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1. Pel que fa a l’ocupació, les dades de variació interanual indiquen una 

disminució de més de 8.000 persones, una xifra que representa una 
davallada del 2,46%. El nombre d’ocupats ha augmentat 
lleugerament en l’agricultura (1,26%) i en la indústria (3,02%), i ha 
disminuït en gairebé 8.000 persones en la construcció. 

2. La taxa d’atur registrada a la zona el primer trimestre de 2019 ha 
estat del 15,49%, al conjunt català, de l’11,64%, i a l’espanyol, del 
14,70%. L’atur de llarga durada registra una certa tendència a 
disminuir. 

3. El primer trimestre de 2019, en dades interanuals, la contractació 
laboral en el conjunt provincial ha disminuït un 0,28%, amb un 
indicador de -3,89% en els contractes indefinits i de 0,19% en els 
temporals. 

4. El primer trimestre de l’exercici de 2019 les altes a la Seguretat Social 
en el conjunt provincial han experimentat una lleugera disminució 
respecte de l’any anterior que contrasta amb l’augment del 2,59% del 
total català. 

5. Les dades dels comptes de cotització a la Seguretat Social ha 
disminuït un 1,29% a la zona, mentre que al conjunt català ha 
incrementat un 0,45%. La disminució al Camp de Tarragona ha estat 
de l’1,44% i a les Terres de l’Ebre, del 0,77%. 
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6. El quart trimestre de l’exercici de 2018, el crèdit bancari a la zona va 
caure un 6,61% en dades interanuals, en un any ha disminuït prop de 
1.000 milions d’euros,. Per contra, els dipòsits han augmentat de 
manera continuada des del quart trimestre de 2017, quan van 
experimentar, en variació trimestral, una caiguda de l’11,93%. 

7. El crèdit hipotecari  a la zona disminueix en comparació del conjunt 
de Catalunya. Malgrat el darrer descens s’està produint un cert 
dinamisme en el finançament hipotecari i en l’activitat derivada, 
encara que inferior al del conjunt català. 

8. Els preus mantenen una estabilitat notòria i la incidència superior cap 
als mateixos prové del transport, que repercuteix d’una manera 
immediata les alces del preu del petroli, i de l’habitatge, amb una 
pressió sobre el lloguer i les comunicacions en incentivar una 
demanda molt elàstica per les novetats. 

9. Els dos primers mesos de l’exercici, les exportacions han augmentat 
a la zona un 0,26% en valors interanuals, amb un bon mes de gener i 
un febrer de caiguda. Des de l’octubre de 2018, s’observa un 
augment interanual important cada mes i sembla que 2019 ha 
començat amb l’impuls d’aquests darrers mesos, tot i el descens del 
mes de febrer.  

10. Les importacions van augmentar des de juliol del 2018, amb 
variacions de dos dígits interanuals molts mesos, i van acabar 
l’exercici amb un augment del 7,82%. Els dos primers mesos de 2019 
s’observa un increment important, principalment el mes de febrer, 
amb una variació interanual del 27,73%. 

 

Valls, 30 de maig 2019. 


