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L’activitat econòmica experimenta un augment important pel que fa a la producció i a l’ocupació 
i dóna, així, una certa continuïtat als períodes anteriors, principalment pel que fa a la producció. 
L’augment de l’ocupació durant el segon trimestre de 2017 ha estat molt positiu i, tot i que s’esperava, 
no amb aquesta intensitat. Aquest increment ha estat molt fort a les comarques de Tarragona, amb 
una variació interanual del 7,32 %, una xifra que representa 338.800 ocupats, el nombre més elevat 
des del segon trimestre de 2009. Tot i que encara estem per sota de l’ocupació prèvia a la crisi de 
2008, estem a punt d’assolir-la.
El sector serveis ha estat el dinamitzador de l’ocupació a la zona, ja que s’ha estès pràcticament per 
totes les comarques i ha augmentat el pes que té en el total de l’ocupació sectorial de l’àrea. Això ha 
fet disminuir l’atur, que ha caigut quatre punts i mig en valors interanuals fins a registrar un 14,95 %, 
una taxa superior a la catalana, que ha estat del 13,20 %, i inferior a la del conjunt espanyol.
Als serveis, la nova contractació s’ha caracteritzat per una forta estacionalitat, fet que queda palès 
perquè el nombre de contractes indefinits ha estat inferior al de temporals i menor a la zona que 
al conjunt català. Això està molt relacionat amb l’estacionalitat del turisme, ja que el 39,25 % d’altes 
registrades al Règim General de la Seguretat Social al juny de 2017 respecte de l’exercici anterior 
corresponen al sector del comerç i l’hostaleria.
El dinamisme dels preus ha estat lleugerament inferior al del conjunt català, encara que el trimestre 
anterior va registrar un índex superior, sembla que s’allunya definitivament el pensament pessimista 
que les baixes anteriors podien portar a una situació de deflació. L’augment de la demanda —tot i 
que limitat per la rigidesa en l’augment dels salaris—, l’excés de liquiditat i el manteniment a la baixa 
del preu del petroli indiquen una situació de control de preus que se situa al voltant del punt i mig 
en variació interanual.
Tot i la forta liquiditat que té el sistema financer, el crèdit bancari no ha fluït com ho feia anteriorment. 
Les variacions del crèdit han continuat a la baixa i sembla que les empreses han augmentat 
l’autofinançament i han disminuït el deute com a actitud preventiva. Els dipòsits també han disminuït 
com a conseqüència de la seva baixa rendibilitat. Un element significatiu en el finançament bancari és 
el crèdit hipotecari, que a la zona ha caigut en comparació del conjunt català, no tant pels habitatges, 
sinó per altres actius que podrien estar relacionats amb activitats d’inversió o perspectives de renda, 
com ara locals comercials i altres. En canvi, el mercat de solars ha experimentat un cert moviment, tot 
i que amb poc valor sobre el total del crèdit hipotecari existent.
El nombre d’empreses ha augmentat, principalment per l’increment de les persones físiques. Entre 
les jurídiques han disminuït les societats anònimes i s’ha experimentat una petita recuperació de les 
societats de responsabilitat limitada. En termes generals, s’ha mantingut el teixit productiu de la zona. 
Les variacions de l’activitat productiva i de l’ocupació suggereixen que l’oferta empresarial s’adapta 
al que podríem denominar impulsos de cua de l’economia: millora de la liquiditat, contenció del 
preu del petroli i salarial, i augment de les exportacions.
Segons les dades dels sis primers mesos de l’any, el comerç exterior de la zona ha experimentat un 
augment important de les exportacions (20,49 %  en dades interanuals) i les importacions (35,40 %). 
Tot i que el nombre d’empreses exportadores és elevat, les deu primeres concentren el 51,9 % del 
total exportat de la zona.
Les perspectives indiquen que el creixement de 2017 serà molt positiu pel dinamisme turístic i 
exportador, l’augment dels indicadors de producció industrial i la revifada de l’activitat immobiliària 
i la construcció. Tot i això, no estem instal·lats en l’optimisme. El conjunt de l’activitat té una capacitat 
real de navegar enmig dels grans indicadors econòmics, però en la realitat actual les dinàmiques 
inversores fermes que aposten per canvis estructurals que permeten augmentar la productivitat en 
un futur estan molt difuminades, i això condiciona la il·lusió i el plantejament de nous projectes a 
l’àrea. 
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2. Els ocupats

El nombre de persones ocupades ha augmentat un 7,32 % en 
dades interanuals durant el segon trimestre de l’exercici de 
2017. L’increment ha estat molt significatiu per dos motius: 
en primer lloc, perquè ha implicat una aproximació al màxim 
de l’ocupació en aquest període des de 2011, i en segon 
lloc, perquè duplica la variació interanual experimentada 
pels conjunts espanyol i català. 
L’ocupació ha incrementat en tots els sectors d’activitat, 
però la variació del 7,38 % dels serveis, superior a la 
mitjana total, representa bona part d’aquest fort augment 
del nombre d’ocupats. En termes absoluts ha suposat una 
variació de 16.000 persones, és a dir, el 71,86 % del total. 
L’ocupació també ha augmentat per sobre de la mitjana en 
la construcció i l’agricultura, mentre que en la indústria la 
variació ha estat més moderada, de l’1,05 % (600 persones). 
L’ocupació de l’economia es terciaritza, ja que els serveis 
representen el 76,53 % del total. Aquesta dada supera en 
cinc punts la del segon trimestre de 2016 i els percentatges 
d’ocupació de serveis dels conjunts català i espanyol.
El terciari és el sector que incideix d’una manera més 
notable en l’augment del nombre d’ocupats a l’àrea. Al gràfic 
1 es mostra la variació interanual de l’ocupació al segon 
trimestre de diversos anys i es pot observar aquest fort 
increment al 2017. La importància dels serveis en l’augment 
de l’ocupació queda palesa al gràfic 2, en què s’indica la 
diferència d’ocupació interanual per a diversos sectors. El 
sector terciari no només ha tingut un paper significatiu en la 
majoria d’augments, sinó també un pes notori en el descens 
que va manifestar-se entre 2011 i 2013. Val a dir que la 
disminució del nombre d’ocupats d’aquest sector el darrer 
trimestre de 2016 i el primer de 2017, en termes anuals, i 
l’augment contingut del mateix en el període estival de 2016 
no feien preveure el fort increment del segon trimestre de 
2017.
Tot i la forta creació d’ocupació del juny de 2017, la 
contractació laboral a la zona durant el primer semestre 
de l’any ha tingut un comportament erràtic en comparació 
del total català si valorem el pes d’aquests contractes en el 
conjunt de Catalunya. Al quadre 2 es mostren les dades de 
contractació laboral des de 2011 i s’observa com disminueix 
la contractació indefinida —que darrerament se situa més de 
quatre punts per sota de la temporal— a la zona respecte del 
conjunt català. La temporalitat és un fenomen dominant en la 
contractació de l’àrea, que es manté en valors que superen 
el 10 % català. Per la seva banda, la contractació indefinida 
tendeix a disminuir de manera continuada i representa prop 
del 6 % de les contractacions catalanes al segon trimestre de 
2017.
 

