixia. Per contra, també és el més susceptible de ser 

prescindible quan l’economia entra en crisi, sobretot en cas de recessió. 

Cal veure si la lenta recuperació iniciada a partir del 2014 propicia un canvi 

de model que afavoreixi els treballadors amb capacitat d’ocupar llocs de treball 

caracteritzats per nivells de productivitat més elevats. En aquest sentit, els canvis 
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tecnològics que estan succeint en el teixit productiu dels països més avançats 

atorguen un avantatge competitiu evident als treballadors amb unes majors 

habilitats, en detriment d’aquells treballadors amb menor nivell de 

competències.49  

5.1.3 Dimensió territorial de l’evolució de l’ocupació 

Si anteriorment s’ha pogut constatar que l’evolució de l’ocupació no ha seguit 

una tendència homogènia entre sectors, entre territoris succeeix un fet similar. A 

partir de les dades de la Seguretat Social, que permeten aproximacions 

desagregades en àmbits inferiors al provincial, s’analitza el nombre de 

treballadors afiliats per comarca els anys 2005, 2009 i 2015, ja sigui en règim 

general o especial, com en el cas dels autònoms.50  

Abans de valorar la dimensió territorial de l’ocupació, és important 

destacar les diferències existents entre les diverses fonts estadístiques. En aquest 

sentit, els registres de treballadors afiliats a la Seguretat Social presenten valors 

clarament inferiors a les dades de l’EPA. Per exemple, mentre que la mitjana 

anual d’ocupats de l’EPA per a l’any 2005 és de 334.000 treballadors, la dada 

d’afiliacions de treballadors relativa a l’any 2005 minva fins als 230.648.  

Hi ha tres factors que expliquen aquestes diferències tan marcades. D’una 

banda, la informació disponible a la Seguretat Social fa referència al Règim 

General i al Règim Especial dels Treballadors Autònoms, de manera que exclou 

la resta de règims de cotització.51 També cal tenir en compte el fet que totes les 

relacions laborals que apareixen al quadre anterior estan regulades per un 

contracte laboral, mentre que en el cas de l’EPA, com que les dades es recullen 

a partir d’enquestes periòdiques, també queden registrades les relacions laborals 

del mercat de treball que pertanyen a l’àmbit de l’economia submergida.  

                                                      
49 Acemoglu, Daron. «Technical Change, Inequality, and the Labor Market». Journal of Economic Literature, 

vol. 40, núm. 1. American Economic Association, març de 2002, p. 7-72. 

50 Segons la Llei 28/2011, de 22 de setembre (BOE del 23), queden integrats en el Règim General de la 

Seguretat Social des de l’1 de gener de 2012 (data d’entrada en vigor d’aquesta llei) els treballadors per 

compte d’altri inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social en data 31 de desembre de 2011 

mitjançant la creació d’un sistema especial, així com els empresaris als quals prestin els seus serveis. Segons 

la Llei 18/2007, de 4 de juliol, queden integrats en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o 

Autònoms els treballadors per compte propi del Règim Especial Agrari.  

51 A banda del Règim General i del Règim Especial de Treballadors Autònoms, també es troben actualment en 

vigor el Règim Especial de la Mineria del Carbó, el Règim Especial de Treballadors del Mar i el Règim 

Especial d’Assegurança Escolar. Regulats per lleis específiques, també hi ha el Règim Especial de 

Funcionaris Civils de l’Estat, el Règim Especial de les Forces Armades i el Règim Especial de Funcionaris 

al Servei de l’Administració de Justícia. 
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En última instància, les dades d’afiliació prenen com a referència la 

ubicació del lloc de treball en comptes del lloc de residència. Per tant, en el cas 

de la província de Tarragona no queden comptabilitzades les relacions laborals 

de persones que viuen a la província, però que es desplacen cap a altres territoris, 

com ara Barcelona.52 

Segons les dades de la Seguretat Social, reflectides al quadre 5.4, en termes 

globals el nombre total de treballadors afiliats entre els anys 2005 i 2015 es va 

incrementar un 4,4% de 2005 a 2009, i un 0,5% de 2009 a 2015. No obstant això, 

aquest increment està parcialment causat per la desaparició del Règim Especial 

Agrari l’any 2012 i, sobretot, per la integració dels treballadors per compte propi 

del Règim Especial Agrari al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi 

o Autònoms (amb efectes l’1 de gener de 2008). En el moment de revisar les 

dades de les comarques amb més pes agrari, es faran evidents increments sobtats 

causats per aquests canvis. El pes dels treballadors afiliats al Camp de Tarragona 

era aproximadament quatre vegades superior al de les Terres de l’Ebre. L’any 

2005 el pes de les Terres de l’Ebre era del 18,4%, mentre que l’any 2015 només 

era una dècima inferior, del 18,3%.  

Quadre 5.4. Evolució dels treballadors afiliats per àmbit territorial i 

comarca 

  

  

Treballadors afiliats % s/ el total provincial Taxa de 

creixement 

2005 2009 2015 2005 2009 2015 2005-09 2009-

15 

Alt 

Camp 

Baix 

Camp 

15.639 16.175 15.932 6,80 6,70 6,60 3,40 -1,50 

52.066 51.880 53.260 22,60 21,50 22,00 -0,40 2,70 

Baix Ebre 19.424 21.690 20.285 8,40 9,00 8,40 11,70 -6,50 

Baix 

Penedès 
19.129 19.653 19.423 8,30 8,20 8,00 2,70 -1,20 

Conca de 

Barberà 

Montsià 

6.804 6.752 6.516 2,90 2,80 2,70 -0,80 -3,50 

16.313 17.394 16.513 7,10 7,20 6,80 6,60 -5,10 

Priorat 1.672 2.222 2.029 0,70 0,90 0,80 32,90 -8,70 

Ribera 

d’Ebre 
4.554 5.068 4.535 2,00 2,10 1,90 11,30 -

10,50 

                                                      
52 Cal recordar que, d’acord amb les dades de l’Enquesta de mobilitat obligada del cens de població, el saldo 

de desplaçaments (desplaçaments atrets contra desplaçaments generats cap a altres territoris) de la província 

de Tarragona és negatiu. 
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Tarragonès 

Terra Alta 

92.932 96.935 100.572 40,30 40,30 41,60 4,30 3,80 

2.115 3.053 2.875 0,90 1,30 1,20 44,30 -5,80 

Camp de 

Tarragona 
188.242 193.617 197.732 81,60 80,40 81,70 2,90 2,10 

Terres de 

l’Ebre 
42.406 47.205 44.208 18,40 19,60 18,30 11,30 -6,30 

Total 230.648 240.822 241.940 100,00 100,00 100,00 4,40 0,50 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Seguretat Social 

Les evolucions del nombre d’afiliats no han avançat en paral·lel al Camp 

de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. Al Camp hi va haver un increment del 2,9% 

durant el període comprès entre 2005 i 2009, i un increment del 2,1% entre 2009 

i 2015. En canvi, a les Terres de l’Ebre els afiliats van augmentar un notable 

11,3% entre 2005 i 2009, però van disminuir un 6,3% entre 2009 i 2015.  

En l’àmbit comarcal, el Tarragonès i el Baix Camp concentraven més del 

60% dels afiliats, no només del Camp de Tarragona, sinó també del total 

provincial. Així, l’any 2015 aquestes comarques sumaven un 63,6% del total 

d’afiliacions de treballadors de la província. 

Pel que fa a l’evolució entre 2005 i 2009, van ser especialment destacables 

els creixements registrats al Baix Ebre, a la Ribera d’Ebre i, sobretot, al Priorat i 

a la Terra Alta. En les quatre comarques l’augment d’afiliats es trobava entre el 

10% i el 50%, i estava directament relacionat amb l’increment registrat al Règim 

Especial de Treballadors Autònoms a causa de la integració en aquest règim dels 

treballadors per compte propi del Règim Especial Agrari. Tal com es veurà 

posteriorment, aquest factor també serà clarament distorsionador a l’hora 

d’interpretar les estructures per sectors de les afiliacions comarcals.  

Finalment, durant el període 2009-2015, el nombre d’afiliats només va 

augmentar en dues comarques, ambdues amb un elevat component del sector 

terciari: el Tarragonès i el Baix Camp. Aquesta dada corrobora la concentració 

de llocs de treball en l’àmbit central del Camp de Tarragona i la pèrdua de llocs 

de treball tant a la perifèria com al conjunt de les Terres de l’Ebre. Aquest període 

ha estat especialment dur en termes de pèrdues de treballadors afiliats a la 

Seguretat Social en totes les comarques de les Terres de l’Ebre, especialment a 

la Ribera d’Ebre, amb una caiguda superior al 10%, i també al Priorat, ja al Camp 

de Tarragona. 

En analitzar l’estructura sectorial de les afiliacions de treballadors a la 

Seguretat Social per comarques (quadre 5.5), es poden apreciar profundes 

diferències en la distribució ocupacional. El primer element a destacar és la 
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distribució dels treballadors afiliats a la Seguretat Social del Camp de Tarragona, 

que s’assembla molt més a la del conjunt de Catalunya que la de les Terres de 

l’Ebre. Aquesta darrera està visiblement menys terciaritzada i hi destaquen uns 

percentatges d’afiliats molt per sobre de la mitjana catalana en el sector primari. 

També són superiors a la mitjana catalana els percentatges en el sector industrial 

i en la construcció, tot i que en aquests dos sectors les diferències són molt més 

reduïdes.  

Pel que fa a l’àmbit comarcal, l’any 2015 totes les comarques de les Terres 

de l’Ebre van registrar proporcions de treballadors afiliats superiors al 5% en el 

sector primari. Són especialment remarcables els percentatges de la Ribera 

d’Ebre, amb un 10,1%, i sobretot de la Terra Alta, amb un 24,5%. Al Camp de 

Tarragona només estaven per sobre del 5% la Conca de Barberà i sobretot el 

Priorat (amb un 18%). Pel que fa al sector industrial, els percentatges més elevats 

van correspondre a la Conca de Barberà, amb un 43,6%, seguida de l’Alt Camp, 

amb un 36,2%. Malgrat que la indústria no va gaudir de tanta importància, també 

va registrar percentatges destacables, que van excedir el 20%, al Baix Ebre, el 

Priorat i el Montsià. La construcció, tot i perdre protagonisme, va continuar 

donant feina a un 12% dels treballadors afiliats a la Ribera d’Ebre i a un 11% de 

la Terra Alta. Finalment, el percentatge relatiu al sector serveis va ser el 

preponderant en totes les comarques. Al Baix Camp i al Baix Penedès va superar 

el 70%, mentre que al Tarragonès va arribar al 80,4%. En canvi, hi va haver 

comarques com la Conca de Barberà, el Priorat o la Terra Alta on aquest 

percentatge no va arribar ni al 50% l’any 2015. 

Quadre 5.5. Distribució per sectors dels treballadors 

afiliats  a la Seguretat Social per àmbits i comarques*  

(inclou Règim General i Règim Especial dels 

Treballadors Autònoms) 

  

  

Agricultura Indústria Construcció Serveis 

2005 2009 
201

5 
200

5 
200

9 
201

5 
200

5 
200

9 
201

5 
2005 2009 

201

5 

Alt Camp 2,2

0 
3,90 3,50 40,1

0 
36,0

0 
36,2

0 
11,8

0 
8,20 6,10 45,9

0 
51,8

0 
54,2

0 

Baix 

Camp 

Baix Ebre 

2,1

0 
2,10 1,80 14,0

0 
14,9

0 
15,3

0 
18,4

0 
13,1

0 
7,90 65,5

0 
69,9

0 
74,9

0 

5,6

0 
5,80 5,90 15,5

0 
13,9

0 
15,4

0 
22,7

0 
14,6

0 
8,90 56,2

0 
65,7

0 
69,9

0 

Baix 

Penedès 
1,1

0 
1,10 1,30 15,3

0 
15,8

0 
15,9

0 
24,0

0 
13,7

0 
9,40 59,6

0 
69,3

0 
73,3

0 
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Conca de 

Barberà 
1,7

0 
5,60 5,50 36,2

0 
44,1

0 
43,6

0 
14,5

0 
12,8

0 
6,70 47,6

0, 
37,6

0 
44,2

0 

Montsià 3,2

0 
6,20 6,40 25,3

0 
23,8

0 
21,9

0 
19,8

0 
12,8

0 
6,60 51,7

0 
57,2

0 
65,2

0 

Priorat 

Ribera 

d’Ebre 

3,5

0 
19,7

0 
18,0

0 
28,6

0 
22,9

0 
24,2

0 
22,1

0 
13,0

0 
8,50 45,8

0 
44,4

0 
49,3

0 

3,3

0 
10,6

0 
10,1

0 
19,8

0 
15,0

0 
10,2

0 
19,6

0 
15,4

0 
12,0

0 
57,3

0 
59,0

0 
67,8

0 

Tarragon

ès 
0,3

0 
0,40 0,30 11,2

0 
12,9

0 
12,9

0 
15,2

0 
10,6

0 
6,40 73,3

0 
76,1

0 
80,4

0 

Terra Alta 4,4

0 
26,4

0 
24,5

0 
30,0

0 
18,1

0 
20,1

0 
26,6

0 
17,1

0 
11,0

0 
39,0

0 
38,3

0 
44,5

0 

Camp de 

Tarragon

a 

Terres de 

l’Ebre 

1,1

0 
1,60 1,40 15,7

0 
16,9

0 
16,8

0 
16,9

0 
11,5

0 
7,10 66,3

0 
70,0

0 
74,6

0 

4,4

0 
7,90 7,70 20,4

0 
17,9

0 
17,5

0 
21,5

0 
14,2

0 
8,50 53,7

0 
60,1

0 
66,2

0 

Província 

Tarragon

a 

1,8

0 
2,90 2,60 

16,6

0 
17,1

0 
17,0

0 
17,8

0 
12,0

0 
7,40 

63,9

0 
68,0

0 
73,1

0 

Cataluny

a 
0,8

0 
1,20 1,10 19,3

0 
16,6

0 
15,2

0 
11,1

0 
8,90 5,80 68,8

0 
73,3

0 
78,0

0 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Seguretat Social  

* Inclou Règim General i Règim Especial dels Treballadors Autònoms 

L’objecte d’aquesta anàlisi no és tant estudiar l’estructura productiva 

diferenciada entre comarques com veure’n la reacció davant de la crisi del 2008, 

ja que l’estructura diferenciada entre les comarques s’ha mantingut i, en part, 

aquestes particularitats han comportat resistències i efectes majors o menors a la 

situació crítica que es va donar a partir del 2009. Tot i això, l’evolució entre els 

anys 2005 i 2015 mostra que hi ha una sèrie de patrons que es repeteixen en tots 

els territoris. 

En primer lloc, es fa palès un increment evident del percentatge d’afiliats 

en el sector primari entre els anys 2005 i 2009, principalment en aquelles 

comarques on l’activitat agrària té major pes. Aquest fet és  conseqüència de la 

integració dels treballadors per compte propi d’aquest sector en el Règim 

Especial de Treballadors Autònoms. En segon lloc, s’observa una caiguda 

generalitzada del sector de la construcció, que va perdre entre la meitat i dos 

terços del seu pes a la majoria de comarques. I en tercer lloc, un augment d’entre 

5 i 10 punts del sector terciari, amb l’única excepció de la Conca de Barberà, on 

el pes d’aquest sector va minvar. Aquesta terciarització ha estat especialment 

intensa a les Terres de l’Ebre, on el sector serveis ha guanyat 12,5 punts 

percentuals en només deu anys. Els increments més destacables han tingut lloc 
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al Baix Ebre i al Montsià (a les Terres de l’Ebre) i al Baix Penedès (al Camp de 

Tarragona). 

El sector industrial és el que presenta una major disparitat entre comarques. 

D’una banda, va guanyar pes en quatre comarques, totes del Camp de Tarragona, 

i en va perdre a les sis restants. A la Conca de Barberà la indústria, gràcies a un 

increment de 7,5 punts percentuals, pràcticament va atrapar el sector serveis. 

Aquesta evolució positiva contrasta amb la pèrdua de pes que aquest sector va 

patir en totes les comarques de les Terres de l’Ebre. El càstig va ser especialment 

intens a la Ribera d’Ebre i a la Terra Alta, on la destrucció d’ocupació va 

propiciar pèrdues properes al 10% en el pes d’aquest sector.53  

El fet de dividir el període en dues etapes permet establir diferències en 

l’ocupació a les diferents comarques de l’àrea. Entre 2005 i 2009 l’increment del 

sector primari va ser important en totes les comarques de les Terres de l’Ebre, en 

les quals va augmentar el seu pes relatiu. En canvi, va perdre importància al 

Camp de Tarragona, amb l’excepció del Priorat. El sector industrial va 

experimentar augments superiors a la mitjana catalana, especialment a l’Alt 

Camp, la Conca de Barberà i el Montsià (amb un pes també superior a la mitjana 

de la zona). La construcció tenia un pes molt superior a la zona que al conjunt 

català i, tot i que l’any 2009 el seu pes percentual va disminuir en totes les 

comarques, va continuar estant per sobre del total català, amb l’excepció de l’Alt 

Camp. El sector terciari a la zona va tenir un pes inferior al català en totes les 

comarques i va augmentar en totes menys en les quatre menys poblades de 

l’interior. 

Durant el període 2009-2015 va disminuir el pes de l’agricultura una 

vegada estabilitzats els canvis de règim que s’han comentat. La indústria es va 

mantenir en termes generals, encara que va patir una forta sacsejada a la Ribera 

d’Ebre i una lleugera disminució a la Conca de Barberà i al Montsià. En la 

construcció es van registrar fortes caigudes, principalment al Montsià, Baix Ebre, 

Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès, comarques costaneres molt afectades pel 

fre en la construcció residencial i, principalment, en la de segona residència. El 

sector terciari va ser el guanyador relatiu en l’estructura d’ocupació en totes les 

comarques, cosa que va comportar una major terciarització de l’economia. 

                                                      
53 Cal recordar, però, que una part de la pèrdua en les dues comarques es va deure a la inclusió dels 

treballadors del Règim Especial Agrari en l’estadística. 



Joaquim Margalef Llebaria i Daniel Miravet Arnau 

174 

Tanmateix, en totes les comarques de la demarcació tret del Tarragonès el seu 

pes va ser inferior a la mitjana catalana. 

5.2 L’atur: un greu problema del mercat de treball 

de l’àrea 

La correlació inversa entre l’ocupació i l’atur és molt intensa i només la pot 

modificar l’evolució de la població activa, que sempre té una velocitat de 

resposta més lenta que l’evolució de la creació i destrucció d’ocupació. Per tant, 

durant els anys de creixement econòmic, els increments de la població ocupada 

van anar acompanyats de disminucions de les taxes d’atur, i aquesta tendència es 

va capgirar de manera dramàtica a partir de l’any 2008. Al quadre 5.6 es 

presenten les evolucions del nombre d’aturats a Tarragona, a Catalunya i al 

conjunt d’Espanya, a partir de dades de l’EPA. 

La província de Tarragona va passar d’una mitjana de 25.600 aturats l’any 

2005 a una mitjana de 88.900 aturats l’any 2015, unes xifres que suposen un 

increment del 246,9% en només deu anys. Aquest increment va superar amb 

claredat els ascensos registrats al conjunt de Catalunya i al d’Espanya, amb un 

180,8% i un 161,5%, respectivament. Cal dir que, malgrat que globalment en el 

conjunt del període es va produir un increment considerable de la desocupació, 

aquesta tendència no va ser uniforme, sinó que, tal com succeïa amb l’ocupació, 

hi va haver punts de trencament en la tendència que mereixen atenció especial. 

L’any 2007 ja s’apreciava el primer canvi de tendència.  

Anteriorment ja s’havia pogut constatar un increment de l’ocupació. Tot i 

això, l’atur va créixer. Aquest fet ja denota un refredament de l’activitat al 

territori, que no és capaç d’absorbir l’augment de la població activa atreta per les 

oportunitats laborals que havia generat durant els anys precedents. Aquest primer 

increment del 2007, que va retornar el nombre de desocupats als nivells de 2005, 

només va ser l’inici d’una sèrie d’increments anuals consecutius que es van 

perllongar fins a l’any 2013, quan l’atur a la província va assolir el punt màxim, 

amb 110.900 aturats, un 332,6% més que l’any 2005. 

Quadre 5.6. Població aturada a Tarragona, Catalunya i Espanya.   

Mitjanes anuals d’aturats en xifres absolutes (milers) 

  Tarragona Catalunya Espanya 

2005 25,60 250,40 1.933,60 
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2006 23,50 242,10 1.840,90 

2007 25,60 247,50 1.846,20 

2008 41,30 349,60 2.595,90 

2009 70,10 636,90 4.153,60 

2010 76,10 696,70 4.640,20 

2011 83,40 760,00 5.012,70 

2012 95,70 880,80 5.811,00 

2013 110,90 893,20 6.051,10 

2014 94,70 773,30 5.610,40 

2015 88,90 703,10 5.056,00 

Mitjanes anuals d’aturats en base 100 (2009=100) 

  Tarragona Catalunya Espanya 

2005 36,52 39,32 46,55 

2006 33,52 38,01 44,32 

2007 36,52 38,86 44,45 

2008 58,92 54,89 62,50 

2009 100,00 100,00 100,00 

2010 108,56 109,39 111,72 

2011 118,97 119,33 120,68 

2012 136,52 138,29 139,90 

2013 158,20 140,24 145,68 

2014 135,09 121,42 135,07 

2015 126,82 110,39 121,73 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA 

Especialment negatius van ser els anys 2008 i 2009, i també el 2012 i 2013. 

El primer bienni va acumular un augment de 44.500 aturats i el segon, de 27.500. 

En total, 72.000 persones més es van quedar a l’atur, una xifra que representa el 

113,74% de l’increment de l’atur entre 2005 i 2015, i el 84,40% entre 2005 i 

2013, anys en què el nombre d’aturats va assolir el seu màxim. A partir del 2013 

es va produir un canvi de tendència molt marcat, que va comportar una reducció 

de més de 20.000 desocupats en només dos anys. No obstant això, el camí a 

recórrer fins a assolir els nivells previs a l’inici de la crisi encara és molt llarg. 
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Si s’analitzen les taxes d’atur dels tres territoris, les conclusions són força 

similars, tal com revelen els gràfics 5.5 i 5.6, en què se’n mostra l’evolució 

trimestre a trimestre. Fins al tercer trimestre del 2007, les taxes de desocupació 

van oscil·lar entre el 5,5% i el 7,5%. Aquesta variabilitat es va deure a 

l’increment d’activitat en el sector turístic durant els mesos del segon i el tercer 

trimestre. De fet, durant els mesos d’estiu l’atur va caure fins a percentatges per 

sota del 6%. Cal recordar que, quan la desocupació es redueix fins al 5%, es 

considera que s’ha assolit el nivell d’atur friccional, és a dir, el volum de 

desocupació atribuïble al temps necessari que necessiten l’oferta i la demanda de 

treball per encaixar. Per tant, quan s’assoleix aquest percentatge, es pot 

considerar que una economia està lliure d’atur. 

Gràfic 5.5. Evolució de les taxes d’atur a Tarragona, Catalunya i 

Espanya.  Període 2005-2008 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA 

Fins a aquest moment, l’evolució de l’atur a Tarragona es va moure en 

paràmetres equiparables als del conjunt de Catalunya, tot i que les dinàmiques 

estacionals al conjunt del territori català tenien una menor incidència. A Espanya 

l’atur es va situar aproximadament dos punts percentuals per sobre. A partir del 

tercer trimestre de 2007, la tendència favorable es va trencar sobtadament i va 

arrencar un ascens imparable de l’atur que durant el quart trimestre de 2008 va 

arribar al 13,7%. Un altre element que cal destacar és que l’impuls de la 

desocupació a Tarragona era més gran que a Catalunya i que al conjunt espanyol. 
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El quart trimestre del 2008, el diferencial d’atur de dos punts a favor de 

Tarragona respecte del total d’Espanya havia desaparegut i les dues taxes d’atur 

es van equiparar. El primer trimestre del 2009, el percentatge a la província es va 

disparar fins al 18,5%, mentre que al conjunt de l’estat va créixer fins al 17,2% i 

a Catalunya, fins al 16,2%. 

Gràfic 5.6. Evolució de les taxes d’atur a Tarragona, Catalunya i 

Espanya.  Període 2009-2015 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA 

L’evolució de la taxa d’atur va continuar escalant, tot i que a un ritme més 

pausat, durant els anys 2009 i 2010, i la primera meitat de 2011. Durant aquest 

període, hi va haver una certa recuperació de l’economia que va contribuir, d’una 

banda, a intensificar les variacions estacionals gràcies al turisme i, de l’altra, a 

acostar l’indicador d’atur a nivells més propers als catalans que no pas als 

espanyols. El segon semestre de 2011, el procés de destrucció d’ocupació va 

intensificar-se novament de manera més pronunciada fins a assolir el màxim de 

tot el període el primer trimestre de 2013, amb una taxa d’atur totalment 

desbocada del 29,1%, 2 punts percentuals per sobre de l’espanyola i 4,5 punts 

percentuals més elevada que la catalana. 

A partir d’aleshores, la tendència va canviar de signe a les tres àrees i es 

va iniciar una recuperació que es va perllongar durant els anys 2013, 2014 i 2015. 

El quart trimestre de 2015 la taxa d’atur a Tarragona va minvar sensiblement fins 
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al 21,9%. El mínim del trienni correspon, però, al trimestre anterior, amb un 

20,6% (que encara queda lluny de la taxa catalana, del 17,5%). 

Es pot concloure, doncs, que l’evolució de l’atur a la província de 

Tarragona ha estat molt sensible a l’evolució del cicle econòmic, més encara que 

al conjunt de Catalunya i d’Espanya. Això es reflecteix en el fet que durant els 

períodes d’ascens de l’atur el creixement a Tarragona va ser més intens 

comparativament. No només això, sinó que l’any 2007 ja anticipava amb més 

força l’adveniment de la recessió en no poder absorbir el creixement de la 

població activa d’aquell any.  

5.2.1 L’atur per sectors 

Anàlogament al que va succeir amb l’ocupació, l’impacte del cicle econòmic 

sobre l’atur durant el període estudiat no va ser simètric en els quatre sectors, 

sinó que hi va haver notables diferències, tal com es mostra al quadre 5.7. Fins 

al 2009, els aturats augmentaven amb força en tots els sectors, en cap cas per sota 

del 120%. Tanmateix, el creixement del sector de la construcció va ser amb 

diferència el més notori, ja que es va acostar al 500%. El segon increment més 

gran del període va correspondre al sector industrial, tot i que molt lluny de 

l’anterior, amb un 186,87%. En el sector primari, l’augment va ser del 155,81% 

i en els serveis, del 120,87%, mentre que en el cas de les persones sense ocupació 

anterior l’augment va ser del 173,29%. 

L’agricultura va mantenir el pes relatiu en el nombre total d’aturats. El pes 

de la indústria va experimentar un augment entre el 2005 i el 2009, per disminuir 

a partir d’aleshores, ja que molts antics treballadors del sector van passar a ser 

considerats aturats de llarga durada.54 Un fenomen similar es va donar en la 

construcció, tot i que el pes d’aquest sector en el total era molt significatiu l’any 

2009. El pes relatiu del sector terciari va disminuir de manera continuada fins a 

tenir una significació en el total de l’atur de la zona molt per sota del seu pes 

relatiu d’ocupació. Això suggereix una menor taxa d’atur sectorial i l’existència 

de més alternatives per trobar ocupació.  

Quadre 5.7. Evolució de l’atur per sectors. Mitjana anual (en milers) 

  2005 2009 2015 
Var. 05-

09 
Var. 09-

15 

Agricultura 1,08 2,75 3,75 155,81 36,36 

                                                      
54 Persones desocupades que porten dotze mesos com a mínim cercant feina i no han treballat en aquest temps.  
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Indústria 

Construcció 
2,48 7,10 3,60 186,87 -49,30 

2,68 15,65 4,60 485,05 -70,61 

Serveis 10,30 22,75 24,35 120,87 7,03 

Sense ocupació anterior 9,08 21,78 52,70 139,94 142,02 

Total 25,65 70,10 88,90 173,29 26,82 

Distribució sectorial 2005 2009 2015 
Var. 05-

09 
Var. 09-

15 

Agricultura 4,19 3,92 4,22 -6,40 7,53 

Indústria 9,65 10,13 4,05 4,97 -60,02 

Construcció 10,43 22,33 5,17 114,07 -76,82 

Serveis 40,16 32,45 27,39 -19,18 -15,60 

Sense ocupació anterior 35,38 31,06 59,28 -12,20 90,84 

Total 100 100 100 0,00 0,00 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA 

Els col·lectius més perjudicats per l’elevada taxa d’atur van ser els 

d’aturats de llarga durada i d’aturats que cerquen la seva primera ocupació. Són 

persones que no han entrat en el mercat de treball —principalment joves— i 

persones provinents d’altres sectors d’activitat que no han trobat cap ocupació en 

un any. Aquests col·lectius van incrementar el pes relatiu que tenien en l’atur de 

la zona de manera permanent i del 31,06% que representaven l’any 2009 van 

passar al 59,28% del total d’aturats. 

Les asimetries entre sectors van ser més destacables en el període 

posterior, entre 2009 i 2015. Així, mentre que en alguns sectors com la indústria 

i, sobretot, la construcció la desocupació es va reduir notablement, en la resta de 

sectors la tendència era oposada. Els descensos no responen pas a millores de 

l’ocupabilitat en aquests sectors, ans el contrari, són l’evidència de 

l’abandonament per part dels seus anteriors treballadors, que necessiten redefinir 

les seves qualificacions en altres àmbits professionals i tot sovint passen a la 

consideració d’aturats de llarga durada, que van augmentar de manera notòria la 

seva incidència en el conjunt d’aturats de la zona. En canvi, en el sector serveis 

la desocupació va augmentar tot i les millors perspectives que projectava per 

mantenir l’ocupació, ja que va rebre aturats procedents de la indústria i la 

construcció que, tot i la seva millor evolució relativa, no va tenir suficient 

capacitat per ocupar. D’altra banda, l’atur va continuar augmentant amb força en 

l’agricultura.  
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Les tendències divergents van trobar el seu reflex en l’evolució de l’atur 

per sectors, que també va patir canvis de caire estructural, tal com es fa palès al 

quadre anterior i al gràfic 5.7. En primer lloc, cal destacar que, tal com 

s’esperava, el grup d’aturats de llarga durada va ser el predominant, seguit pel 

sector serveis, tot i que amb percentatges inferiors als de l’ocupació. Això indica 

que les probabilitats d’evitar situacions de desocupació eren més grans en aquest 

sector terciari que a la resta.  

Gràfic 5.7. Evolució de l’estructura de l’atur per sectors.   

Anys 2005, 2009 i 2015 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Seguretat Social 

· Les transformacions van portar el mercat de treball a un context 

dominat per una forta competència entre els treballadors davant 
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l’escassetat de llocs de treball. En un escenari de tipus thuronià55 —

en el qual els treballadors competeixen per mostrar a l’empresari les 

millors credencials per ocupar les vacants existents— els 

treballadors mancats d’experiència troben més dificultats a l’hora de 

competir. 

La resta de sectors van tenir una incidència menor en el total d’aturats, ja 

que del 24,27% que hi representaven l’any 2005 i del 36,38% de l’any 2009 van 

baixar fins a un 13,44% l’any 2015. La causa no va ser precisament la creació 

d’ocupació, sinó el traspàs dels aturats del sector a aturats de llarga durada. 

Malauradament, això denota greus problemes d’integració laboral de certs 

col·lectius en el mercat de treball de la zona.  

                                                      
55 Thurow, L. Generating Inequality: Mechanisms of Distribution in the U.S. Economy. Basic Books, New 

York, 1975. 
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5.3 Anàlisi de l’atur registrat per col·lectius de 

població 

No tots els col·lectius són igual de sensibles davant les dinàmiques de l’atur. Per 

aquesta raó, és important valorar la incidència social que aquest fenomen 

exerceix sobre les persones que volen treballar i no poden, i veure com 

l’increment de l’atur a l’àrea no ha afectat d’igual manera als diversos col·lectius 

que es troben en aquesta situació.  

En aquest apartat es recull l’evolució de l’atur per sexe, edat, nacionalitat 

i per la seva durada i incidència en cadascun dels sectors econòmics. Per analitzar 

aquests aspectes, s’ha considerat l’atur registrat, que tal com s’ha explicat 

prèviament tendeix a oferir nivells de desocupació inferiors als de l’EPA.58 

Malgrat aquesta diferència, la visió qualitativa dels diferents aspectes que 

s’analitzen amb relació a les persones aturades proporcionen una radiografia molt 

precisa de la segmentació de l’atur. 

5.3.1 La distribució de l’atur registrat per sexe 

Pel que fa a l’evolució de l’atur per sexes, s’aprecien tendències divergents molt 

evidents. L’any 2005, l’atur femení era majoritari, amb un 57%. Aquesta dada es 

va capgirar completament l’any 2009, ja que la destrucció d’ocupació durant els 

anys 2007, 2008 i 2009 va ser molt més intensa per als treballadors masculins. 

De fet, l’augment de la desocupació masculina entre els anys 2005 i 2009 es va 

enfilar fins al 193%, mentre que la femenina va créixer en menor mesura, 

concretament en un 70,9%. Això va fer que l’atur masculí passés a ser 

predominant, amb un 56% sobre el total. A partir de 2009, l’atur masculí va 

disminuir, mentre que el femení va augmentar. Tot i que per a les dones la pèrdua 

de llocs de treball també es va frenar, la desacceleració de la destrucció 

d’ocupació fou menor.  

