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Actualitat II Informe de conjuntura econòmica
La producció
manufacturera
porta a la comarca
de l’Alt Camp una
forta baixada
En un any, la
producció ha
passat del 54,54%
al -37,86%, segons
l’informe de la
URV

Darrer informe de conjuntura

Davallada de
l’activitat productiva

Diego González
Sánchez
Valls

La zona de la demarcació tarragonina on l’indicador de l’activitat econòmica ha experimentat
una davallada més important en el darrer trimestre d’enguany ha estat a
la comarca de l’Alt Camp,
segons dades de l’Informe
Econòmica del Camp de
Tarragona i de les Terres
de l’Ebre que elabora la
Càtedra per al Foment de
la Innovació Empresarial
i el Grup de Recerca d’Indústria i Territori.
En aquest sentit, l’ús
del potencial de l’activitat i variació interanual
ha passat del 54,54% fa
un any al -37,86% a l’Alt
Camp. Pel que fa a la variació intertrimestral de
l’indicador d’ús del potencial de l’activitat al tercer
trimestres de 2020, s’ha situat al -13,1% (veure quadres adjunts en aquesta
pàgina).

L’Anàlisi de
l’economia
del Camp de
Tarragona es va
presentar ahir per
videoconferència
La forta davallada a
l’Alt Camp també es produeix a les comarques
de la Conca de Barberà i
el Baix Penedès, mentre
que la caiguda ha estat
menys a les comarques
de l’Ebre i el Priorat. El
Baix Camp i el Tarragonès han aguantat l’impacte, tot i les conseqüències
puntuals molt negatives
que han patit els principals nuclis turístics de la
zona, principalment els
d’oferta hotelera.

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

Tot i l’impacte molt negatiu del segon trimestre i el menys negatiu del tercer, amb una
incidència en les dinàmiques del consum final que ha afectat l’ocupació i l’oferta de
serveis, al gràfic 4 es pot observar que hi ha cinc comarques que han registrat resultats
positius el tercer trimestre en comparació de l’anterior: les quatre de l’Ebre i el Priorat. A l'A
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l’activitat productiva industrial manufacturera
té un pes important.

Atur
En l’informe, l’anàlisi de l’atur registrat desglossat per comarques,
s’observa la línia creixent
del pes del Camp de Tarragona, on el Baix Camp
(25,10%) i el Tarragonès
(29,68%) representen
gairebé el 55% de l’increment total. També és
significatiu considerar
que l’atur ha augmentat un 35,22% al Camp
i un 26,26% a l’Ebre en
variació interanual, en
comparació dels darrers
anys, en què disminuïa. En aquests moments
aquest augment es troba
per sobre del català en sis
comarques, amb un augment lleugerament inferior a l’Alt Camp, el Baix
Ebre, la Ribera d’Ebre i
la Terra Alta.

Expedients de regulació
d’ocupació
Els ERTO han estat

526
Expedients de

regulació d’ocupació, que han
afectat 6.475
comarcans
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Percentatge en

què ha baixat
l’afiliació a la
comarca de l’Alt
Camp

3,15
El percentatge

interanual de les
afiliacions a la
Seguretat Social
en el sector de la
construcció a la
comarca

variació interanual

limitacions d’augment de demanda per la caiguda d’aquesta indústria i del turisme fora
78,78% dels expedients
de les segones residències. Al Tarragonès i el Baix Camp els indicadors disminueixen de
i el 87,37% dels treballamanera important però més controlada, cosa que en part està motivada pel dinamisme
dors afectats en el conresidencial de les seves zones urbanes i una oferta productiva més estable.
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les Terres de l’Ebre. Les
comarques costaneres
del Camp representen el
61,05% dels treballadors
implicats, mentre que
l’Alt Camp i la Conca
n’aglutinen el 15,68%, el
Montsià i el Baix Ebre
estan per sota del 7%, i
el Priorat, la Ribera i la
Terra Alta no arriben a
l’1%.
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apreciar la significació
i
la seva rellevància a l’Alt
Camp, al Baix Penedès i
a la Conca de Barberà,
unes comarques on sense
disposar d’aquest mecanisme la caiguda de l’ocupació i d’afiliacions a la
Seguretat Social s’hauria
aguditzat notablement.

Afiliació
Els efectes de la menor contractació són no-
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toris a l’hora d’analitzar
les variacions dels afiliats a la Seguretat Social
en termes interanuals. A
la província, el nombre
d’afiliats ha disminuït
més que al conjunt català per la forta incidència
al Camp de Tarragona,
mentre que a les quatre
comarques de les Terres
de l’Ebre ha experimentat
un augment interanual.
La menor afiliació s’ha
manifestat essencialment al sector terciari,
amb una forta caiguda a
les tres comarques costaneres del Camp. En
l’agricultura les afiliacions han disminuït més
que al conjunt català; en
la indústria, menys; en
la construcció, han augmentat, i en els serveis
és on se n’ha registrat la
caiguda més contundent.
En el cas de l’Alt
Camp les afiliacions han
disminuït en l’agricultura (-1,37), indústria (-2,34)
i serveis (-0,79). Només la
construcció ha registrat
valor positiu (3,15).