2. ELS OCUPATS

Agricultura Indúsria Construcció Serveis

Milers      
2014 11,8 53,2 22,1 223,4
2015 13,9 59,5 26,0 218,2
2016 13,6 57,2 19,9 225,0
2017 15,5 57,8 23,9 241,6

Significació sectorial     
2014 3,80 17,13 7,12 71,95
2015 4,38 18,73 8,19 68,70
2016 4,31 18,12 6,30 71,27
2017 4,91 18,31 7,57 76,53

Variació interanual     
2013-14 -17,48 5,35 -19,05 3,47
2014-15 17,80 11,84 17,65 -2,33
2015-16 -2,16 -3,87 -23,46 3,12
2016-17 13,97 1,05 20,10 7,38

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Font: Departament d’Empresa i Ocupació

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Gràfic 2. Incidència sectorial de la variació de l’ocupació a Tarragona 
(en milers de persones)

Quadre 2.La contractació laboral a les comarques del 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre respecte al 

total català (%)

Quadre 1. Els ocupats. Segon trimestre de 2017 (en milers)

Gràfic 1. Variació interanual de l’ocupació al segon trimestre (%)

TOTAL 2014 2015 2016 2017

Nombre d’ocupats 310,50 317,60 315,70 338,80
Variació anual 0,81 2,29 -0,60 7,32
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Homes Dones Total
Total

Indefinit Temporal Indefinit Temporal Indefinit Temporal

2011 8,78 11,38 9,26 9,67 8,99 10,55 10,38
2012 8,60 10,92 7,99 9,57 8,25 10,26 9,99
2013 8,01 11,01 8,02 9,57 8,02 10,31 10,06
2014 7,73 10,83 7,63 9,77 7,68 10,31 10,01
2015 7,82 10,80 7,82 9,89 7,82 10,36 10,04
2016 7,41 11,05 7,57 10,05 7,48 10,57 10,60

2017* 6,26 10,88 6,47 10,14 6,36 10,53 10,16
*Primer semestre
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2.1 L’ocupació comarcal. Dades de la Seguretat 
Social
Durant el segon trimestre de 2017, el nombre 
d’afiliacions a la Seguretat Social ha experimentat un 
augment interanual del 3,84 % al Camp de Tarragona 
i del 3,01 % a les Terres de l’Ebre. Tot i ser xifres 
significatives, encara són inferiors a la del conjunt català, 
que ha registrat un 4,01 %. La variació de persones 
afiliades més importat s’ha produït al Règim General, 
mentre que al Règim d’Autònoms aquesta variació ha 
estat inferior a la zona que al conjunt de Catalunya. 
La variació de l’activitat per sectors mostra el fort 
augment dels serveis, principalment al Camp de 
Tarragona, que per al conjunt provincial registren una 
xifra superior a la del conjunt català. Pel que fa a les 
variacions de la indústria i la construcció, han estat 
més grans a les Terres de l’Ebre que al Camp, tot i que 
amb un total provincial per sota del català. L’anàlisi per 
comarques del nombre d’afiliats mostra un augment 
general amb l’excepció de la Ribera d’Ebre, encara que 
l’impuls més significatiu ha tingut lloc sobretot en tres 
comarques que registren una variació total per sobre 
de les mitjanes provincial i catalana: el Baix Penedès 
(7,19 %), el Montsià (5,32 %) i el Tarragonès (5,11 %). Al 
Baix Penedès i al Montsià, els augments rellevants han 
correspost als serveis, a la construcció i a la indústria, 
mentre que al Tarragonès l’impuls fort s’ha registrat als 
serveis. Les comarques amb un increment més baix han 
estat la Conca de Barberà i la Terra Alta, on el sector 
industrial ha experimentat els increments més notables.
La importància dels serveis en les variacions de 
l’afiliació a la Seguretat Social i el major detall que 
donen les dades d’aquests grups d’activitat permeten 
analitzar de manera més precisa on ha tingut lloc la 
contractació per subsectors i comarques. Al quadre 4 
es detalla la significació dels nous afiliats respecte de 
la variació total a la indústria manufacturera i en cinc 
activitats de serveis. En conjunt representen el 76,95 
% de la variació de l’afiliació al conjunt provincial, un 
percentatge 12 punts superior a la significació que 
tenen al conjunt de Catalunya. La representativitat 
d’aquestes activitats és notòria al conjunt de l’àrea i, tot 
i que al Baix Camp, al Baix Ebre i a la Terra Alta és molt 
menor, a la resta de comarques representen més del 
70 % de les noves afiliacions. Al quadre de la variació 
sectorial es pot observar la importància de l’hostaleria 
i del comerç, que representen prop del 40 % de 
l’augment del conjunt de la zona, mentre que al conjunt 
català signifiquen menys del 30 %. Les afiliacions en 
hostaleria i comerç han augmentat en 8.391 d’un total 
de 21.352, que representen el 24,69 % del total de 
noves afiliacions a Catalunya en aquests subsectors.
Al gràfic 3 es mostren les variacions de les afiliacions 
en el Règim General i d’Autònoms des de l’inici de 
2012 al conjunt català, al Camp de Tarragona i a les 
Terres de l’Ebre. Aquesta visió a mitjà termini indica, 
en primer lloc, la forta estacionalitat estival del Camp 
de Tarragona, la doble temporalitat anual de les Terres 
de l’Ebre i la menor estacionalitat del conjunt català. 
Catalunya ha experimentat unes variacions menors a 
la baixa i una tendència alcista més consolidada que 
les del Camp i l’Ebre. L’estacionalitat, les caigudes més 
importants del nombre d’afiliacions i una remuntada 
més insegura són les principals particularitats de les 
afiliacions a la Seguretat Social de la zona respecte del 
conjunt català.