A partir de 2013, el descens de l’atur masculí va ser molt més pronunciat. 

Així, en el conjunt del període 2009-2015, la desocupació masculina va caure 

aproximadament un 3%, mentre que la femenina encara va augmentar al voltant 

d’un 33%. Com a resultat, es van reequilibrar els percentatges de repartiment, i 

l’atur masculí va bai- 

 
58 D’acord amb la definició d’IDESCAT: 

«L’atur registrat es correspon, segons l’Ordre d’11 de març de 1985 del Ministeri de Treball i Assumptes 

Socials, amb les demandes d’ocupació pendents de satisfer l’últim dia de cada mes a les Oficines de la 

http://www.empleo.gob.es/ca/index.htm
http://www.empleo.gob.es/ca/index.htm
http://www.empleo.gob.es/ca/index.htm
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Generalitat (OTG) en el cas de Catalunya i a les oficines d’ocupació del SEPE en el cas de la resta de 

l’Estat, amb exclusió de les situacions següents: 
1. Treballadors ocupats que sol·liciten una ocupació per exemple per compatibilitzar-la amb l’actual. 
2. Treballadors sense disponibilitat immediata de treball o situació incompatible (pensionistes de 

jubilació, estudiants d’ensenyaments reglats menors de 25 anys, etc.). 
3. Treballadors que demanen exclusivament una ocupació de característiques específiques (ocupació 

a domicili, per un període inferior a 3 mesos o jornada setmanal inferior a 20 hores). 
4. Treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació.» 

xar fins al 48,6% del total. La lectura que s’extreu d’aquestes dades és que el 

mercat de treball tarragoní està clarament segmentat per sexes. Els ritmes 

diferenciats en la destrucció d’ocupació que s’han constatat actuen de 

catalitzador en l’evolució de l’atur per sexe. Així, el desplomament de l’activitat 

durant els primers anys de la crisi va ser especialment perjudicial per a l’ocupació 

masculina. Posteriorment, el contagi a la resta de sectors i el fet que l’ocupació 

femenina és més precària en termes generals, i per tant, té costos d’acomiadament 

inferiors, van propiciar que la destrucció d’ocupació es traslladés als sectors més 

feminitzats. 

Quadre 5.8. Evolució de l’atur registrat per sexes 

  2005 2009 2015 

 Mitjana d’aturats  

Homes 10.650 31.206 30.383 

Dones 14.194 24.253 32.154 

 Creixement  

Homes   193,00 -2,60 

Dones   70,90 32,60 

 Pes respecte del total  

Homes 42,90 56,30 48,60 

Dones 57,10 43,70 51,40 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Ocupació de Catalunya 

5.3.2 La distribució de l’atur registrat per edat 

En l’evolució de la desocupació per edats, pren rellevància l’asimetria relativa al 

grau de protecció de cada grup. En aquest sentit, el cost de la indemnització que 
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ha d’afrontar una empresa per poder acomiadar els treballadors més joves és 

molt més reduït, d’una banda perquè en general fa menys temps que són a 

l’empresa, i de l’altra, perquè tenen una majoria de contractes de caràcter 

temporal. En canvi, el cost d’acomiadar els treballadors de més edat, que fa més 

anys que hi treballen i solen tenir contractes indefinits, és molt més elevat. 

Quadre 5.9. Evolució de l’atur registrat per edats 

  
2005  2009 2015 

 Mitjana d’aturats   

Fins a 24 anys 3.518  6.712 4.639 

De 25 a 39 anys 10.649  24.758 19.775 

De 40 a 54 anys 6.614  16.608 24.418 

Majors de 54 anys 4.063  7.382 13.705 

 Creixement 

percentual 
  

Fins a 24 anys    90,80 -30,90 

De 25 a 39 anys    132,50 -20,10 

De 40 a 54 anys    151,10 47,00 

Majors de 54 anys    81,70 85,70 

 Pes respecte del 

total 
  

Fins a 24 anys 14,20  12,10 7,40 

De 25 a 39 anys 42,90  44,60 31,60 

De 40 a 54 anys 

Majors de 54 anys 
26,60  29,90 39,00 

16,40  13,30 21,90 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Ocupació de Catalunya 

Fins a l’any 2009, el creixement de l’atur en els diferents grups d’edat va 

ser molt intens sense excepció. El creixement més modest va correspondre als 

treballadors teòricament més protegits, els de 54 anys o més, entre els quals l’atur 

va augmentar el 81,70%. El col·lectiu que va experimentar un increment més 

gran va ser el dels treballadors d’entre 40 i 54 anys.  
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En canvi, entre el 2009 i el 2015 l’evolució de la desocupació per segments 

d’edat va penalitzar durament l’edat. L’ atur va disminuir entre els menors de 40 

anys i va augmentar entre els treballadors d’aquesta edat i més grans. De fet, la 

reducció més gran de l’atur la va experimentar la franja d’edat de fins als 24 anys, 

amb un descens del 30,90%. En canvi, els treballadors de més edat van patir un 

augment encara més gran que el del període anterior, amb un 85,7%. Cal destacar 

que mentre que l’any 2005 els aturats de fins a 24 anys representaven un 14,20% 

del total, l’any 2015 aquesta proporció es va reduir a la meitat, amb un 7,40%. 

En contraposició, els aturats de més de 54 anys van passar de representar un 

16,40% a un 21,90% del total en només deu anys de diferència.  

Al gràfic 5.8 es representen els moviments de l’atur en funció de l’edat i 

el període, i es relacionen els percentatges anteriors amb els de l’EPA (per 

mitjana anual d’actius). Això permet complementar la visió de l’atur per grups 

d’edat en relació amb la seva disponibilitat per treballar. 

Gràfic 5.8. Relació percentual per edats entre actius i aturats registrats 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Servei d’Ocupació de Catalunya i l’EPA 

Pel que fa als menors de 24 anys, en aquest grup els actius disminueixen 

de manera continuada i el percentatge d’aturats, també. Això indica que la 

propensió d’aquest col·lectiu a voler entrar en el mercat de treball minva, ja que 

valoren opcions alternatives com ara estudiar o emigrar. Molts dels que 

accedeixen al mercat de treball ho fan marginalment, ja que només opten a 
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treballs temporals poc remunerats. En aquest escenari, el recolzament familiar 

possibilita el perllongament d’aquestes situacions. 

És evident que això té conseqüències a mitjà termini sobre les 

responsabilitats socials d’un col·lectiu que no troba gaire alternatives en 

l’ocupació. Respecte del gran grup d’entre 25 i 54 anys, el nombre d’actius i 

aturats oscil·la i assoleix el màxim, en tots dos casos, l’any 2009. En aquest 

col·lectiu el pes dels actius és superior al dels ocupats. Pel que fa al tercer grup 

considerat, el de més edat, emergeixen problemes relacionats amb les 

perspectives de futur. Solen ser aturats preocupats per l’estabilitat laboral, sense 

gaire alternatives ocupacionals i amb una jubilació incerta, ja que la precarietat 

laboral afecta les possibilitats de cotitzar. La contradicció en aquest col·lectiu rau 

en el fet que el pes dels aturats augmenta molt més que el dels actius.  

En analitzar el gràfic, s’observa la diferent incidència que té l’edat en el 

pes dels actius i en el dels ocupats. Observant la variació en els períodes 

considerats, es poden establir diverses consideracions: 

· L’ocupació disminueix constantment al grup de fins a 24 anys, és a 

dir, cada cop hi ha menys ocupats en aquest segment d’edat. En 

canvi, els de 25 a 54 anys guanyen pes en el total d’ocupats. Per 

contra, els majors de 54 anys perden pes contínuament, amb 

percentatges molt elevats en el pas del 2009 al 2015. 

· Hi ha una preferència pels treballadors d’entre 25 a 54 anys en el 

mercat laboral de l’àrea. Els de menys de 25 anys es plantegen abans 

alternatives com ara el recolzament familiar (engreixant la 

problemàtica dels ni-nis 56), estudiar o emigrar.  

· El grup de més de 54 anys perd pes contínuament. Aquest grup és el 

més perjudicat pels ERO i les seves expectatives de tornar a trobar una 

feina que els permeti completar una carrera professional són un factor 

més secundari que il·lusionant. Moltes vegades la seva estabilitat 

passa per continuar com estan i pensar en la millor jubilació possible. 

El desencís pesa tant o més en aquest grup que en el dels joves. 

                                                      
56 Es coneix popularment a aquell segment de població jove que ni estudia, ni treballa. Es pot considerar que 

engloba als joves de 18 a 24 anys en aquesta situació. 
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5.3.3 La distribució de l’atur registrat per origen 

L’emigració va ser un dels elements determinants durant els anys de fort 

creixement de l’economia a l’àrea. A partir de 2009 els indicadors de creixement 

van caure i l’emigració va perdre força. Tot i que els fluxos es van aturar, els 

emigrants van continuar a la zona. Les expectatives que la situació canviés 

existien, però a poc a poc el desencant, l’acabament de les ajudes socials i les 

poques alternatives de trobar ocupació van modificar aquest flux.  

L’atur afecta de manera diferent els diversos col·lectius en funció del seu 

origen, i les alternatives per fer-hi front també són diferents. Al quadre 5.10 es 

recull l’evolució de l’atur segons la procedència en tres moments del període que 

estudiem. En primer lloc es distingeix el col·lectiu de desocupats amb 

nacionalitat espanyola dels estrangers. A les files inferiors es mostren les dades 

relatives al estrangers desagregades per grans grups de països: comunitaris no 

espanyols, europeus no comunitaris, magrebins, resta de l’Àfrica, Amèrica 

Central i del Sud, Àsia i altres.57 

Quadre 5.10. Evolució de l’atur registrat per origen 

Mitjana d’aturats 2005 2009 2015 
Var. 05-

09 
Var. 09-

15 

Espanyols 

Estrangers 
21.491 41.556 47.577 93,40 14,50 

3.353 13.903 14.960 314,60 7,60 

Comunitaris no espanyols 

Europeus no comunitaris 

508 4.387 4.322 763,70 -1,50 

422 623 634 47,70 1,80 

Magrebins 1.424 5.513 7.336 287,10 33,10 

Resta de l’Àfrica 

Amèrica Central i 

del Sud 

152 624 599 309,90 -4,10 

742 2.362 1.777 218,60 -24,80 

Àsia 86 362 274 322,90 -24,40 

Altres 21 33 19 59,00 -43,20 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Ocupació de Catalunya 

La primera dada destacable és que, fins a l’any 2009, l’atur va impactar 

amb més força els grups de treballadors estrangers (amb un augment de la 

desocupació del 315%) que els espanyols (amb un augment del 93%). Entre 2009 

i 2015, l’atur també va créixer, però aquest ascens va quedar molt atenuat, en un 

                                                      
57 A la categoria «Altres» s’inclouen els desocupats originaris de països de l’Amèrica del Nord i d’Oceania, així 

com els apàtrides. 
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14,5% per als espanyols i un 7,6% per als estrangers. La variació va ser menor 

perquè molts d’aquests estrangers ja havien trobat alternatives a la caiguda del 

mercat de treball a l’àrea, i els que van quedar-s’hi ho van fer perquè tenien 

opcions d’ocupació.  

Si s’aprofundeix en la procedència, entre 2005 i 2009 l’impacte més fort 

el van patir amb molta diferència els comunitaris no espanyols, que pràcticament 

van multiplicar per nou el nombre d’aturats registrats en només 4 anys. Els van 

seguir els asiàtics, els africans no magrebins i els magrebins, que gairebé van 

quadruplicar el nombre d’aturats del 2005. Per la seva banda, els procedents de 

l’Amèrica Central i del Sud el van triplicar.  

Després d’aquest fort creixement, l’atur va baixar entre 2009 i 2015, i els 

diferents col·lectius van presentar tendències clarament divergents. Mentre que 

els magrebins van continuar patint increments considerables de la desocupació 

(amb un 33%), la desocupació dels comunitaris no espanyols i dels africans no 

magrebins va experimentar retrocessos lleugers del 2%, i el 4%, respectivament, 

i va caure amb força l’atur registrat pels col·lectius d’asiàtics i pels procedents 

de l’Amèrica Central i del Sud. 

Aquestes evolucions diferenciades han comportat canvis en les 

proporcions dels diversos grups sobre el total d’aturats, tal com es posa de 

manifest en els gràfics 5.9 i  

5.10. En primer lloc, s’hi pot observar que el percentatge d’aturats estrangers 

sobre el total va passar del 13,50% al 25,10% entre 2005 i 2009, i posteriorment 

va decréixer lleugerament fins a l’any 2015, quan es va situar per sota del 24%.  

La reflexió que cal fer és que els treballadors estrangers, pràcticament 

nouvinguts en molts casos al mercat laboral espanyol, van trobar ocupació 

principalment en el sector en què les conseqüències de la critica situació de 2008 

van ser més notables, la construcció residencial, i també en l’agricultura. A 

aquesta situació s’hi suma el fet que pertanyien als grups amb menor protecció i, 

per tant, amb un acomiadament més barat. La millora relativa respecte dels 

aturats amb nacionalitat espanyola entre 2009 i 2015 va estar més lligada a 

decisions de buscar un futur en altres territoris que no pas a una millora concreta 

de l’ocupabilitat.  
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Gràfic 5.9. Proporcions dels aturats espanyols i estrangers  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Ocupació de Catalunya 

Una visió més acurada de les proporcions de cada grup de països respecte 

de la desocupació estrangera total mostra el fort pes dels països del Magrib, que, 

a més, van guanyar pes sobre el total fins a concentrar gairebé la meitat del total 

d’aturats registrats l’any 2015 (amb un 49%). El segons col·lectiu per 

importància és el dels comunitaris no espanyols, que van superar els procedents 

de l’Amèrica llatina l’any 2009 i, després de les xifres assolides entre 2009 i 

2015, van passar a representar un 29% del total de desocupats estrangers de la 

província. Els descensos més substancials corresponen als percentatges d’aturats 

originaris de l’Amèrica Central i del Sud —que van passar de representar un 22% 

del total l’any 2005 a un 12% l’any 2009—, i els europeus no comunitaris —que 

van baixar del 13% a un 4%. Cal recordar que aquestes disminucions no es poden 

atribuir a reduccions de la desocupació en el conjunt del període, sinó tan sols a 

un millor comportament relatiu. 
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Gràfic 5.10. Pes dels grups de països sobre l’atur estranger registrat  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Ocupació de Catalunya 

5.3.4 Atur registrat i durada 

La significació de l’atur de llarga durada ja s’ha analitzat quan s’ha valorat la 

importància sectorial de l’atur a partir de les dades de l’EPA. Considerem ara 

l’atur registrat a partir dels inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. Tenint en 

compte la importància d’aquest tipus d’atur i l’amplitud de la mostra, les dades 

de què disposem ens permeten analitzar-ne en més detall la durada.  

El temps que les persones passen a l’atur és un indicatiu de la capacitat de 

l’estructura productiva d’un territori per tornar a ocupar aquells treballadors que 

s’han quedat sense feina. La crisi de 2008 va propiciar dinàmiques pernicioses al 
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respecte. Així doncs, anteriorment es podia pensar que si la durada mitjana de les 

situacions d’atur restava limitada a un període curt de temps, això reflectia 

l’existència d’un teixit econòmic suficientment robust per acollir els treballadors 

que perdien el seu lloc de treball en unes activitats per passar a d’altres.  

Molt probablement, en un context d’aquesta mena el reciclatge dels 

treballadors esdevé una eina vàlida per garantir-ne l’ocupabilitat, ja que això 

permet reubicar-los en altres sectors més dinàmics. En canvi, si les situacions 

d’atur es perllonguen en el temps —tal com està succeint actualment, ja sigui 

perquè els treballadors aturats no tenen les competències necessàries per trobar 

ocupació en els àmbits productius que gaudeixen de més dinamisme o bé per una 

incapacitat generalitzada del teixit productiu per crear llocs de treball nous—, 

existeix un perill evident de crear bosses de persones amb escasses perspectives 

professionals, el capital humà de les quals es deteriora d’una manera lenta, però 

inexorable, igual que s’erosiona paulatinament l’atractiu d’aquest capital humà 

per al mercat de treball.58 

L’evolució de la durada de l’atur mostra tendències oposades entre el 2005 

i el 2009, respecte del període 2009-2015, tal com es fa palès al quadre 5.11. Així 

fins l’any 2009, el creixement de la desocupació es va concentrar en els aturats 

que van patir aquesta situació fins a 12 mesos consecutius. El creixement de 

l’atur de llarga durada, és a dir, aquell que supera els 12 mesos consecutius, 

també va ser considerable, però restava lluny dels percentatges de l’atur amb una 

durada temporal inferior. En canvi, entre 2009 i 2015, el nombre d’aturats de 

curta durada va decréixer, mentre que amb els aturats de llarga durada es va 

produir el fenomen oposat, especialment amb el segment que feia més de dos 

anys que no trobava feina.  

Quadre 5.11. Evolució de l’atur segons la durada  

  
2005 2009 2015 Var. 05-09 Var. 09-15 

Fins a 3 

mesos De 3 a 

6 mesos 

10.834 20.979 18.256 93,60 -13,00 

4.453 11.398 8.949 155,90 -21,50 

3.778 12.117 9.341 220,70 -22,90 

                                                      
58 El problema de la creació d’ocupació és una preocupació mundial. En un informe preparat pel G-20, l’OIT, 

l’OCDE i el grup del Banc Mundial per a la reunió a Melbourne dels ministres de treball d’aquells països —

G20 labour markets: outlook, key challenges and policy responses— es fa notar un dèficit en la creació 

d’ocupació i s’avisa sobre la qualitat de l’ocupació creada. Això genera un bucle que suposa una trava per a 

les possibilitats de recuperació. 
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De 6 a 12 

mesos De 12 a 

24 mesos 

3.026 7.165 9.488 136,80 32,40 

Més de 2 anys 2.753 3.800 16.502 38,00 334,30 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Ocupació de Catalunya 

Aquesta tendència traslladada a la distribució dels aturats segons la durada 

de la desocupació permet apreciar, al gràfic 5.11, com els aturats de llarga durada 

registrats van passar de suposar més d’un 23% sobre el total l’any 2005 a gairebé 

el 42% només deu anys després. Tot i això, és més preocupant constatar que més 

d’un 26% dels aturats registrats fa més de dos anys consecutius que no treballen. 

Aquests percentatges són el resultat d’un enfonsament del model econòmic que 

tants bons resultats va oferir fins a l’any 2007. 

Gràfic 5.11. Distribució dels aturats segons la durada de la desocupació 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Ocupació de Catalunya 

La conseqüència d’això és l’aparició a la província d’una bossa amb més 

25.000 treballadors amb poques perspectives de trobar feina a la zona. Es tracta 

d’un perfil de treballador que majoritàriament ha estat expulsat de sectors com 

ara la construcció i d’algunes activitats industrials, i que es troben en una posició 

competitiva de desavantatge davant d’altres aturats que no tenen tantes dificultats 

a l’hora de recol·locar-se.  
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No disposem de dades que relacionin la persistència de l’atur amb l’edat 

d’aquests treballadors per a la nostra província. Tanmateix, cal tenir en compte 

que les dificultats per accedir a un nou lloc de treball creixen amb l’edat i, per 

tant, la probabilitat de caure en aquests escenaris s’accentua per als segments 

d’aturats per damunt dels 50 anys. Aquesta conclusió és coherent amb el fet que 

la proporció de desocupats de més de 54 anys hagi guanyat un pes considerable 

des de l’any 2005. 

5.3.5 Evolució territorial de l’atur registrat 

De la mateixa manera que l’atur no ha tingut una incidència homogènia en els 

diferents col·lectius poblacionals, tampoc s’ha distribuït de manera homogènia 

pel territori. Així, d’acord amb el quadre 5.12, el nombre d’aturats registrats va 

créixer amb més força a les Terres de l’Ebre que al Camp de Tarragona, 

principalment a causa de la tendència del període 2005-2009, ja que entre el 2009 

i el 2015 els registres de tots dos àmbits es van aproximar més. La major 

dependència de la construcció a les comarques de l’Ebre va determinar aquesta 

evolució diferent. 

Quadre 5.12. Evolució de l’atur per àmbits territorials 

  2005 2009 2015 Var. 05-15 Var. 05-09 Var. 09-15 

Camp de 

Tarragona 
19.865 43.805 48.977 146,55 120,51 11,81 

Terres de l’Ebre 4.979 11.654 13.559 172,32 134,06 16,35 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Ocupació de Catalunya 

En termes d’evolució comarcal, la tendència més negativa va recaure sobre 

el Montsià, que va registrar un creixement del total del període del 234,86%. 

L’ascens de la desocupació al Baix Penedès es va enfilar fins al 194,65%. La 

resta de comarques es van moure en una forquilla de percentatges que va des del 

122,77% de la Conca de Barberà fins al 149,15% del Baix Ebre, amb una única 

excepció, la Terra Alta, que va esdevenir l’única comarca en què els registres 

d’atur no es van duplicar durant el període. Un fet destacable del període 2009-

2015 és que la variació de l’atur va créixer menys en totes les comarques, tot i 

que va continuar augmentant (amb l’excepció del Baix Ebre i la Conca de 

Barberà). 

Quadre 5.13. Evolució de l’atur per comarques  

  2005 2009 2015 Var. 05-

15 
Var. 05-

09 
Var. 09-

15 



Joaquim Margalef Llebaria i Daniel Miravet Arnau 

194 

Camp de 

Tarragona  
      

Alt Camp 1.438 3.289 3.421 137,90 128,72 4,01 

Baix Camp 6.127 12.889 15.096 146,38 110,36 17,12 

Baix Penedès 3.381 8.707 9.962 194,65 157,53 14,41 

Conca de 

Barberà 

Priorat 

527 1.228 1.174 122,77 133,02 -4,40 

219 408 548 150,23 86,30 34,31 

Tarragonès 8.173 17.248 18.776 129,73 111,04 8,86 

Terres de l’Ebre       

Baix Ebre 2.482 8.707 6.184 149,15 250,81 -28,98 

Montsià 1.598 4.557 5.351 234,86 185,17 17,42 

Ribera d’Ebre 

Terra Alta 

623 1.103 1.475 136,76 77,05 33,73 

276 467 549 98,91 69,20 17,56 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Ocupació de Catalunya 

Les dades anteriors fan referència a dades absolutes de desocupació. 

Tanmateix, també és interessant avaluar l’evolució de l’índex d’atur per àmbits 

territorials, comarques i fins i tot municipis. Des del març de 2008 fins a 

l’actualitat, l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 

ha construït sèries de dades desagregades per territoris amb una periodicitat 

trimestral (març, juny, setembre i desembre) a partir de l’atur registrat.59  

L’evolució de les taxes d’atur registral al Camp de Tarragona i a les Terres 

de l’Ebre ha seguit tendències molt semblants, tot i que globalment la incidència 

de la desocupació hagi repuntat lleugerament més al Camp de Tarragona que a 

les Terres de l’Ebre. Tots dos àmbits territorials van partir de taxes properes al 

8% el març del 2008, que van arribar a superar el 22% el primer trimestre de 

l’any 2013. De manera similar, i també a partir d’aquest moment, la incidència 

de l’atur registrat va començar a relaxar-se fins a situar-se al voltant del 17% a 

les Terres de l’Ebre i superant el 18% al Camp de Tarragona el desembre de 

2015. 

                                                      
59 Cal recordar que aquestes taxes d’atur registrades no són directament comparables amb les dades de l’EPA 

per les raons que s’han comentat quan s’ha parlat de l’ocupació. En aquest sentit, les taxes d’atur registrades 

seran sempre inferiors a les de l’EPA, ja que només recullen aquells desocupats que estan registrats a les 

llistes del Servei d’Ocupació de Catalunya. Tanmateix, ofereixen una perspectiva de desagregació territorial 

que no és possible aconseguir amb altres fonts estadístiques. 
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Gràfic 5.12. Evolució de la taxa d’atur registral al Camp de Tarragona i a 

les Terres de l’Ebre. Període 2008-2015 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya 

Segons l’anàlisi per comarques, el Baix Penedès és la comarca que va patir 

una major incidència relativa de la desocupació de tota la província. Cal tenir en 

compte que el març 2008 ja partia dels nivells més elevats, amb un 12,6%. 

Tanmateix, el diferencial amb la resta de comarques, especialment amb les del 

Camp de Tarragona, es va incrementar progressivament fins al punt que la taxa 

d’atur registrat va superar el 29% l’any 2013. Aquesta taxa és molt preocupant si 

es té en compte que al Camp de Tarragona no hi ha cap comarca que arribés al 

22% en cap moment. A partir d’aquest màxim de l’any 2013, es va iniciar un 

procés de disminució de la taxa d’atur, que va arribar al mínim el juny de 2015 

(moment en què al Baix Penedès l’atur registrat va minvar fins al 22,5%). Pel 
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que fa al Tarragonès, el Baix Camp i l’Alt Camp, les tres comarques han seguit 

un comportament molt semblant. La facilitat i comoditat de la mobilitat entre 

aquestes comarques, ja que permeten desplaçaments més àgils per raons de feina, 

hi condiciona la configuració d’un únic mercat de treball. Així, malgrat que 

l’estructura i la capacitat productiva de les tres comarques pugui divergir, els 

moviments dels treballadors d’una comarca a una altra permeten reequilibrar 

l’evolució de la taxa d’atur. El mateix succeeix amb el Baix Ebre i el Montsià, 

on la proximitat afavoreix aquesta evolució conjunta com un únic mercat de 

treball. La taxa d’atur en aquestes dues comarques s’ha mantingut sempre pocs 

punts percentuals per sobre de la de les comarques que conformen l’àmbit central 

del Camp de Tarragona, fet que explica la major incidència de l’atur a les Terres 

de l’Ebre. 

La resta de territoris d’interior van presentar una menor incidència de la 

taxa d’atur registrat. Es tracta de comarques amb més treballadors autònoms i 

amb un pes relatiu superior del sector primari.  

De fet, el diferencial entre les comarques d’interior i la resta s’eixampla 

amb claredat durant els anys de crisi. La incidència relativa més baixa de la 

desocupació es pot explicar, en part, a partir de l’evolució demogràfica del 

territori, ja que la impossibilitat de satisfer les perspectives professionals 

individuals d’un segment de la població —sobretot d’aquelles persones que 

consideren altres perspectives laborals a banda de les que els pot oferir la zona 

immediata— pot suposar directament un canvi d’empadronament cap a altres 

territoris amb un teixit productiu que pugui ser més receptiu a nivells més alts de 

capital humà.  

Un altre aspecte que es desprèn del gràfic 5.12 és el comportament 

estacional de l’atur registrat, que és més acusat al Camp de Tarragona que a les 

Terres de l’Ebre, sobretot per la concentració de l’activitat turística al Tarragonès 

i al Baix Camp. Això suposa l’aparició d’un pic anual d’atur el mes de març de 

cada any al Camp de Tarragona, just abans de l’inici de la temporada turística. 

Les Terres de l’Ebre, tot i tenir un comportament estacional menys pronunciat, 

presenten dos pics d’atur anual a causa no només dels mesos vall en l’activitat 

dels serveis, sinó de les oscil·lacions presents al sector primari. 

Finalment, si es comparen les taxes d’atur registrat per municipis, es posa 

de manifest que el març de 2008 aquesta taxa es trobava entre el 5% i el 10% a 

la majoria de municipis. A més, a 39 dels 131 municipis del Camp de Tarragona 
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encara es van registrar taxes per sota del 5%.60 Aquests últims eren bàsicament 

municipis d’interior de les comarques del Priorat, del Baix Camp i de la Conca 

de Barberà. En aquest sentit, el mapa ja indica la situació desfavorable del Baix 

Penedès pel que fa a l’atur, ja que és l’única comarca on més de la meitat dels 

municipis tenien taxes d’atur registrat superiors al 10% el març de 2008. En el 

cas de les Terres de l’Ebre, la menor taxa d’atur va correspondre a la Ribera 

d’Ebre (per sota del 5%). Aquesta xifra era lleugerament superior a la resta de 

comarques i només superava el 10% a l’Ametlla de Mar i l’Ampolla. 

Gràfic 5.13. Taxa d’atur registrat per municipis (març de 2008) 

        

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i 

Ocupació  de la Generalitat de Catalunya 

Tal com mostren les modificacions dels colors del mapa al gràfic 5.13, el 

desembre de 2015 la situació era molt crítica, tot i que la millora ja es va 

començar a manifestar el 2014. Mentre que el març de 2008 només hi havia dos 

petits municipis amb taxes d’atur registrat per sobre del 20%, aquesta xifra va 

augmentar fins a 35 al 2015. I en 13, a més, la taxa se situava per sobre del 25%. 

Per contra, només quedaven 4 municipis amb un índex de desocupació inferior 

al 5%, i tots pertanyents a zones d’interior. I si el març del 2008 la franja 

majoritària era la del 5% al 10%, el desembre de 2015 hi quedaven 24 municipis, 

i el percentatge predominant va passar a la franja del 10% al 15%.  

                                                      
60 La Canonja encara no havia estat constituïda com a municipi. Per tant, li és assignada la taxa d’atur del 

municipi de Tarragona. 
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L’evolució més desfavorable va tornar a ser la del Baix Penedès, on en 

més de la meitat dels municipis es van registrar taxes d’atur superiors al 20%. 

D’altra banda, es posa de manifest que l’atur incideix més als municipis de costa 

que als d’interior, ja que resulten més atractius en termes d’oportunitats 

potencials de trobar feina i concentren una major proporció de població activa. 

Una aproximació a l’evolució dels municipis amb més població determina 

que el nivell d’atur s’hi va incrementar amb més força que a la resta del territori. 

Dels 15 municipis amb més de 10.000 habitants empadronats l’any 2015, la 

majoria presentaven una taxa d’atur registrat inferior al 10% el març de 2008. 

Així, als dos nuclis més poblats del territori, Reus i Tarragona, la taxa d’atur es 

va situar en el 8,7%, mentre que a d’altres el fre de la construcció es va fer notar 

i va fer que la taxa superés el 10%; per exemple, a Calafell, Torredembarra, Cunit 

i Mont-roig del Camp, on va arribar fins al 16%.  

Les taxes d’atur més elevades es van registrar en municipis on l’activitat 

turística de caràcter estacional és un puntal de l’economia local i on, en aquell 

moment, també ho era la construcció. Les taxes d’atur registrat del quart trimestre 

de 2015 van créixer ostensiblement als municipis amb més població, ja que 

només en 6 dels 15 municipis —Amposta, Reus, Tarragona, Tortosa, Valls i 

Vila-seca— van quedar per sota del 20%. En el cas de Tarragona i Reus, les taxes 

van ascendir al 16,7% i 18,3%, respectivament. Als 9 restants es van situar entre 

el 20% i el 25%, amb l’excepció de Calafell, on la desocupació va escalar fins al 

25,5%. 

En conseqüència, es pot constatar que aquells municipis que van guanyar 

més població entre el 2005 i el 2015 van ser, a la vegada, els que van presentar 

unes taxes d’atur relativament més elevades respecte de les poblacions dels 

àmbits més rurals. És a dir, es dóna la paradoxa que van ser capaços d’atreure 

població, però no van aconseguir generar la suficient ocupació per equiparar les 

taxes d’atur dels municipis menys habitats. Aquest fenomen es pot explicar a 

partir de la configuració dels mercats de treball territorials i dóna coherència a la 

importància de la mobilitat. En aquest sentit, la població continua concentrant-

se, opta per un millor accés als serveis en zones amb major densitat demogràfica 

i mostra una predisposició evident a desplaçar-se diàriament per motius laborals. 
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5.4 Evolució de la contractació 

La contractació és un termòmetre evident de la demanda de treball d’un territori. 

Ara bé, és necessari interpretar-ne correctament les dimensions, atès que aquesta 

ocupació pot tenir vessants qualitatives diferents. La primera que es pot 

considerar és la proporció de contractes indefinits que s’han signat respecte al 

total, ja que són els que tindran expectatives d’allargar-se en el temps i donen 

més seguretat als treballadors i a les empreses. L’altra és el pes de la contractació 

temporal. Al quadre 5.14 se’n mostra l’evolució des de 2005 fins a 2015. 

Quadre 5.14. Evolució de la contractació a la província de Tarragona 
 Març 2008 Març 2015 

  

  

Nombre de contractes Variació des de 2009 Percentatge 

indefinits 

Total Indefini

ts 
Tempora

ls 
Total Indefinits Tempora

ls 
Tarrago

na 
Catalun

ya 

200

5 
271.23

3 
32.707 238.526 129,2

3 
125,0

0 
129,83 12,06 12,81 

200

6 
290.95

7 
45.115 245.842 138,6

3 
172,4

2 
133,82 15,51 16,49 

200

7 
301.83

0 
49.557 252.273 143,8

1 
189,4

0 
137,32 16,42 16,98 

200

8 
252.55

1 
41.138 211.413 120,3

3 
157,2

3 
115,08 16,29 16,89 

200

9 
209.88

2 
26.165 183.717 100,0

0 
100,0

0 
100,00 12,47 13,61 

201

0 
219.76

2 
23.465 196.297 104,7

1 
89,68 106,85 10,68 11,94 

201

1 
221.90

8 
20.943 200.965 105,7

3 
80,04 109,39 9,44 10,89 

201

2 
212.54

2 
23.610 188.932 101,2

7 
90,24 102,84 11,11 13,45 

201

3 
217.44

0 
18.815 198.625 103,

6 
71,91 108,11 8,65 10,86 

201

4 
244.33

8 
21.918 222.420 116,4

2 
83,77 121,07 8,97 11,69 

201

5 
279.79

0 
23.980 255.810 133,3

1 
91,65 139,24 8,57 11,92 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i 

Ocupació  de la Generalitat de Catalunya 

El moment de màxima contractació a la província de Tarragona és l’any 

2007, quan es van ultrapassar els 300.000 contractes en un sol any. Aquesta dada, 

a més, és un 11,3% superior a la de 2005 i segueix el camí de creixement establert 

fins a aquell moment. Cal recordar que el 2007 és el darrer any de creixement de 
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l’ocupació i el primer d’increment de l’atur. A partir d’aquest moment, tots els 

anys presenten un nombre de contractes inferior als de l’any 2005, amb l’única 

excepció de l’any 2015. L’any amb les dades més negatives del conjunt del 

període és el 2009, quan la contractació va caure per sota dels 210.000 contractes. 