Dinàmica empresarial
Els comptes de cotització a la Seguretat Social mostren aquest fre de
l’oferta empresarial, que
podem relacionar amb
menors expectatives inversores a la zona, especialment quan les majors
disminucions relatives
s’han donat en les empreses de més grandària.
La variació interanual
d’aquest indicador (quadre 10) mostra una disminució global del 5,84% de
les unitats empresarials,
una xifra inferior a la del
total català. Al Camp de
Tarragona (-6,83%), la
caiguda ha estat superior
que a les Terres de l’Ebre
(-2,36%). A la zona, el
nombre de centres de cotització s’ha reduït en els
grups d’empreses de totes
les grandàries, amb una
incidència especial en les
empreses d’entre 51 i 250
treballadors i les de més
de 250, i caigudes significatives al Baix Camp, el
Baix Penedès i el Tarragonès. La situació a l’Alt
Camp no ha anat tan a la
baixa, ja que les empreses
de més grandària s’han
mantingut i les que han
registrat una major incidència han estat les de
fins a cinc treballadors,
cosa que també ha passat
al Baix Ebre, el Montsià,
la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, encara que amb
percentatges inferiors.

Quadre
6. Pes relatiu
i variació
comarcal de
registrat
(%).
pes relatiu
i variació
comarcal
del’atur
l’atur
registrat
(%)
Pes relatiu en el conjunt provincial

Una visió de l’economia
de la zona en cinc punts

Variació interanual

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Alt Camp

5,54

5,63

5,89

5,48

-7,09

-4,18

0,87

24,84

Baix Camp

23,97

24,34

24,52

25,10

-9,52

-4,40

-2,83

37,48

Baix Ebre

9,92

9,48

9,56

8,99

-12,49

-10,01

-2,76

26,30

Baix
Penedès

16,15

16,33

16,30

15,65

-9,83

-4,82

-3,76

29,02

Conca de
Barberà

1,70

1,68

1,67

1,63

-10,93

-6,82

-4,12

31,48

Montsià

8,85

8,80

8,36

8,02

-12,77

-6,34

-8,42

28,84

Priorat

0,80

0,79

0,78

0,75

-12,81

-6,82

-5,07

28,49

Ribera
d'Ebre

2,56

2,59

2,42

2,12

-7,25

-4,61

-9,92

17,82

Tarragonès

29,72

29,60

29,68

31,50

-8,20

-6,22

-3,32

42,58

Terra Alta

0,80

0,75

0,82

0,76

-13,07

-11,08

5,34

24,51

L’

’indicador
d’activitat a la
zona continua
disminuint, encara que
ha millorat en comparació del segon trimestre.
En aquest trimestre s’ha
manifestat un impuls
intertrimestral molt fort
de l’activitat en la
majoria d’economies,
que contrasta amb el fort
enfonsament del període
anterior.

L’ocupació ha caigut
a l’àrea en variació
interanual un 3,06%, la
Camp de
taxa d’atur ha augmentat
77,88
78,38
78,84
79,37
-8,98
-5,24
-2,99
35,22
Tarragona
en més de tres punts des
setembre
de 2019 i
Terres de
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2020
22,12
21,62
21,16
19,89
-12,05
-7,96
-5,64
26,26
l'Ebre
l’atur registrat ho ha fet
un 34,33%. Les dades
Província 100,00
100,00
100,00
100,00
-9,68
-5,84
-3,56
34,33
de les afiliacions a la Seels expedients
de regulació
d’ocupació
. 2020 fins al
Quadre
7. Els expedients
de regulació
d’ocupació. Any
guretat Social han caigut
Província/
11,88 al 11,77
11,59
12,13
-11,24
-5,00
-2,03
28,33
any
2020 fins
setembre
un 3,91% en comparació
setembre.
Catalunya
interanual; es mantenen
Nota: En color, els períodes en què l’atur augmenta o registra una variació per sobre de la mitjana
Expedients
Treballadors
els treballadors autòcatalana.
noms (0,45%) i disminuFont: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori
del Treball i Model
Productiu (Generalitat
Suspensió
Reducció
Total
Total
Extinció
de Catalunya).
eixen els treballadors de
de contracte
de jornada
règim general (4,67%).
Alt Camp
526
6.475
5.850
619
6
Finalment, la contractació laboral acumulada
Baix Camp
2.499
13.362
12.026
1.309
27
fins al setembre ha caiBaix Ebre
1.019
4.164
3.760
404
0
gut un 29,48% respecte
al 2019.
La nova
normativa
dels
ERO
relacionats
amb
la
pandèmia
ha
permès
mantenir
la
Baix Penedès
1.126
10.370
9.756
583
31