2. ELS OCUPATS

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Seguretat Social

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Seguretat Social

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Seguretat Social

2017/2016 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total Autònoms
Alt Camp -2,80 2,94   -4,84   3,53 2,58 -1,77

Baix Camp -2,82   0,82   2,02   3,73 3,08 -0,79
Baix Ebre 2,86   0,18   7,70   2,96 3,01 -0,68

Baix Penedès -2,21   4,81   6,48   7,19 6,66 0,78
Conca de Barberà -0,51   3,33   0,80   -0,15 1,39 -2,33

Montsià 0,75   4,99   9,24   5,32 5,22 0,62
Priorat -4,63   5,45   -1,00   5,41 3,10 -1,59

Ribera d'Ebre -5,76   1,22   -8,46   -3,34 -3,68 -1,14
Tarragonès 0,31   -0,31   -2,09   5,11 4,02 1,08

Terra Alta -0,88   4,59   0,54   1,79 1,56 -1,84
Camp de 

Tarragona -2,37   1,44   0,16   4,78 3,84 -0,05

Terres de l'Ebre 0,21   2,81   5,32   3,07 3,01 -0,40
Prov. Tarragona -0,93 1,70   1,26   4,51   3,70   -0,15

CATALUNYA 0,53 2,69 5,92 4,16 4,01 0,74

Indústries
manufactureres Comerç Hostaleria Activitats

administratives
Administració 

pública

Activitat
sanitàries i 

socials
Total

Alt Camp 33,33 20,36 10,58 17,37 4,39 -8,38 77,64
Baix Camp 4,64 20,12 23,24 16,11 8,50 -22,17 50,44

Baix Ebre 1,51 22,6 21,23 9,04 2,60 -5,07 51,92
Baix Penedès 9,65 -2,62 18,61 42,07 5,31 2,88 75,90

Conca de 
Barberà 68,75 4,17 6,25 0,69 - 9,72 89,58

Montsià 21,79 8,06 18,08 6,32 6,54 11,11 71,90
Priorat 47,19 8,99 31,46 - 6,74 11,24 105,62

Ribera d'Ebre -4,00 69,14 -5,71 24,57 -13,71 4,00 74,29
Tarragonès -1,89 22,73 27,19 1,24 18,79 24,51 92,56

Terra Alta 38,55 13,25 4,82 8,43 3,61 -2,41 66,27
Prov.Tarragona 6,69 15,93 23,32 11,46 12,06 7,48 76,95

CATALUNYA 9,65 15,38 13,9 12,17 7,24 5,73 64,07

Quadre 3. Nombre d’afiliats RG+RGTA.  
Variació interanual el segon trimestre de 2017 (%)

Quadre 4. Significació subsectorial de la variació interanual  
dels afiliats al RGSS (%)

Gràfic 3 .Variació de l’afiliació a la Seguretat Social (RG+RETA). 
 (base 100 a l’any 2012)
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3. La taxa de l’atur. Variacions de l’atur registrat

Durant el segon trimestre de 2017, la taxa d’atur ha 
disminuït quatre punts i mig en valors interanuals. 
Aquesta disminució ha augmentat la dinàmica a la 
baixa de l’atur que s’observa des de 2013, quan es va 
arribar a taxes superiors al 27 %. Al gràfic 4 s’observa 
amb claredat la disminució de la taxa d’atur i com ha 
estat sempre superior a la catalana i, tot sovint, a la 
del conjunt d’Espanya, tot i que darrerament sembla 
que es troba còmoda per sota d’aquest indicador.

El nombre de persones aturades a la zona ha disminuït 
en 16.000 des del segon trimestre de 2016 i hi ha 
prop de 40.000 persones menys comptabilitzades 
com a aturades que al 2014. Aquesta disminució ha 
incidit notablement en els aturats de llarga durada, 
que s’han reduït en més de 26.000 persones respecte 
de la dada de 2014. Si la disminució relativa del total 
d’aturats ha estat de 38,49 punts respecte del segon 
trimestre de 2014, la dels aturats de llarga durada 
ha estat del 45,26 %. Tot i la dinàmica de disminució 
de l’atur de llarga durada a la zona durant els darrers 
anys, aquest encara representa el 53,36 % del total.

La taxa d’atur sectorial, sense comptabilitzar el de 
llarga durada, ha estat del 6,62 % en la indústria 
i del 6,83 % en els serveis, i ha superat el 10 % en 
l’agricultura (14,95 %) i la construcció (13,72 %). La 
distribució del nombre d’aturats al trimestre actual 
queda lleugerament modificada, ja que han disminuït 
els aturats de llarga durada i això ha fet que augmenti 
el pes relatiu de la indústria i la construcció, així com 
una mica el dels serveis, mentre que la importància 
de l’agricultura s’ha vist reduïda.

3. L’ATUR

Quadre 5. La taxa d’atur al segon trimestre (%)

Gràfic 4. La taxa d’atur (%)

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Taxa d’atur Diferència respecte de 
Tarragona

Tarragona Catalunya Espanya Catalunya Espanya

2013 25,57 23,61 26,06 -1,96 0,49

2014 23,78 20,22 24,47 -3,56 0,69

2015 22,16 19,10 22,37 -3,06 0,21

2016 19,43 15,95 20,00 -3,48 0,57
2017 14,95 13,20 17,22 -1,75 2,27

12

15

18

21

24

27

30

214321432143214321

20172016201520142013

Espanya Tarragona Catalunya

TOTAL Agricultura Indúsria Construcció Serveis Llarga durada i
1a ocupació

2014 96,9 5,7 5,3 2,3 25,4 58,2
2015 90,4 3,8 3,9 5,5 24,8 52,3
2016 76,1 5,1 2,8 3,5 21,9 42,8
2017 59,6 2,3 4,1 3,8 17,7 31,8

Taxa d’atur TOTAL Agricultura Indúsria Construcció Serveis
Total sense

llarga durada
1a ocupació

2014 23,78 32,57 9,06 9,43 10,21 11,08
2015 22,16 21,47 6,15 17,46 10,21 10,71
2016 19,42 27,27 4,67 14,96 8,87 9,54
2017 14,95 12,92 6,62 13,72 6,83 7,58