El descens respecte del 2005 va ser del 22,6% i de 33,9 punts percentuals respecte 

del moment àlgid del període, l’any 2007. No obstant això, les xifres dels anys 

següents fins al 2013 es van moure en paràmetres lleugerament superiors, tot i 

que no van arribar als 225.000 contractes. L’any 2014 va tenir lloc un increment 

significatiu del nombre de contractes que es va consolidar el 2015. 

Tal com s’ha exposat prèviament, en disminuir el pes de la contractació 

indefinida (que representava un 12,06% l’any 2005), augmenta la precarietat en 

la contractació laboral de la zona. El pes dels contractes indefinits va augmentar 

fins a l’any 2007, quan van arribar al 16,42% del total. A partir d’aquell any i 

fins al 2015, la proporció de contractes indefinits va perdre protagonisme i l’any 

2015 (el darrer any de la sèrie) només van suposar un 8,57% del total, el valor 

mínim de tota la sèrie estadística. La significació dels contractes indefinits en el 

total sempre havia estat baixa, tal com es pot observar al quadre 5.14, però des 

de 2008 va patir una disminució constant que es va aguditzar a partir de 2012, 

coincidint amb la llei de reforma laboral de febrer d’aquell any 61 . Aquesta 

dinàmica és similar al conjunt català, però si la comparem amb el que succeeix a 

Tarragona, es pot observar com la significació de la contractació indefinida al 

mercat laboral de la zona sempre és inferior, i l’any 2015 les diferències van 

augmentar. 

 Des d’una òptica sectorial, es posa de manifest que el comportament de la 

contractació presenta divergències substancials, sobretot pel que fa referència a 

les tendències posteriors a 2007, ja que a partir d’aleshores tots els sectors van 

compartir descensos en la contractació, que van ser més intensos en el cas de la 

construcció. En primer lloc, es pot constatar que en el conjunt del període 2005-

2015 el nombre de contractes creats únicament es va reduir al sector de la 

construcció i, a més, ho va fer d’una manera substancial: en aquest sector, l’any 

2015 es van signar un 70% de contractes menys que el 2005. Aquest descens, a 

més, es va produir de manera progressiva, ja que el 2009 el descens respecte del 

2005 era del 45%, i la caiguda del 2015 respecte del 2009 també va ser del 45%.  

La contractació al sector serveis l’any 2009 es va reduir al voltant d’un 

18% respecte del 2005. L’any 2015, la xifra de 2009 es va superar en un 6,3%, 

                                                      
61 Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, publicat el 

dia 11 de febrer al BOE. Va entrar en vigor l’endemà de publicar-se.  
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gràcies a la recuperació que va experimentar en el darrer tram de la sèrie, 

principalment en l’ocupació temporal. Finalment, els forts creixements de 

l’agricultura i la indústria entre el 2009 i el 2015 van impulsar la contractació, 

l’any 2015, a un 62% per sobre de la xifra de 2005 —en el cas de l’agricultura— 

i a un 110% —en el cas de la indústria. Tanmateix, aquests increments tan 

considerables només eren el reflex de la temporalitat, que es va disparar en 

aquests dos sectors. Així, els contractes indefinits en l’agricultura van passar de 

representar un 13,4% del total a un 3,7%, mentre que la caiguda en la indústria 

va ser la més gran en punts percentuals, ja que va partir d’un 19,6% l’any 2005 i 

va disminuir fins al 6,6%.  

S’observa un fenomen un tant contradictori al que succeïa abans de 2008, 

quan els màxims de contractació temporal eren el resultat de l’activitat de la 

construcció i els serveis, mentre que en la indústria l’ocupació es comportava de 

manera més estable. En aquests moments, la temporalitat en la indústria esdevé 

un element a considerar si es té present les condicions que suposa sobre 

l’expansió del sector. 

Tal com s’observa al gràfic 5.14, el nombre de contractes va caure a partir 

de 2007 i es va mantenir en mínims des de 2009 fins a 2013. En establir la relació 

entre el nombre de contractes i el d’ocupats s’observa el descens dels contractes 

i la caiguda dels ocupats. Els dos indicadors van remuntar a partir de 2013, però 

ho va fer amb molta més força la contractació que l’ocupació. Això indica un 

augment de la contractació temporal, que es reflecteix al gràfic en l’eix de 

l’esquerra amb l’increment en el nombre de contractes pels ocupats anuals. 

Gràfic 5.14. El nombre de contractes i d’ocupats* 

 
 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
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  Contractes   Ocupats   Relació Contractes/Ocupats  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i 

Ocupació  de la Generalitat de Catalunya i l’EP  
*Relació contractes/ocupats en eix de la dreta. 

És manifest que el model productiu de la zona té una sèrie de 

particularitats, entre les quals destaca el fet que el sector turístic hi té un paper 

clau, si bé aquesta no n’és l’única causa. Així, si s’analitza la proporció dels 

contractes indefinits per les diverses províncies catalanes (gràfic 5.16), 

s’aprecien diferències notòries. Pel que fa a Girona —amb un pes del turisme 

igual o superior al de la zona—, els contractes indefinits, tot i ser baixos, són 

percentualment superiors als de Tarragona. El mateix succeeix amb Barcelona, 

mentre que la dinàmica de la zona té unes variacions molt similars a les de Lleida. 

En aquest darrer cas, la significació de l’agricultura i l’ajust de la indústria —

sobretot la intensiva en mà d’obra— i serveis utilitzen la temporalitat com a 

forma dominant de contractació. 

5.5 El capital humà 

El capital humà és un tema cabdal, especialment en un context en què comencen 

a sorgir veus que alerten dels riscos de l’automatització que poden afectar als 

treballadors menys qualificats. Arntz i altres (2016) afirmen el següent:62  

«En els últims anys hi ha hagut un ressorgiment de les preocupacions 

que l’automatització i la digitalització podrien donar lloc a un futur 

sense feina. El debat ha estat impulsat per estudis fets als EUA i a 

Europa amb l’argument que una part substancial de llocs de treball 

està “en risc d’informatització”. Aquests estudis segueixen 

l’enfocament proposat per Frey i Osborne (2013) que la tecnologia pot 

portar a terme l’automatització de l’ocupació base, és a dir, les 
ocupacions d’una sola tasca.» 

L’esmentat estudi estima la incidència d’aquesta automatització, a partir 

d’un enfoc basat més en tasques que en ocupacions base, i assenyala: «En 

general, ens trobem que, de mitjana, als 21 països de l’OCDE un 9% dels llocs 

de treball són automatitzables». 

El capital humà del territori és un factor clau a l’hora de determinar-ne 

l’estructura productiva. És essencial per a la competitivitat d’un territori que les 

                                                      
62 Arntz, M. (ZEW Mannheim and University of Heidelberg), Gregory, T. (ZEW Mannheim); Zierahn, U. 

(ZEW Mannheim). The risk of automation for jobs in OECD countries: A comparative analysis. OECD 

Social, employment and migration, 2016. 
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empreses puguin disposar de treballadors amb les qualificacions necessàries per 

ajustar-se als seus processos productius. Les dades del cens referides al nivell 

d’estudis de la població permeten aproximar aquesta qüestió, tot i que les darreres 

dades disponibles fan referència a 2001 i 2011. Al quadre 5.15 es mostra el 

desglossament per comarques d’aquestes dades.  

En primer lloc, al quadre s’aprecia un creixement ostensible del nivell 

formatiu en només deu anys. Així, en el conjunt de la província s’ha passat d’un 

19,9% a un 27,8% de població amb l’educació secundària no obligatòria. Pel que 

fa als estudis superiors, el percentatge passa del 10% al 16,7%. Lògicament, 

aquests guanys van en detriment del pes relatiu de les persones que només han 

completat, com a màxim, l’educació obligatòria, que cauen prop de 16 punts. 

Aquesta evolució s’emmarca dins del procés natural de reemplaçament 

d’aquelles persones de més edat amb un nivell de qualificació i formació 

relativament baix per noves cohorts de població amb un nivell d’estudis molt més 

elevat.  

Quadre 5.15. Nivell d’estudis de la població de 10 anys o més.   

Distribució percentual 

  

  

 
2001  

2011  

Educació 

obligatòria(

1) 

Educació 

secundària(

2) 

Educació 

terciària(

3) 

Educació 

obligatòri

a 

Educació 

secundàri

a 

Educaci

ó 

terciària 

Alt Camp 71,40 19,30 9,30 58,00 26,20 15,80 

Baix Camp 69,50 20,00 10,50 54,40 28,00 17,60 

Baix 

Ebre 

Baix 

Pened

ès 

73,90 17,60 8,50 62,50 24,40 13,00 

71,30 20,20 8,50 57,60 29,90 12,50 

Conca de 

Barberà 

Montsià 

72,10 18,90 9,00 58,50 27,30 14,20 

77,90 15,50 6,60 63,70 24,90 11,40 

Priorat 73,30 17,80 8,90 63,00 23,70 13,20 

Ribera 

d’Ebre 

Tarragonès 

73,30 18,40 8,30 60,20 27,20 12,70 

64,40 22,90 12,70 48,60 29,60 21,80 

Terra Alta 

Camp de 

Tarragona 

80,60 13,70 5,70 69,70 21,10 9,20 

68,00 21,10 10,90 53,10 28,70 18,20 
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Terres de 

l’Ebre 
75,80 16,60 7,50 63,20 24,70 12,10 

TOTAL 70,10 19,90 10,00 55,50 27,80 16,70 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 
(1) Inclou primària incompleta, estudis primaris i secundària obligatòria. 
(2) Inclou cicles formatius i secundària no obligatòria. 
(3) Inclou diplomatures, llicenciatures i graus. 

En l’àmbit territorial, es constata que l’educació secundària no obligatòria 

guanya un pes equiparable a les Terres de l’Ebre i al Camp de Tarragona, però 

s’eixampla el diferencial relatiu en l’educació superior. Al Camp de Tarragona, 

aquest percentatge va passar del 10,90% al 18,20%, mentre que a les Terres de 

l’Ebre la proporció va passar del 7,50% al 12,10%.  

Pel que fa a l’àmbit comarcal, es poden apreciar els mateixos patrons. 

Mentre que l’any 2001 només hi havia tres comarques amb un percentatge de 

població del 20% amb la secundària obligatòria completada (Tarragonès, Baix 

Camp i Baix Penedès), aquest percentatge es va superar en tots els territoris l’any 

2011. Un fet similar va tenir lloc amb els estudis universitaris, ja que l’any 2001 

només el Tarragonès i el Baix Camp estaven per sobre del 10%, i el 2011 

únicament la Terra Alta estava per sota d’aquest llindar. Cal afegir que, tot i els 

increments generalitzats, les dades comarcals recolzen la idea que està creixent 

la bretxa de qualificacions entre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Les 

tres comarques on el percentatge de persones amb estudis superiors excedia el 

15% l’any 2011 es localitzen en l’àmbit central del Camp de Tarragona i eren, 

per aquest ordre, el Tarragonès, el Baix Camp i l’Alt Camp. No només això, sinó 

que la quarta i la cinquena amb percentatges més alts (la Conca de Barberà i el 

Priorat) també pertanyien al Camp de Tarragona. Cal arribar a la sisena posició 

relativa per trobar el Baix Ebre. 

La lectura que s’ extreu de l’anàlisi del capital humà al territori és que, 

efectivament, s’ha incrementat notòriament. Tanmateix, aquesta expansió s’està 

produint a velocitats diferents (és molt més lenta a les Terres de l’Ebre). D’acord 

amb les teories econòmiques que relacionen capital humà i productivitat, és 

necessari disposar de les qualificacions i competències necessàries per garantir 

el correcte desenvolupament de la productivitat dels centres productius. Per tant, 

sota aquesta òptica, els processos d’aquest tipus poden arribar a erosionar la 

potencialitat d’implantació d’activitats de major valor afegit al territori a causa 

de la manca d’accés a la dotació de capital humà que requereixen per dur-se a 

terme. 
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En aquest sentit, el desenvolupament territorial de la zona pot quedar 

limitat si aquelles persones amb un nivell educatiu més alt no retornen a les seves 

comarques d’origen un cop han completat els seus estudis. La conseqüència pot 

ser un cercle viciós que impliqui que si el territori no demana treballadors amb 

un cert nivell de qualificació, aquelles persones que el posseeixin l’abandonin a 

la recerca d’oportunitats professionals en consonància amb el seu nivell formatiu.  

A l’hora d’analitzar el capital humà de l’àrea també hem utilitzat la base 

de dades de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques,63 que conté dades 

del capital humà de les diverses províncies i comunitats espanyoles des de 1973. 

Al gràfic 5.15 es detalla la valoració a partir de l’any 2000 i s’estableix una 

comparació entre el total català, l’espanyol i el de la zona.  

La lectura del gràfic indica que el capital humà de la població en edat de 

treballar equival tantes vegades a un treballador tipus molt concret (home menor 

de vint anys sense estudis o primaris incomplets). Com més gran sigui 

l’indicador, major és el capital humà que podem atribuir en aquest cas a la 

població en edat de treballar. L’indicador per a Tarragona és inferior a les 

mitjanes espanyola i catalana, que tenen xifres similars.  

  

                                                      
63 Fundación Bancaja e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Capital Humano en España 

y su distribución provincial. Enero de 2014. Base de dades disponible a Internet: 

<http://www.ivie.es/es/banco/ caphum/series.php>. 
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Gràfic 5.15. Valor per càpita del capital humà en la població en edat de 

treballar 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ivie 

L’index de la zona es trobava en el lloc vint-i-quatre de la llista de les 

províncies espanyoles i Ceuta i Melilla, i en la tercera posició de les quatre 

províncies catalanes. L’any 2006 va retrocedir fins al lloc trenta (superat per les 

altres tres províncies catalanes) i va continuar disminuint fins a posicionar-se al 

lloc trenta-tres l’any 2013. En aquest any continuava superat —a més distància— 

per les altres tres províncies catalanes i per la veïna Castelló. 

Tal com s’ha comentat anteriorment, en un període relativament breu de 

només deu anys, s’ha millorat molt en formació, però aquest indicador més técnic 

sobre el capital humà de la zona ens situa per sota d’altres llocs propers. Això 

assenyala disfuncionalitats en la formació i també en l’estructura productiva de 

la zona, que mostra una dualitat no solament en el seu funcionament, mercat de 

treball, formació i producció, sinò també en la utilització dels recursos humans. 
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5.6 Perspectiva global del mercat de treball del 

territori 

El mercat de treball del territori ha estat empès amb força per la inèrcia del cicle 

econòmic. D’aquesta manera, l’any 2007 ja es va detectar un primer refredament 

de la demanda de treballadors, que no va ser capaç d’absorbir els increments de 

la població activa que es van continuar produint a partir de 2008, la demanda de 

treball per part de les empreses directament s’ensorra, mentre que la quantitat de 

persones disposades a treballar continua augmentant, tot i que a un ritme més 

pausat, fins a l’any 2011. Aquesta combinació de factors dispara la taxa d’atur, 

que l’any 2007 va arribar a estar a prop del 5%, és a dir, a punt d’assolir el nivell 

d’atur friccional i, per tant, a tocar de la plena ocupació teòrica. Tanmateix, el 

primer trimestre de 2013, quan es van assolir les pitjors taxes de desocupació de 

l’EPA, la taxa d’atur va arribar a superar el 29%. 

Tot plegat és el reflex de la crisi d’un model productiu i, fins aleshores, de 

creixement econòmic que, certament, proporcionava increments del PIB gens 

menyspreables, però que no eren el resultat d’incrementar el nivell de 

productivitat de les empreses, sinó de la introducció de més força de treball en el 

teixit productiu.  

Aquesta fórmula va funcionar raonablement bé, alimentada per una forta 

demanda interna molt centrada en la construcció residencial i els fluxos 

monetaris que implicaven les compres de segones residències (sovint per part de 

persones no residents a la zona). Fins a l’esclat de la recessió, el dimensionament 

del mercat de treball creixia cada any gràcies, d’una banda, a l’arribada de mà 

d’obra estrangera, i de l’altra, a la progressiva incorporació de dones que 

augmentaven la participació femenina en la producció. També ho feia per 

l’abandonament prematur dels estudis per part d’una proporció important de 

joves atrets pels generosos salaris que proporcionava el fet d’ocupar un lloc de 

treball, tot sovint no massa qualificat.  

L’ any 2009, la situació es va modificar de cop: no hi havia demanda en el 

mercat laboral, la venda de béns i serveis impulsada per uns compradors molt 

endeutats es va aturar, i la producció, també. Al marge de les fallides d’empreses 

que això va originar, la contractació laboral va disminuir notablement, la 

precarietat va augmentar i l’atur es va disparar, ja que es va mantenir la població 

activa.  

La situació va començar a canviar passats sis anys, i el mercat de treball 

va tornar a demandar treballadors, mentre que la població activa des de 2011 ha 
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iniciat un lent, però progressiu descens. A causa de la manca d’expectatives 

laborals, part de la població immigrada va tornar als seus països d’origen i, a la 

vegada, part de les cohorts dels potencials treballadors més joves van optar per 

allargar la seva educació amb l’expectativa de poder competir en millors 

condicions en un futur proper. La conseqüència va ser una reducció de la taxa 

d’atur, que el tercer trimestre de 2015 va arribar a situar-se per sota del 21%, tot 

i que aquesta xifra és quatre punts superior a la catalana.  

El sector serveis és el responsable principal del capgirament de la 

tendència negativa i pren un major protagonisme en una economia que cada cop 

està més i més terciaritzada. En termes d’ocupació, els serveis donen feina a més 

de tres quartes parts dels treballadors del territori, després que la construcció 

abandonés el rol de motor econòmic que permetia oferir abundants llocs de 

treball en funció de les noves promocions residencials. En aquest nou escenari, 

s’aprecia que l’estacionalitat de l’ocupació pren una rellevància superior a l’etapa 

prèvia a la crisi econòmica, i això afavoreix notables oscil·lacions de les variables 

que recullen l’evolució del mercat de treball: població activa, ocupació i atur. El 

resultat és que l’increment de la contractació dels darrers anys s’assenta 

principalment sobre contractes precaris, ja que la temporalitat dels contractes 

s’ha incrementat ostensiblement.  

El context econòmic actual presenta molts interrogants que afecten 

directament l’evolució del mercat de treball. En primer lloc, sembla que es 

consolida una recuperació de l’activitat que es trasllada a la demanda de 

treballadors. Ara bé, els ajustos del model després de la crisi que comença a 

quedar enrere recullen els aspectes bàsics de la situació anterior, ja que supleixen 

l’esforç d’un sector com la construcció —intensiu en factor treball— amb un 

increment de dimensió del sector serveis, però sempre centrat en activitats que 

es caracteritzen per la competència en preus, que són intensives en el factor 

treball i d’un valor afegit relativament modest. Per tant, no s’identifiquen canvis 

destacables en la direcció del teixit productiu ni del mercat de treball, sinó que 

s’aposta per buscar sectors que puguin continuar oferint el que la construcció ja 

no està en disposició de fer.  

Aquests sectors que necessiten molts treballadors per al seu correcte 

funcionament han permès una disminució progressiva del nombre de persones 

que declaren desitjar treballar i no poder. A la vegada, però, una activitat 

productiva que competeix preferentment en preus amb ajustos de costos, 

principalment del laboral, no pot oferir salaris elevats que repercuteixin 

positivament en el consum intern. A més, aquests sectors presenten limitacions a 



L’abans i el després de la crisi de 2008 a l’economia de Tarragona 

209 

l’hora de poder absorbir el capital humà que surt de les institucions educatives. 

El perill que sorgeix en escenaris d’aquesta tipologia és que els individus més 

joves i normalment més preparats tenen una elevada propensió a cercar feina en 

altres llocs, com ja han fet molts fins ara, en no poder trobar un lloc de treball 

prou satisfactori en termes d’adequació al seu nivell educatiu i a les seves 

expectatives a l’àrea.  

La paradoxa és que en aquest procés recessiu, la destrucció d’ocupació va 

acompanyada de millores globals de la productivitat, mentre que en moments de 

creixement, la productivitat cau per la incorporació massiva de nous treballadors, 

sobre els quals recau l’impuls de l’activitat. Així, cal subratllar que en un període 

d’ajust de costos i de descens de la producció, augmenta la productivitat. 

En el futur, a curt i mitjà termini, cal esperar una consolidació de les 

tendències de recuperació del mercat de treball, en un procés que necessita encara 

uns quants anys més per cloure’s i que corre el risc d’allargar-se en el temps si 

es produeixen tensions en els mercats financers o de béns i serveis. A mitjà 

termini, cal esperar per veure quin és el paper futur dels diversos sectors 

productius en el nou esquema, ja que els experts vaticinen l’adveniment de 

profundes transformacions en un horitzó relativament curt de temps a causa de 

les dinàmiques relatives a l’explosió de la robotització i el big data, que ha de 

reconfigurar a gran velocitat les dinàmiques en els processos productius. El que 

seria desitjable, com ho és per a tothom que plantegi creixements econòmics a 

mitjà termini, és que la configuració d’aquests es basi en l’increment progressiu 

de la competitivitat.  

Aquest increment de la competitivitat permetria garantir en un futur la 

retenció del talent del territori i la maximització de les oportunitats de 

retroalimentació d’aquest talent. Tanmateix, per a això són necessàries unes 

dinàmiques d’inversió que costa preveure a mitjà termini per a la zona. 



 

 

 



 

211 

6. Les possibilitats d’inversió dels sectors 

protagonistes de l’economia de l’àrea 

El creixement econòmic en un territori es fonamenta en mecanismes d’acumulació 

prèvia que poden derivar d’una inversió d’origen endogen o exogen. La inversió 

endògena és aquella que el territori és capaç de generar per si mateix sense la 

necessitat de recórrer a la inversió externa, mentre que la inversió exògena depèn de 

les inversions realitzades des d’altres territoris.  

La interrelació d’aquests dos aspectes indica un tipus de creixement o un altre, 

en el sentit que els processos d’inversió exògena s’assenten en un territori més per 

les possibilitats de retorn que ofereix que no pas com una continuació del creixement 

tradicional de la zona. La realitat és que a l’àrea estudiada els dos mecanismes 

d’inversió s’interrelacionen, cosa que és lògica en una economia oberta com aquesta, 

i aquestes inversions —ja siguin locals o foranes — no comporten gaires diferències, 

ja que el desenvolupament econòmic està ben assentat. 

Hi ha una relació molt forta entre estoc de capital, acumulació, inversió i 

producte interior brut. Aquesta relació es nota especialment si s’analitza al llarg del 

temps. El gran augment de l’estoc de capital a Espanya es va produir a partir de la 

dècada de 1960. En un procés continuat d’acumulació i inversió, l’estoc de capital 

va augmentar en una magnitud important: a tall d’exemple, el valor de l’estoc de 

capital de 2010 a Catalunya equivalia al del conjunt espanyol de l’any 1964, i el 

mateix 2010 a Tarragona —on l’any 1964 aquest valor era inferior, en termes per 

càpita, al de les províncies catalanes i constituïa el 72,81% de la mitjana catalana— 

representava el 108,39% de la mitjana catalana i se situava per sobre del de les altres 

províncies catalanes.64 

L’augment de l’estoc de capital a la zona va ser important i va seguir una 

doble pauta amb, d’una banda, inversions endògenes —motivades per la tradició de 

l’activitat en el territori i per empreses creades a partir dels residents de l’àrea—, i 

de l’altra, inversions exògenes —com a conseqüència de decisions externes que van 

veure possibilitats productives a partir de l’estoc de capital existent a la zona i que, 

per això, van decidir invertir-hi. Aquesta diferència, però, no vol dir que les 

endògenes tinguin més possibilitats de reinvertir l’acumulació que les exògenes, ja 

                                                      
64 Mas Ivars, M.; Pérez García, F.; Uriel Jimenez, E. (Direcció) Inversión y stock de capital en España (1964-2011). 

Evolución y perspectivas del patrón de acumulación. Informes 2013. Economía y Sociedad. Fundación BBVA, 

Bilbao, 2013. 
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que els centres de decisió es troben en llocs diferents. De fet, hi ha molts exemples 

d’internacionalització d’empreses inversores de manera endògena en un territori, i 

també a l’inrevés. 

La dinàmica inversora ha generat diferències en l’estructura productiva dels 

territoris que configuren la demarcació provincial de Tarragona. Això es tracta en 

aquest capítol, tot i que el tema central és l’anàlisi de si els mecanismes 

d’acumulació estan prou assentats a la zona per permetre una inversió continuada 

que faci possible que l’estoc de capital segueixi augmentant i que potenciï el PIB.  

Un dels factors clau que promouen aquesta acumulació de recursos és la 

inversió, que, en part, està molt lligada a les dinàmiques que propicien les economies 

d’aglomeració. Glaeser65 aporta una perspectiva àmplia d’aquesta importància, que 

a la zona no ha decaigut en els darrers anys. En aquest àmbit, a la província de 

Tarragona, existien profundes sinergies d’aglomeració pel que fa, sobretot, al 

turisme i a la indústria petroquímica,66 sectors productius que tenien una major 

capacitat d’acumulació i inversió, que disposaven d’un bon estoc de capital 

productiu i que estaven interessats en la millora de la productivitat global. 

Abans d’entrar en l’anàlisi de cada un dels sectors, hi ha un doble aspecte a 

ressaltar. El primer relatiu a l’estoc de capital: l’any 2010 al conjunt d’Espanya 3,50 

unitats d’aquest estoc de capital van representar una unitat de PIB; a Catalunya, 3,28, 

cosa que indica una productivitat superior d’aquest capital acumulat, i, en canvi, a 

Tarragona la ràtio estava en 4,25.  

Així doncs, l’estoc de capital existent a la zona tenia una capacitat de generar 

PIB molt inferior a la d’altres llocs. Això es devia a la seva composició, ja que la 

significació del sector de l’habitatge i la construcció tenia un paper 

proporcionalment superior en la composició d’aquest estoc de capital. L’ altre 

aspecte que cal considerar és l’evolució a la baixa de la inversió a partir del 2008, ja 

que l’any 2009 a Espanya la inversió privada va disminuir un 20% (i els altres anys 

es va mantenir negativa) i la pública inicialment es va mantenir, però el 2012 va 

caure un 50%.67 Aquesta situació també es va donar a Tarragona.  

Per concretar aquests aspectes, s’analitzen tres sectors d’activitat essencials 

en aquesta dinàmica d’acumulació a la zona (el turisme, la construcció i la química) 

                                                      
65 Glaeser, Edward L. Agglomeration Economics. The University of Chicago, Chicago, 2010, p. 1. 

66 El sector de la construcció, que també s’analitza en aquest capítol, ha estat un dels màxims protagonistes del 

període. Tot i no funcionar basant-se en la lògica de les economies d’aglomeració, ha estat un actor clau sobre el 

qual han recaigut tant la màxima acceleració de l’activitat econòmica com el seu desplomament més sobtat. 
67 Mas Ivars, M.; Pérez García, F.; Uriel Jimenez, E. (direcció). Inversión y stock de capital en España (1964-2013).  

La salida de la crisis. Fundación BBVA (Documentos de Trabajo 1), Bilbao, 2015.  
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mitjançant la valoració de la seva realitat abans i després de la crisi del 2008, i com 

aquesta en pot condicionar les perspectives futures. Per tant, aquest capítol té per 

objecte examinar si realment s’han donat les condicions requerides en l’evolució 

d’aquests sectors productius per tal de crear els recursos necessaris que permetin 

continuar aquesta acumulació, d’una banda, i assentar les bases de futures inversions 

i d’un creixement econòmic sostingut i sostenible en el temps, de l’altra.  

6.1 El sector turístic 

El sector turístic és un dels principals motors econòmics de la província de 

Tarragona. El territori configura allò que es pot considerar una concentració turística 

en un continu urbà. En conseqüència, mereix un apartat a banda per tal de recollir-

ne l’evolució en els darrers deu anys.  

El turisme té un gran efecte d’arrossegament sobre altres activitats de la zona, 

ja que no sols afecta les activitats estrictament lligades a l’hoteleria i la restauració, 

sinó que el seu efecte multiplicador s’ estén força a la resta de serveis, que han 

d’atendre les necessitats dels visitants durant la seva estada. D’altra banda, és un 

sector clarament definit per l’estacionalitat. Aquest darrer element condiciona en 

bona mesura el comportament del mercat de treball, cosa que afavoreix una ocupació 

caracteritzada per discontinuïtats evidents. En aquest sentit, desestacionalitzar 

progressivament aquesta activitat esdevé un repte si es vol assolir un comportament 

més estable del conjunt de l’economia. 

El sector ha experimentat canvis per adaptar-se a les seves dinàmiques 

globals, tot i que el model continua sent de sol i platja, que té un creixement més 

condicionat no solament per les preferències dels visitants, sinó també pel menor 

ritme de penetració d’aquest tipus d’oferta en el creixement del sector en l’àmbit 

global. Per iniciar l’anàlisi de la significació d’aquesta activitat a la zona, és 

interessant fer una reflexió sobre la realitat econòmica i empresarial del sector a 

l’àrea durant la primera dècada del segle xxi: 

«En la primera dècada del nou segle el turisme s’ha convertit en un sector 

econòmic amb interessos importants que representa una aportació en el 

valor afegit relativament superior al de la mitjana espanyola i fins i tot 

catalana, amb uns efectes comptables estimats propers al 13% del de la 

zona. Ha creat un empresariat integrat en la idea d’economia global i amb 

uns mecanismes d’acumulació a partir dels excedents de la mateixa 
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activitat que actuen sense complexos al costat d’inversions externes en 

nous projectes.»68  

6.1.1 La demanda i els seus canvis 

El nombre de viatgers és una variable bàsica de la demanda a l’hora d’avaluar 

l’evolució del sector i les pernoctacions són l’element fonamental si es vol tenir una 

imatge global de la seva activitat, ja que indica el nombre de nits totals que els 

visitants romanen al territori. Al quadre 6.1 es recullen les dades facilitades per 

l’Observatori del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci (PCT)69 des de 2006 

fins a 2014. 

Des de l’any 2006, totes les tipologies d’allotjament, amb l’excepció dels 

càmpings, van perdre pernoctacions. En termes globals, es va passar de 21,4 milions 

de pernoctacions l’any 2006 a 18,6 milions l’any 2014, una caiguda del 13,1% en 

total. Ara bé, els descensos no es van distribuir equitativament: mentre que, durant 

el període analitzat, els càmpings van guanyar un 3% de pernoctacions, les 

pernoctacions en els establiments hotelers i de turisme rural es van reduir en un 

13,6% i un 12,9%, respectivament. No obstant això, el descens més significatiu 

correspon als apartaments turístics, amb una reducció del 39,2%.  

Entre els anys 2006 i 2009 es van produir descensos notables de les 

pernoctacions en establiments hotelers, càmpings i apartaments turístics després dels 

augments del 2006 i el 2007. En el primer cas, la disminució és de 19,5 punts 

percentuals, en el segon és de 10,8, i en el tercer, la magnitud del decrement és de 

24,6. Per contra, les pernoctacions en allotjaments rurals van créixer 8 punts fins al 

2009. A partir del 2009, tant els establiments hotelers com els càmpings van 

començar a guanyar visitants; per tant, l’any 2009 va ser el punt més baix de tota la 

sèrie per a aquestes tipologies d’allotjament.  

Els creixements durant aquest període de cinc anys van ser del 3,3% i del 

14,1%, respectivament. Les pernoctacions en allotjaments rurals, que havien crescut 

fins al 2009, van començar a caure el 2010 i encara ara es troben lluny de presentar 

                                                      
68 Margalef, J. Una visió econòmica del llarg segle XX al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Publicacions 

URV (Quaderns del Camp, 4), Tarragona, 2012, p. 401. 

69 El Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci va ser impulsat l’any 2006 per la Universitat Rovira i Virgili, 

l’Ajuntament de Vila-seca i la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona 

(FEHT). En la seva pàgina web (www.pct-turisme.cat) indica que «és un òrgan compartit de coordinació i gestió 

de la recerca, la formació, la innovació i el desenvolupament empresarial, que sorgeix de l’oportunitat de 

col·laboració entre els agents públics i privats d’una de les zones del litoral mediterrani amb una major orientació 

al turisme». 

http://www.urv.cat/
http://www.urv.cat/
http://www.vila-seca.cat/es/home
http://www.vila-seca.cat/es/home
http://aeht.es/
http://aeht.es/
http://aeht.es/
http://aeht.es/
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signes de recuperació, ja que entre el 2009 i el 2014 van registrar una caiguda del 

24,2%.  

