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1. El Context econòmic mundial

Gràfic 1 Evolució del PIB. Variació interanual

Perdura la problemàtica de 

les limitacions al comerç 

internacional, motivada per 

les tensions geopolítiques

TRAVES COMERCIALS

L’economia mundial ha crescut un 2,9% 

al llarg del 2019, amb dos clars motors 

emergents: la Xina i l’Índia

Font: Elaboració pròpia a partir de l’FMI

Nota: (p) Indica valors estimats

Expectatives de l’FMI
Creixement del PIB mundial

2019 +2,9%

2020 (p) +3,3%

2021 (p) +3,4

Brexit

Pressions EUA – Pròxim Orient

El context econòmic mundial1 

Nota: (p) Indica valors estimats



Les expectatives futures són canvis 

productius per sota del 2%, amb un cert 

ralentí en el creixement del PIB

S’alineen els creixements del PIB català 

i del PIB espanyol

El context de les economies espanyola i catalana2 

Font: Indicadors de conjuntura i de l’INE

Gràfic 2 Variació del PIB a Espanya i Catalunya

Creixement

del PIB 2019
1,40%

1,20%

≈2%



Disminució de l’atur superior 
a Catalunya i Espanya, però 

amb una taxa d’atur encara 

per sobre de la mitjana 

catalana

1

Bona dinàmica del comerç 
exterior, amb increments 

superiors a les mitjanes 

catalana i espanyola

3

Millora notable de 
l’ocupació, on el sector 

terciari es consolida com el 

motor de creació 

d’ocupació de la zona

2

Augmenta el sector turístic, 

principalment pel nombre de 

viatgers i pernoctacions dels 

propis residents

4

L’economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre3 

▲ 3,39% Exportacions
▲ 5,96% Importacions



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

Gràfic 3 Variació dels actius per estructura d’edats

L’àrea ha creat 

ocupació, malgrat la 

temporalitat i 

l’estacionalitat en les 

xifres d’ocupats

Variació sectorial interanual d’ocupats  4,90%

Serveis ▲11% (+25.000 p.)

Agricultura Es manté

Indústria ▼

Construcció ▼▼

Ocupació i atur4 

El mercat de treball de 

l’àrea pot entrar en una 

descapitalització de 

l’oferta laboral, amb un 

descens continuat dels 

actius d’entre 25 i 54 

anys



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

Gràfic 4 Variació interanual dels actius, ocupats i aturats

El nombre de persones 

aturades a la zona ha 

disminuït un 21,54% 

interanual el 2019

NOMBRE D’ATURATS

El mercat laboral de la 

zona es pot trobar 

problemes estructurals 

diferents dels actuals, si 

el ritme de creació 

d’ocupació continua 

fonamentant-se en 

l’autoalimentació de la 

indústria i, sobretot, del 

sector terciari

2015 20,80%

2019 11,96%

Evolució de la taxa 

d’atur a Tarragona

▼ 8,84%

Ocupació i atur4 

Catalunya: ≈10,50%

Espanya: ≈14%



Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i 

Model Productiu

Generalitat de Catalunya

Gràfic 5 La contractació laboral a Tarragona respecte del total català (%)

Variació contractació laboral 2019

Província de Tarragona ▲9,90%

Catalunya ▲9,35%

Els contractes temporals indeterminats 

representen el 30% del total de 

Tarragona. Els contractes temporals 

inferiors als 3 mesos, representen més 

del 50%, dels quals un 37% tenen una 

durada inferior als 30 dies

TIPUS DE TEMPORALITAT

La temporalitat no millora a 

la zona, on es confia de 

manera excessiva en 

aquesta contractació. De 

fet, la temporalitat incideix 

en més del 90% dels 

contractes que es signen a 

Tarragona

La contractació laboral5 



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

Quadre 1 Variacions interanuals de l’afiliació a la Seguretat Social (%) Quart trimestre de 2019 respecte de 2018

Nota: En color, les variacions comarcals superiors a l’increment mitjà provincial 