Distribució TOTAL Agricultura Indúsria Construcció Serveis Llarga durada i
1a ocupació

2014 100 5,88 5,47 2,37 26,21 60,06

2015 100 4,20 4,31 6,08 27,43 57,85
2016 100 6,70 3,68 4,60 28,78 56,24
2017 100 3,86 6,88 6,38 29,70 53,36

Quadre 6. Anàlisi sectorial dels aturats. Segon trimestre. Aturats en milers
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3. L’ATUR

Gràfic 5. Diferències trimestrals dels actius i ocupats (en milers)

Quadre 7. L’atur registrat per comarques.  
Variació interanual al segon trimestre de 2017 (%)

Quadre 8. L’ocupació i l’atur en milers de persones, la taxa d’activitat i la 
taxa d’atur. Segon trimestre de 2017

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori d’Empresa i Ocupació

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Del gràfic 5 es desprèn que hi ha una relació clara 
entre la variació dels actius i la dels ocupats, amb una 
forta temporalitat a les dues línies. La línia de variació 
dels ocupats es troba per sobre de la dels actius. Les 
dues series estan relacionades en el sentit que tot 
sovint la variació de l’atur s’ha degut principalment 
a la disminució dels actius més que no pas a la 
creació d’ocupació. Al gràfic es mostra com sembla 
que la dinàmica es modifica l’any 2017 amb un 
augment important dels actius i, al segon trimestre, 
principalment dels ocupats.

En considerar l’atur registrat per comarques en dades 
interanuals (quadre 7) s’observa com ha disminuït 
globalment en prop de 6.500 persones i per sobre 
del 10 % en pràcticament totes les comarques. La 
disminució ha estat lleugerament superior a les 
Terres de l’Ebre que al Camp de Tarragona, tot i que 
cal ressaltar que les cinc comarques costaneres de la 
província representen prop del 88 % de la disminució 
global, un fet que continua relacionant la caiguda de 
l’atur amb la importància que l’activitat turística té en 
aquestes zones.

Al conjunt català la dinàmica del mercat de treball ens 
mostra diferències significatives en comparació de 
l’àrea, inclòs el període actual de creació d’ocupació. 
Al quadre 8 hem diferenciat per províncies una 
sèrie de dades que indiquen les particularitats de la 
zona. En primer lloc s’observa, en dades interanuals 
corresponents al segon trimestre de 2017, que 
l’augment del nombre d’ocupats ha estat superior a 
la zona que al conjunt català i a la resta de províncies. 
També s’observa una disminució superior dels aturats, 
una caiguda important de la taxa d’atur i un increment 
de la d’activitat. Malgrat aquestes xifres, la fotografia 
completa de les dades de 2017 també mostra que, 
encara que Tarragona té un nombre d’ocupats 
superior al de Girona i Lleida, també té una quantitat 
superior d’aturats i una taxa d’atur més elevada. Per 
contra, la taxa d’activitat de la zona ha estat inferior a 
la de la mitjana catalana, en aquest cas augmentada 
pel valor de Girona.
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Actius Ocupats

2017 2016 2015 Variació 
2016/17

Variació 
2015/16

Alt Camp 2.543 2.889 3.304 -11,98 -12,56

Baix Camp 10.648 12.234 14.013 -12,96 -12,70

Baix Ebre 4.386 5.144 6.012 -14,74 -14,44

Baix Penedès 7.345 8.241 9.400 -10,87 -12,33

Conca de Barberà 783 905 1.106 -13,48 -18,17

Montsià 3.930 4.609 5.328 -14,73 -13,49

Priorat 410 472 538 -13,14 -12,27

Ribera d'Ebre 1.036 1.208 1.312 -14,24 -7,93

Tarragonès 13.190 15.021 17.302 -12,19 -13,18

Terra Alta 380 467 543 -18,63 -14,00

Camp de 
Tarragona 34.919 39.762 45.663 -12,18 -12,92

Terres de l'Ebre 9.732 11.428 13.195 -14,84 -13,39

Prov. Tarragona 44.651 51.190 58.858 -12,77 -13,03

2017 Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona

Ocupats 3.270,40 2.419,40 331,2 181,00 338,80

Aturats 497,40 362,40 50,10 25,40 59,60

Taxa d'activitat 61,60 61,20 62,80 58,60 61,30

Taxa d'atur 13,20 13,03 13,14 12,31 14,96

Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona

Ocupats 2,80 2,31 5,98 -3,93 7,32

Aturats -17,59 -17,52 -21,47 4,53 -21,68

Taxa d'activitat -0,90 -2,11 0,62 -2,87 1,39

Taxa d'atur -17,24 -16,85 -22,48 7,60 -23,01
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4. L’estabilitat de l’IPC i la demanda interna
Si bé el trimestre anterior assenyalàvem que l’índex de 
preus era superior a Tarragona que a les altres àrees, el 
trimestre actual aquest indicador retorna a posicions que 
semblen més tradicionals o habituals, és a dir, una variació 
inferior a la zona. L’índex general amb la base 2016 
per al juny de 2017 ha estat 101,961 per a Tarragona, 
102,282 per a Catalunya i 102,055 per a Espanya. Els 
grups amb una variació per sobre de la mitjana han estat 
pràcticament els mateixos en les tres àrees considerades, 
tot i que destaca el fort augment de vestit i calçat, 
habitatge, transports, hotels i restauració, que es troben 
per sobre de l’indicador general en cada una de les zones. 
Per contra, a Tarragona l’indicador amb la base 2016 de 
parament de la llar i medicina experimenta disminucions 
que no es donen de manera similar en els altres llocs. 

La variació interanual per al juny de 2017 ens mostra 
un augment de l’1,6 % de l’indicador de Tarragona, 
una xifra que queda enmig de les dels conjunts català 
i espanyol. Els increments globals interanuals han 
estat similars en les tres àrees. Tot i que la zona té un 
augment superior al català en begudes alcohòliques, 
habitatge, comunicacions, lleure i cultura, l’indicador 
interanual negatiu molt significatiu en paraments de la 
llar i sanitat repercuteix sobre l’índex general interanual 
i en modera l’augment. La comparació de l’indicador de 
la zona amb el del conjunt espanyol és similar al detall 
de la comparació amb el conjunt català, encara que amb 
variacions superiors en aliments i begudes, transports i 
comunicacions.