Quadre 6.1. Evolució de les pernoctacions a la província de Tarragona  

(dades totals anuals en milers) 

 Total anual 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Establiments 

hotelers 
10.948 11.156 10.476 9.161 9.610 9.762 9.672 9.501 9.463 

Càmpings 6.499 6.636 6.427 5.868 5.986 6.307 6.755 6.987 6.696 

Apartaments 

turístics 
3.828 3.322 3.367 3.071 3.011 2.963 2.979 2.949 2.329 

Allotjaments 

rurals 
138 148 111 150 167 153 131 118 120 

Total 21.414 21.262 20.381 18.251 18.774 19.185 19.538 19.556 18.609 

Base 100 

(2009=100) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Establiments 

hotelers 
119,5 121,8 114,4 100 104,9 106,6 105,6 103,7 103,3 

Càmpings 110,8 113,1 109,5 100 102 107,5 115,1 119,1 114,1 

Apartaments 

turístics 
124,6 108,2 109,6 100 98 96,5 97 96 75,8 

Allotjaments 

rurals 
92,0 98,7 74,3 100 111,7 101,9 87,4 79,1 80,1 

Total 117,3 116,5 111,7 100 102,9 105,1 107,1 107,2 102 

 Distribució 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Establiments 

hotelers 
51,1 52,5 51,4 50,2 51,2 50,9 49,5 48,6 50,9 

Càmpings 30,4 31,2 31,5 32,2 31,9 32,9 34,6 35,7 36,0 

Apartaments 

turístics 
17,9 15,6 16,5 16,8 16 15,4 15,2 15,1 12,5 

Allotjaments 

rurals 
0,6 0,7 0,5 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del PCT 

És cert que, en el cas dels establiments hotelers, l’estadística assenyala que 

les pernoctacions encara no han assolit els nivells previs al sotrac de la crisi. Tot i 
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així, es constata una recuperació. Els càmpings van ser els que millor van suportar 

la crisi i els que van demostrar una millor evolució de la demanda al llarg del període. 

En el cas dels apartaments turístics70 i l’allotjament rural, les tendències no permeten 

ser optimistes.  

L’ explicació de les evolucions dispars de les pernoctacions en cada tipus 

d’establiment es pot trobar en les diferents elasticitats-renda de la demanda, és a dir, 

en la sensibilitat diferenciada de cada producte turístic davant de canvis en la renda 

disponible dels demandants potencials.  

Cal tenir en compte que les vacances d’estiu són un producte de consum al 

qual les famílies —sempre que poden— són contràries a renunciar, especialment si 

es comparen amb les escapades de cap de setmana (per a les quals els allotjaments 

rurals tenen més protagonisme). Ara bé, el fet de no renunciar-hi no significa que 

els visitants no puguin optar per productes amb un cost inferior, ja sigui reduint els 

dies d’estada, ja sigui optant per altres ofertes més ajustades al seu pressupost, com 

ara els càmpings, cosa que explicaria el creixement de la demanda en aquest mercat.  

Aquestes evolucions van tenir un impacte destacable en el pes de cadascuna 

de les tipologies d’allotjament. Els hotels es van mantenir com la tipologia 

dominant, tot i passar de 10,9 a 9,5 milions de pernoctacions entre els anys 2006 i 

2014. Això va representar un lleuger descens de dues dècimes de punt (del 51,1% al 

50,9%) en el pes sobre el total de les pernoctacions. L’evolució positiva dels 

càmpings, que van passar de 6,5 a 6,7 milions de pernoctacions, els va permetre 

incrementar la seva proporció sobre el total (del 30,4% al 36%). A l’altre cantó de 

la balança hi havia els apartaments turístics, amb una caiguda dels 3,8 als 2,3 milions 

de pernoctacions. La seva quota sobre el total se’n va ressentir i va caure del 17,9% 

al 12,5%. El pes dels allotjaments rurals era molt modest i es va mantenir en el 0,6%, 

oscil·lant sempre entre les 100.000 i les 200.000 pernoctacions. 

El quadre 6.2 recull l’evolució de la distribució de les pernoctacions segons 

els principals orígens dels visitants en els establiments hotelers i els càmpings, que 

són dos elements essencials de l’oferta. Les dades posen de manifest que la crisi va 

afavorir una substitució progressiva de part del turisme nacional per turisme 

internacional en els hotels.  

                                                      
70 Pel que fa als apartaments turístics, tot i que darrerament s’ha donat una nova situació de contractació a través de 

pàgines web especialitzades que genera una problemàtica específica de regulació en el sector, aquest grup ha estat 

determinant per a l’expansió del turisme, principalment urbà. Aquesta dinàmica pot tenir efectes en el turisme de 

la zona si considerem l’elevat nombre de segones residències que registra, que podrien entrar en  
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En aquest sentit, mentre que les pernoctacions dels visitants espanyols van 

patir un descens del 28,7% entre els anys 2006 i 2014, les pernoctacions estrangeres 

van augmentar un 3,6%. L’evolució positiva de les pernoctacions dels estrangers va 

permetre atenuar el descens global de les pernoctacions, que va ser del 13,6% en el 

conjunt del període que cobreix el quadre. També va propiciar que les pernoctacions 

estrangeres passessin a ser dominants. Així, si l’any 2006 el 53,2% de les 

pernoctacions corresponien a espanyols i el 2010 aquest percentatge havia 

augmentat fins al 57,5%, la tendència es va capgirar i va assolir el seu valor mínim 

(41,8%) l’any 2013.  

 
aquest mercat de contractació. Això fa que s’hagi de relativitzar la forta caiguda que indiquen les xifres a la zona. 

L’any 2009 va ser un any de reducció generalitzada de les pernoctacions com 

a conseqüència de l’esclat de la crisi econòmica. Ara bé, mentre que en la major part 

dels casos es va tractar simplement d’un fet puntual, no va ser així en dos mercats 

molt importants: l’espanyol i el britànic. En el primer cas, després d’una petita 

revifada els anys 2010 i 2011, les pernoctacions espanyoles van iniciar un fort 

descens fins al 2013, moment en el qual les pernoctacions s’havien reduït un 23% 

respecte del 2009. La causa d’aquesta tendència negativa va estar en 

l’aprofundiment de la crisi a Espanya, que es va perllongar fins al 2013. A partir del 

2014, la situació va millorar, també com a conseqüència de les millors perspectives 

econòmiques. En el cas britànic, a banda de les vicissituds de la crisi, també cal tenir 

en compte la reorientació dels operadors cap a altres mercats. 

De manera temporal, el mercat rus es va erigir com el mercat més atractiu i, 

entre els anys 2009 i 2013, el seu nombre de pernoctacions va créixer un 516,1%, 

cosa que va fer que passessin a ocupar la segona posició pel que fa a pes sobre el 

total de pernoctacions (amb un 21,25%). La situació geopolítica entre la Unió 

Europea i Rússia i la crisi a conseqüència de l’enfonsament del preu de les primeres 

matèries energètiques va tenir una incidència considerable sobre aquest mercat, que 

l’any 2014 ja se’n va ressentir.  

Quadre 6.2. Evolució de les pernoctacions a la província de Tarragona per 

nacionalitats hotels i càmpings (mitjanes anuals en milers) 

 Hotels 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Espanyols 5.822,1

0 
6.073,9

0 
5.663,9

0 
5.164,4

0 
5.525,9

0 
5.442,1

0 
4.765,6

0 
3.974,7

0 
4.150,4

0 

Russos 422,40 468,70 466,30 327,60 507,40 1.013,9

0 
1.502,0

0 
2.018,6

0 
1.600,5

0 
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Britànics 2.358,6

0 
2.116,8

0 
2.006,1

0 
1.721,9

0 
1.413,3

0 
1.167,4

0 
1.251,3

0 
1.390,9

0 
1.410,8

0 

Francesos 789,00 839,80 923,30 880,80 970,90 1.000,1

0 
914,00 904,50 928,40 

Altres 1.556,3

0 
1.656,6

0 
1.416,7

0 
1.066,6

0 
1.192,4

0 
1.139,0

0 
1.239,3

0 
1.212,2

0 
1.372,8

0 

 Càmpings 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Espanyols 3.657,2

0 
3.771,1

0 
3.745,0

0 
3.596,3

0 
3.666,8

0 
3.888,9

0 
3.956,5

0 
3.896,2

0 
3.866,7

0 

Francesos 828,90 776,60 794,10 595,70 685,30 680,80 761,50 908,10 878,90 

Holandesos 709,20 708,70 688,60 600,30 581,50 706,80 879,60 905,80 868,10 

Alemanys 557,80 564,10 505,80 455,80 421,60 398,00 410,90 441,20 378,50 

Altres  746,30 815,80 693,80 619,90 630,50 632,40 747,00 835,90 704,30 

 Variació 

hotels 

(2009=10

0) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Espanyols 112,7

4 
117,6

1 
109,6

7 
100 107,0

0 
105,3

8 
92,28 76,96 80,37 

Russos 128,9

4 
143,0

7 
142,3

4 
100 154,8

8 
309,4

9 
458,4

9 
616,1

8 
488,5

5 

Britànics 136,9

8 
122,9

3 
116,5

1 
100 82,08 67,80 72,67 80,78 81,93 

Francesos 89,58 95,35 104,8

3 
100 110,2

3 
113,5

4 
103,7

7 
102,6

9 
105,4

0 

Altres 145,9

1 
155,3

2 
132,8

2 
100 111,7

9 
106,7

9 
116,1

9 
113,6

5 
128,7

1 

 Variació 

càmpings 

(2009=100) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Espanyols 101,6

9 
104,8

6 
104,1

3 
100 101,9

6 
108,1

4 
110,0

2 
108,3

4 
107,5

2 

Francesos 139,1

5 
130,3

7 
133,3

1 
100 115,0

4 
114,2

9 
127,8

3 
152,4

4 
147,5

4 

Holandesos 118,1

4 
118,0

6 
114,7

1 
100 96,87 117,7

4 
146,5

3 
150,8

9 
144,6

1 

Alemanys 122,3

8 
123,7

6 
110,9

7 
100 92,50 87,32 90,15 96,80 83,04 

Altres  120,3

9 
131,6

0 
111,9

2 
100 101,7

1 
102,0

2 
120,5

0 
134,8

4 
113,6

2 
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Distribució 

visitants 

hotels 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Espanyols 53,18 54,45 54,06 56,37 57,50 55,74 49,27 41,83 43,86 

Russos 3,86 4,20 4,45 3,58 5,28 10,39 15,53 21,25 16,91 

Britànics 21,54 18,97 19,15 18,80 14,71 11,96 12,94 14,64 14,91 

Francesos 7,21 7,53 8,81 9,61 10,10 10,24 9,45 9,52 9,81 

Altres 14,21 14,85 13,52 11,64 12,41 11,67 12,81 12,76 14,51 

 

Distribuc

ió  

visitants 

càmping

s 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Espanyols 56,27 56,83 58,27 61,29 61,26 61,66 58,57 55,76 57,74 

Francesos 12,75 11,70 12,36 10,15 11,45 10,79 11,27 13,00 13,12 

Holandesos 

Alemanys 

10,91 10,68 10,71 10,23 9,71 11,21 13,02 12,96 12,96 

8,58 8,50 7,87 7,77 7,04 6,31 6,08 6,31 5,65 

Altres  11,48 12,29 10,79 10,56 10,53 10,03 11,06 11,96 10,52 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del PCT 

En la relació amb els càmpings, cal recordar que s’havia constatat un 

creixement de les pernoctacions en contraposició a la tendència identificada en la 

resta de tipologies d’allotjaments. El primer tret destacable és la tendència favorable 

de les pernoctacions dels visitants espanyols en els càmpings.  

En el conjunt del període 2006-2014 van créixer un 5,7%, mentre que en el 

període 2009-2014, l’increment va ser del 7,5%. Aquesta dada contrasta amb el 

descens de pernoctacions estrangeres, que, tot i ser modest, és del 0,4%. La 

interpretació d’aquestes tendències oposades en comparació amb les pernoctacions 

d’espanyols en els establiments hotelers s’ha d’anar a buscar en la facilitat de passar 

de l’hotel al càmping pels viatgers propers i a la divergència de l’elasticitat-renda de 

la demanda dels diferents productes turístics.  
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6.1.2 La Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. Demanda 

territorialitzada 

Les dades de l’Observatori del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, 

desagregades per a les marques turístiques Costa Daurada i Terres de l’Ebre, 

faciliten una aproximació territorial a l’anàlisi de l’evolució de les pernoctacions.71 

Tot i la separació en dues marques a partir del 2003,72 la importància del clúster 

turístic de la zona va trobar la seva màxima expressió en el continu urbà de la Pineda 

(Vila-seca), Salou i Cambrils.  

Aquesta aglomeració territorial fa que les dades referents al Camp de 

Tarragona superin amb escreix les de les Terres de l’Ebre pel que fa a hotels i 

apartaments turístics. Els hotels de la primera àrea representaven el 92,5% de les 

pernoctacions l’any 2014, ja que van experimentar un augment de dos punts respecte 

del 2006; els càmpings representaven un 92,1% l’any 2014, dues dècimes menys 

que l’any 2006, i els apartaments representaven el 97,1% l’any 2014, un punt més 

que l’any 2006. Per acabar, pel que fa als apartaments rurals, la demanda es localitza 

sobretot a les Terres de l’Ebre, amb un 55,2% l’any 2006 i un 58,6% l’any 2014. 

La diferència de la demanda per zones fa palesa no només aquesta 

concentració, sinó també el fet que en el període comprès entre els anys 2006 i 2014 

aquesta va tendir a accentuar-se lleugerament amb l’única excepció dels càmpings, 

en els quals les Terres de l’Ebre van aconseguir guanyar dues dècimes percentuals. 

Aquestes dades són el símptoma d’una evolució de les pernoctacions més favorable 

per al Camp de Tarragona que no pas per a les Terres de l’Ebre. Tot i aquestes 

diferències, hi ha un tret comú en ambdós àmbits territorials: tant els establiments 

hotelers com els apartaments turístics i els allotjaments rurals van perdre 

pernoctacions. No obstant això, les pèrdues van ser més acusades a les Terres de 

l’Ebre. 

                                                      
71 La Costa Daurada es divideix en: la zona nord, que inclou els municipis d’Altafulla, Torredembarra, Creixell, 

Roda de Berà, el Vendrell i Cunit; la zona centre, que engloba Tarragona, , Salou, Vila-seca, Cambrils, Mont-roig 

del Camp i Vandellòs, i l’Hospitalet de l’Infant, i la zona interior, on s’emmarquen tots els municipis interiors del 

Camp de Tarragona. Per tant, l’agregació d’aquestes subdivisions de la marca Costa Daurada configura els 132 

municipis que formen el Camp de Tarragona. Pel que fa a les Terres de l’Ebre, la zona sud de les Terres de l’Ebre 

inclou els municipis costaners de l’àmbit territorial (l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, el Perelló, Deltebre, Sant Carles 

de la Ràpita, Amposta, Sant Jaume d’Enveja i Alcanar). Finalment, la zona interior de les Terres de l’Ebre engloba 

tots els municipis interiors de l’àmbit territorial. 

72 La disposició addicional setena de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives 

assenyala, en relació amb les marques turístiques a Catalunya, que «en tot cas, a les ja existents s’incorporen les 

marques Terres de l’Ebre i Vall d’Aran». 
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Gràfic 6.1. La variació de les pernoctacions en base 2009 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del PCT 

La concentració de l’oferta i la seva massa crítica generen un posicionament 

de mercat que afavoreix la Costa Daurada: l’eix Cambrils-Salou-la Pineda és la peça 
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essencial de l’oferta turística de la zona i és on s’aconsegueixen unes economies 

d’aglomeració i una capacitat de serveis i d’inversió molt superiors a les d’altres 

llocs. En el quadre 6.3 s’observa que els descensos acumulats del 2006 al 2014 en 

els allotjaments hotelers van ser del 12% a la Costa Daurada i del 29% a les Terres 

de l’Ebre; en els apartaments turístics, del 38,5% i el 55,8%, respectivament, i en els 

allotjaments rurals, del 7,6% i del 19,5%, respectivament. En canvi, en els càmpings, 

les pernoctacions van augmentar un 2,73% a la Costa Daurada i un 6,76% a les 

Terres de l’Ebre.  

Quadre 6.3. Evolució de les pernoctacions al Camp de Tarragona i les Terres 

de l’Ebre per tipologia d’allotjament (en milers de persones) 

Camp de 

Tarragona 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

Establiment

s hotelers  
9.951,8

0  
10.136,0

0  
9.545,8

0  
8.238,6

0  
8.612,8

0  
8.893,3

0  
8.850,5

0  
8.746,7

0  
8.755,4

0  

Càmpings  6.014,7

0  
6.122,20  5.993,1

0  
5.461,1

0  
5.578,9

0  
5.841,9

0  
6.305,7

0  
6.522,9

0  
6.179,1

0  

Apartament

s turístics  
3.673,8

0  
3.149,20  

3.175,1

0  
3.000,9

0  
2.993,5

0  
2.935,9

0  
2.921,1

0  
2.883,6

0  
2.261,1

0  

Allotjament

s rurals  76,10  80,80  61,30  86,60  102,40  91,30  83,20  71,50  70,30  

Terres de 

l’Ebre  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

Establiment

s hotelers  996,60  1019,80  930,40  922,80  997,10  869,20  821,70  754,10  707,60  

Càmpings  484,60  514,20  434,30  406,80  406,80  465,10  449,70  464,30  517,40  

Apartament

s turístics  154,30  172,70  191,60  70,50  17,60  27,00  58,00  65,70  68,30  

Allotjament

s rurals  61,70  67,00  50,00  63,20  64,90  61,20  47,70  46,90  49,70  

Mitjanes anuals en base 100 (2009=100) 

Camp de 

Tarragona  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

Establiment
s hotelers  

Càmpings  

120,80  123,00  115,90  100  104,50  107,90  107,40  106,20  106,30  

110,10  112,10  109,70  100  102,20  107,00  115,50  119,40  113,10  

Apartament

s turístics  122,40  104,90  105,80  100  99,80  97,80  97,30  96,10  75,30  

Allotjament

s rurals  87,90  93,30  70,80  100  118,40  105,50  96,10  82,60  81,20  
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Terres de 

l’Ebre  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

Establiment

s hotelers  108,00  110,50  100,80  100  108,10  94,20  89,10  81,70  76,70  

Càmpings  119,10  126,40  106,70  100  100,00  114,30  110,50  114,10  127,20  

Apartament

s turístics  218,80  244,80  271,60  100  25,00  38,30  82,30  93,10  96,80  

Allotjament

s rurals  97,70  106,00  79,10  100  102,70  96,90  75,50  74,20  78,70 

Quadre 6.3. Evolució de les pernoctacions al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre per 

tipologia d’allotjament (en milers de persones) 

Repartiment entre tipologies d’allotjaments 

Camp de 

Tarragona  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

Establiments 

hotelers  50,50  52,00  50,80  49,10  49,80  50,10  48,70  48,00  50,70  

Càmpings  30,50  31,40  31,90  32,50  32,30  32,90  34,70  35,80  35,80  

Apartaments 

turístics  18,60  16,20  16,90  17,90  17,30  16,50  16,10  15,80  13,10  

Allotjaments 

rurals  0,40  0,40  0,30  0,50  0,60  0,50  0,50  0,40  0,40  

Terres de 

l’Ebre  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

Establiments 

hotelers  58,70  57,50  57,90  63,10  67,10  61,10  59,70  56,70  52,70  

Càmpings  28,60  29,00  27,00  27,80  27,40  32,70  32,70  34,90  38,50  

Apartaments 

turístics  9,10  9,70  11,90  4,80  1,20  1,90  4,20  4,90  5,10  

Allotjaments 

rurals  3,60  3,80  3,10  4,30  4,40  4,30  3,50  3,50  3,70  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de de l’Observatori del PCT 

A banda d’aquesta concentració, segurament el fet diferencial clau entre les 

dues marques és que des del 2009 a la Costa Daurada els establiments hotelers van 

ser capaços d’incrementar el seu percentatge de pernoctacions, cosa que no va passar 

a les Terres de l’Ebre. Així, mentre que al Camp de Tarragona les pernoctacions es 

van incrementar un 6,3% entre el 2009 i el 2014, a les Terres de l’Ebre es van 

desplomar un 23,3%. Un factor fonamental que ho explica és la major quota 

d’estades de residents a l’estranger, els quals han tingut un comportament menys 

desfavorable en comparació amb el perfil de visitants espanyols durant la crisi. 
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En termes d’estructura de l’activitat —mantenint les diferències absolutes—, 

aquestes són relativament semblants en ambdós àmbits territorials, amb un domini 

evident de les pernoctacions en establiments hotelers, seguides pels càmpings, pels 

apartaments turístics i, finalment, pels allotjaments rurals. En el cas del Camp de 

Tarragona, la seva distribució s’assimila pràcticament a la del conjunt de la 

província, atès el seu pes global sobre el conjunt. En el cas de les Terres de l’Ebre, 

els trets característics principals són el protagonisme creixent de les pernoctacions 

en càmpings, el desplomament del pes de les pernoctacions en apartaments turístics 

i, finalment, el major protagonisme respecte al Camp de Tarragona pel que fa als 

allotjaments rurals.  

6.1.3 El nombre de visitants i l’estada  

A continuació, es valora l’evolució dels visitants a la província de Tarragona per a 

cadascun dels establiments. En el còmput global de tots els allotjaments, entre l’any 

2006 i el 2014 les arribades van caure un 3,6%, un percentatge molt inferior al 

descens registrat en les pernoctacions, que era del 13,1%. Així, el total d’arribades 

va passar de 5 a 4,8 milions. 

Aquesta dada posa de manifest que, malgrat que el nombre de visitants no es 

va reduir en excés durant el període analitzat, sí que ho va fer la durada mitjana de 

l’estada, cosa que va repercutir directament i negativament en les pernoctacions. 

Aquest fet es va reproduir en les diverses alternatives d’allotjament. Pel que fa als 

establiments hotelers, entre el 2006 i el 2014 s’observa un descens de visitants del 

5,7% (passen de 3 a 2,8 milions) i de les pernoctacions del 16,20%. Respecte dels 

càmpings, es va produir un increment d’arribades del 5,6% (d’1,4 a 1,5 milions), 

mentre que les pernoctacions van registrar un creixement del 3,3%. Per la seva 

banda, als allotjaments rurals les arribades es van reduir un 8% i les pernoctacions, 

un 13%. Finalment, els apartaments turístics mostren les diferències relatives més 

accentuades, ja que passen de 0,6 a 0,5 milions de visitants i 1,5 milions menys de 

pernoctacions, una xifra que suposa una caiguda de 48,8 punts.  

Entre els anys 2006 i 2009 la pèrdua d’arribades no va ser tan acusada com la 

de pernoctacions, que van quedar limitades al 3,1%. Això reflecteix que l’estratègia 

que van seguir molts visitants va consistir a reduir el temps d’estada, i no a renunciar 

a les vacances. De fet, els càmpings i els allotjaments rurals fins i tot van guanyar 

visitants l’any 2009. En canvi, entre el 2009 i el 2014, només va augmentar el 

nombre d’arribades en els càmpings, mentre que el dels hotels va patir una petita 

disminució del 0,3%.  
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Quadre 6.4. Nits d’estada mitjana dels visitants  

Visitants 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Establiments 

hotelers 
3,69 3,61 3,78 3,26 3,29 3,19 3,46 3,55 3,38 

Càmpings 4,47 4,13 3,96 3,92 3,69 3,80 3,86 3,94 4,36 

Apartaments 

turístics 
6,77 6,05 5,96 5,82 5,55 5,12 5,10 4,89 4,92 

Allotjaments 

rurals 
2,82 2,87 2,75 2,76 2,80 2,65 2,71 2,69 2,67 

Total 4,25 4,01 4,08 3,74 3,65 3,58 3,77 3,84 3,84 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del PCT 

Un altre indicador important de la demanda turística és l’estada mitjana dels 

visitants. Les dades del quadre 6.4 mostren que, per al conjunt del territori, aquesta 

mitjana ha passat de 4,25 a 3,84 nits, fet que suposa una disminució del 9,8%. Aquest 

retrocés es va produir bàsicament entre els anys 2006 i 2009, moment en el qual es 

va arribar a les 3,74 nits (un 12,2% menys que el 2006). No obstant això, la tendència 

negativa —tot i que atenuada— es va perllongar fins al 2011, quan el valor va tocar 

fons amb 3,58 nits de mitjana per viatger.  

Com era d’esperar, per tipologies d’allotjaments, el major descens va 

correspondre als apartaments turístics, amb un 27,4%, en els quals es va passar de 

les 6,77 nits de mitjana a les 4,92. En relació amb els allotjaments rurals, la tendència 

dista de ser tan negativa tot i que la caiguda registrada entre el 2009 i el 2014 va ser 

superior a la que es va produir entre el 2006 i el 2009. Així, de la mitjana de 2,82 

nits l’any 2006 es va passar a 2,76 l’any 2009, i el descens va continuar fins a les 

2,67 nits de l’any 2014. Pel que fa als establiments hotelers, l’estada mitjana s’hi va 

reduir de 3,69 nits a 3,26 nits l’any 2009, fet que va representar una disminució de 

l’11,6%. L’any 2014, però, aquesta xifra havia crescut lleugerament fins a les 3,38 

nits de mitjana i, per tant, la pèrdua acumulada del període va quedar atenuada en 

un 8,4%. Finalment, les dades per als càmpings van ser molt similars els anys 2006 

i 2014, amb un descens per al conjunt del període de només un 2,4%, partint de les 

4,47 nits i acabant en 4,36.  

El producte turístic que ofereix la província de Tarragona es troba bàsicament 

focalitzat en el sol i la platja i, per tant, això concentra l’activitat durant els mesos 

d’estiu. Un indicador d’aquesta concentració és la significació de la demanda pels 

mesos de juny, juliol, agost i setembre en relació amb la total anual. Al gràfic 6.2 es 
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mostra l’evolució d’aquesta concentració per a cada tipus d’allotjament del 2006 al 

2014. 

El gràfic revela que, per al conjunt d’establiments turístics, l’indicador 

d’estacionalitat va partir del 63,9% l’any 2006, va baixar lleugerament fins a tocar 

fons l’any 2008 amb un 62,3% i, a partir de llavors, va iniciar una tendència alcista 

ininterrompuda que va fer arribar el percentatge progressivament fins al 68,6% l’any 

2014.  

Gràfic 6.2. Evolució de l’estacionalitat mesurada com el percentatge de 

pernoctacions dels mesos de juny a setembre sobre el total anual  

80,00% 

75,00% 

70,00% 

65,00% 

60,00% 

55,00% 

50,00% 

45,00% 

 Hotel Camping  Apartaments turístics  Allotjament rural  Total 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del PCT 
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D’aquest gràfic es poden extreure les conclusions següents: fins a l’esclat de 

la crisi, l’activitat del sector va tendir a la desestacionalització, tot i que només d’una 

manera modesta, mentre que a partir del començament de la crisi, la tendència es va 

invertir i la recuperació es va fonamentar en els millors resultats obtinguts durant 

l’estiu, cosa que en bona part va coincidir amb l’augment del turisme estranger. 

Entre 2009 i 2014, les pernoctacions de l’estiu es van enfilar un 10,6%, mentre que 

en les altres estacions van caure un 12,8%. Aquestes evolucions divergents 

expliquen l’increment de 5 punts de l’indicador entre 2009 i 2014. Sembla que el 

sector va basar la seva recuperació en la concentració de la demanda durant un 

període de l’any molt concret, mentre que en la resta, la millora fou pràcticament 

marginal. Com a exemple, el nombre de pernoctacions registrades el mes de gener 

de 2014 només va representar el 0,7% del total anual. 

L’impuls que s’aprecia en l’estacionalitat deriva gairebé exclusivament de 

l’impacte que aquesta va tenir en els establiments hotelers, per als quals l’indicador 

l’any 2006 era del 56,7% i el 2014 havia crescut fins al 66,5%. Malgrat aquest 

creixement, el nivell d’estacionalitat d’aquest segment d’establiments va continuar 

per sota del dels càmpings, per als quals es va mantenir entre el 65% i el 70%, i 

també del dels apartaments turístics, que va passar del 75% l’any 2006 al 77,4% 

l’any 2014. L’ estacionalitat més baixa va ser per als allotjaments rurals, que van 

passar del 48,4% al 50,2%. 

Cal dir que la concentració de la demanda està íntimament lligada a 

l’especialització turística de la zona, cosa que també estimula un tipus de demanda 

amb uns nivells de renda molt concrets. Tot i que les preferències d’aquesta demanda 

troben un model de vacances ideal a la zona, també en condicionen molt la despesa.  

Aquests tres fenòmens —les preferències, la renda i la despesa dels 

visitants— tenen unes conseqüències importants en l’ús i la rendibilitat de l’oferta, 

que es veu infrautilitzada la major part de l’any i molt condicionada per l’efecte de 

la renda i la despesa, cosa que comporta unes limitacions en la seva dinàmica de 

creixement i de reinversió. 

6.1.4 L’oferta turística. Característiques i localització  

Per analitzar l’oferta de places a la província de Tarragona, es continuen utilitzant 

les dades de l’Observatori del PCT. Aquest nombre de places fa referència a la 

mitjana anual de places ofertes per cada tipologia d’establiment, és a dir, el nombre 

pot variar sensiblement durant el transcurs de l’any segons les estratègies seguides 

pel sector a l’hora d’adaptar-se a les dinàmiques de la demanda. Lògicament, això 
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no vol dir que es puguin construir hotels que aportin habitacions noves ni destruir-

ne d’un mes per l’altre, però si que es poden obrir i tancar habitacions per dur a 

terme l’ajust de l’oferta que es consideri adequat en cada moment de l’any.  

Les dades del quadre 6.5 posen de manifest que l’oferta conjunta de tots els 

establiments regulats durant el període 2006-2014 va oscil·lar entre les 95.000 i les 

105.000 places. L’any 2006 aquesta xifra era de 101.861, mentre que el 2014 havia 

baixat un 5,4%, fins a les 96.382. La variació entre el 2006 i el 2009 va ser 

pràcticament imperceptible, d’un 0,1%. Per tant, el descens es va acumular en la 

segona part del període (entre el 2009 i el 2014). S’ha de tenir en compte que, entre 

els anys 2006 i 2008, es va produir un increment del 3,5% i que la irrupció de la 

recessió va erosionar aquesta xifra fins a fer-la tornar als valors del 2006. A partir 

de 2009, cada any (amb les excepcions de 2010 i 2012, anys en els quals van tenir 

lloc recuperacions puntuals) l’oferta va disminuir de manera progressiva. Així, la 

pèrdua acumulada des del 2009 va assolir el 5,6% l’any 2014.  

Una anàlisi centrada en cada tipologia d’establiments posa en relleu que 

novament establiments hotelers i càmpings aglutinen al voltant del 80% de l’oferta 

de places turístiques del territori. Entre 2006 i 2014 aquest percentatge va passar del 

80,9% al 84,4%. Pel que fa a les dades detallades d’aquests dos tipus d’allotjaments, 

per al conjunt del període 2006-2014 les places ofertes en establiments hotelers van 

caure un 4%, però les dels càmpings van augmentar un 1,5%. Els anys 2006 i 2009 

ambdues tipologies d’establiments es mantenien en nivells molt similars, i va ser a 

partir de llavors quan es va fer palesa la millor evolució dels càmpings, el nombre 

de places dels quals va augmentar un 1,9% (als establiments hotelers, en canvi, es 

van reduir un 4,3%). 

Pel que fa a l’oferta de places dels apartaments turístics i els allotjaments 

rurals, aquests van mostrar tendències completament oposades. Entre 2006 i 2014, 

els primers van patir una caiguda notable (del 27,1%), però l’oferta en allotjaments 

rurals va créixer un 27% tot i la seva menor ocupació. Finalment, els allotjaments 

rurals van concentrar el seu creixement entre els anys 2006 i 2009, quan l’oferta de 

places es va disparar un 35,4%, impulsada fins aleshores per les perspectives 

econòmiques prèvies a la crisi. El descens posterior —entre 2009 i 2014— va ser 

d’un 6,2%. 

Quadre 6.5. Evolució de les places ofertes a la província de Tarragona 

Mitjanes 

anuals  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Establimen

ts hotelers 
41.900 42.991 43.121 42.000 43.717 

42.06

4 
41.431 40.765 

40.20

8 

Càmpings 40.556 41.002 41.452 40.378 40.054 38.83

1 
42.169 43.268 41.15

8 

Apartamen

ts turístics 
17.794 17.218 19.257 17.367 16.566 

15.91

1 
16.525 15.632 

12.97

0 

Allotjamen

ts rurals 
1.611 1.689 1.641 2.182 2.331 2.304 2.126 2.108 2.046 

Total 101.86

1 
102.90

0 
105.47

1 
101.92

8 
102.66

9 
99.11

0 
102.25

1 
101.77

3 
96.38

2 

Variació en 

base (Any 

2009=100) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Establimen

ts hotelers 
99,8 102,4 102,7 100 104,1 100,2 98,6 97,1 95,7 

Càmpings 100,4 101,5 102,7 100 99,2 96,2 104,4 107,2 101,9 

Apartamen

ts turístics 
102,5 99,1 110,9 100 95,4 91,6 95,2 90 74,7 

Allotjamen

ts rurals 
73,8 77,4 75,2 100 106,8 105,6 97,4 96,6 93,8 

Total 99,9 101 103,5 100 100,7 97,2 100,3 99,8 94,6 

Repartime

nt entre 

tipologies 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Establimen

ts hotelers 
41,1 41,8 40,9 41,2 42,6 42,4 40,5 40,1 41,7 

Càmpings 39,8 39,8 39,3 39,6 39 39,2 41,2 42,5 42,7 

Apartamen

ts turístics 
17,5 16,7 18,3 17 16,1 16,1 16,2 15,4 13,5 

Allotjamen

ts rurals 
1,6 1,6 1,6 2,1 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del PCT 

Donada la significació de l’oferta hotelera de la zona, hem detallat al gràfic 

6.3 l’evolució de les places hoteleres per categories. Es pot concloure que totes les 

categories han perdut pes relatiu a favor dels hotels de 4 i 5 estrelles. Així, el nombre 

de places d’1 i 2 estrelles va passar de representar un 8,8% l’any 2005 al 5,9% l’any 

2015; les places de 3 estrelles van caure del 52% al 38,3%, i els hostals i les pensions 

van caure del 6,4% al 4%. En contraposició, els hotels de 4 i 5 estrelles, que 

representaven el 32,8% de les places hoteleres l’any 2005, en concentraven el 51,8% 

només deu anys després. Aquesta evolució va ser progressiva i l’any 2009 ja es 

constatava part del procés de transformació que estava tenint lloc. Es tracta d’una 
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reconversió i també de la substitució de places hoteleres de menor categoria per 

altres de més categoria, les quals generen un servei millor i normalment un major 

valor afegit.  