5. Expedients de regulació d’ocupació

viabilitat empresarial i les rendes de consum, i ha temperat la disminució de la producció.
Conca de
La continuïtat dels ERTO
213
4.043
3.723
320
0
Aquesta regulació,
Barberà conjuntament amb les facilitats creditícies, ha frenat la caiguda del
donen estabilitat a les
PIB i podem considerar que n’ha permès una certa recuperació. A la zona els ERTO, que
rendes i possibiliten
Montsià
858
3.495
3.332
163
0
Els ERTO, que
afecten més de 60.000 treballadors i gairebé 10.0000 empreses, s’han allargat.
el consum, però són
Priorat

119

429

353

76

0

Durant
el tercer trimestre
els efectes
indirectes del
tancament25han augmentat,
ja
Ribera d'Ebre
158
453
428
0
que els expedients fora de la regulació específica de la força major s’han incrementat
Tarragonès
3.424 al Camp
23.949
21.397
45
notablement,
principalment
de Tarragona.
La caiguda2.507
de l’activitat turística
n’ha estat
unaAlta
de les principals
causes,363
ja que les expectatives
per a38
l’activitat estival
Terra
95
325
0 que
es tenienCamp
al mes
de
juny
no
es
van
complir.
Això
ha
comportat
un
tancament
de
l’oferta
de
53.105 els ERTO.
5.414De totes maneres,
109
hoteleraTarragona
i de lleure de 7.907
la zona, cosa 58.628
que ha incrementat
la utilització
d’aquest mecanisme
de8.475
regulació laboral
a l’àrea ha630
estat lleugerament
Terres de l’Ebre
2.130
7.845
0
inferior a l’ús que se n’ha fet al conjunt català pel que fa al nombre d’expedients i
Província de
10.037
67.103
60.950
6.044
109
proporcionalment
Tarragona inferior pel que fa al nombre de treballadors afectats (quadre 7 amb
el pes del PIB de la zona al conjunt de Catalunya, que supera el 10%.
Catalunya

102.654

849.405

728.484
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Extinció

10,24

5,50

21,66

24,77

6,68

0,00

9,65

28,44

6,11

5,29

0,00

5,47

2,70

0,00

0,58

1,26
0,00
CAMIONS

0,70

0,41

Pl.Tarragonès
President Companys,
34,11 4 (El Fornàs)
35,69 VALLS 35,11

41,48

Alt Camp

5,24

Baix Camp

24,90

Baix Ebre

10,15

Baix Penedès

11,22

Total
de contracte
OFERTA
9,65
Pizza
7 ¤9,60
qualsevol dia
19,91
19,73
de la setmana
PRESENTAT
6,21
6,17
AQUEST ANUNCI
15,45
16,01

Conca de MENUÚ DIARI
2,12
6,03
Barberà
MENUÚ CAP DE SETMANA
Montsià
5,21
PIZZES 8,55
ARTESANES,

amb servei1,19
a domicili gratuït
0,64

Priorat

Ribera Tel.
d'Ebre
977

1,5731 - 650 349
0,68
49 93
634

Els indicadors de constitució de noves societats
(fins a l’agost) han caigut
tant pel que fa al nombre
(30,96%) com pel que
fa al capital escripturat
(51,04%).Tot i que el
crèdit de les institucions
financeres ha augmentat un 0,55% el segon
trimestre en variació
interanual, no es veu un
major dinamisme inversor, sinó una tendència
de disminució del risc i
d’augment dels dipòsits,
que han incrementat un
23,73% interanual. Això
comporta que l’indicador
de palanquejament de
l’economia de la zona
hagi passat de 141,40
punts el primer trimestre
de 2016 a 101,73 el
segon trimestre de 2020.
El nivell de preus registra
xifres negatives des
d’abril. Al setembre, en
variació interanual, l’indicador general ha estat
del 0,5%, però el d’aliments i begudes no alcohòliques ha augmentat
significativament (3,6%).
Les exportacions, fins
a l’agost, han caigut un
19,31% i les importacions, un 29,68%, i ho
han fet més a la zona que
als conjunts espanyol
i català, la qual cosa
ha fet disminuir el pes
d’aquesta activitat en el
conjunt de Catalunya.

4.684

Reducció
de jornada

Total

Pes (%)

Suspensió

116.237

afectenmoltes
més de
les empreses que
60.000 es
treballadors
mantenen per aquests
i gairebé
10.0000 de regulació
expedients
empreses,
s’han
de l’ocupació
sense
allargat.
veure’n una continuïtat
després, atès l’esgotament dels seus recursos
financers. Al setembre ja
hi ha molts expedients

que no són de força
major, sinó per efecte
indirecte d’aquesta força
major.
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Terra Alta

0,95

0,54

0,53

0,63

0,00

Camp de
Tarragona

78,78

87,37

87,13

89,58

100,00