Al gràfic 6 es mostren les variacions interanuals mensuals 
de l’indicador de preus a la zona i a Catalunya des de 1994 
i amb base unificada. S’hi pot observar com des de 2008 
han tingut lloc dos períodes de disminució de preus: un 
de puntual al 2009 i un altre de més llarga duració, com va 
ser el període entre 2014 i 2016 quan, a conseqüència de 
la disminució del preu del petroli, els preus en general es 
van ajustar a la baixa i això va fer témer una deflació, una 
predicció desencertada segons la nostra opinió. A partir 
de finals de 2016 es va superar la incertesa dels preus 
a la baixa i les repercussions d’una demanda superior 
van comportar un augment de preus sense disminució 
de les vendes. Precisament aquesta ha estat la dinàmica 
de l’exercici de 2017, amb augments d’un punt i mig. La 
variació moderada implica un control inflacionari motivat 
essencialment pel manteniment a la baixa del preu del 
petroli i la relativa moderació de la demanda. Al gràfic 
també es pot observar que, a llarg termini, la dinàmica 
de preus gairebé sempre registra augments superiors al 
conjunt català que a la zona, mentre que en els períodes 
de disminució la davallada és superior a Tarragona.

4. L’ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM (IPC)

Quadre 9. L’índex de preus de consum (juny 2017)

Gràfic 6. Variació interanual de l’índex de preus (%) 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

 Base 2011 Tarragona Catalunya Espanya

Índex general 101,961 102,282 102,055

Aliments i begudes no alcohòliques 101,371 101,437 100,972

Begudes alcohòliques i tabac 101,625 101,484 101,674

Vestit i calçat 104,197 106,813 105,909

Habitatge 103,072 102,564 103,133

Parament de la llar 98,607 100,468 99,988

Medicina 99,191 101,436 100,951

Transports 103,151 103,243 102,900

Comunicacions 102,035 101,855 101,916

Esbarjo i cultura 101,640 101,142 100,657

Ensenyament 100,587 100,770 100,742

Hotels, cafès i restaurants 102,538 102,800 102,418

Altres béns i serveis 101,148 101,684 101,037

Variacions interanuals % 

Índex general 1,6 1,7 1,5

Aliments i begudes no alcohòliques 1,0 1,2 0,8

Begudes alcohòliques i tabac 1,7 1,5 1,6

Vestit i calçat 0,1 0,4 0,2

Habitatge 3,5 3,0 3,6

Parament de la llar -1,4 0,1 -0,4

Medicina -1,1 1,2 0,9

Transports 1,9 2,1 1,8

Comunicacions 2,2 2,0 2,1

Esbarjo i cultura 2,9 2,1 1,4

Ensenyament 0,7 1,0 1,0

Hotels, cafès i restaurants 2,3 2,5 2,2

Altres béns i serveis 1,1 1,8 1,1
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5. El finançament bancari de l’economia

El flux creditici a la zona representa al voltant del 
7 % del conjunt català, i aquest entre el 18 i el 
19 % del total espanyol. Tot i que l’economia de 
l’àrea ha depès força del finançament bancari, 
el pes d’aquest finançament és molt inferior a la 
significació del PIB de la zona en el conjunt català, 
mentre que la relació del PIB català respecte del 
conjunt espanyol (entre el 18 % i el 19 %) s’ajusta 
molt més al crèdit viu existent a Catalunya. Atesa 
la importància de les grans empreses industrials 
existents a l’àrea, es pot considerar que bona part 
del seu volum creditici es negocia i concreta fora 
de l’àrea, de manera que el nivell de crèdit bancari 
de la zona s’ajusta a uns indicadors inferiors.

Al marge d’aquestes particularitats estructurals, 
sí que cal valorar la caiguda de l’indicador de 
finançament bancari de l’activitat econòmica, 
un 4,69 % en dades interanuals davant de la 
disminució superior del 5,59 % del conjunt 
català i la del 2,74 de l’espanyol. És una situació 
que ens fa qüestionar-nos per què en un entorn 
d’augment de la producció i del PIB disminueix 
el finançament bancari, principalment a les 
empreses. En bona part això es deu a un menor 
endeutament i a l’aprofitament dels excedents 
per disminuir-lo. Els dipòsits també disminueixen 
a l’àrea, tot i que menys que els crèdits, un fet 
que en part és conseqüència de la disminució 
de la seva rendibilitat i d’una fugida de l’estalvi 
cap a altres instruments financers. L’ajust dels 
dos indicadors en el palanquejament indica 
la significació del finançament bancari en 
l’economia de la zona. La tendència a la baixa 
que mostra afecta principalment les PIMES i els 
crèdits de consum, independentment de si són 
béns duradors.

Al gràfic 7 es mostra la variació trimestral del 
crèdit. S’hi pot observar com, fins al primer 
trimestre de 2016, va disminuir més a Tarragona 
que a Catalunya i Espanya. A partir d’aleshores hi 
ha un augment percentual durant tres trimestres 
i torna a disminuir al primer de 2017. Aquesta 
dinàmica contrasta amb la disminució contínua a 
les altres dues àrees a partir de 2014, any en què 
va començar a créixer el PIB.

En dades interanuals, el crèdit hipotecari ha 
disminuït un 6,24 % a les comarques de Tarragona 
el maig de 2017, mentre que al conjunt català ha 
augmentat un 13,92 %. Això fa que la zona perdi 
pes en el conjunt de Catalunya, tal com es pot 
apreciar al quadre 11. L’efecte de la caiguda 
d’aquesta corrent creditícia a la zona ha afectat 
essencialment altres finques urbanes, amb una 
disminució del 32,79 %, mentre que a habitatges i 
solars el crèdit augmenta. Com que altres finques 

5.  EL FINANÇAMENT BANCARI  
DE L’ECONOMIA

Quadre 10. Indicador de finançament bancari de l’activitat econòmica

Gràfic 7. Variació trimestral del crèdit (%)

Quadre 11. Nou crèdit hipotecari en milers d’euros.  
Dades interanuals del maig (%)*

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

Font: Elaboració pròpia a partir del Banc d’Espanya

Font: Elaboració pròpia a partir del Banc d’Espanya

*Suma de les dades mensuals del juny de 2015 al maig de 2016 i del juny de 2016 al maig 
de 2017

Milions d’euros Variació  
interanual (%)

Variació  
trimestral (%)