Gràfic 6.3. Distribució de l’oferta de places hoteleres per categories  

2015  

  1 i 2 estrelles   3 estrelles   4 i 5 estrelles   Hostals i pensions  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 

L’esforç inversor en aquest augment de categoria ha estat important i, com 

s’observa al gràfic, es va materialitzar especialment entre 2009 i 2015. Les 

inversions han consistit més en reformes dels hotels que no pas construcció de nous 

allotjaments.  

A més, molts hotels de tres estrelles han passat a tenir-ne quatre. Això mostra una 

voluntat d’adequació de l’oferta i representa un esforç inversor en uns períodes 

crítics, que, tot i les circumstàncies, es van veure acompanyats per una certa 

continuïtat de la demanda i segurament per unes perspectives d’ingressos. 

Pel que fa als càmpings (vegeu el gràfic 6.4), no es constata la mateixa 

evolució. Si bé és cert que el percentatge de places de primera i de luxe es va 
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incrementar lleugerament entre els anys 2005 i 2015, la variació percentual va ser 

mínima, ja que es partia del 47,7% i es va arribar al 48%. D’altra banda, també 

s’observa que les places de tercera van augmentar del 12,1% al 12,9% en detriment 

de les de segona, que van recular del 40,2% al 39,1%.  

Tot i aquestes dades, cal tenir en compte que en els darrers anys s’ha produït 

una generalització de les places de bungalows en els càmpings, cosa que obliga a fer 

una inversió important en comparació amb les places d’acampada. Aquestes 

inversions situen com a públic objectiu els visitants que estiguin disposats a 

augmentar la despesa durant l’estada a canvi d’un producte de més qualitat pel servei 

rebut. 

Gràfic 6.4. Distribució de l’oferta de places en càmpings per categories  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

La concentració de l’oferta hotelera és important en pocs municipis de la 

Costa Daurada. De fet, només n’hi ha un que supera les 10.000 places: es tracta de 

Salou, amb un total de 29.577. Els municipis de Vila-seca, amb 7.920 (la majoria, a 

la Pineda), i Cambrils, amb 7.672, són els següents de la llista. Aquests tres 

municipis ja aglutinen el 71,1% del total de places de la província.  

Tot i que les places dels càmpings també tendeixen a concentrar-se als 

municipis costaners, no presenten una distribució tan desequilibrada com la dels 

establiments hotelers. Hi ha un municipi que disposa d’una oferta que supera les 

10.000 places: es tracta de Mont-roig del Camp, amb 11.838 places. D’altra banda, 
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un conjunt de cinc municipis —tots ells a la franja costanera del Camp de 

Tarragona— se situen entre les 5.000 i les 10.000 places. Entre aquests hi ha 

Tarragona, Cambrils, Salou, Roda de Berà i Creixell. Els municipis esmentats 

aglutinen un 65,7% del total de places de càmping de la província. Pel que fa als 

allotjaments rurals, es constata un major equilibri tant entre la Costa Daurada i les 

Terres de l’Ebre com entre la costa i l’interior. 

6.1.5 El percentatge d’ocupació de l’oferta. 

A partir de les dades d’oferta i de demanda comentades anteriorment, es pot establir 

una ràtio de l’ocupació mitjana dels establiments que indica les possibilitats de 

rendibilització de l’activitat. En aquests termes, la forta estacionalitat esdevé un 

obstacle per al retorn de la inversió, ja que la disminució de l’ocupació mitjana anual 

comporta un sobredimensionament relatiu de l’oferta durant llargs períodes de l’any. 

D’aquesta manera, la ràtio d’ocupació es construeix a partir de la relació entre el 

nombre de pernoctacions i l’oferta existent considerant la disponibilitat màxima 

anual. 

Quadre 6.6. Percentatge d’utilització de la capacitat productiva anual de 

l’oferta d’allotjament a la zona 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Establiment

s hotelers 

Càmpings 

48,9

0 
50,2

0 
47,1

0 
40,4

0 
39,5

0 
41,0

0 
41,9

0 
40,9

0 
39,0

0 

27,2

0 
28,2

0 
27,4

0 
25,0

0 
25,8

0 
26,8

0 
28,2

0 
28,8

0 
27,9

0 

Apartament

s turístics 
32,5

0 
31,5

0 
29,8

0 
28,7

0 
29,2

0 
28,5

0 
28,2

0 
28,2

0 
25,3

0 

Allotjament

s rurals 
22,6

0 
23,4

0 
18,1

0 
18,1

0 
19,0

0 
17,8

0 
16,4

0 
14,8

0 
15,5

0 

Total 36,5

0 
37,3

0 
35,4

0 
31,6

0 
32,0

0 
32,7

0 
33,4

0 
33,3

0 
31,9

0 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del PCT 

Tal com es pot observar al quadre 6.6, el grau d’utilització de l’oferta mostra 

diferències importants segons la tipologia d’establiment. El primer fet destacable és 

que cap dels establiments arriba al 50%, una xifra sens dubte indicativa de l’impacte 

del component estacional. Els hotels registren la mitjana més elevada, que es troba 
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dins d’uns paràmetres de funcionament relativament acceptables a l’hora de 

distribuir amortitzacions i altres costos fixos, ja sigui pel sector o per altres activitats 

productives. No obstant això, cal destacar-ne l’evolució negativa durant el període. 

Així, si l’any 2007, el percentatge va arribar a estar per sobre del 50%, l’any 2014 

va caure per sota del 40%. Aquesta dada també revela la tendència del sector a tancar 

habitacions quan les expectatives de demanda no són positives. 

Pel que fa a la resta d’ofertes, tot i el menor cost fix per unitat d’oferta, 

presenten un nivell d’utilització molt baix. L’any 2006 només els apartaments 

turístics es van mantenir per sobre del 30%. I l’any 2014 totes les tipologies es van 

situar per sota d’aquesta xifra. És especialment baix el valor dels allotjaments rurals, 

amb un 15,5%. Pel que fa als càmpings, el percentatge no arriba en cap moment al 

30%, una dada a tenir present si es té en consideració l’esforç fet per disposar d’una 

oferta de bungalows (cosa que incrementa el cost fix). Tanmateix, les perspectives 

no són tan negatives en aquest àmbit, atès que entre 2006 i 2014 es va registrar una 

lleugera millora. En canvi, la tendència d’utilització de la capacitat de la resta de 

tipologies d’allotjament (allotjaments rurals i apartaments turístics) és tant o més 

negativa que la dels establiments hotelers. 

Els resultats permeten confirmar el comportament del sector a l’hora d’ajustar 

l’oferta obrint i tancant habitacions. Es corrobora, doncs, que el descens de l’oferta 

constatat en l’apartat precedent del capítol no respon a un abandonament del negoci, 

sinó a una reducció de l’oferta més accentuada en la temporada baixa que impulsa 

la mitjana anual a la baixa. 

D’altra banda, es constata l’efecte de l’estacionalitat, que determina un 

sobredimensionament relatiu del sector durant la major part de l’any. Cal tenir en 

compte que quan una habitació d’hotel es tanca, potser no genera costos variables, 

però continua havent d’absorbir els costos fixes d’amortització de la inversió 

realitzada sense generar cap ingrés. La major incidència de l’estacionalitat ha 

repercutit —amb l’excepció dels càmpings— en una menor utilització de la 

capacitat dels allotjaments. Aquest fet comporta més dificultats per recuperar la 

inversió, ja que els costos fixos que genera aquest grau d’ocupació no es poden 

repercutir d’una manera més uniforme.  

6.1.6 Preus i despesa dels visitants 

El nivell de preus que s’aplica a l’oferta turística d’un territori transmet la posició 

competitiva que se segueix en termes d’estratègia. Aquesta posició competitiva pot 

posar l’accent en els preus, intentant maximitzar les xifres de visitants i també de 

pernoctacions, o bé pot apostar per un producte que sigui percebut com de major 



Joaquim Margalef Llebaria i Daniel Miravet Arnau 

234 

qualitat (i que, per tant, pugui generar marges més grans per cada visitant). Un estudi 

de 2005 va recollir els preus de diverses zones turístiques del conjunt de l’Estat.73  

En l’estudi, en què s’identificaven 38 zones turístiques diferenciades, se 

situava la Costa Daurada a la part baixa, amb uns nivells de preus d’entre 132 i 148 

respecte d’un índex mínim de referència de 100, corresponent a la costa del 

Maresme, i un màxim de 243, corresponent a Palma de Mallorca. La Costa del Sol 

se situava en 182, Benidorm, en 157, i la Costa Brava Nord, en 156. Els preus de 

l’àrea, tot i la transformació hotelera cap a una categoria superior, es troben per sota 

dels grans centres turístics de sol i platja també actualment, tal com queda reflectit 

en la comparació del gràfic 6.5. Aquest gràfic recull els preus dels establiments 

hotelers i compara les principals marques turístiques del Mediterrani i altres de 

l’Atlàntic, com ara les illes Canàries i l’Algarve (agost de 2014). 

Les dades del gràfic representen els preus hotelers fixats en les reserves que 

es fan amb només un dia d’antelació. Tot i que les reserves fetes amb més antelació 

en queden excloses, el gràfic ja ofereix una idea clara de la posició competitiva per 

preus de l’oferta turística de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre. En comparar 

els preus de la zona s’observa que les dues marques turístiques tarragonines 

concentren els esforços a competir en preus, més que no pas en un producte de 

qualitat elevada. Les dades reflecteixen uns dels preus hotelers més baixos de les 

marques turístiques de 2014, i s’evidencia la gran distància que existeix entre les 

marques turístiques més prestigiades i la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre.  

                                                      
73 Fluviá Font, M.; Espinet Rius, J. M.; Rigall Torrent, R. «Relación precio-calidad de los destinos turísticos de sol 

y playa». Estudios Turísticos, núm. 166. Instituto de Estudios Turísticos, 2005, p. 7-33.  
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Gràfic 6.5. Comparativa dels preus hotelers en les reserves realitzades amb 

un dia d’antelació (agost 2014) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del PCT 

Els preus hotelers de la Costa Daurada només superen els preus de la Costa 

Blanca i les illes Canàries, i se situen lleugerament per sota de la Costa Brava i de 

Split-Dalmàcia. Les Terres de l’Ebre presenten els preus més baixos.  

Per tal d’evitar que aquestes dades puguin estar influenciades per un efecte de 

composició de la mostra (a causa d’una estratificació dels establiments hotelers en 

categories divergents entre marques turístiques), es du a terme la mateixa 

comparació, però establint una classificació segons la categoria dels diferents hotels. 

El quadre 6.7 posa de manifest que les Terres de l’Ebre només van aplicar els 

preus més baixos per als hotels de 4 i 5 estrelles, però el diferencial era tan gran 

respecte de la resta de zones turístiques que fa que, al gràfic precedent, els preus de 

l’Ebre apareguin com els més baixos. Pel que fa als hotels d’1 i de 2 estrelles, els 

preus aplicats van ser els quarts més baixos (eren superiors als de la Costa Daurada), 

mentre que, per als establiments de 3 estrelles, van ser els segons més baixos (només 

per sobre dels de les illes Canàries). Pel que fa a la Costa Daurada, en el cas dels 

hotels de menor categoria (1 i 2 estrelles), els preus van ser els tercers més baixos, 

mentre que per a la resta van ser els quarts.  
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Quadre 6.7. Preus hotelers de les reserves realitzades amb un dia 

d’antelació segons la categoria de l’establiment (agost del 2014) 

1 i 2 estrelles 3 estrelles 
4 i 5 

estrelles 
 

Illes Canàries 48,5 Illes Canàries 71,3 Terres de l’Ebre 114,1 

Antalya 49,4 Terres de l’Ebre 80,3 Illes Canàries 136,6 

Costa Daurada 60,4 Antalya 86,2 Costa Blanca 158,3 

Terres de l’Ebre 63,4 Costa Daurada 94,5 Costa Daurada 158,9 

Costa del Sol 65,1 Costa Blanca 95,0 Ribera de Rímini 166,1 

Costa Blanca 72,7 Split-Dalmàcia 102,3 Costa Brava 169,0 

Split-Dalmàcia 73,0 Costa del Sol 104,8 Costa del Sol 173,9 

Costa Brava 78,4 Costa Brava 110,0 Split-Dalmàcia 177,5 

Algarve 80,3 Algarve 123,9 Algarve 230,1 

Illes Balears 91,8 Ribera de Rímini 129,0 Illes Balears 247,6 

Ribera de Rímini 91,9 Illes Balears 161,8 Antalya 254,9 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del PCT 

A partir d’aquestes dades, es pot concloure que els resultats del gràfic anterior 

són robustos i que, efectivament, reflecteixen el posicionament de la Costa Daurada 

i les Terres de l’Ebre en mercats turístics de menor preu per hotel. Això indica que 

es troben amb un condicionant de preu per a la competència existent, cosa que 

segurament mostra un marge inferior al de les altres zones turístiques. La despesa 

que el visitant efectua a la destinació és un altre factor a tenir en compte, ja que 

marca una part important de l’impacte sobre el territori, perquè la demanda es 

desborda en altres activitats que no es limiten exclusivament a l’hotel on s’allotgen 

els visitants: restauració, compres, visites turístiques, oci nocturn, esports i activitats 

a l’aire lliure, entre d’altres. 

En canvi, sembla que la despesa mitjana per visitant a la zona, exclosos els 

costos de desplaçaments i hotels, té tendència a augmentar, principalment a partir de 

l’any 2008, tal com es pot veure al gràfic 6.6. 
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Gràfic 6.6. Evolució de la despesa mitjana per visitant en la destinació,  

excloent el desplaçament i l’hotel 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del PCT 

Al gràfic s’aprecia que, tot i els sotracs de la crisi, el nivell de despesa dels 

turistes es manté molt semblant al de l’any 2006. En aquest sentit, cal recordar el 

guany de pes d’algunes procedències de visitants respecte de 2006 (com ara de 

Rússia) en detriment d’altres, els visitants originaris de les quals efectuaven 

tradicionalment una major despesa a la destinació. Aquest fet es tradueix en el fort 

increment de la despesa mitjana per visitant l’any 2013 davant de l’augment de la 

quota corresponent al turisme rus. La pèrdua progressiva de protagonisme d’aquest 

col·lectiu va diluir part dels guanys d’aquesta despesa aconseguits els anys 2014 i 

2015. 

 De totes maneres, cal tenir present que el seu efecte multiplicador és molt 

important a la zona i que es concentra en les economies d’aglomeració turístiques 

existents, però el dinamisme impulsor determinant del sector es troba en l’oferta 

organitzada i la d’allotjament (principalment, hotels i càmpings).  

Les noves formes de contractació i el fet de rebaixar els costos d’estada 

mitjançant contractacions informals de l’allotjament pot tenir efectes positius en 

l’economia d’aglomeració, però pot restar vitalitat al clúster turístic, ja que obliga 

els agents turístics de la zona a trobar noves alternatives a l’oferta reglada. Fins avui, 
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aquests agents solament s’hi han adaptat a través de contractacions en línia, que els 

donen més flexibilitat, però menys marge. 

6.1.7 L’aeroport de Reus 

El clúster turístic de la zona té un altre element a valorar: l’aeroport de Reus. Es 

tracta d’un element que potser no s’ha desenvolupat en totes les seves possibilitats 

—tot i que a principis de segle va tenir uns plans i unes previsions d’expansió 

importants—, però la seva funcionalitat actual ha canviat i s’integra en el flux de 

viatgers de la zona d’una manera diferent a la que s’havia previst anys enrere. En 

aquest sentit, per acabar l’apartat dedicat al turisme, s’analitza l’evolució de la 

funcionalitat de l’aeroport de Reus en el període estudiat i es valora com l’ha afectat 

la situació crítica iniciada l’any 2009. 

Tradicionalment, l’aeroport de Reus ha estat considerat una de les 

infraestructures clau del territori a l’hora d’articular una part important de les 

arribades de turistes. No obstant això, el seu paper a l’hora de canalitzar els 

desplaçaments dels turistes a la seva destinació no constitueix el focus més 

important. Així, d’acord amb les dades de l’Observatori del PCT, les arribades en 

avió a l’aeroport de Reus van suposar el 10,8% del total de visitants de la Costa 

Daurada, dels quals un 8,2% corresponia a vols xàrter, i el 2,6% restant, a vols de 

tipus regular. 

Al quadre 6.8 es mostra l’evolució del tràfic de passatgers entre els anys 2005 

i 2015 a l’aeroport de Reus, així com una comparació respecte de la resta d’aeroports 

catalans. En primer lloc, es constata que la tendència del nombre de viatgers de 

l’aeroport de Reus és descendent en línies generals. Durant el període comprès entre 

2005 i 2015, l’aeroport de Reus va perdre pràcticament 700.000 viatgers, i va passar 

de ser utilitzat per prop d’1,4 milions de passatgers l’any 2005 a registrar-ne només 

700.000 deu anys més tard. Les úniques excepcions que trenquen la tendència 

negativa van ser l’any 2009 (quan l’aeroport va passar dels 1,3 milions de passatgers 

del 2008 a 1,7 milions l’any següent, fet que significa un creixement del 33,5% en 

un sol any) i l’any 2013 (quan es va produir una lleugera recuperació del nombre de 

passatgers i es va passar de 937.000 a 971.000). Aquestes xifres s’allunyen de les 

expectatives obertes pel Pla Director de l’aeroport de Reus, els escenaris de demanda 

del qual plantejaven en les seves previsions més pessimistes 2,76 milions de 

passatgers l’any 2010 i 3,4 milions, l’any 2015.74 

                                                      
74  El Pla Director de l’aeroport de Reus es va aprovar l’any 2005. Les previsions de passatgers que s’hi 

contemplaven per a l’any 2010 eren de 2,76 milions en l’escenari baix i de 2,94 milions en els escenaris mitjà i 



L’abans i el després de la crisi de 2008 a l’economia de Tarragona 

239 

Tal com revela el quadre 6.8, mentre que els aeroports de Girona i Reus van 

créixer amb força entre els anys 2005 i 2009, no va succeir el mateix a l’aeroport del 

Prat, que es va mantenir en paràmetres molt semblants als de l’any 2005 a causa de 

la forta caiguda acumulada entre els anys 2008 i 2009. Tanmateix, la tendència es 

va capgirar rotundament els anys posteriors i, mentre que el 2015 l’aeroport 

barceloní va registrar un 41,3% més de passatgers que el 2009, la pèrdua a Reus va 

ser d’aproximadament el 60% i la de Girona va arribar gairebé al 70%. 

Quadre 6.8. Passatgers als aeroports catalans gestionats per AENA 

 
Reus Barcelona Girona Reus Barcelona Girona 

2005 1.382.257 27.152.745 3.533.564 80,99 99,02 66,84 

2006 1.380.267 30.008.302 3.614.254 80,88 109,43 68,36 

2007 1.306.785 32.898.249 4.848.604 76,57 119,97 91,71 

2008 1.278.074 30.272.084 5.510.970 74,89 110,39 104,24 

2009 1.706.615 27.421.682 5.286.970 100,00 100,00 100,00 

2010 1.419.851 29.209.536 4.863.954 83,20 106,52 92,00 

2011 1.362.683 34.398.226 3.007.977 79,85 125,44 56,89 

2012 937.341 35.144.503 2.844.571 54,92 128,16 53,80 

2013 971.020 35.216.828 2.736.867 56,90 128,43 51,77 

2014 

2015 

850.492 37.558.981 2.160.745 49,84 136,97 40,87 

705.067 39.711.276 1.775.318 41,31 144,82 33,58 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) 

El factor que explica aquestes tendències tan marcades és el comportament de 

les companyies aèries que operen als aeroports catalans durant el període, 

caracteritzat per la generalització del model de baix cost (low cost). En un primer 

moment, els aeroports petits, perifèrics dels aeroports principals, van esdevenir el 

principal focus d’atracció de companyies com Ryanair, l’activitat de la qual va 

permetre que els vols regulars passessin a ocupar un paper preponderant a l’aeroport 

de Reus, per sobre dels vols xàrter, els quals tradicionalment han transportat els 

turistes que contracten les seves vacances a través d’agències de viatges majoristes.  

                                                      

alt. Per a 2015, les previsions de demanda eren de 3,40 milions de passatgers en l’escenari baix, 3,83 en el mitjà, 

i 4,00 en l’alt. I, finalment, per a 2020, eren de 3,90 milions en l’escenari baix, 4,39 en el mitjà, i 4,88 en l’alt. 
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Es tracta, doncs, d’un model completament diferent, atès que el viatger adopta 

una posició proactiva en la contractació dels serveis turístics en lloc de deixar-ho tot 

en mans d’una agència. Aquesta preferència inicial pels aeroports petits va canviar 

sobtadament a partir de l’any 2009: l’adequació de l’aeroport de Barcelona al mercat 

de baix cost va permetre a les companyies optar per aquest aeroport. Ryanair va 

decidir centrar la seva activitat a l’aeroport del Prat per no veure erosionada la seva 

posició competitiva respecte d’altres empreses com Vueling, molt centrada en 

aquest aeroport. Aquest moviment va produir la ràpida caiguda de viatgers que es 

pot apreciar al quadre, ja que l’aeroport de Reus va deixar de ser una base operativa 

de l’aerolínia irlandesa, i això va reduir ostensiblement el nombre de vols i 

destinacions. 

Les infraestructures aeroportuàries han tingut influència en l’activitat 

turística. Si es compara l’evolució de les arribades de turistes a la Costa Daurada 

entre 2006 i 2014, es pot comprovar que el transport aeri ha tingut, any rere any, un 

paper cada cop més important en el sector. Si l’any 2006 constituïa un 12,7% del 

total, el percentatge va créixer fins al 15,7% l’any 2009, fins al 17,4% l’any 2012, i 

fins al 28,9% l’any 2014. Per tant, el transport aeri cada cop té un paper més 

important en les arribades de turistes, sobretot a causa dels canvis en la procedència 

dels visitants, ja comentada prèviament. El cotxe ha estat el mitjà que ha perdut més 

pes proporcional a favor de l’avió. En aquest sentit, el comportament dels visitants 

durant la seva estada està condicionat pel mitjà de transport amb el qual s’han 

desplaçat fins a la destinació turística.75 

Ara bé, cal assenyalar dues tendències ben visibles al gràfic 6.7. En primer 

lloc, es fa palesa la pèrdua de pes relatiu de l’aeroport de Reus respecte del Prat, 

també entre els turistes que arriben a la Costa Daurada. Així, l’any 2012, l’aeroport 

del Prat va superar l’aeroport de Reus pel que fa a les arribades estivals de turistes a 

la Costa Daurada. I aquesta tendència no només es va donar en els vols regulars, 

sinó també en els vols xàrter.  

                                                      
75  Gutiérrez, A.; Miravet, D. «The Determinants of Tourist Use of Public Transport at the Destination». 

Sustainability, vol. 8, 2016, p. 908. 
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Gràfic 6.7. Evolució del pes dels aeroports de Barcelona i Reus  en les 

arribades de viatgers a la Costa Daurada els mesos de juliol, agost i 

setembre (anys 2006, 2009, 2012 i 2015) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del PCT 

D’altra banda, també s’aprecia un canvi de pes relatiu entre els vols xàrter i 

els regulars. Si bé els viatgers que van arribar a la Costa Daurada en vols regulars 

superaven àmpliament als viatgers que ho van fer en vols xàrter els anys 2006 i 2009, 

la situació es va invertir els anys 2012 i 2014. Aquesta tendència no es va deure pas 

tant a una pèrdua de pes dels vols regulars, que van passar a concentrar-se 

principalment a Barcelona, com al fet que es va produir un augment de la 

significació dels vols xàrter a l’aeroport de Barcelona per a viatgers amb destinació 

a la Costa Daurada els darrers anys. 

La conclusió que s’ extreu, per tant, és que hi ha hagut un canvi de patró del 

turisme en el territori, en el qual cada vegada guanya més importància la proporció 

de passatgers arribats en avió. No obstant això, aquest increment de la quota aèria 

no es deu tant a l’aeroport de Reus com als guanys de passatgers registrats a 

Barcelona (tant en els vols regulars com en els xàrter). Pel que fa als vols de baix 

cost —amb arribada a Reus o a Barcelona—, constitueixen un model de turisme que 

ha arribat per quedar-se i que modifica radicalment les relacions a l’hora de 

contractar els serveis turístics, en què Internet i l’economia col·laborativa prenen un 

paper central. 
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6.2 La construcció residencial 

Durant aquests darrers anys convulsos en el context econòmic, qualsevol persona, 

per poc coneixedora que fos de les variables que determinen els cicles econòmics, 

atribuiria al sector de la construcció el mèrit dels forts creixements econòmics 

registrats fins a 2009, i també hi faria recaure la responsabilitat de la recessió i 

l’estancament posteriors que s’han patit fins a 2014.  

Segurament, aquesta impressió és exagerada si es té en consideració que el 

màxim que va representar el sector de la construcció va ser un xic més del 15% del 

PIB provincial l’any 2007. Sí que ha estat, però, un sector que ha esdevingut un 

motor clau d’arrossegament de l’economia mitjançant els seus efectes 

multiplicadors, així com un àmbit fonamental per canalitzar una bona part del 

palanquejament creditici, el qual va permetre una inversió que va dinamitzar 

l’economia fins al tercer trimestre de 2008. Posteriorment, el tancament dels mercats 

de préstec, dels quals depenia profundament, va comportar la parada sobtada de la 

seva activitat, fet que es va produir simultàniament en el conjunt de l’economia fins 

a arribar a la recessió que tots coneixem. Tanmateix, la frenada en la construcció va 

ser més acusada que la del conjunt de l’economia, atès que era un sector que, en un 

percentatge molt elevat, se sustentava en el deute per poder invertir en immobilitzat.  

Davant de les dificultats d’accés a les fonts de finançament, la seva major 

sensibilitat a aquestes situacions va comportar trencaments bruscos en l’activitat. A 

continuació, s’analitza el sector a partir de l’evolució de l’oferta i la demanda des de 

2005 i fins a 2015. A més, també es planteja el gran dubte de si hi ha alternatives 

per substituir una activitat que va impulsar, en gran manera, el creixement econòmic 

de l’àrea i que generava un elevat percentatge del PIB i de l’ocupació.  

6.2.1 Evolució dels habitatges iniciats i acabats 

Els habitatges iniciats i acabats reflecteixen fidelment l’evolució del sector, així com 

el moment de trencament que genera un profund desajust entre l’estoc d’habitatge 

en construcció i la seva demanda potencial, la qual s’evapora sobtadament en el 

moment d’inici de la crisi econòmica. Al quadre 6.9 es presenta l’evolució dels 

habitatges iniciats i finalitzats a la província de Tarragona i al Camp de Tarragona i 

a les Terres de l’Ebre, així com la comparació amb el conjunt de Catalunya.76 

                                                      
76 En el cas del Camp de Tarragona, s’ha considerat la dada del Baix Penedès, tot i que en les estadístiques del 

Departament de Territori i Sostenibilitat es troba inclosa dins de la vegueria del Penedès. 
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La primera dada a destacar és la caiguda en picat de les dades tant dels 

habitatges iniciats com dels acabats, encara que, en aquest darrer cas, els descensos 

no són tan terriblement acusats. Si l’any 2005 a la província de Tarragona es van 

iniciar un total de 22.722 nous habitatges, l’any 2015 la xifra va quedar reduïda a 

només 486. Això suposa una caiguda global del 97,9%. Per àmbits territorials, les 

dades reflecteixen evolucions molt similars. Al Camp de Tarragona, l’any 2005 es 

van iniciar 15.787 habitatges, mentre que a les Terres de l’Ebre la xifra va ser de 

6.935. Deu anys més tard, el nombre d’habitatges iniciats a cada àmbit territorial va 

quedar reduït a 295 i 191, respectivament. Els percentatges de disminució 

acumulada van ser del 98,1% i del 97,2%, respectivament. Els factors que expliquen 

aquesta caiguda tan exagerada són el tall de les fonts de finançament tant per als 

compradors potencials com per als promotors, que s’endeutaven per poder construir 

els nous habitatges.  

En el conjunt de Catalunya, proporcionalment, la reducció d’habitatges 

iniciats va ser menys acusada en comparació amb la província de Tarragona, ja que 

es va situar en el 94,3%. Aquest fet s’explica perquè, tot i que la demanda 

d’habitatge es va enfonsar a tot arreu, presentava elasticitats diferents segons la seva 

finalitat. Mentre que en el cas de les primeres residències de les ciutats més poblades 

hi havia un romanent de demandants que estaven disposats a adquirir un habitatge 

per residir-hi de manera habitual, en les zones de caràcter més turístic (amb 

predomini de les segones residències), aquesta situació no es va produir.  

Quadre 6.9. Habitatges iniciats i acabats a la província de Tarragona, en els 

seus àmbits territorials i a Catalunya. Variació respecte del 2009 

 Nombre 

 
Habitatges iniciats   Habitatges 

acabats 
 

Tarrago

na 

Camp 

de 

Tarrago

na 

Terres  

de 

l’Ebre 
Cataluny

a 
Tarrago

na 

Camp 

de 

Tarrago

na 

Terre

s  de 

l’Ebr

e 

Cataluny

a 

2005 22.722 15.787 6.935 107.834 21.723 18.406 3.317 74.706 

2006 24.833 16.090 8.743 127.117 19.985 15.101 4.884 77.309 

2007 16.822 10.396 6.426 85.515 19.989 13.247 6.742 79.580 

2008 3.707 2.381 1.326 27.569 16.614 9.211 7.403 71.007 

2009 1.970 1.261 709 12.358 5.173 3.758 1.415 37.871 

2010 1.593 1.244 349 13.523 3.748 2.163 1.585 20.292 

2011 782 577 205 7.898 3.216 2.401 815 18.704 

2012 1.000 901 99 5.311 2.694 1.960 734 13.003 
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2013 359 230 129 3.036 1.022 638 384 6.305 

2014 226 176 50 3.846 1.248 1.055 193 5.624 

2015 486 295 191 6.176 389 286 103 4.034 

 Base  
100 (Any  
2009=10

0) 

 
Habitatges iniciats   Habitatges 

acabats 
 

Tarrago

na 

Camp 

de 

Tarrago

na 

Terres  

de 

l’Ebre 
Catalun

ya 
Tarrago

na 

Camp 

de 

Tarrago

na 

Terre

s  de 

l’Ebr

e 

Catalun

ya 

2005 1.153,4

0 
1.251,9

4 
978,14 872,58 419,93 489,78 234,4

2 
197,26 

2006 1.260,5

6 
1.275,9

7 
1.233,1

5 
1.028,6

2 
386,33 401,84 345,1

6 
204,14 

2007 853,91 824,43 906,35 691,98 386,41 352,50 476,4

7 
210,13 

2008 188,17 188,82 187,02 223,09 321,17 245,10 523,1

8 
187,50 

2009 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0

0 
100,00 

2010 80,86 98,65 49,22 109,43 72,45 57,56 112,0

1 
53,58 

2011 39,70 45,76 28,91 63,91 62,17 63,89 57,60 49,39 

2012 50,76 71,45 13,96 42,98 52,08 52,16 51,87 34,33 

2013 18,22 18,24 18,19 24,57 19,76 16,98 27,14 16,65 

2014 11,47 13,96 7,05 31,12 24,13 28,07 13,64 14,85 

2015 24,67 23,39 26,94 49,98 7,52 7,61 7,28 10,65 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat 

Les xifres dels quatre àmbits considerats al quadre 6.9 mostren que les puntes 

d’habitatges iniciats es van assolir l’any 2006. A partir d’aquell moment, va 

començar un descens que l’any 2007 encara no era excessivament pronunciat. 

Posteriorment, les males perspectives dels mercats financers van enfonsar la 

quantitat d’habitatges iniciats. L’any 2009 a la província de Tarragona només es van 

iniciar un 8,7% del nombre d’habitatges que s’havien començat a construir l’any 

2005.  

El percentatge al Camp de Tarragona va ser del 8%, mentre que a les Terres 

de l’Ebre va ser del 10,2%, és a dir, lleugerament superior. A partir de 2009, el 

nombre d’habitatges iniciats va continuar el seu descens imparable. Aquesta 

tendència no es va trencar fins a 2015, que va ser el primer any en el qual la tendència 

va canviar de signe i ho va fer tant a les Terres de l’Ebre com al Camp de Tarragona. 