La distribució comarcal de la nova ocupació6 

Variació d’afiliacions 

a la Seguretat Social

Camp de Tarragona

Terres de l’Ebre

▲2,05%

▲1,50%

Catalunya ▲1,83%

Tarragona ▲1,94%



= CREACIÓ DE SOCIETATS

▼ 50% CAPITALITZACIÓ

▲ AMPLIACIONS DE CAPITAL

▼ 17% INVERSIÓ

= NOMBRE DE SOCIETATS

La dinàmica inversora de 

la zona és decreixent, tant 

en la constitució 

d’empreses com en la 

inversió societària; a 

diferència del conjunt 

català

SITUACIÓ MERCANTIL

La creació d’empreses7 

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

Quadre 2 La creació de societats mercantils

Nota: Dades fins al novembre de 2019

Pes del capital invertit 

tarragoní sobre el 

conjunt català

▼ 3,20%



El Port de Tarragona i l’Aeroport de Reus8

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Port

de Tarragona

Gràfic 6 Pes dels grans tràfics al Port de Tarragona

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’AENA

Gràfic 7 Tràfic en l’aeroport de Reus

Variació interanual del 2,53% 

pel que fa al tràfic total

La importància dels líquids és 

significativa

El tràfic de passatgers a 

l’aeroport de Reus es manté 

estable

Pes relativament més reduït, en 

termes de passatgers per 

operació



Font: Elaboració pròpia a partir del Banc d’Espanya

Nota: Variació interanual (%) a l’eix d’ordenades de la dreta

Evolució del crèdit i els dipòsits bancaris (en M€)Gràfic 8

El valor mitjà per hipoteca 

és inferior a la zona que en 

el conjunt català

SITUACIÓ ACTUAL

El crèdit bancari ha 

experimentat un descens 

interanual del 2,25%, amb 

una caiguda del 2,36% 

trimestral

Des de principis de 2016, 

s’observa com els crèdits 

s’han reduït en més de 

1.500 M€, i els dipòsits, en 

150 M€

El crèdit hipotecari a la zona ha 

experimentat un increment del 8,46% 

interanual, impulsat pels actius no 

considerats habitatge. 

El finançament de l’economia9 



Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

Variació de l’IPC a Tarragona (%)Gràfic 9

Variació IPC Tarragona (Base 100 = IPC 2016)

Tarragona ▲5,117 punts

Catalunya ▲5,805 punts

Espanya ▲5,228 punts

Al gràfic es mostren 

cicles de 3 anys en la 

dinàmica de preus. Ara 

ens trobem en un cicle 

d’estabilització des de 

finals de 2018, on els 

transports i els aliments 

s’han convertit en 

determinants de l’IPC

SITUACIÓ ACTUAL

La variació de preus10

Variació interanual IPC

0,50%

0,90%

0,80%



L’activitat turística11

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

Gràfic 10 Nombre de visitants i pernoctacions

Nota: R, residents; NR, no residents Nota: mesos a l’eix d’abscisses; dies (d’estada i pernoctacions) 

i nombre de viatgers a l’eix d’ordenades

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

Gràfic 11 Distribució mensual de la demanda turística

Increment del sector turístic

Nombre de viatgers ▲3,66%

Pernoctacions ▲0,81%

▲5,22%

▲1,51%

▲1,47%

▲0,81%

RESIDENTS NO RESIDENTS El turisme a la Costa 

Daurada i a les Terres de 

l’Ebre representa el 

9,30% del conjunt turístic 

català

DINÀMICA ACTUAL

TOTAL



El 2019 ha estat un bon 

any per al comerç 

exterior de la zona, amb 

un increment interanual 

del 3,39% en 

exportacions, i del 5,96% 

en importacions

DINÀMICA ACTUAL
Font: Elaboració pròpia a partir de l’ICEX

Exportacions i importacions totals i UE de Tarragona (%)Gràfic 12

El comerç amb l’exterior12

El punt més feble que es detecta és que a 

l’àrea també ha afectat la menor demanda 

mundial, fet que s’ha accentuat a la zona 

en el mes d’agost, i en el darrer trimestre de 

l’any, on l’indicador ha estat negatiu

El valor afegit de les 

exportacions hauria 

d’augmentar a la 

vegada que es 

diversifiques els 

productes i les àrees 

geogràfiques



Resum en 5 punts de l’informe de conjuntura de l’economia del 
Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

Tercer trimestre de 2019

El 2019 ha estat un bon any 

econòmic per la zona, amb 

tendència a frenar el creixement

1

L’ocupació ha augmentat un 4,90%, 

impulsada pel sector terciari

La contractació laboral s’ha 

incrementat un 9,90%, però 

principalment amb contractes 

laborals amb durada inferior als 3 

mesos, els quals signifiquen més del 

50% dels nous contractes

2

Creix la demanda turística, sobretot dels 

resident, i augmenta el comerç exterior

3

Els crèdits bancaris continuen a la 

baixa, però els dipòsits augmenten. Es 

creen empreses, però les constitucions 

són menys capitalitzades

4

Més del 60% del tràfic portuari 

correspon a productes energètics

Disminueix el nombre de viatgers per 

operació a l’aeroport de Reus

5
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