Relació
crèdit/dipòsit*100

Crèdits Dipòsits Crèdits Dipòsits Crèdits Dipòsits Indicador de  
palanquejament

Març 16 16.995 12.019 -4,18 0,02 4,44 -0,17 141,40

Juny 16 17.120 12.182 1,16 0,06 0,74 1,36 140,54

Set. 16 16.614 12.269 0,32 1,42 -2,96 0,71 135,41

Des.16 16.295 12.069 0,14 0,24 -1,92 -1,63 135,02

Març 17 16.198 11.841 -4,69 -1,48 -0,60 -1,89 136,80
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Set. 14 Març 15 Set. 15 Set. 16 Març 17

Tarragona Catalunya Espanya

Març 16
2
Març 14

Tarragona Habitatges Altres finques Solars Total

2017/16 431.274 206.203 39.178 676.655

2016/15 389.558 306.792 25.321 721.671

Variació 10,71 -32,79 54,73 -6,24

Catalunya Habitatges Altres finques Solars Total

2017/16 6.231.518 3.148.690 498.513 9.878.721

2016/15 5.147.137 3.064.834 459.386 8.671.357

Variació 21,07 2,74 8,52 13,92

Tarragona/Catalunya Habitatges Altres finques Solars Total

2017/16 6,92 6,55 7,86 6,85

2016/15 7,57 10,01 5,51 8,32
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urbanes tot sovint inclou la compra o la hipoteca 
de locals per a activitats de negoci, la davallada 
ens fa considerar que hi ha menys expectatives 
per portar a terme aquestes activitats en àrees 
urbanes o industrials, un fet que no deixa de ser 
preocupant.

Al gràfic 8 es representa el pes que ha tingut el 
crèdit hipotecari de la zona al conjunt català els 
tres darrers anys. S’hi pot observar l’estabilització 
del crèdit per a habitatge respecte del conjunt 
català, amb una línia sense gaires oscil·lacions, al 
contrari del que passa en el cas d’altres finques 
urbanes, amb una tendència a la baixa el darrer 
any. Al gràfic destaquen les puntes significatives 
de solars, així com forts períodes de calma en 
aquestes oscil·lacions. Tot i això, la dinàmica 
d’aquest crèdit hipotecari continua indicant que 
hi ha activitat al mercat de solars, i això comporta 
expectatives d’activitat en la construcció, tot i que 
no de manera immediata.

Gràfic 8. Nou crèdit hipotecari a Tarragona respecte del total català (%)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE
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6. L’OFERTA EMPRESARIAL

Quadre 12. L’oferta empresarial per personalitat jurídica

Quadre 13. L’oferta empresarial per nombre de treballadors

Gràfic 9. Nombre d’empreses per condició jurídica*

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE

6. L’oferta empresarial

A partir de 2014, l’oferta empresarial augmenta 
progressivament i a principis de 2017 s’arriba 
a 52.544 empreses, la qual cosa demostra una 
línia de recuperació d’acord amb l’increment del 
dinamisme de l’activitat econòmica. En observar 
la variació i l’estructura per tipus d’empresa 
al quadre 12, les xifres indiquen que, malgrat 
aquest increment global, no hi ha cap indicador 
que mostri una certa recuperació ni novetats en 
l’oferta empresarial que es converteixin en el 
motor que dinamitzi d’una manera ferma la base 
productiva de l’àrea. La totalitat de l’augment 
d’aquesta oferta productiva es concentra en 
persones físiques, mentre l’oferta procedent 
de persones jurídiques disminueix. En aquest 
grup és molt preocupant la disminució constant 
de societats anònimes, que pràcticament no 
es compensa amb el lleuger increment de les 
societats de responsabilitat limitada. Les xifres 
del quadre també permeten valorar el fort 
descens que han experimentat les associacions 
i altres, uns grups que no tenen tanta rellevància 
en l’oferta productiva, però sí que mostren les 
dificultats que tenen, ja sigui per qüestions 
productives o a l’hora d’establir determinats 
mecanismes fiscals que n’encareixen el 
funcionament administratiu i en condicionen la 
continuïtat.
La majoria d’empreses amb la figura de persona 
física no tenen treballadors o en tenen menys 
de cinc. Tal com es mostra al quadre 13, aquests 
grups augmenten poc, mentre que les empreses 
més grans experimenten augments importants, 
sobretot les que tenen més de 19 treballadors. 
El grup de 100 a 199 és el que experimenta un 
increment superior el 2017 respecte de l’any 
anterior.
Al gràfic 9 es mostra el nombre absolut 
d’empreses de la zona diferenciat entre persones 
jurídiques i físiques. Hi destaca, sobretot, el 
descens de totes dues formes d’organització 
empresarial de 2008 a 2014 i l’increment a partir 
d’aleshores de les persones físiques, amb una 
V molt pronunciada. Per contra, les persones 
jurídiques continuen a la baixa, un fenomen que 
s’aguditza el darrer any, principalment per la 
disminució d’associacions i altres.
Un altre indicador del dinamisme de l’oferta 
empresarial en la fase actual de l’economia 
són els comptes empresarials de la Seguretat 
Social, que, per al segon trimestre de 2017, 
es detallen per comarques al quadre 14. Les 
xifres indiquen un augment tant en el nombre 
de treballadors assalariats (10.646 persones 
més) com en el nombre de comptes (315 més). 
Per tant, augmenten l’ocupació i el nombre 

 2017 2016 2015 Variació (%)
2017/16

Variació (%)
2016/15

  Total 52.544 51.887 51.015 1,27 1,71

Societat anònima 1.089 1.127 1.186 -3,37 -4,97

Societat de responsabilitat 
limitada 17.095 17.017 16.792 0,46 1,34

Societat col·lectiva 11 11 13 0,00 -15,38

Societat comanditària 1 1 1 0,00 0,00

Comunitat de béns 2.057 2.082 2.056 -1,20 1,26

Societat cooperativa 415 420 428 -1,19 -1,87

Associacions i altres 2.927 3.857 4.182 -24,11 -7,77

Organismes autònoms i altres 113 113 113 0,00 0,00

Persones físiques 28.836 27.259 26.244 5,79 3,87

2017 2016 2015 Variació (%)
2017/16

Variació (%)
2016/15

Total 52.544 51.887 51.015 1,27 1,71

Sense 28.652 28.421 28.422 0,81 0,00

De 1 a 5 20.002 19.753 19.896 1,26 -0,72

De 6 a 19 2.931 2.843 2.724 3,10 4,37

De 20 a 49 613 559 530 9,66 5,47

De 50 a 99 174 165 154 5,45 7,14

De 100 a 199 100 78 80 28,21 -2,50

De 200 a més 72 68 74 5,88 -8,11

23000

25000

27000

29000

31000

33000

2017201620152014201320122011201020092008
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Quadre 14. Variació interanual dels comptes de cotització a la Seguretat Social per grandària de l’empresa  
(dades a 30 de juny, 2017)