L’any amb els registres més baixos va ser 2014. A la província de Tarragona, el 
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nombre d’habitatges iniciats havia disminuït un 88,5% des de l’any 2009; al Camp 

de Tarragona, la reducció va ser del 86%, i a les Terres de l’Ebre, va arribar al 92,9%. 

Una dada que emergeix del quadre és la significació del sector de la 

construcció a la província de Tarragona i com aquesta es va erosionant a mesura que 

avança la crisi. Si l’any 2005 el percentatge d’habitatges iniciats representava el 

21,1% del total de Catalunya, l’any 2009 aquest percentatge era del 15,9%, i l’any 

2015 se situava en el 7,9%. El percentatge més baix de tot el període, però, va tenir 

lloc l’any 2014, amb el 5,9%. També emergeixen tendències molt similars en 

desagregar l’anàlisi per àmbits territorials. En el cas del Camp de Tarragona es va 

passar del 14,6% l’any 2005 al 4,8% l’any 2015. A les Terres de l’Ebre, la pèrdua 

de pes sobre el total de Catalunya va passar del 6,4% al 3,1%. Cal afegir que la 

millora experimentada en el conjunt de la província durant l’any 2015 es va deure 

bàsicament a les Terres de l’Ebre, ja que un any abans el nombre d’habitatges 

iniciats en aquest àmbit territorial només representava l’1,3% del total català. 

Pel que fa a l’evolució dels habitatges acabats, en el conjunt del període la 

tendència va ser força similar. Així, entre 2005 i 2015, la caiguda del nombre 

d’habitatges finalitzats a la província de Tarragona va ser del 98,2%; al Camp de 

Tarragona, del 98,4%, i a les Terres de l’Ebre, del 96,9%. Novament, Catalunya va 

presentar un descens lleugerament inferior: del 94,6%. El quadre revela una 

diferència considerable pel que fa a l’evolució seguida pels habitatges iniciats, que 

és conseqüència del període de temps que requereix construir-los, que es va allargar 

per la situació d’un mercat sense demanda i pels problemes per fer front als 

pagaments compromesos per part dels promotors en iniciar les obres.  

En aquest sentit, hi ha un conjunt de promocions escampades pel territori que 

van quedar interrompudes enmig del procés de construcció. Moltes d’aquestes 

encara avui romanen paralitzades. D’altres, en canvi, han tingut millor fortuna i 

s’han acabat de construir. Cal dir que aquest darrer fet ha estat més comú en aquelles 

promocions relacionades amb les primeres residències a les ciutats més poblades. 

En el cas de les segones residències, la represa d’obres ja iniciades ha estat una 

fenomen que s’ha donat amb molta menys freqüència. 

És interessant establir una comparació de la ràtio entre els habitatges iniciats 

i els finalitzats, tal com es fa al gràfic 6.8, que presenta aquest càlcul per al conjunt 

de la província de Tarragona, per als seus àmbits territorials i per al conjunt de 

Catalunya. Aquesta dada permet apreciar les perspectives del mercat respecte de la 

situació un parell d’anys abans. En altres paraules, si les perspectives econòmiques 

són prometedores respecte dels anys immediatament anteriors, més promotors 
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decidiran arriscar-se a dur a terme noves inversions. En canvi, davant de 

perspectives de futur negatives, les decisions de començar la construcció de nous 

habitatges seran inferiors en comparació del nombre d’habitatges que s’acabin 

finalitzant aquell any.  

L’ any 2005 al conjunt català les perspectives eren positives i aquell any es 

van iniciar un 44% més d’habitatges dels que es van acabar. A la província de 

Tarragona, les dades no transmetien el mateix optimisme per a aquell any, i el 

nombre d’habitatges iniciats se situava en valors molt similars als dels habitatges 

finalitzats (només un 5% per damunt). Aquesta evolució estava molt determinada 

per la ràtio del Camp de Tarragona, on hi havia un 14% menys d’habitatges iniciats 

respecte als acabats. En canvi, les Terres de l’Ebre presentaven una eufòria 

constructiva notable, amb un 109% més d’habitatges iniciats respecte als finalitzats.  

L’ any següent va continuar l’expansió del nombre d’habitatges iniciats. En 

el conjunt de Catalunya, la ràtio va passar d’1,44 a 1,64, cosa que significa que el 

nombre d’habitatges iniciats superava en un 64% els finalitzats. En el conjunt de la 

província també es produeix un augment de la ràtio, que va passar d’1,05 a 1,24 

(sobretot, a causa de l’augment registrat al Camp de Tarragona, on es va passar de 

0,86 a 1,07). A les Terres de l’Ebre també va continuar l’expansió de la construcció, 

i la relació entre els habitatges iniciats i finalitzats es va situar en l’1,79. 

Gràfic 6.8. Ràtio entre habitatges iniciats i finalitzats a la província de 

Tarragona, al Camp de Tarragona, a les Terres de l’Ebre i a Catalunya 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat 

Els anys 2009 i 2014 són l’exponent del canvi absolut de les expectatives 

viscudes pel sector durant els anys de bonança. L’any 2009, el nombre d’habitatges 

començats a la província de Tarragona només representava un 38% dels finalitzats 

aquell any. Al Camp de Tarragona, el percentatge va caure fins al 34%, mentre que 

a les Terres de l’Ebre va arribar al 50%. Si l’any 2005 les perspectives del sector de 

la construcció a Catalunya i a la província eren similars, l’any 2014 es va produir 

una clara divergència entre Tarragona i el conjunt de Catalunya, sempre dins dels 

resultats negatius. Així, a Catalunya la ràtio se situava en 0,68, xifra que indicava 

que el nombre d’habitatges iniciats era un 32% inferior al dels finalitzats. Al conjunt 

de Tarragona, en canvi, lluny de millorar, la dada va caure fins a 0,18, un valor que 

indicava una acceleració en el procés d’ensorrament del sector. A les Terres de 

l’Ebre, la dada era un pèl millor que al Camp, i la ràtio se situava en 0,26 (molt per 

sota de la dada del conjunt de Catalunya). 

Finalment, l’any 2015, en què es van produir variacions absolutes 

insignificants, la ràtio va créixer fins a 1,25 en el conjunt de la província. Al Camp 

de Tarragona, el valor va ser molt més modest, amb només un 3% més d’habitatges 

iniciats respecte als finalitzats. Aquesta dada tornava a contrastar amb les Terres de 

l’Ebre, on el valor va créixer fins a 1,85, i va superar també la dada del conjunt de 

Catalunya (1,53). En resum, el sector de la construcció va aconseguir contagiar-se, 

finalment, de les millors perspectives econòmiques registrades a partir del 2014 en 

el conjunt de la província de Tarragona, una eufòria que es va reflectir en taxes de 

variació interanuals, però que recalquen que l’activitat en la construcció encara està 

molt i molt lluny dels nivells en què es trobava deu anys abans. 

6.2.2 El mercat immobiliari. Les vendes i els preus 

De l’anàlisi dels habitatges iniciats i acabats, i de la relació entre aquests dos grups, 

es pot concloure l’establiment d’una espiral d’expectatives pessimistes en el sector, 

alimentades per la caiguda continuada de la construcció residencial. Aquest fet és 

indicatiu de les dificultats per acumular en un sector que estava fortament 

palanquejat i on la continuïtat de l’activitat quedava garantida si el ritme de vendes 

era fluid. Quan el finançament extern es va acabar, les dificultats van créixer fins a 

provocar el tancament de moltes empreses.  

Moltes obres mig avançades i de petita envergadura van continuar amb 

estalvis propis, cosa que posava en risc els recursos personals del propietari —
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perquè els de l’empresa ja s’havien exhaurit—, qui confiava que la situació 

s’arreglaria com havia succeït altres vegades. Però aquesta vegada no va ser així, i 

la caiguda del sector ha estat continuada.  

Quadre 6.10. Els habitatges nous venuts i els acabats 

  Acabats Venuts 
Diferència 

acumulada 
Relació 

venuts/acabats 

2005 27.985 10.374 17.611 0,37 

2006 

2007 

29.314 12.327 34.598 0,42 

19.571 9.335 44.834 0,48 

2008 10.003 5.562 49.275 0,56 

2009 8.670 4.037 53.908 0,47 

2010 

2011 

9.096 3.235 59.769 0,36 

7.247 2.592 64.424 0,36 

2012 7.158 2.052 69.530 0,29 

2013 7.110 1.432 75.208 0,20 

2014 7.417 976 81.649 0,13 

2015 

Període 
7.687 794 88.542 0,10 

141.258 52.716 88.542 0,37 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment i del Departament de Territori i  
Sostenibilitat 

 L’acceleració continuada de la venda d’habitatges constituïa l’expectativa 

que retroalimentava el sector. L’anàlisi de les vendes que es presenta a continuació 

complementa l’estudi de les dificultats del sector. Molts empresaris que havien 

sorgit ràpidament i que havien pogut acumular quantitats importants de recursos, 

van desaparèixer, d’altres es van convertir en rendistes, i d’altres, en insolvents. 

Totes les vies dificulten la consideració d’alternatives d’inversió en un col·lectiu al 

qual la crisi de 2008 sovint va fer triar entre la supervivència personal i la creació de 

noves opcions empresarials. 

Amb la relació entre la dinàmica d’habitatges acabats i la venda d’habitatges 

nous —ja siguin lliures o de protecció— s’ha configurat el quadre 6.10, que com a 

diferència acumulada assenyala una quantificació bruta de l’estoc que no 

necessàriament és el real, però que sí que és un indicador de la caiguda del sector. 

Al quadre es pot observar que l’any 2005 a la província de Tarragona es van dur a 

terme un total de 10.374 operacions de compravenda (la relació determinava que per 

cada un d’acabat se’n venien 0,37).  
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Mentre que durant anys els habitatges s’havien pogut vendre sobre plànol 

sense problemes, la irrupció de la crisi va introduir un escenari completament 

oposat: la finalització d’una obra sense tenir compradors. Es va generar, així, un 

estoc d’habitatges buits que encara avui dia perdura i que necessitarà d’anys per ser 

eliminat del mercat. La facilitat o la dificultat amb què el mercat pugui absorbir 

progressivament aquest estoc d’habitatges dependrà en bona mesura de la seva 

ubicació. Així, els habitatges situats als nuclis més poblats i que siguin capaços 

d’atreure població durant els propers anys seran més fàcils de vendre; en canvi, les 

segones residències en les zones costaneres i els habitatges en poblacions que 

presenten una dinàmica demogràfica negativa de caire estructural tindran una 

probabilitat més alta de romandre dins de l’oferta d’habitatge pendent de vendre.  

A més, es produeix una erosió del valor econòmic d’aquests habitatges a causa 

del seu deteriorament físic com a resultat de la manca de manteniment. No cal dir 

que l’existència d’aquest estoc en el mercat genera un excés d’oferta i dificulta que 

el sector pugui reprendre els nivells d’activitat que es podrien qualificar com a 

«normals». 

D’acord amb un informe recent del Ministeri de Foment, a la província de 

Tarragona l’any 2014 hi havia un estoc de 13.787 habitatges nous encara sense 

vendre, una quantitat que representava un 16,7% sobre el total de Catalunya.77 

L’informe també desvetllava que l’estoc s’havia reduït un 2,3% respecte de l’any 

2013. D’altra banda, l’Informe de Tinsa titulat Radiografía del stock de vivienda 

2015 indica que l’any 2015 hi havia 8.913 habitatges nous buits, i posa èmfasi en el 

fet que aquesta xifra suposa un 30,8% del total d’habitatges finalitzats l’any 2008.78 

Aquest estudi situa la província de Tarragona en el catorzè lloc del conjunt de l’Estat 

pel que fa a habitatges nous buits. A més, explicita el següent: 

«La franja de Tarragona és la segona zona costanera —per darrere de 

Castelló— que acumula una major concentració d’habitatges buits. La 

taxa d’estoc sobre el parc construït des del 2008 arriba al 33%. El 

problema es concentra fonamentalment a la costa del sud de la capital, 

des de Cambrils fins a Deltebre, on el percentatge de desocupació supera, 

en molts casos, el 40% dels habitatges construïts.»79 

L’anàlisi més detallat de les transaccions d’habitatge residencial a l’àrea en el 

període 2005-2015 (diferenciant el lliure del nou i usat) que es fa al quadre 6.11 

                                                      
77 Ministeri de Foment. Informe sobre el stock de vivienda nueva 2014 (2015), p. 5. 
78 Tinsa. Radiografía del stock de vivienda 2015, p. 11. 

79 Tinsa. Radiografía del stock de vivienda 2015, p. 15. Traducció al català de l’autor. 
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permet veure que, mentre que el primer va caure en picat, el segon va mantenir un 

nombre d’operacions gens menyspreable. L’habitatge lliure nou va passar de 9.826 

transaccions anuals a 682 en només deu anys, cosa que significa una reducció del 

93,1%. En contraposició, l’habitatge usat, malgrat que també va caure amb força, va 

experimentar un descens no tan accentuat: de les 17.611 operacions de l’any 2005, 

es va passar a 7.605 compravendes i, com a conseqüència, la caiguda va ser del 

56,8%. L’habitatge lliure, en el seu conjunt, va patir una caiguda del 69,8%. 

Aquestes tendències distintes entre l’habitatge nou i l’usat es configuren en 

dues etapes marcadament diferenciades. Primerament, entre 2005 i 2009, les 

transaccions d’habitatges lliures usats van patir una caiguda superior en termes 

relatius (del 73,7%), mentre que l’habitatge nou en va experimentar una d’una mica 

més moderada (del 61%). 

L’exercici 2009 va representar un punt d’inflexió evident per a totes dues 

tipologies a causa del trencament en el mercat de l’habitatge nou, que va continuar 

el seu imparable descens. Així, la caiguda acumulada entre els anys 2009 i 2015 es 

va disparar fins al 82,2%. Per contra, els habitatges usats van començar a recuperar 

la seva activitat transaccional i, en sis anys, van acumular un increment d’operacions 

del 64,6%. Tot i això, les dades encara romanen molt lluny dels valors màxims 

assolits l’any 2006. 

Els factors que permeten explicar aquestes tendències tan diferenciades a 

partir de l’esclat de la bombolla són, bàsicament, el trencament en el mercat del 

préstec per als promotors, del qual ja s’ha parlat; la recuperació d’hipoteques, i els 

desnonaments, que fan que les institucions financeres acumulin estoc d’habitatge i 

es converteixin en la primera agència immobiliària de la zona. 

Quadre 6.11. Evolució de les transaccions a la província de Tarragona per 

tipus d’habitatge (anys 2005-2015) 

  

 
Totals anuals 

 Totals en base 100 

(2009=100) 
Distribució per 

tipologia 

Lliure 

nou 
Lliure 

usat 
Protegi

t 
TOTA

L 

Lliure Lliure 

nou usat 
Protegi

t 
TOTA

L 

Lliur

e 

nou 

Lliur

e 

usat 

Protegi

t 

200

5 
9.826 17.61

1 
548 27.98

5 
256,2

0 
380,1

0 
271,3

0 
322,7

8 
35,1

0 
62,9

0 
2,00 

200

6 
11.69

9 
16.98

7 
628 29.31

4 
305,1

0 
366,7

0 
310,9

0 
338,1

1 
39,9

0 
57,9

0 
2,10 
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200

7 
8.910 10.23

6 
425 19.57

1 
232,3

0 
220,9

0 
210,4

0 
225,7

3 
45,5

0 
52,3

0 
2,20 

200

8 
5.236 4.441 326 10.00

3 
136,5

0 
95,90 161,4

0 
115,3

7 
52,3

0 
44,4

0 
3,30 

200

9 
3.835 4.633 202 8.670 100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
44,2

0 
53,4

0 
2,30 

201

0 
2.967 5.861 268 9.096 77,40 126,5

0 
132,7

0 
104,9

1 
32,6

0 
64,4

0 
2,90 

201

1 
2.283 4.655 309 7.247 59,50 100,5

0 
153,00 83,59 31,5

0 
64,2

0 
4,30 

201

2 
1.928 5.635 124 7.687 50,30 121,6

0 
61,40 88,66 25,1

0 
73,3

0 
1,60 

201

3 
1.354 5.874 78 7.306 35,30 126,8

0 
38,60 84,27 18,5

0 
80,4

0 
1,10 

201

4 
858 6.713 118 7.689 22,40 144,9

0 
58,40 88,69 11,2

0 
87,3

0 
1,50 

201

5 
682 7.605 112 8.399 17,80 164,1

0 
55,40 96,87 8,10 90,5

0 
1,30 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Foment 

Els preus són una variable clau a l’hora de determinar la realització de l’oferta 

en el període. La bombolla es caracteritza per una espiral en la qual els agents 

econòmics van apostar per un creixement continuat dels preus, amb la creença que 

la inversió en un immoble en un moment concret del temps hauria de rebre un retorn, 

sovint de dos dígits percentuals, només un any més tard. I, certament, va ser així 

durant uns quants anys.  

L’espiral es va alimentar d’aquest impuls de la demanda, que fomentava que 

les promocions proliferessin sense cap por de no poder-les vendre. Això impulsava, 

d’una banda, els preus de venda i, de l’altra, la mateixa estructura de costos de 

producció per l’encariment del preu del sòl, els materials de producció i els costos 

salarials descompensats per augments de productivitat mal entesos, més lligats a la 

rapidesa de la finalització de la promoció que no pas a la qualitat de l’obra. Aquest 

creixement dels costos, lògicament, també va repercutir a l’alça en el preu del 

producte final de les noves promocions. De fet, fins i tot es va traslladar als preus 

dels habitatges de segona mà, ja que eren un bé directament substitutiu de l’habitatge 

nou.  

La història ja coneguda de la fi del crèdit barat i accessible va provocar la 

ruptura de l’espiral i, alhora, un canvi de cicle que va ensorrar el sector. No obstant 
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això, cal atendre a l’evolució dels preus per tal d’identificar certes particularitats 

interessants, a causa del comportament dels agents econòmics. En aquest sentit, tal 

com es podrà constatar, l’enfonsament del nombre d’operacions de compravenda i, 

sobretot del nombre d’obres que es tiraven endavant, no es va traduir —almenys de 

manera immediata—, en un ensorrament dels preus del mercat. 

Les dades relatives a l’evolució de l’habitatge lliure durant el període 

2005201580 indiquen que el valor mitjà del metre quadrat a la província de Tarragona 

l’any 2005 era de 1.602€. Aquest preu va continuar la seva espiral alcista fins a tocar 

sostre l’any 2008, amb un valor de 1.941€/m2, cosa que representava un augment 

acumulat del 21,2% en tres anys. Aquest preu va culminar l’espiral inflacionària al 

territori i, a partir d’aquest moment, els preus van començar a minvar.  

L’any 2009 va ser un any de descens, però aquest no va ser excessivament 

pronunciat, sinó que va ser del 7,6%. Els anys 2010 i 2011 tampoc no va tenir lloc 

un enfonsament del preu de l’habitatge. La disminució acumulada d’aquests dos 

anys respecte al 2009 va ser del 8,5%. Va ser a partir de 2011 quan el preu de 

l’habitatge lliure va iniciar un reajustament més sever. Els anys 2012 i 2013 es va 

produir una reducció dels preus a la província del 21,8%. A partir de 2013 tot plegat 

es va estabilitzar. Així, l’any 2015, el preu del metre quadrat de l’habitatge lliure se 

situava en els 1.228€ de mitjana (un 23,3% per sota del preu de l’any 2005, i fins a 

un 36,7% més baix que en el moment més alt del cicle, registrat l’any 2008).  

Si es comparen les dades de la variació de preus de Tarragona amb Catalunya 

i el conjunt de l’Estat, cal destacar diversos elements. Durant tot el període, els preus 

de l’habitatge a la província de Tarragona van estar per sota de la mitjana catalana i 

espanyola. La diferència respecte al conjunt de Catalunya va ser notòria, sobretot 

per l’impuls a l’alça dels preus que generava l’aglomeració metropolitana de 

Barcelona. Aquesta diferència, a més, va tendir a engrandir-se amb el pas del temps. 

Així, l’any 2005 el preu mitjà a la província era un 20,4% inferior al del conjunt de 

Catalunya, i l’any 2015 el diferencial havia crescut fins al 27,1%. Respecte al 

conjunt d’Espanya, l’escletxa no era tan pronunciada tot i que entre 2005 i 2015 va 

tendir a incrementar-se. Si al començament del període analitzat era del 9%, deu 

anys més tard se situava en el 17,7%. Aquestes dades reflecteixen la major caiguda 

del preu de l’habitatge a la província, que entre 2005 i 2015 va perdre un 23,3% del 

seu valor. Les reduccions al conjunt català van ser del 16,3% i a l’espanyol, del 

                                                      
80 Ministeri de Foment. Información para el ciudadano: Vivienda libre. 

<http://www.fomento.gob.es/Contraste/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/INFORM

ACION_ESTADISTICA/default. htm>. 
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16,2%. La major densitat de segones residències —més susceptibles a patir majors 

reduccions dels seus preus— va esdevenir el factor determinant del major 

reajustament patit a la província. 

6.2.3 La caiguda del finançament hipotecari 

Les hipoteques van ser la peça clau que va permetre engranar el mecanisme de 

generació de valor en el sector de la construcció durant el període de bonança 

econòmica. Les turbulències que resulten de la crisi financera internacional van 

comportar la fi del procés d’expansió del sector.  

Amb tot, no es pot perdre de vista que les circumstàncies sota les quals a un 

peticionari se li concedia una hipoteca abans de l’any 2008 han variat profundament. 

Des de l’esclat de la crisi, que va tenir la seva llavor en el mercat financer, la 

desconfiança a l’hora de concedir préstecs va començar a imperar. I, en el moment 

actual, les entitats estableixen encara filtres molt més estrictes per als clients 

potencials, fet que té una implicació directa en el nombre d’hipoteques concedides. 

El quadre 6.12 recull l’evolució del nombre d’hipoteques concedides entre els 

anys 2005 i 2015, i compara les dades de la província de Tarragona amb les del 

conjunt català. Les dades reflecteixen una correspondència entre el nombre 

d’hipoteques i les transaccions de compravenda.  

D’aquesta manera, i seguint la tendència de les transaccions de compravenda, 

tant a Tarragona com a Catalunya el màxim nombre d’hipoteques es va registrar 

l’any 2006. D’altra banda, la caiguda des d’aquell moment va ser més pronunciada 

que la de les compravendes, però menys que la de la construcció de nous habitatges, 

molts dels quals podien tenir concedida la hipoteca amb anterioritat. La raó 

d’aquesta caiguda va residir en les majors restriccions que imposaven les entitats 

financeres a l’hora de donar el vistiplau a les operacions, i també en el fet que la 

situació de moltes famílies no era la més favorable a l’hora de reunir les condicions 

perquè les entitats autoritzessin les operacions.  

A la província de Tarragona, les xifres van passar de 30.271 hipoteques 

concedides per a habitatges l’any 2005 a 4.410 el 2015, amb una caiguda del 85,4%. 

La xifra màxima va tenir lloc l’any 2006 i va ser de 32.785. La tendència a Catalunya 

va ser molt semblant tot i que els descensos acumulats durant els deu anys van ser 

un pèl menys acusats, i es van quedar en el 83,2%. 
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Quadre 6.12. Evolució del nombre d’hipoteques per 

habitatge  a la província de Tarragona i Catalunya  

 
Número 

 
Base 100 (2009=100) 

Tarragona  Catalunya Tarragona Catalunya 

2005 30.271  229.425 264,10 243,40 

2006 32.784  243.346 286,00 258,10 

2007 28.967  196.457 252,70 208,40 

2008 14.003  119.315 122,20 126,60 

2009 11.461  94.277 100,00 100,00 

2010 11.514  94.752 100,50 100,50 

2011 7.827  63.547 68,30 67,40 

2012 5.742  43.086 50,10 45,70 

2013 3.869  30.059 33,80 31,90 

2014 

2015 

3.474  30.646 30,30 32,50 

4.410  38.626 38,50 41,00 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) 

No només va caure el nombre d’hipoteques, sinó que també es va enfonsar el 

seu valor global, amb un descens del 90% en el total de les hipoteques concedides 

entre 2005 i 2015.  

L’any 2005 la quantitat va ascendir a 3.724 milions d’euros, mentre que deu 

anys més tard s’havia desplomat fins als 372 milions. El màxim de tot el període es 

va assolir l’any 2006 a causa de la combinació de l’efecte de l’increment 

d’hipoteques i de l’augment del seu valor mitjà. Concretament, es van concedir 

hipoteques per valor de 4.598 milions d’euros. A partir d’aquell moment va 

començar un descens que l’any 2007 era pràcticament imperceptible, però que va 

agafar embranzida a partir d’aleshores. Així, el 2009, el valor concedit en hipoteques 

ja s’havia desplomat fins als 1.235 milions d’euros. I el 2014, finalment, la dada va 

tocar fons, amb 393 milions d’euros, una quantitat que equivalia només al 6,4% de 

l’import concedit vuit anys abans. Finalment, el 2015, la quantitat concedida va 
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tornar a pujar un xic i, així, es va trencar la tendència negativa dels anys anteriors. 

Tot i això, el valor d’aquestes equival al 9,98% de les concedides l’any 2005. 

El valor mitjà de les hipoteques concedides també va patir una baixada 

notable, d’una banda, per la disminució del preu de l’habitatge nou i, de l’altra, per 

la major venda d’habitatges usats. A més, també s’ha de tenir en compte un altre 

fenomen que ha afectat l’evolució de les hipoteques i el seu valor durant els anys 

més recents: una part important de la venda immobiliària d’habitatges s’ha fet a 

partir d’hipoteques impagades i desnonaments, cosa que va fer que les institucions 

financeres amb la voluntat de renovar crèdits impagats negociessin les hipoteques 

amb més seguretat, però a la baixa. L’any 2005 es partia d’un valor mitjà de les 

hipoteques de 123.000€. El sostre es va assolir l’any 2007, amb 156.400€, i, des 

d’aquell moment i durant set anys consecutius, el valor de les hipoteques va 

presentar un descens persistent. El valor mitjà de les hipoteques de l’any 2014 es va 

situar en 84.200€, és a dir, va experimentar un descens del 46,2% en set anys. 

Finalment, el 2015 es va produir un increment pràcticament imperceptible fins als 

84.300€. 

6.3 El clúster de la química i el port de Tarragona 

El sector químic i el turisme són considerats els dos motors tractors de l’economia 

de la província de Tarragona. En el present apartat es tracta el sector químic, que 

manté una estreta relació amb el port de Tarragona, el qual possibilita el transport 

d’una part important de les matèries primeres necessàries per a la producció, com 

són els líquids a doll, i, alhora, és una part essencial del clúster petroquímic de la 

zona.  

El sector té unes particularitats molt precises que pràcticament no han variat 

en el període analitzat. Aquestes particularitats es podrien resumir, doncs, 

assenyalant uns elements que perduren al llarg del temps: 

«En definitiva, el sector químic ha tingut un paper important en la 

modernització de l’activitat productiva de l’àrea. Ho ha fet per la 

importància de les seves inversions, però sempre d’acord amb la seva 

lògica, que ha volgut cercar tres equilibris: l’estructura òptima de les 

plantes (la qual cosa equival a buscar economies d’escala en aquestes); 

les possibilitats de les economies d’aglomeració que ha sabut crear i 

impulsar per la seva activitat a l’àrea; i, en tercer lloc, els criteris de 

decisió d’inversió a partir de les empreses matriu, ja que cal recordar que 
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la rellevància de la indústria química a Tarragona se centra abans en ser 

un centre de producció que no de decisió.»81 

Així, en termes generals, la situació no ha canviat. S’ha sortit relativament bé 

de la crisi augmentant producció quan calia, trobant el finançament necessari i 

ajustant inversions per tal de poder utilitzar-ne la capacitat de producció de millor 

manera. Però l’element que pot fer modificar la seva estratègia —que és la que es 

descriu en el paràgraf anterior— és la caiguda dels preus del petroli i els efectes que 

això pot tenir sobre l’estratègia global de les societats matrius de les empreses 

instal·lades a Tarragona. 

El sector a Tarragona és conscient de la possible pèrdua de competitivitat en 

el seu posicionament en una activitat globalitzada. En aquest sentit, amb 

l’Associació Empresarial Química Tarragona (AEQT) —que és una associació 

tradicional de la química a la zona que defensa de manera directa els seus interessos 

empresarials— entre els seus membre, a finals de l’any 2014 es va impulsar un 

organisme ampli que vol potenciar el clúster químic a l’àrea: el ChemMed. 

D’aquesta manera, es van generar uns forts vincles entre les empreses, la 

infraestructura portuària, la universitat, els centres de recerca, els sindicats i les 

cambres de comerç de la zona. El sector químic és un sector en què les economies 

d’escala tenen un paper fonamental. El mateix ChemMed facilita una visió de la 

dimensió conjunta del clúster en la voluntat d’integrar diversos organismes del 

territori i es defineix de la manera següent: 

«ChemMed Tarragona és un clúster industrial, logístic, acadèmic i científic de la 

química ubicat al territori que aglutina els agents, empreses, centres de formació 

i recerca, universitat, i administracions del territori, per tal d’atreure i generar 

noves inversions que afavoreixin la industrialització a l’entorn del clúster, així 

com consolidar el teixit de les infraestructures, instal·lacions productives i 

portuàries, indústries auxiliars, centres de recerca i nivell de formació.»82 

                                                      
81 Margalef, J. Una visió econòmica del llarg segle XX al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Publicacions 

URV (Quaderns del Camp, 4), Tarragona, 2012, p. 309. 
82 «Acte Oficial de Constitució de ChemMed Tarragona» [en línia]. A: Associació Empresarial Química de 

Tarragona. 
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6.3.1 Anàlisi de l’evolució del sector químic  

Per les dades explicitades per AEQT,83 el sector químic de la província de Tarragona 

aglutina el 25% de la producció espanyola i un 50% de la catalana.84 En el cas de les 

activitats relacionades amb el refinament de petroli, aquesta dada supera el 50% del 

total espanyol. En conseqüència, les dades referents al subsector de la química i de 

la divisió del refinament del petroli per al conjunt de l’estat són indicatives del 

comportament de la química tarragonina.  

L’anàlisi de la significació del sector químic a la província de Tarragona s’ha 

realitzat en moltes ocasiones de manera indirecta, principalment pel que significa 

pel conjunt de l’Estat en relació amb els índexs de producció industrial, els preus 

industrials i la xifra de negoci, ja sigui del sector químic o de les activitats 

relacionades amb el refinament de petroli.85 Tot i que això dificulta la concreció 

detallada de l’activitat a la zona i primerament té en compte la valoració del seu 

funcionament general, també hi ha altres indicadors més precisos (com ara les 

exportacions, les importacions, les empreses i alguns detalls específics de l’evolució 

del sector en aquest període) que permeten concretar les dades de la zona. 

L’índex de producció industrial (IPI) al conjunt d’Espanya va patir una 

sotragada terrible amb l’inici de la recessió econòmica l’any 2008. Va caure des dels 

126,9 punts del segon trimestre de 2008 fins als 96,2 del tercer trimestre de 2009, és 

a dir, hi va haver 30,7 punts de retrocés en només cinc trimestres. Al gràfic 6.9 es 

pot observar com el sector químic —i el refinament de petroli— van patir les 

conseqüències de la reducció sobtada de la demanda, tot i que la magnitud de 

l’impacte va ser menor.  

En el conjunt del sector químic estatal, la reducció es va concentrar en el segon 

semestre de 2008, en què es va passar d’un índex de 102 a 88,2 i, per tant, el descens 

va ser de 13,8 punts. En les activitats associades al refinament de petroli, la caiguda 

es va produir de manera més progressiva i es va perllongar des del tercer trimestre 

                                                      
83 Les empreses que integren l’associació són: Carburos Metálicos, SA; Dow Chemical Ibérica, SL; Messer Ibérica 

de Gases, SAU; Repsol Petróleo, SA; Repsol Química, SA; Sarpi Constantí, SLU; Bertschi Ibérica, SL; Inovyn 

España, SL; Asfaltos Españoles, SA; Solenis Hispania, SA; LyondellBasell Poliolefinas Ibérica, SL; BASF 

Española, SL; BASF Sonatrach Propanchem, SA; Covestro, SL; Clariant Producción, SA; Compañía Logística 

de Hidrocarburos CLH, SA; Viesgo Generación, SL; ERCROS, SA; Industrias Químicas del Óxido de Etileno, 

SA; Nitricomax, SL; Kemira Ibérica, SA; Elix Polymers, SL; Cepsa Comercial Petróleo, SAU; Repsol Butano, 

SA; Sekisui Specialty Chemicals Europe, SL; Shell España, SA; Tarragona Power, SL; Terminales Portuarias, 

SL; Transformadora de Etileno, AIE, i Vopak Terquimsa, SA. 