Quadre 12. El finançament hipotecari

de comptes, ja sigui per les empreses existents o noves, 
principalment al Tarragonès, el Baix Camp i el Baix Penedès. 
A les Terres de l’Ebre s’ha generat ocupació nova en totes 
les comarques excepte la Ribera d’Ebre, i l’increment més 
important ha tingut lloc al Montsià. Aquesta variació s’ha 
produït principalment en empreses que tenen entre 6 i 50 
treballadors i en les que tenen entre 51 i 250. També ha estat 
important a les empreses amb més de 251 treballadors. En 

canvi, les empreses de menys de cinc treballadors han estat 
molt poc representatives en aquest increment (1,36 %), amb 
un augment de només 142 treballadors en termes absoluts. 
El nombre de centres de cotització ha augmentat en 315, 
principalment al Tarragonès, el Baix Camp, el Baix Ebre i el 
Montsià. El nombre de comptes ha incrementat en totes les 
comarques excepte en la Conca de Barberà i la Ribera d’Ebre. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Seguretat Social

6. L’OFERTA EMPRESARIAL

Variació interanual absoluta

Nombre de treballadors Nombre de comptes

Fins a 5 De 6 a 50 De 51  
a 250

De 251  
i més Total Fins a 5 De 6 a 50 De 51  

a 250
De 251  
i més Total

Alt Camp -11 130 396 -14   501   8 9   6   -   23   

Baix Camp 1 736 765 546   2.048   -28 73   6   -   51   

Baix Ebre 116 617 65 -68   730   44 13   -1 -   56   

Baix Penedès 23 274 687 580   1.564   -16 32   6   1   23   

Conca de Barberà -12 70 76 10   144   -8 6   1   -   -1   

Montsià 56 380 376 106   918   23 20   2   -   45   

Priorat 23 48 18 - 89   15 6   -   -   21   

Ribera d'Ebre -53 10 -113 -19 -175 -31 5   -1 -   -27   

Tarragonès -21   1.859   1.502   1.434   4.774   -33   132   11   2   112   

Terra Alta 23   58   2   -   83   6   6   -   -   12   

Camp Tarragona 3   3.117   3.444   2.556   9.120   -62   258   30   3   229   

Terres de l'Ebre 142   1.065   330   19   1.556   42   44   -   -   86   

Total província 145   4.182   3.774   2.575   10.676   -20   302   30   3   315   

Distribució de la variació (%)

Nombre de treballadors Nombre de comptes

Grandària de 
l’empresa Fins a 5 De 6 a 50 De 51  

a 250
De 251  
i més Total Fins a 5 De 6 a 50 De 51  

a 250
De 251  
i més Total

Alt Camp -0,10   1,22   3,72   -0,13   4,69   2,63   2,96   1,97   -   7,30   

Baix Camp 0,01   6,91   7,19   5,13   19,18   -9,21   24,01   1,97   -   16,19   

Baix Ebre 1,09   5,80   0,61   -0,64   6,84   14,47   4,28   -0,33   -   17,78   

Baix Penedès 0,22   2,57   6,45   5,45   14,65   -5,26   10,53   1,97   0,33   7,30   

Conca de Barberà -0,11   0,66   0,71   0,09   1,35   -2,63   1,97   0,33   -   -0,32   

Montsià 0,53   3,57   3,53   1,00   8,60   7,57   6,58   0,66   -   14,29   

Priorat 0,22   0,45   0,17   -   0,83   4,93   1,97   -   -   6,67   

Ribera d'Ebre -0,50   0,09   -1,06   -0,18   -1,64   -10,20   1,64   -0,33   -   -8,57   

Tarragonès -0,20   17,46   14,11   13,47   44,72   -10,86   43,42   3,62   0,66   35,56   

Terra Alta 0,22   0,54   0,02   -   0,78   1,97   1,97   -   -   3,81   

Camp Tarragona 0,03   29,28   32,35   24,01   85,43   -20,39   84,87   9,87   0,99   72,70   

Terres de l'Ebre 1,33   10,00   3,10   0,18   14,57   13,82   14,47   -   -   27,30   

Total província 1,36   39,28   35,45   24,19   100,00   -6,58   99,34   9,87   0,99   100,00   
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7. El comerç exterior

Durant els sis primers mesos de 2017 el comerç 
exterior de la zona ha experimentat un fort augment 
de l’exportació i la importació respecte del mateix 
període de l’any anterior, tal com es pot observar 
al quadre 15. Les xifres reflecteixen augments 
superiors al 18 % en les vendes a l’exterior i al 38 
% en les importacions. Després d’una frenada l’any 
anterior, el comerç amb l’exterior torna a tenir un 
dinamisme que remarca la seva importància en el 
conjunt de l’activitat econòmica de la zona. L’anàlisi 
de les darreres xifres mostra un augment interanual 
notable del comerç exterior de la zona, no només 
respecte de l’exercici anterior, sinó també respecte 
de l’economia catalana i espanyola.

Al quadre 16 es comparen les dades d’evolució 
interanual de la zona, de Catalunya i d’Espanya. 
Les xifres mostren un acumulat anual (2017) en 
les exportacions molt superior a Tarragona en 
comparació de les altres dues àrees. El mateix 
passa amb les importacions, en què destaca encara 
més el fort increment de la zona. Aquesta variació 
comporta un augment del pes del comerç exterior 
de Tarragona en el conjunt català, principalment pel 
que fa a les importacions. Així, mentre que al juny 
de 2017 l’índex de cobertura del comerç exterior 
català registra un 83,36 % i l’espanyol, un 92,70 
%, el de Tarragona registra un 65,21 %. Tarragona 
és una àrea amb una rellevància importadora 
significativa i, a la vegada, una base important per 
a l’impuls de la seva activitat exportadora.

En diversos informes hem valorat la forta 
dependència del comerç exterior que té l’àrea 
pel que fa a uns productes molt concrets i unes 
empreses molt determinades. Això indica el seu 
punt fort, com és l’apertura de l’economia, i en 
mostra, alhora, una debilitat, com és la dependència 
d’algunes empreses exportadores per assolir 
aquest nivell exportador. A les comarques de 
Tarragona hi ha al voltant de 3.000 empreses 
exportadores, entre les quals es pot deduir una 
certa estacionalitat si considerem el nombre de no 
regulars en el conjunt d’exportadores i atès que, 
fins al juny de 2017, aquest nombre disminueix 
en 700 respecte de la xifra anual. Tot i això, les 
empreses exportadores han incrementat un 13,20 
% en valors interanuals davant d’una variació del 
total exportat del 20,49 %.

Les xifres del quadre 17 permeten fer una altra 
reflexió. Es podria deduir que, segurament, 
l’augment de les exportacions vindrà provocat 
abans per una millora de l’activitat exportadora 
de les empreses que ja es troben establertes al 
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Quadre 15. Les exportacions i importacions de Tarragona  
(en milers d’euros)

Quadre 16. Comparació de la dinàmica exportadora i importadora (%)

 Any 2016 Any 2017
 Exportació Importació Exportació Importació
Gener 593.538,34 811.880,73 647.813,71 1.198.949,14
Febrer 610.534,26 750.041,54 733.973,32 1.058.163,27
Març 645.870,70 884.092,76 747.783,24 1.223.935,59
Abril 642.151,24 799.994,67 679.633,35 899.625,24
Maig 503.743,03 746.138,97 727.008,75 1.133.908,24
Juny 495.669,09 772.513,78  670.721,75 936.841.43 
Juliol 521.885,78 704.489,54   
Agost 553.842,45 715.143,73   
Setembre 594.709,29 880.567,89   
Octubre 635.996,22 981.422,21   
Novembre 705.988,51 1.120.233,65   
Desembre 631.023,10 1.002.943,77   
TOTAL 7.134.952,01 10.169.463,24 3.536.212,37 5.514.581,48
 Variació interanual 
 Exportació Importació Exportació Importació
Gener 8,27 0,15 9,14 47,68
Febrer 14,66 -5,35 20,22 41,08
Març -8,85 21,21 15,78 38,44

Abril -8,18 -0,99 5,84 12,45
Maig -7,1 -12,56 44,32 51,97
Juny -19,2 -7,98 35,32 21,27 
Juliol -14,27 -23,83   
Agost 19,85 -15,98   
Setembre -6,65 -6,18   
Octubre -13,88 2,42   
Novembre 15,41 29,38   
Desembre 17,37 7,78   
TOTAL -1,45 -1,65 20,49 35,40

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ICEX

 Exportació Importació

Tarragona 

Variació 2016-17. Acumulat juny 20,49 35,40

Catalunya

Variació 2016-17 . Acumulat juny 9,52 9,29

Espanya

Variació 2016-17. Acumulat juny 10,02 11,80

Tarragona/Catalunya 

Any 2016 10,95 13,07

2017 fins al juny 11,80 15,09

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ICEX
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mercat que no pas per noves empreses que hi 
vulguin entrar. Tot i que es poden trobar empreses 
exportadores amb menys de cinc treballadors que 
exporten, tenen poca significació en el conjunt. 
En canvi, si es consideren les de més de cinc 
treballadors (3.890 segons el quadre 13), excepte 
les de serveis en el mercat interior, la gran majoria 
exporten, ja que el nombre d’exportadores es troba 
al voltant de les 3.000.

Un altre aspecte important pel que fa a les empreses 
exportadores de la zona és que l’augment és més 
gran a les regulars que a les ocasionals, tal com es 
mostra al gràfic 10. Tot i això, en aquest gràfic també 
s’observa una certa estabilització del nombre total 
i que costa que augmenti el nombre d’empreses 
que exporten més de 50.000 €.

Hem volgut establir una relació entre el nombre 
d’empreses exportadores i el valor acumulatiu 
percentual de les exportacions. Al quadre 18 es 
pot observar que les cinc primeres empreses 
exportadores de la zona representen prop d’un 40 
% del total exportat i el conjunt de les deu primeres 
supera el 50 %. Aquestes empreses són el principal 
motor exportador de l’àrea. A partir d’aquí, la resta 
d’empreses que venen a l’exterior tenen menys pes 
proporcional en el total exportat. Les 50 primeres 
representen el 81 % de les exportacions i la resta, 
fins a unes 3.000, en representen només el 20 
%. La variació de les xifres absolutes del nombre 
d’empreses exportadores és important, però cal 
recordar que la importància exportadora de l’àrea 
està en les seves grans empreses, que també estan 
molt relacionades amb la importació. Tot i tenir en 
consideració aquesta realitat, no es pot oblidar el 
gran esforç exportador que han fet moltes petites i 
mitjanes empreses, amb percentatges molt elevats 
de vendes a l’exterior en el total de les seves 
vendes.
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’ICEX     Nota: dades en percentatge.

Quadre 17. El nombre d’empreses exportadores a Tarragona (base 
100 a l’any 2012)

Quadre 18. Distribució percentual del total exportat per significació 
de les empreses

Gràfic 10. Variació de les empreses exportadores a Tarragona

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ICEX

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ICEX

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ICEX

 Total Regulars Altres
2012 2.890 742 2.148
2013 2.925 785 2.140
2014 3.002 874 2.128
2015 2.905 930 1.975
2016 2.937 932 2.005
Juny 2017 2.287 921 1.366

Empreses 2014 2015 2016 Juny 2017

5 primeres 37,0 36,9 34,6 39,2
10 primeres 50,3 49,5 47,6 51,9
25 primeres 68,0 66,8 65,4 70,7
50 primeres 77,8 77,2 75,4 81,-

100 primeres 86,7 85,5 83,6 89,-
500 primeres 93,9 93,3 91,1 99,2

1.000 primeres 94,0 93,5 91,3 99,9
Resta 6,0 6,5 8,7 0,1

100

105

110

115

120

125

130

2012 2013 2014 2015 2016

Total Regulars Més 50.000 



Anàlisi de l’economia del Camp de Tarragona i  
de les Terres de l’Ebre

13

2n
  t

rim
es

tre
 2

01
7
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