84 «Producció total» [en línia]. A: Associació Empresarial Química de Tarragona.  
85 En aquest cas, el sector químic exclou les activitats de refinament de petroli. 

http://www.carburos.com/index.html
http://www.carburos.com/index.html
http://www.messer.es/
http://www.messer.es/
http://www.messer.es/
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/complejos/tarragona/default.aspx
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/complejos/tarragona/default.aspx
http://www.bertschi.com/index-en.html
http://www.asesa.es/
http://www.ashland.com/
http://www.lyondellbasell.com/WorldWideLocations/Europe/Spain_SP/Tarragona/AboutUs
http://www.basf.es/ecp1/Spain/es/
http://www.basf.es/ecp1/Spain/es/
http://www.basf.es/ecp1/Spain/es/
http://www.basf.es/ecp1/Empresas_del_grupo/Sonatrach
http://www.clariant.ch/C12576710018E579/vwWebPagesByID/9073C5AD99E5864EC12576AC00545FA7
http://www.clh.es/index.cfm?lang=sp
http://www.clh.es/index.cfm?lang=sp
http://www.clh.es/index.cfm?lang=sp
http://www.clh.es/index.cfm?lang=sp
http://www.ercros.es/
http://www.iqoxe.com/
http://www.iqoxe.com/
http://www.maxam.net/
http://www.kemiraiberica.com/kemira/Spanish/
http://www.elix-polymers.com/
http://www.cepsa.com/cepsa/Que_ofrecemos/Asfaltos/Conocenos
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/complejos/tarragona/default.aspx
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/complejos/tarragona/default.aspx
http://www.sekisui-sc.com/
http://www.shell.es/
http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBPREGALNEGGENCIC
http://www.tepsa.es/home.asp?Idioma=ES&opc=1&pag=index
http://www.tepsa.es/home.asp?Idioma=ES&opc=1&pag=index
http://www.vopakterquimsa.com/
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de 2008 fins al primer de 2010, moment en el qual va tocar fons. Així, es va arribar 

a una disminució de 21,4 punts, perquè es va passar dels 111,4 als 90 punts. 

Gràfic 6.9. Evolució de l’índex de producció industrial (IPI) per trimestres  

des de 2005 fins a 2015 per al conjunt de la indústria espanyola, per a la 

divisió química i per al refinament de petroli (any 2010=100) * 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE  
*Les dades han estat calculades com a mitjanes trimestrals a partir de les dades mensuals. 

El conjunt de la producció industrial va experimentar una davallada 

considerable que es va perllongar fins a 2012. Hi va haver moments de tímida 

recuperació, però la tendència general era negativa, i això va fer que l’IPI arribés a 

un valor mínim de 88,2 punts el segon trimestre de 2012. A partir d’aquí, es va 

iniciar un període de relativa estabilitat i, a partir del tercer trimestre de 2013, es va 

començar a reflectir l’impacte de la recuperació, situació que va impulsar l’indicador 

fins a un valor de 94,8 punts el darrer trimestre de 2015. El conjunt del subsector de 

la indústria química presentava un comportament relativament similar, amb una 

caiguda més accentuada durant el darrer trimestre de l’any 2012, amb un indicador 

que va prendre un valor de 86,9 punts. Tot i això, la recuperació posterior va ser més 

robusta i, el segon trimestre de 2015, l’índex ja s’aproximava als 105 punts gràcies 

a l’impuls estacional. Finalment, el quart trimestre del mateix any, es va situar en 

els 99,5 punts, un valor que encara es troba per sota de la mitjana de 2010.  

Pel que fa a la producció de les activitats de refinament de petroli, cal dir que 

la seva tendència no es correspon exactament amb les dues evolucions anteriors. En 
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primer lloc, l’any 2010 ja es va registrar un fort impuls de recuperació, que va quedar 

frenat durant el quart trimestre del mateix any. Posteriorment, l’índex de producció 

industrial va romandre més o menys estable fins al segon trimestre de 2012, moment 

en el qual va començar un període de fortes oscil·lacions, la tendència global del 

qual va ser força positiva. Així, si l’índex el segon trimestre de 2012 presentava un 

valor de 96,4 punts, el darrer trimestre de 2015 aquest valor s’havia enfilat fins als 

117, un augment de 21,4 punts. Per tant, es pot concloure que la química, sector 

industrial preponderant a la província de Tarragona —i, en especial, el refinament 

de petroli—, va mostrar una tendència vers la recuperació dels seus nivells de 

producció molt més consistent que el conjunt de la indústria espanyola.  

L’índex de preus industrials (IPRI) globals i de la divisió química van 

presentar una variació similar, que es va traduir pràcticament en una 

correspondència entre ambdues tendències. Fins al 2008, la inèrcia del creixement 

va alçar els preus progressivament fins a assolir els nivells màxims en el tercer 

trimestre de 2008, mentre que la recessió va provocar una davallada que va retornar 

els preus als nivells de l’any 2007. Les diferències van aparèixer amb els preus 

industrials de les activitats associades al refinament de petroli, ja que aquestes estan 

sotmeses a les oscil·lacions contínues del preu de la matèria primera. En aquest cas, 

el màxim també es va produir durant el tercer trimestre de l’any 2008; no obstant 

això, l’índex es va enfilar fins als 129,7 punts. La recessió posterior va estar 

acompanyada d’una caiguda ràpida i acusada (de més de 60 punts), que va fer baixar 

l’índex fins als 68 punts en només dos trimestres. 

Gràfic 6.10. Evolució de l’índex de preus industrials (IPRI) per trimestres  

des de 2005 fins a 2015 per al conjunt de la indústria espanyola, per a la 

divisió química i per al refinament de petroli (any 2010=100)*   
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE  
* Les dades han estat calculades com a mitjanes trimestrals a partir de les dades mensuals. 

A partir de 2010, els nivells de preus del conjunt de la indústria espanyola i 

de la química, en particular, van experimentar un increment lent, però progressiu. 

Els preus més elevats es van assolir durant el 2013: d’una banda, amb un valor 13 

punts superior al de l’any base en el cas del sector químic i, de l’altra, amb un de 12 

punts superior en el global de la indústria. En el conjunt d’Espanya i durant el darrer 

trimestre del 2015, els preus industrials es van situar en els 106,1 punts i, en el sector 

químic, l’indicador va arribar als 108,7 punts. Novament les pertorbacions que van 

tenir lloc en el mercat del petroli es van traslladar al refinament, cosa que va 

provocar variacions de l’índex. L’impuls de la demanda de petroli dels països en 

desenvolupament va ser el factor que va marcar l’evolució de l’índex fins als darrers 

trimestres de l’any 2012. Així, es va assolir el màxim absolut de tota la sèrie en 

arribar a un valor de 142,7. Després d’una primera reculada durant l’any 2013, la 

brusca caiguda dels preus de les activitats de refinament es va fer evident a partir del 

segon trimestre de 2014. La caiguda acumulada en només sis trimestres va ser de 

61,8 punts, ja que l’indicador va disminuir fins a un valor de 80,9 el darrer trimestre 

de 2015. 

Per a l’estudi dels sectors de la indústria química i del refinament es poden 

relacionar els indicadors de preus i producció. Com mostren els dos gràfics anteriors, 

els preus del sector químic van experimentar un augment moderat en tot el període, 

i es van estabilitzar a partir de 2013, quan l’efecte indirecte de la caiguda del preu 

del petroli va incidir en el sector. Com a contrapartida, els nivells de producció de 

2007 encara no s’han recuperat: sembla que el posicionament en el mercat va 

permetre augmentar-ne els preus, però no necessàriament la producció, a causa 
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segurament de limitacions en la demanda. Això assenyala que el mercat va 

condicionar aquest ajust dels preus a l’alça. D’altra banda, pel que fa al refinament, 

es va produir un creixement dels preus malgrat la forta caiguda del primer trimestre 

de 2009, que es va recuperar ràpidament fins a arribar a un màxim a finals de 2012 

i, posteriorment, va experimentar una caiguda important al llarg dels tres darrers 

anys. Quant a la producció, el gràfic reflecteix una línia de major continuïtat (de 

puntes temporals), excepte de la lleugera caiguda de 2009, i de l’ascens evident a 

partir de 2015.  

Els sectors químic i del refinament es diferencien pel fet que la química té 

més flexibilitat en l’augment de preus, mentre que el refinament està molt 

condicionat pels preus dels mercats mundials del petroli, dels quals obté la seva 

matèria primera. Les seves cadències de valoració d’estocs i de contractes de futur 

n’afecten més ràpidament el marge de venda. 

Pel que fa a la xifra de negoci, les empreses industrials van presentar 

variacions considerables a causa de les turbulències desencadenades en el mercat. 

Si als gràfics precedents —tant de producció industrial com de preus— els 

moviments havien estat relativament continguts, en el cas de les xifres de negoci del 

conjunt de la indústria  i en la divisió de la química els canvis de les xifres de negoci 

es van produir de manera molt més abrupta. Una tendència general creixent va 

marcar ambdues variables fins a la irrupció de la crisi l’any 2008. Partint en tots dos 

casos d’índexs lleugerament per damunt de 100, els màxims assolits el segon 

trimestre de 2008 van ser de 132,4 per al global de la indústria espanyola i de 118,2 

per a la divisió química. L’enfonsament va tenir lloc en només tres trimestres (del 

tercer de 2008 al primer de 2009), durant els quals l’indicador de la xifra de negoci 

de la indústria espanyola va caure 42,4 punts fins als 90 punts, mentre que en el cas 

del subsector químic, la davallada va ser una mica més reduïda, de 36 punts, fins a 

situar-se en els 82,2.  

Pel que fa l’agregació de la coqueria i el refinament de petroli, novament el 

creixement va ser més potent, i la caiguda va ser igualment molt més profunda. 

L’any 2005 es partia d’un indicador de 84 punts, mentre que el màxim del segon 

trimestre del 2008 va ser de 149,1 punts, fet que suposa un ascens de 65,1 punts. 

Aquest creixement, que va tardar més de tres anys en produir-se, es va dilapidar en 

tan sols tres trimestres. I, a més, la caiguda va fer arribar l’índex a un valor de 68,4, 

és a dir, es va reduir a menys de la meitat. No obstant això, la ràpida recuperació 

posterior va facilitar el retorn a un nivell proper als 90 punts a finals del 2009. Es 

conclou, doncs, que la combinació de les caigudes en la producció combinades amb 
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els descensos de preus van deixar una empremta molt negativa en les xifres de 

negocis.  

Gràfic 6.11. Evolució de l’índex de la xifra de negoci per trimestres de 2005 a 

2015 per al conjunt de la indústria espanyola, per a la divisió química, i per a 

la coqueria i el refinament de petroli (any 2010=100)*  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE  
* Les dades han estat calculades com a mitjanes trimestrals a partir de les dades mensuals. 

Finalment, el període comprès entre 2010 i 2015 va estar condicionat per una 

marcada volatilitat en la coqueria i el refinament de petroli, que no es va patir de la 

mateixa manera ni en el conjunt de la indústria ni tampoc en la divisió química. 

D’aquesta manera, mentre que l’índex va presentar oscil·lacions al voltant dels 100 

punts en els dos darrers casos, en la coqueria i en el refinament de petroli, l’indicador 

va créixer fins al tercer trimestre de 2012, moment en el qual va assolir els 171,1 

punts. És a dir, es va produir un increment que va excedir els 100 punts en poc més 
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de quatre anys. I, tal com l’índex havia crescut fins al 2012, també va caure des 

d’aleshores i fins a arribar al mínim de 99,7 punts el darrer trimestre de 2015. 

Per tant, el grau d’especialització tan elevat de la indústria petroquímica 

tarragonina va fer que aquesta estigués a la mercè de les ruptures i la volatilitat dels 

mercats globals, al comportament dels quals va reaccionar sensiblement. Això 

explica tant l’enfonsament que va succeir entre 2008 i 2009 (en termes de 

producció i, sobretot, de xifra de negoci) com també la recuperació posterior. Cal 

assenyalar, d’altra banda, que la disminució dels preus industrials que va tenir lloc 

a partir del segon semestre de 2008 no es va reflectir negativament en l’índex de 

producció, sinó tot el contrari. En canvi, la xifra de negoci sí que va notar les 

repercussions d’aquest efecte. 

En el cas de Tarragona s’han de tenir presents la reordenació del sector amb 

previsions limitades de nous productes i inversions, els canvis en l’ocupació 

rejovenint plantilles, i les previsions de tancament d’alguns processos a mitjà 

termini. El sector químic també va estar en un procés d’adaptació a altres fenòmens: 

l’abaratiment del preu del petroli, l’adaptació de nous productors i consumidors, i 

l’acceptació de la globalització i de la integració productiva. Així, els avantatges i 

inconvenients de la clusterització en el sector també es van notar a Tarragona. El 

president de l’AEQT i director general de Bayer Material Science, Jesús Loma-

Ossorio, en una entrevista en SmartQuimic ho descriu tal com es recull a 

continuació. 

«L’altre gran repte està en els grans complexos químics que s’estan 

construint a l’Orient Mitjà, basats en la disponibilitat de gas i petroli i en 

el finançament dels estats. A finals del 2015, aquestes plantes començaran 

a funcionar i a entrar al mercat, i això possiblement comportarà el 

tancament d’algunes plantes aquí, a Europa. Per això, el clúster 

ChemMed està intentant que, si cal tancar plantes a Europa, no siguin les 

de Tarragona. De fet, ja s’ha anunciat que el Pol Petroquímic de Venècia 

es tancarà.»86 

6.3.2 Exportacions del sector químic  

El dinamisme de l’activitat petroquímica a la zona ha experimentat canvis en 

l’orientació dels mercats al llarg dels anys analitzats. Per la seva banda, els ritmes 

de producció han augmentat a un ritme equiparable al del conjunt de la indústria 

espanyola. Paral·lelament, el sector químic s’ha adaptat a les variacions del 

comportament de les vendes en el mercat interior, que ha tendit a disminuir o 

                                                      
86 «Entrevista a Jesús Loma-Ossorio, director general de Bayer Material Science» [en línia]. A: SmartQuimic. 

Traducció al català de l’autor. 
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estabilitzar-se en termes de demanda, i també de l’exterior, que es va recuperar més 

ràpidament de la crisi del 2008. Les tendències han estat diferents, si es compara 

l’activitat de refinament i la química. El dinamisme, però, no va ser el mateix per a 

la indústria química que per a la del refinament, tal com es pot distingir a partir dels 

capítols de l’Aranzel integrat comunitari (TARIC)87 en relació amb el comerç amb 

l’exterior de la química de la zona. 

Al quadre 6.13 s’assenyala la significació de les importacions de 

combustibles, que sempre havia representat més del 60% del total, cosa que implica 

una quantitat superior als 5.000 milions d’euros. La situació, però, ha canviat en els 

darrers anys com a conseqüència de la caiguda del preu del petroli. Quant a la part 

del quadre 6.13 dedicada a les exportacions, també ressalta la significació d’aquest 

grup: l’any 2005 va representar un 15,84% del total exportat; posteriorment, va anar 

augmentant fins a un 31,23% l’any 2012, i a continuació va disminuir fins al 24,81% 

l’any 2015. Així, el comerç amb l’exterior del grup de combustibles va passar de 

representar un 51,66% del total a un 47,50%, una disminució que s’explica per la 

caiguda dels preus del petroli l’any 2015. Cal tenir present, però, que aquesta relació 

va arribar al 79,55% l’any 2012, moment en què els preus del petroli eren molt 

elevats. També cal tenir en compte la rellevància d’aquest grup, en què de la trentena 

d’empreses químiques que s’integren en el clúster, i alhora a l’AEQT, solament dos 

tenen una relació directa amb el petroli. 88 Quadre 6.13. Exportacions i 

importacions del sector petroquímic a Tarragona 

Importació 

Combustibles 

minerals, i  
olis i ceres 

minerals 

Productes 

químics 

orgànics 

Productes 

diversos de 

les indústries 

químiques 

Matèries 

plàstiques 

amb les 

manufactures 

Altres Total 

2005 

2006 

3.572 791 192 428 189 5.171 

4.494 767 169 424 197 6.050 

2007 5.254 1.058 215 475 289 7.291 

                                                      
87 Hem considerat els capítols del TARIC que fan referència a la petroquímica (27) i la química (28-40). S’ha donat 

una rellevància especial als capítols 27 (Combustibles minerals i olis i ceres minerals), 38 (Productes diversos de 

les indústries químiques) i 39 (Matèries plàstiques amb les manufactures), i s’ha agrupat la resta sota l’etiqueta 

«altres»: 28, Productes químics inorgànics; 29, Productes químics orgànics; 30, Productes farmacèutics; 31, 

Adobs; 32, Tints, colorants, pintures, vernissos i màstics; 33, Olis essencials, perfums i cosmètics; 34, Sabons, 

detergents i ceres artificials; 35, Albuminoides, derivats de fècules, coles, enzims; 36, Explosius, pirotècnia, 

llumins i inflamables; 37, Productes fotogràfics o cinematogràfics, i 40, Cautxú amb les manufactures. 

88 Malgrat aquesta concreció de tres, cal fer referència al fet que hi ha altres exportadors i importadors, tal com 

assenyala el nombre d’empreses exportadores en aquest grup del TARIC, que va passar de 26 l’any 2005 a 49 

l’any 2015, i les importadores van passar de 69 a 82 d’acord amb l’ICEX. No obstant això, a l’àrea solament hi 

ha dues empreses amb capacitat de refinament: Repsol Petróleo, SA i ASESA. 
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2008 5.729 858 220 462 303 7.572 

2009 3.960 593 157 324 278 5.311 

2010 

2011 

5.535 940 177 457 485 7.593 

5.791 1.230 266 421 506 8.213 

2012 

2013 

6.392 1.277 269 448 438 8.824 

5.644 1.360 237 434 565 8.241 

2014 5.571 1.140 250 465 614 8.041 

2015 3.746 934 224 469 626 5.999 

Exportació 

Combustibles 

minerals, i  
olis i ceres 

minerals 

Productes 

químics 

orgànics 

Productes 

diversos de 

les indústries 

químiques 

Matèries 

plàstiques 

amb les 

manufactures 

Altres Total 

2005 398 520 301 1.119 174 2.512 

2006 497 556 251 1.226 188 2.718 

2007 

2008 

672 614 269 1.612 198 3.364 

757 393 294 1.601 223 3.268 

2009 

2010 

565 398 206 1.188 241 2.599 

781 601 100 1.722 397 3.600 

2011 1.177 771 379 1.954 456 4.737 

2012 

2013 

1.523 801 386 1.705 462 4.877 

1.273 598 408 1.706 483 4.468 

2014 

2015 

1.226 507 420 1.624 464 4.241 

980 534 492 1.516 428 3.950 

Font: Elaboració pròpia a partir d’ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX) 

La importància de la refineria és notòria en el complex petroquímic de la zona 

no solament per l’activitat directa que genera, sinó també per la interrelació que té 

en els seus derivats de producció dins del clúster a Tarragona. L’activitat pròpiament 

química89 engloba tota la resta i els subsectors clau són la química orgànica i els 

plàstics. Cal esmentar, però, que hi ha moltes empreses que no s’integren en el 

clúster de la química i que també produeixen i s’integren amb l’exterior. La 

                                                      
89 A partir d’informació de l’ICEX, es pot establir que, del conjunt d’aquests exportadors, al voltant de 20 exporten 

entre 10 i 500 milions d’euros i representen pràcticament el 60% de les exportacions de la química, i prop del 

90% de les seves vendes van a la zona euro. 
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importància del capítol 39 del TARIC —dedicat als plàstics— durant el període 

analitzat era significatiu, i les exportacions van ser superiors a les importacions, amb 

un saldo positiu que va passar de 691 milions d’euros el 2005 a 1.047 milions el 

2015. Així, a la zona, l’augment del pes d’aquest sector en el total del comerç amb 

l’exterior va passar del 10,07% al 9,75% del conjunt comprat i venut. 

El gràfic 6.12 mostra unes diferències importants en l’evolució de les 

variacions d’exportacions i importacions de la química i dels combustibles a la zona. 

En primer lloc, a partir de l’any 2009 s’observa un dinamisme molt fort en 

l’exportació de combustible.  

Gràfic 6.12. Evolució de l’índex de les exportacions i importacions de la 

química  i els combustibles a Tarragona (any 2009=100) 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Importació químicaExportació quimica 

Importació combustibleExportació combustible 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ICEX 

El mercat interior no tenia demanda i les empreses de refinament de la zona 

van augmentar les vendes a l’exterior, cosa que podria comportar un augment de la 

producció. Com a conseqüència de la caiguda de preus a partir de 2013, aquesta línia 

va començar a descendir, però va continuar reflectint la rellevància que tenien les 

exportacions de combustible per les empreses de la zona. Com a complement 

d’aquesta variació de les vendes, les compres a l’exterior es van mantenir en uns 

nivells que es podrien considerar normals a partir de 2010. Això mostra clarament 

l’orientació cap a l’exportació d’aquest sector en un mercat interior amb la demanda 

congelada. D’altra banda, quant a la química, fins al 2009 va experimentar una 
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variació similar a la del combustible i, a partir d’aleshores, va iniciar una tendència 

a l’alça més pausada i amb etapes de descensos lleugers. A més, l’augment de les 

importacions va ser superior al de les exportacions, just el contrari del que va passar 

amb els combustibles.  

Aquestes dinàmiques van tenir la seva rellevància, especialment si es té en 

compte que la majoria d’empreses del clúster químic de la zona depenien d’empreses 

matrius multinacionals amb una visió global del mercat químic mundial. Les de 

combustible, per la seva banda, eren d’una multinacional espanyola emmarcada en 

lògiques similars, però amb plantejaments diferenciats. 

6.3.3 El Port de Tarragona, element essencial del clúster químic 

La rellevància del Port de Tarragona és determinant en els fluxos comercials de la 

petroquímica a la zona. Per definir més l’evolució d’aquesta funcionalitat, cal 

considerar dos aspectes principals. D’una banda, que la importància resideix en el 

tràfic d’importació, i de l’altra, que la carretera, principalment, i el ferrocarril 

guanyen quota de mercat en el moviment de determinades mercaderies, sobretot en 

relació amb l’exportació. L’ any 2006, el tràfic marítim va suposar el 79,14% del 

conjunt del moviment amb l’exterior de l’economia de la zona, mentre que l’any 

2015 el percentatge es va situar en el 70,52%.90 

Tot i aquesta disminució de les mercaderies exportades i importades pel port 

i el guany que van experimentar la carretera i el ferrocarril91, el port de Tarragona es 

trobava amb una forta especialització en el seu moviment de mercaderies gràcies a 

la consistència de la relació amb el seu hinterland productiu, la qual cosa el va 

convertir en un dels grans ports espanyols. Al llarg dels darrers anys, l’augment del 

tràfic va experimentar unes variacions molt relacionades amb la dinàmica del sector 

químic i amb la dificultat d’assentar masses crítiques de càrrega alternatives.  

Quadre 6.14. Els grans tràfics marítims al Port de Tarragona.   

Milers de tones i variació respecte del 2009 

Tones  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                                      
90 Estimació pròpia a partir de dades de l’ICEX. 

91 En els propers anys, caldrà veure quina és la resposta que es pot donar a les necessitats d’intermodalitat de la 

indústria, sobretot en relació amb el ferrocarril. Les inversions previstes —com l’associada al Pla director de la 

terminal intermodal de mercaderies de BASF al Polígon de la Gran Indústria— tenen com a objectiu satisfer 

aquestes necessitats de transport cap al centre d’Europa a un cost eficient. 
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Líquids a 

doll 
17.90

7 
18.64

6 
20.59

5 
19.01

7 
18.34

9 
19.49

3 
18.70

0 
19.05

0 
17.92

5 
19.38

7 
22.31

5 

Sòlids a 

lloure  
11.90

3 
11.23

8 
13.62

6 
12.42

1 
9.83

0 
9.45

2 
9.27

9 
10.88

9 
7.37

5 
9.70

8 
8.36

5 

Mercaderi

es 

generals 

1.17

6 
1.44

4 
1.69

9 
1.53

1 
3.13

0 
3.65

3 
3.75

6 
3.13

4 
2.59

0 
2.67

7 
2.22

6 

Contenido

rs 
81 108 410 430 

2.45

6 
2.86

4 
2.56

1 
2.02

7 
1.56

9 
1.61

0 
936 

Total de 

grans 

tràfics 

30.98

7 
31.32

8 
35.92

0 
32.96

9 
31.31

0 
32.59

9 
31.73

5 
33.07

2 
27.88

9 
31.77

2 
32.90

6 

 Variació 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Líquids a 

doll 97,59 
101,6

2 
112,2

4 
103,6

4 
100 

106,2

4 
101,9

1 
103,8

2 
97,69 

105,6

6 
121,6

1 

Sòlids a 

lloure  
121,0

9 
114,3

2 
138,6

1 
126,3

5 
100 96,15 94,39 

110,7

7 
75,02 98,76 85,10 

Mercaderi

es 

generals 
37,58 46,13 54,27 48,90 100 116,7

0 
119,9

7 
100,1

1 
82,73 85,51 71,09 

Contenido

rs 
3,29 4,39 16,71 17,51 100 

116,6

1 
104,2

6 
82,52 63,88 65,56 38,12 

Total de 

grans 

tràfics 
98,97 

100,0

6 
114,7

2 
105,3

0 100 
104,1

2 
101,3

6 
105,6

3 89,07 
101,4

8 
105,1

0 

Font: Elaboració pròpia a partir de Estadístiques de Tràfic del Port de Tarragona 

Pel que fa als grans tràfics assenyalats, se’n pot veure l’evolució en el quadre 

6.14. Així, els líquids a doll representaven prop del 58% del tràfic total l’any 2005; 

posteriorment, es van estabilitzar fins a arribar al 67,81% l’any 2015. Aquesta 

dinàmica va comportar una disminució d’un 13% dels sòlids a lloure. Finalment, la 

mercaderia general va passar de significar el 3,79% l’any 2005 a representar el 

6,73% el 2015. Dins d’aquesta categoria, els contenidors van tenir un pes notori 

entre els anys 2010 i 2011, però van començar a baixar en picat el 2013, i l’any 2015 

ja solament representaven el 2,84% del total de grans tràfics marítims del port. 

Aquests canvis en l’estructura estan motivats per dinàmiques diferents en cada 

grup de tràfics. En observar el quadre 6.14, es veu clarament que els líquids a doll 
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van augmentar principalment a partir del 2013, que hi va haver una disminució 

constant dels sòlids a lloure, i que la mercaderia general va créixer entre 2009 i 2012 

(gràcies a l’embranzida dels contenidors) i va frenar a partir d’aleshores. 

Com s’ha dit, el port de Tarragona és un dels grans ports de l’Estat; de fet, es 

troba en el rànquing dels sis primers pel seu moviment de mercaderies. Tot i així, 

d’acord amb les estadístiques de Puertos del Estado,92 la seva variació entre 2004 i 

2014 va ser del 6,81%, mentre que la del de la Badia d’ Algesires va ser del 44,4%; 

la del de València, del 77,08% (és la que més va créixer), i la del conjunt de ports, 

del 17,45%. En aquest sentit, a Tarragona es va perdre percentatge de càrrega 

respecte del total, mentre que el pes de la càrrega amb contenidors va romandre molt 

baix i, tot i créixer durant el període esmentat, va suposar només un 5,04% del total 

de mercaderies. En canvi, al port de València va representar un 73,54%; a la badia 

d’Algesires, un 57,54%; a Barcelona, un 38,42%, i a Bilbao, un 21,33%. 

Es pot concloure, doncs, que el port de Tarragona es troba en un context 

altament competitiu, ja que geogràficament està situat entre el segon i el tercer port 

espanyol (València i Barcelona), amb els quals competeix de manera directa. 

Aquests dos ports presenten una especialització en mercaderies generals i 

contenidors, cosa que no passa al port de Tarragona, que opera bàsicament amb 

líquids i amb sòlids a lloure. Aquest fet és la conseqüència de les fortes sinergies 

establertes amb el clúster petroquímic del territori, de l’activitat del qual depèn una 

part importantíssima de les operacions portuàries. Davant d’aquest escenari, sembla 

que no serà fàcil captar fluxos de mercaderies que diversifiquin el seu moviment, 

donada la densitat competitiva. N’és una prova el fet que, malgrat els forts augments 

registrats durant els darrers anys, la quota de l’any 2015 corresponent als contenidors 

va ser del 2,84%.  

6.3.4 Inversions realitzades al Port de Tarragona 

Les inversions portuàries estan molt centralitzades en les decisions que es prenen 

des de Puertos del Estado amb una visió global de l’oferta portuària espanyola. És 

manifest que el sistema té avantatges i inconvenients, ja que no sempre reflecteix els 

comptes d’explotació de cada port i, a vegades, uns compensen els altres. D’altra 

banda, si hi ha un nombre excessiu d’inversions en funció dels ingressos, això 

repercuteix en el compte d’explotació de la unitat portuària en qüestió amb un excés 

d’amortització que afecta la rendibilitat. El quadre 6.15 recull les inversions 

                                                      
92 Ministeri de Foment. Memorias de las autoridades portuarias y anuario estadístico de Puertos del Estado 2014. 
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realitzades al conjunt de ports espanyols que depenen de Puertos del Estado entre 

2004-2014 i en els sis amb més tràfic, entre els quals hi ha el de Tarragona.  

Quadre 6.15. Les inversions als principals ports espanyols.   

Relació amb el seu augment de tràfic en el període 2004-2014 

  

  

Milions 

d’euros 
Distribució de la relació  

entre tots els ports 

Relació  

de 

variació 

Inversions Inversions Augment de 

tràfic 
Inversió en tràfic 

Badia 

d’Algesires 687,8 7,16 40,55 5,66 

Barcelona 1.463,50 15,23 8,54 0,56 

Bilbao 456,1 4,75 −3,24 -0,68 

Cartagena 220 2,29 12,71 5,55 

Tarragona 354,2 3,69 2,82 0,76 

València 1.219,10 12,69 40,52 3,19 

Sis 

primers 
4.400,70 45,79 101,89 2,23 

TOTAL 9.609,80 100,00 100,00 1,00 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels anuaris de Puertos del Estado 

Les inversions globals anuals van ser de l’ordre de 875 milions d’euros, i un 

45,79% d’aquestes entre 2004 i 2014 es va destinar als sis ports principals, tot 

distribuint-se preferentment entre els de Barcelona i València, que són competidors 

directes en tràfic (principalment mercaderia general) del port de Tarragona. A aquest 

darrer li va correspondre un 3,69% del total invertit en el període. 

Si es considera la significació d’aquests sis ports en l’increment de tràfic de 

mercaderies del conjunt de Puertos del Estado, aquest grup va respondre amb escreix 

a l’augment de la inversió (tots, excepte el de Bilbao, van participar en aquest 

increment i, principalment, els de la Badia d’Algesires, València i Cartagena). Es 

podria pensar que existeix una relació directa entre inversions i variació de transits, 

però no sempre és així.  

En aquest sentit, els increments de trànsits emergeixen molts cops com a 

resultat d’inversions privades que reben una concessió per actuar en el port. Malgrat 

aquesta qüestió, el que s’observa d’una manera fefaent és que la reacció de 
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l’augment del trànsit a l’increment de les inversions presenta comportaments 

divergents com a indicador d’eficiència de les mateixes, tal com es pot observar a 

l’última columna del quadre. 

L’ aposta del port de Tarragona per una diversificació dels tràfics exigirà un 

increment en la inversió per poder posicionar-se entre els ports veïns de València i 

Barcelona, els quals ja es troben especialitzats i, a més, compten amb un hinterland 

molt més extens. Cal recordar, també, que es tracta d’un mercat amb un elevat grau 

de regulació i centralitzat quant a la inversió i, per tant, la competència es dóna a 

partir d’elements com ara els serveis que cada port pot oferir als operadors.  

A tot això cal afegir-hi que la correlació observada entre inversions i trànsits 

és com un peix que es mossega la cua: les inversions són necessàries per atraure 

operadors de tràfics de mercaderies generals i contenidors, però a la vegada només 

són justificables si es produeix la demanda per part dels operadors. 93  En 

contraposició a aquesta voluntat de diversificació del port de Tarragona, hi ha una 

realitat a considerar: l’evolució dels tràfics — principalment, de líquids a doll— està 

estretament vinculada a la que es produeix en el si del complex petroquímic (una 

indústria madura), que no té tanta dependència de les inversions immediates que es 

realitzin en el port de Tarragona. Tot i així, una bona part d’aquestes inversions 

s’han concentrat en el conegut com a moll de la Química.94 

Es van dur a terme altres inversions en mesures de seguretat i ordenació del 

tràfic, i en protecció per als sòlids a lloure. Però les grans actuacions, com una gran 

zona logística que pugui fer variar els components de tràfic a partir d’ofertes més 

competitives, són difícils d’assolir per part dels agents portuaris. La dependència de 

l’activitat química a l’entorn del port continua sent clau per al manteniment de 

càrregues i, en aquest sentit, no s’han d’oblidar dos aspectes: d’una banda, les 

dificultats d’un gran creixement en el polígon petroquímic del voltant i, de l’altra, la 

competència dels tràfics d’altres ports o bé per carretera i ferrocarril. 

                                                      
93 Les inversions privades han estat un altre aspecte a considerar (s’han degut principalment a operadors privats). 

Cal tenir present també l’esforç de diversificació fet per adaptar una terminal de contenidors, que es va concedir 

a DubaiPort World (un gran operador mundial) en col·laboració amb la naviliera israeliana ZIM. La terminal de 

contenidors, que es va inaugurada l’any 2010 amb una capacitat per a 450.000 TEU anuals, ja no funciona al 

mateix rendiment que ho va fer fins al 2011. Hi ha unes previsions importants d’inversió, que, de moment, estan 

a l’expectativa de l’evolució del tràfic de contenidors al port tarragoní. 

94 Aquesta ampliació del moll posa a disposició dels operadors 1.200 metres de nova línia de moll distribuïts en 

tres alineacions d’atracament, amb calats màxims de 16,5 metres i 18 hectàrees de superfície terrestre. A més, 

suposa un augment de la capacitat de moviment de productes químics en 4 milions de tones a l’any. Fins ara, la 

producció global de la indústria química a Tarragona aconsegueix ja un valor de 20 milions de tones anuals, la 

qual cosa representa el 25% del total de la producció nacional en aquest segment. Font: Autoritat Portuària de 

Tarragona (www.portdetarragona.cat, consulta del 12 de juliol de 2016). 
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6.4 Una reflexió sobre el protagonisme futur 

d’aquests sectors 

En aquest capítol s’ha analitzat quina ha estat l’evolució dels sectors del turisme, la 

construcció i la química. El primer i el tercer configuren un teixit sustentat en 

economies d’aglomeració, mentre que el segon va ser un gran dinamitzador tant de 

l’economia de la província de Tarragona com de la del conjunt del país fins a l’esclat 

de la bombolla immobiliària, moment en el qual va col·lapsar. És per aquesta raó 

que aquests sectors productius emergeixen com a candidats principals a l’hora 

d’acumular recursos productius i, en conseqüència, poden o hagueren pogut assentar 

la llavor del creixement econòmic en el futur. 

L’evolució de cadascun d’aquests sectors mostra les seves particularitats 

malgrat compartir el trencament de l’evolució favorable mantinguda fins a l’esclat 

de la crisi econòmica. Així, el sector turístic va esdevenir un motor d’arrossegament 

sobre el qual ha recaigut una part de la recuperació econòmica. A més, va aconseguir 

aixoplugar part dels treballadors expulsats d’altres sectors no només a partir de 

l’activitat estrictament hotelera, sinó a partir dels efectes de desbordament cap a 

altres serveis i productes relacionats que consumeixen els visitants durant la seva 

estada. No es pot perdre de vista, però, el conjunt de debilitats que presenta, la 

correcció de les quals és necessària per posar en funcionament els mecanismes de 

l’acumulació. Aquesta manca d’acumulació durant el període analitzat es constata 

en el fet que l’oferta hotelera no es va incrementar entre els anys 2005 i 2015, sinó 

que es va autoregular mitjançant el tancament d’habitacions quan les perspectives 

eren negatives.  

En aquests moments, el sector ofereix uns preus altament competitius en un 

segment que exigeix ser-ho per poder atreure els contingents de visitants, ja que la 

competència es produeix entorn als preus. Altres mercats aconsegueixen extreure 

marges més elevats dels seus visitants, però aquest no és el cas de la Costa Daurada 

ni de les Terres de l’Ebre, on el secret de l’èxit és reduir costos per atraure al màxim 

nombre de turistes a preus reduïts. L’altre element característic de l’oferta de sol i 

platja és la seva elevadíssima estacionalitat, que també es reflecteix en el mercat de 

treball. Caldrà veure si les promeses d’inversió exterior aconsegueixen acabar la 

manca d’activitat durant la temporada baixa, atès que el sector no disposa de les 

eines i els recursos per fer-ho.  

En el cantó positiu hi ha la voluntat del gir cap a mercats més lucratius. En 

aquesta línia es pot entendre la substitució progressiva del visitant britànic pel rus, 

que és molt més generós a l’hora de gastar. No obstant això, la inestabilitat 
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geopolítica que ha posat Rússia directament en l’ull d’huracà ha erosionat el flux de 

visitants procedents d’aquest país des de l’any 2014. 

El sector de la construcció ha estat el protagonista indiscutible d’una part 

substancial de les dinàmiques no només econòmiques, sinó també d’usos del sòl i 

de mercat de treball. Fins al 2008, va ser un motor d’arrossegament d’inversions i 

va oferir salaris elevats a persones amb baixa qualificació professional; tot plegat, 

va obrir unes fortes perspectives de consum. D’altra banda, també generava un 

efecte crida, que convidava molts joves a abandonar els estudis i també molts 

estrangers a venir amb l’expectativa d’accedir a un lloc de treball de manera fàcil.  

El creixement dels habitatges iniciats en el territori segueix una tendència que 

es podria qualificar d’exponencial. La demanda va alimentar una oferta desorbitada, 

que responia amb una elasticitat elevada als mecanismes de l’especulació, ja que els 

increments percentuals dels preus dels habitatges van ser de dos dígits durant 

diversos anys. En aquest context, l’acumulació va gaudir dels factors necessaris per 

ser promoguda. No obstant això, uns marges de rendibilitat tan elevats van propiciar 

que els recursos generats es reinvertissin de manera continuada en el mateix sector 

en un cicle sense fi que no facilitava el desbordament cap a altres sectors de major 

valor afegit, sinó —en el millor dels casos— cap a altres activitats de consum.  

El cicle, però, va trobar la seva fi d’una manera abrupta, cosa que va atrapar 

molts inversors en esquelets de blocs d’apartaments pendents de finalitzar o que un 

cop acabats no van trobar comprador. De fet, la cicatriu és especialment dura en la 

costa de les Terres de l’Ebre, que disposa d’una massa ingent d’habitatges nous 

pendents de trobar comprador mentre perden valor. En realitat, l’acumulació ,com a 

mecanisme inversor de l’activitat econòmica de la zona, mai no es va arribar a 

produir en la construcció, sinó que simplement es va alimentar el sobre 

dimensionament del sector gràcies a la barra lliure en la concessió d’hipoteques de 

la qual es va poder gaudir durant molts anys. 

Finalment, pel que fa a la indústria química, cal analitzar-la tenint en compte 

els vincles extremament estrets que manté amb el port de Tarragona. La química ha 

estat l’únic sector que, malgrat les vicissituds del període de crisi, ha demostrat 

capacitat per realitzar inversions. En són un exemple les plantes de propilè de BASF 

i Repsol, les plantes d’òxid de propilè i estirè de Repsol, i l’ampliació de la planta 
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d’etilè de Dow.95 En un context complicat, a més, tal com s’ha dit, la producció ha 

tendit a l’alça. 

La xifra de negoci, sensible a les pujades i baixades de preus, condiciona la 

capacitat acumulativa de la química tarragonina. El context actual, en què les 

primeres matèries resulten assequibles, però alhora hi ha dubtes sobre la demanda 

dels països emergents, genera incerteses en un sector que va aterrar al territori 

mitjançant les inversions d’empreses estrangeres. Actualment, però, la seva 

pervivència i futures inversions seran determinades per la seva rendibilitat en un 

escenari en què les plantes d’una mateixa empresa ubicades en països diferents 

competeixen per poder produir productes derivats del petroli. 

La infraestructura portuària va intentar diversificar la seva activitat atraient 

inversions milionàries que poguessin assentar les bases d’aquesta línia i amb la 

voluntat de crear una gran zona logística. Una d’aquestes actuacions clau va ser 

poder atreure inversors a la terminal de contenidors, cosa que es va aconseguir amb 

creixements notables dels tràfics de mercaderies generals i de contenidors. No 

obstant això, aquests tràfics mai no van assolir un protagonisme cabdal en el port de 

Tarragona. És més, des de l’any 2011, han anat perdent pes relatiu. En canvi, els 

líquids a doll continuen sent la gran especialització del port de Tarragona i 

constitueixen els eixos principals sobre els quals bascula l’activitat portuària.  

D’altra banda, la indústria petroquímica està íntimament lligada a aquest 

segment de tràfic que la sustenta. En aquest sentit, la dinàmica portuària està lligada 

a les decisions d’inversió i producció d’aquesta indústria, que es troba molt 

condicionada per decisions que es prenen des d’un posicionament de globalització. 

                                                      
95 «La evolución reciente en España de la industria química: parte I, inorgánica, petroquímica y agroquímica», 

Revista Tecnoindustria [en línia], publicat el 21 de novembre de 2015.  
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7. Algunes idees finals per intentar trobar 

una sortida 

Al llarg de sis capítols hem analitzat l’evolució de l’economia del Camp de 

Tarragona i de les Terres de l’Ebre des de 2005 fins a 2015. La situació viscuda 

a finals de 2008 va suposar un punt d’inflexió que va marcar un abans i un 

després, ja que es va passar d’una dinàmica de creixement important a un 

estancament notori. Malgrat tot, els anys de creixement van tenir una feblesa 

important: la dependència del crèdit i de la construcció residencial, amb un fort 

procés especulatiu per l’augment de preus que possibilitava una recuperació 

ràpida de les inversions. Tant empreses com particulars van entrar en aquest 

mercat amb aquesta mentalitat especulativa, sovint enfocada a les segones 

residències. 

Que aquell creixement havia de tenir un final ja s’intuïa abans de 2008, 

però els processos especulatius sempre es viuen amb la il·lusió de poder aguantar 

els vaivens, acceptant que hi haurà una base que resistirà i no permetrà que el risc 

no es pugui controlar. Finalment això no va ser així, i el risc, que es considerava 

calculat, es va convertir en inseguretat. Aquesta actitud es va apoderar de 

l’activitat econòmica: inseguretat en l’ocupació, en la renovació de crèdits, en les 

vendes o davant una primera davallada en les exportacions.  

A poc a poc la inseguretat va ser la sensació permanent en la vida 

econòmica i social. Es van viure moments de fort pessimisme fins al 2014, i a 

partir d’aleshores sembla que aquesta sensació va anar minvant per les dades 

econòmiques que es van donar. El risc estava més controlat, tot i que encara no 

hi havia bones perspectives de futur ni de recuperació de les inversions. 

En el darrer any considerat en aquesta anàlisi —i podríem dir que també 

l’any 2016— les actuacions van molt dirigides a curt termini. La demanda 

augmenta i es produeix un increment de l’ocupació (basat en contractes 

temporals i salaris baixos) per fer front a la demanda del mercat exterior, que 

aprecia l’ajust de preus, i també per revifar la demanda interna, que es troba molt 

continguda. Malauradament, l’augment d’aquesta producció no va venir 

acompanyat d’inversió. La qüestió difícil de respondre és si aquesta dinàmica 

que es va iniciar el 2015 pot ser el motor de la recuperació de l’economia de la 

zona i la base per assolir unes dinàmiques de creixement que havien estat 
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habituals fins a 2009. Aquesta és la gran qüestió sobre la qual volem reflexionar 

en aquest darrer capítol. 

Iniciàvem el capítol 2, sobre l’evolució del PIB, indicant que el PIB per 

càpita de l’any 2015 es va situar per sota del de 2008 i que vuit anys sense créixer 

era una xifra molt preocupant. Tanmateix, matisàvem aquesta dada explicant que 

tot i els efectes negatius que la situació representava, això no va implicar canvis 

d’estadi dins dels paràmetres de l’economia regional que estableix la Unió 

Europea. És a dir, la realitat econòmica de la zona ha patit, però comparativament 

se situa en uns paràmetres similars als que registrava l’any 2008. Tot i que 

aquesta idea és reconfortant, n’hi ha d’altres que hem anat detallant al llarg 

d’aquest estudi que són més preocupants. Segurament la més significativa són 

els alts nivells d’atur i la poca ocupació. També cal considerar l’estoc de capital 

de la zona. Mentre que per al conjunt català 3,28 unitats d’aquest estoc 

determinen una unitat del PIB i per al conjunt d’Espanya la relació està en 3,5 

unitats, pel que fa a la província de Tarragona, és de 4,25. Això ens indica una 

productivitat més baixa en l’orientació productiva de l’estoc de capital, tot i 

l’elevada productivitat i la forta capitalització d’alguns sectors productius, com 

ara l’energètic i el químic.  

Actualment ens movem en el marc que s’explica als capítols anteriors i 

que volem concretar considerant quatre aspectes: en primer lloc, les poques 

expectatives d’inversió existents per l’acumulació dels sectors tradicionals; en 

segon lloc, una disminució del PIB pc; en tercer lloc, un elevat nivell d’atur; i per 

últim, una menor productivitat de l’estoc de capital existent en la seva capacitat 

per generar unitats de PIB. Després de determinar aquestes línies, la qüestió que 

cal plantejar és si la dinàmica que es pot generar amb les pautes de creixement 

que s’han mostrat des de 2014 ens assegura sortir d’aquest entorn i garanteix un 

dinamisme econòmic que permeti conservar o millorar el capital social de l’àrea, 

o si, per contra, pot arribar a degradar aquest dinamisme i condicionar el 

creixement futur. 

 El capital social es pot definir com la confiança que l’acceptació de les 

normes socials permet una col·laboració entre persones, grups i institucions que 

dóna les pautes per facilitar un creixement econòmic i social a llarg termini. És 

un concepte difús i intangible que, tanmateix, es converteix en real quan deixa 

de ser necessari o suficient per al funcionament d’una societat a mitjà termini.  

En termes sociològics i històrics podríem dir que el capital social ha 

permès explicar canvis i, fins i tot, revolucions socials i polítiques, i que en aquest 
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moment les ciències socials, principalment l’econòmica, el volen quantificar.96 

Els resultats no són encoratjadors, tot i que conceptualment han estat 

desenvolupats en el camp dels estudis sociològics i econòmics. Joseph Stiglitz 

utilitza el concepte de capital social, tot i que no el quantifica, per tractar els 

problemes que es poden generar a la societat nord-americana si aquest capital 

disminueix o es trenca.97 En valora la importància i com aquest adhesiu que és el 

capital social es pot desintegrar si la dinàmica econòmica continua en els 

paràmetres de desigualtat econòmica i social que s’hi donen actualment. En 

aquest marc, l’economista nord-americà analitza el dinamisme de l’economia i 

la societat del seu país, i conclou d’una manera un tant pessimista les seves 

reflexions. 

La situació a les comarques de Tarragona no és tan crítica com l’alarma 

que dóna Stiglitz sobre la societat nord-americana, però sí que és clar que la 

dinàmica generada a partir de 2008 ha tingut conseqüències molt importants 

sobre el benestar de les persones. Hi ha algunes dades que podem considerar que 

marquen aquest trencament d’equilibris socials, com ara l’augment de la 

desigualtat i la distribució de la renda, que es poden quantificar en termes 

econòmics.  

Les dades que indiquen variacions de renda per càpita estan desglossades 

per comunitat autònoma, de manera que considerarem les del conjunt català. Tot 

i això, cal tenir en compte que si disposéssim d’aquestes dades per a la província 

de Tarragona, considerant el nivell d’atur i de creixement del PIB del territori, 

segurament mostrarien desequilibris més grans que al conjunt de Catalunya, 

principalment en indicadors de pobresa. 

En l’informe del comitè tècnic de la Fundació FOESSA, elaborat a partir 

de dades de l’INE, s’analitza la diferent distribució de la renda a les comunitats 

autònomes d’Espanya. 98  La situació catalana no és tan angoixant com les 

variacions de les xifres en altres comunitats, però en comparar els anys 2009 i 

2015 sí que s’observa una dinàmica similar, és a dir, un augment de la pobresa i 

de la desigualtat de rendes. Pel que fa a la renda disponible per adult a Catalunya, 

                                                      
96 Pérez García, F. (Director); Montesinos Santalucía, V.; Serrano Martínez, L.; Fernández de Guevara 

Radoselovics, J. La medición del capital social. Una aproximación económica. Fundación BBVA, Bilbao, 

2005. 

97 Stiglitz, J. E. El precio de la desigualdad. El 1 por ciento de la población tiene lo que el 99 por ciento 

necesita. Taurus (Taurus Pensamiento), Madrid, 2012. 

98  Fundación FOESSA. Cáritas Española, Análisis y perspectivas 2016: Expulsión Social y Recuperación 

Económica. Madrid, 2016. 
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el valor és de 18.978 euros l’any 2009 i passa a 18.236 l’any 2015. Això suposa 

un descens del 3,91%, una disminució que per al conjunt d’Espanya ha estat del 

9,59%, amb una diferència de rendes superior a Catalunya de l’11,36% el 2009 i 

del 18,35% el 2015. Un altre indicador que s’analitza en l’informe de FOESSA 

és la variació de l’índex de Gini.99 Entre 2009 i 2014, aquest indicador va passar 

de 31,76 a 32,37 per al conjunt català. Tot i que això assenyala una major 

concentració de les rendes, cal destacar que la desigualtat és inferior a la mitjana 

espanyola, com també ho és l’augment que es va produir entre 2009 i 2014. 

Aquestes xifres demostren que la crisi ha tingut conseqüències socials 

manifestes a tot arreu en major o menor mesura i que ha augmentat el risc de 

pobresa de la població. Les conseqüències immediates —una menor ocupació i 

una disminució de la despesa social— han causat una forta preocupació pels 

resultats d’un altre indicador, l’índex de pobresa segons la mitjana de la renda 

regional, que en el cas català ha passat del 19,5% al 20,3% durant aquest 

període.100 

Les repercussions socials de la crisi econòmica han estat considerables i 

indubtablement ens han fet perdre capital social. Hi ha altres indicis de la 

disminució d’aquest capital social a la zona a banda dels que es poden deduir de 

les xifres anteriorment comentades.  

Així, cal considerar la pèrdua d’institucions financeres creades i 

gestionades des de l’àrea; el tancament de moltes empreses publiques o 

associacions d’interès econòmic dependents dels ajuntaments, fins i tot algunes 

amb responsabilitat penal per part dels seus gestors; la poca veu i el desconcert 

dels sindicats en aquesta situació de precarietat laboral, i la incapacitat de les 

associacions empresarials per mostrar unes línies de foment de l’activitat 

econòmica. Són elements que, en part, han descompost la realitat social de l’àrea 

i han generat vies de transformació del capital social existent a la zona no prou 

determinades.  

Dèiem abans que mesurar el capital social és difícil, però no hi ha dubte 

que, com a intangible, ha disminuït tant el pes del territori en els cercles de 

                                                      
99 Es tracta d’un mètode per valorar la desigualtat en la distribució de la renda en una societat. El valor 0 indica 

la màxima igualtat i el valor 1, la màxima desigualtat. El Banc Mundial l’utilitza en comparacions entre 

països. Consulteu <http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI>. 

100 L’índex de pobresa és el percentatge de la població que viu per sota del 60% de la renda mitjana regional. 

FOESSA utilitza el càlcul de FGT (Foster-Greer-Thorbecke), la fórmula del qual s’explica en l’article «A 

class of decomposable poverty measures», publicat a la revista Econometrica 1984. 3.52. (p. 761-766). 
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decisió com la seva capacitat d’influència sobre aquests cercles per intentar 

trobar sortides i afrontar la situació actual. La confiança dels agents socials de 

l’àrea en el funcionament de l’activitat econòmica i l’equilibri social és inferior 

a la de fa uns anys, quan instal·lats en un model conegut s’atrevien a valorar i 

donar perspectives de futur. 

Entre 2008 i 2015 es van elaborar dos plans estratègics per a l’àrea: un per 

al Camp de Tarragona i, posteriorment, un altre per a les Terres de l’Ebre. El 

primer es va iniciar abans de 2008 i incloïa opcions de creixement per millorar 

la competitivitat de l’economia de la zona amb un cert optimisme i una bona 

participació ciutadana i institucional. Aquest pla va permetre la redacció d’unes 

conclusions que marcaven vies de futur. El segon es va fer en plena crisi.  

La participació també va ser molt important, però les previsions d’actuació 

que s’hi contemplaven no van ser interioritzades en la mateixa mesura pels 

diferents agents immersos en una situació de forta preocupació social i 

econòmica. Tots dos es van elaborar d’una manera tècnica i participativa molt 

correcta, però podríem dir que la pèrdua de capital social de l’àrea que 

mencionàvem anteriorment els ha deixat en un segon pla. 101  Les propostes 

d’aquests plans han perdut pes en l’escala de prioritats amb el relleu progressiu 

dels diferents agents que les havien de gestionar, ja siguin econòmics, socials o 

polítics. Diversos processos electorals han comportat canvis importants a la zona, 

i els nous responsables sovint han cregut oportú reconsiderar les polítiques i els 

plans anteriors en el seu conjunt per una diversitat de raons, com ara no disposar 

de prou coneixement sobre aquestes solucions (en cas de no haver tingut un rol 

clau quan es van definir), haver de solucionar problemes greus a curt termini (que 

desvien l’atenció de la perspectiva estratègica a llarg termini) o simplement 

considerar que el context és diferent i que les solucions anteriors només eren 

aplicables en l’escenari previ a la crisi econòmica.  

Sota el nostre punt de vista, cal reflexionar sobre aquesta situació a partir 

dels paràmetres de la realitat econòmica que hem volgut remarcar al llarg 

d’aquest llibre. En primer lloc, cal considerar que a la zona no hi ha mecanismes 

                                                      
101 Els documents del Pla Estratègic del Camp de Tarragona (que es poden consultar a http://www.urv.cat/ 

plaestrategiccamp/) tenien la voluntat de plantejar actuacions per a l’any 2015. Pel que fa al de les Terres de 

l’Ebre (disponible a http://www.urv.cat/plaestrategicterresebre/index.html), es va donar per acabat a finals de 

2014. En l’article «El Pla estratègic de les TE, defenestrat» de la revista digital Aguaita.cat 

(http://www.aguaita. cat/noticia/4480/pla/estrategic/te/defenestrat; consulta del 7 d’agost de 2016) s’afirma 

el següent: «El govern evita mostrar el document en la reunió del Consell Econòmic i Social i apunta que no 

s’adequa a les línies estratègiques de país». 

http://www.urv.cat/plaestrategiccamp/
http://www.urv.cat/plaestrategiccamp/
http://www.urv.cat/plaestrategiccamp/
http://www.urv.cat/plaestrategicterresebre/index.html
http://www.urv.cat/plaestrategicterresebre/index.html
http://www.aguaita.cat/noticia/4480/pla/estrategic/te/defenestrat
http://www.aguaita.cat/noticia/4480/pla/estrategic/te/defenestrat
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autònoms d’acumulació que permetin grans decisions d’inversió. A més, els que 

hi havia s’han debilitat per l’aprofundiment del procés de globalització, sobretot 

pel que fa als fluxos de capitals. En segon lloc, cal tenir en compte que cal 

recuperar-se de la pèrdua de capital social, que implica indirectament la de capital 

humà, tant laboral com empresarial. I en tercer lloc, cal tenir present que 

l’economia de l’àrea té el greu problema d’absorbir la desocupació que existeix, 

ja que si no ho fa, l’economia no dóna resposta a les necessitats de la realitat 

social del territori.  

Aquesta darrera idea pot semblar una utopia en un moment en què les taxes 

d’atur són tan elevades a la zona (també ho són als conjunts català i espanyol, i 

no baixen en el marc de la Unió Europea), però es tracta d’un problema molt 

preocupant en la societat actual i no considerar-lo com a prioritari genera 

problemes d’equitat social i de creixement econòmic.  

J. M. Keynes indicava en la seva obra Teoría general de la ocupación, el 

interés y el dinero que un dels greus problemes de la societat de la dècada de 

1930, en plena crisi econòmica de 1929, era la incapacitat de proporcionar plena 

ocupació i de disminuir les desigualtats en la distribució dels ingressos i de la 

riquesa.102 Paul Krugman, un economista més actual, considera que les teories 

keynesianes encara són efectives avui dia per deixar enrere escenaris de crisi com 

l’actual, que persisteixen en el temps.103 Per a Krugman la principal preocupació 

no són tant el dèficit i la inflació com l’elevada taxa d’atur. Considera que la 

solució pot venir de la mà de polítiques de demanda i d’una inversió pública que 

generi ocupació i, en conseqüència, permeti disminuir les desigualtats. Un altre 

economista, Antón Costas, en un article de reflexió sobre la importància de les 

opcions, preferències i idees econòmiques en la situació actual publicat a El País, 

remarca el cost social de les polítiques restrictives que s’han aplicat fins ara i 

assenyala:  

«Mai no vaig estar d’acord amb aquesta teologia del dolor com a component 

indispensable de les reformes econòmiques. Ni com a condició d’eficàcia per 

millorar la competitivitat i productivitat de l’economia, ni en la seva dimensió 

moralista. Per contra, l’anàlisi de l’economia política de les reformes mostra 

clarament que quan produeixen un gran dany social acaben, tard o d’hora, 

                                                      
102 Keynes, J. M. Teoría general de la ocupación el interés y el dinero. Fondo de Cultura Económica, Mèxic, 

2006. Primera reimpressió, quarta edició. 

103 Krugman, P. ¡Acabad ya con esta crisis! Editorial Crítica, Barcelona, 2012. 
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sent contestades, o fins i tot anul·lades. És a dir, acaben sent ineficaces per a 

la finalitat proposada.»104 

Són molts els economistes i les institucions econòmiques globals que 

consideren que no s’ha encertat amb les polítiques econòmiques per fer front a la 

crisi de 2008. Són crítiques o reflexions que, tot i ser rellevants, no han servit de 

gaire per reorientar significativament l’opció oficial i preferida, que ha estat una 

política monetària i de control del dèficit, més inclinada a reorientar recursos 

financers amb criteris de condicionament dels fluxos de capital internacional. L’ 

altra opció, orientada a millorar aspectes de demanda i exposada pels autors 

esmentats anteriorment, s’ha manifestat en termes normalment teòrics, excepte 

per algunes manifestacions i actuacions de les autoritats monetàries per fomentar 

el crèdit amb l’objectiu d’activar la demanda que no acaben de reeixir. 

En aquest marc teòric, i assumint realitats que han estat i són molt costoses 

per a bona part de la població de la zona, els quatre punts que considerem 

determinants per al futur benestar i creixement econòmic de Tarragona —és a 

dir, la inversió, el PIB pc, l’atur i la productivitat— ens marquen un camp de joc 

per reflexionar-hi. No cal afrontar-los com a novetats.  

Ens volem centrar en propostes i idees que han sorgit a la zona, valorades 

i estudiades en anys anteriors, però que sembla difícil portar-les a terme, 

especialment en moments com l’actual. Són propostes sustentades sobre un 

procés tècnic de diagnosi rigorós, i detallades per donar contingut a l’economia 

del territori i poder satisfer les necessitats dels seus habitants. Aquestes propostes 

han considerat la realitat existent i han valorat les pretensions d’inversions que 

poden ser interessants per a l’àrea amb la mentalitat d’ajustar-se a l’equilibri 

social i ambiental de la zona.  

Es difícil destacar novetats al marge de les estratègies indicades en els 

plantejaments, però sí que volem remarcar que cal determinar actuacions per a 

dos àmbits d’aplicació. En primer lloc, cal considerar idees globals que es puguin 

plantejar com a marc de solució d’alguns dels grans problemes que afecten tota 

l’àrea i que corresponen, per tant, a actuacions àmplies. D’altra banda, cal 

especificar idees més concretes d’actuació o criteris que han d’emmarcar 

possibles accions ja més precises per a la zona. 

                                                      
104 Costas, A. «Lo que los reformistas pueden aprender de los cirujanos». El País. Negocios 7/8/2016. 

Traducció al català de l’autor. 
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Pel que fa a les actuacions àmplies, en l’actual situació podem considerar 

algunes reflexions i propostes que fa l’economista anglès Anthony B. Atkinson 

com a sortida de la depressió que ha portat la crisi actual. 105  Són propostes 

d’àmbit general que conviden a cercar equilibris socials i a orientar el creixement 

econòmic per evitar les desigualtats econòmiques i socials. Es basen en la 

consideració que solucionar aquesta problemàtica no solament assenta les bases 

del creixement econòmic, sinó que pot garantir-ne la sostenibilitat a partir de 

l’equilibri social. No són propostes exclusives per a Tarragona, sinó que són 

d’àmbit global, ja que la zona no és una illa on es poden instaurar actuacions 

diferenciades d’altres que corresponen, segurament, a dinàmiques de política 

econòmica i decisions d’àmbit superior a aquest territori. De l’extensa sèrie de 

propostes que detalla Atkinson, en volem destacar quatre: 

1. Implantar polítiques efectives d’ocupació per part de les 

administracions, que contribueixin a disminuir la taxa d’atur i 

augmentar la població activa. 

2. Plantejar i impulsar una política fiscal que augmenti els ingressos 

públics i mantingui la coherència en la despesa, amb l’objectiu 

d’augmentar els recursos orientats al benestar social de les persones. 

3. Implantar una política redistributiva de rendes. Aquesta mesura té un 

interès econòmic immediat i pretén garantir l’equilibri social.  

4. Regenerar la dinàmica política per tal d’evitar el malbaratament i el 

descontrol en l’ús dels recursos públics. 

Juntament amb aquestes mesures de caràcter ampli, volem destacar-ne 

d’altres que tracten punts de reflexió o oportunitats més precises per a la zona, 

com les que es van establir al Pla Estratègic del Camp de Tarragona, que 

fàcilment són extensibles a tot l’àmbit territorial de la província en matèria 

econòmica, social i territorial. Es tracta d’elements perdurables que mantenen la 

vigència actualment i tenen l’objectiu d’assolir dinàmiques de creixement més 

estables dins de l’equilibri social i ambiental del territori. A continuació se citen 

textualment les línies estratègiques que es detallen al Pla106, agrupades en quatre 

                                                      
105 Atkinson, A. B. Inequality. What can be done? Harvard University Press, 2015. 
106 Generalitat de Catalunya. Universitat Rovira i Virgili. Pla Estratègic del Camp de Tarragona: La suma que 

multiplica. Febrer de 2008, p. 69. 
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grups i ometent les referències al Camp de Tarragona per generalitzar-les al 

conjunt de la província:  

1. TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

· Ordenar les transformacions del territori d’acord amb criteris de 

sostenibilitat i de respecte a la identitat dels seus paisatges i del 

patrimoni cultural, encaixar els creixements en les estructures 

urbanes existents i preservar els espais naturals i agrícoles 

· Millorar la connectivitat i la vertebració del territori, i fomentar la 

mobilitat sostenible per a la integració de noves formes d’ocupació, 

d’activitat econòmica i d’organització social 

· Impulsar una visió intermodal i coordinada dels sistemes de 

transport de mercaderies i la modernització de les xarxes de serveis 

per a la competitivitat del territori 

2. SOCIETAT I INSTITUCIONS 

· Fer (...) un territori amb un alt potencial humà, estimulant la 

formació i la creativitat de les persones 

· Fomentar la planificació dels serveis a les persones en funció de les 

necessitats del territori 

· Promoure un lideratge institucional basat en la coordinació, la 

simplificació administrativa, la planificació i la participació 

ciutadana (...) 

3. INNOVACIÓ, EMPRENEDORIA I ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES 

· Consolidar un sistema territorial d’innovació per a fomentar la 

transferència de coneixements, la innovació empresarial i la 

utilització de les noves tecnologies. 

· Millorar l’eficiència del sistema productiu (...) i avançar cap a un 

model econòmic on la generació de coneixement tingui una 

incidència superior. 
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· Millorar l’estructura productiva (...), emfatitzant la necessitat de 

consolidar la diversificació productiva i desenvolupar sectors i 

activitats emergents. 

· Atraure talent que afavoreixi desenvolupar la innovació i, 

consegüentment, l’economia del territori 

· Fomentar l’emprenedoria com motor del desenvolupament 

econòmic (...) mitjançant la implantació de sistemes locals 

d’innovació 

4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES TRANSVERSALS 

· Fer (...) un territori amb una elevada cohesió social, on es garanteixi 

la  igualtat d’oportunitats, la convivència entre els seus ciutadans i 

la cohesió territorial i la qualitat de vida 

· Gestionar i difondre el ric i divers patrimoni natural, històric i 

cultural (...) com a element diferenciador respecte altres territoris» 

Aquest document planteja moltes més d’idees, algunes de les quals haurien 

d’adaptar-se a la realitat actual, ja que s’ha passat de l’ostentació —és a dir, d’un 

territori amb grans perspectives de creixement— a una situació en què cal 

plantejar actuacions per sortir d’una crisi amb elevats costos socials. Potser ara 

és un moment en què s’ha de continuar sense massa entreteniments i actuar 

segons la reflexió que els principal actius de l’àrea són la societat i el territori. És 

necessari adequar el dinamisme econòmic i els processos d’inversió a aquesta 

idea, al marge de l’origen que tinguin, ja vinguin per les bones condicions socials 

o territorials de l’àrea, fruit d’un procés d’acumulació interna (que ja hem vist 

que està molt disminuït), inversions foranes o actuacions públiques per crear 

infraestructures o altres actius. 

Les propostes d’inversió per renovar el teixit productiu són la base del 

creixement futur, encara que són actuacions que els diferents agents socials han 

d’orientar cap a criteris de major benestar que tornin a portar a la zona 

expectatives positives d’inversió i creixement econòmic. Això porta implícit 

fugir d’una dinàmica especulativa com la que va ser constant fins a 2009 i que 

no va oferir alternatives a partir d’aquell moment.  
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Sobre la base d’aquests criteris, cal tornar a recordar la importància del 

capital social i de l’equilibri social per poder dur a terme una recuperació ben 

assentada de l’economia de l’àrea. Com a apunt final, tornem a recórrer a Stiglitz 

per remarcar la importància que té el capital social com a factor aglutinador i 

element essencial per al dinamisme econòmic d’un territori: 

«Alguns científics socials intenten explicar l’efecte de la “confiança” 

en el conjunt de l’economia en termes de capital social. Una economia 

amb més “capital social” és més productiva, exactament igual que una 

economia amb més capital humà o físic. El capital social és un 

concepte ampli que inclou els factors que contribueixen a una bona 

governança tant en el sector públic com en el sector privat. Però la 

idea de confiança és subjacent a tots els conceptes de capital social; 

les persones poden confiar que se les tractarà bé, amb dignitat i 

justament. I al seu torn fan el mateix.» 

I volem tornar a recordar el paràgraf del mateix autor amb qui acabàvem 

la introducció: 

«El capital social és l’adhesiu que manté les societats unides. Si els 

individus creuen que el sistema econòmic i polític és injust, l’adhesiu 

no actua i les societats no funcionen bé.»107 
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