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1. El Context econòmic mundial

Gràfic 1 Evolució del PIB en comparació de 2019 (Índex 100 = any 2019)

Les darreres previsions per al 2021 
han augmentat en 0,3 punts, 

amb la confiança que els efectes 
de la vacuna podran consolidar 

aquest creixement

ESPERANÇA EN LA VACUNA

Font: Elaboració pròpia a partir de l’FMI. Gener de 2021

Expectatives de l’FMI
Creixement del PIB mundial

2021 (p) +5,5%

2022 (p) +4,2%

Visió de l’economia mundial1 

Nota: (p) Indica valors estimats

L’any 2020 l’únic país amb creixement ha estat la Xina. Es
preveu que els anys 2021 i 2022 les variacions positives del
PIB seran generalitzades, tot i que les lideraran la Xina i
l’Índia

A finals de 2022 tot just s’haurà assolit el nivell de 2019 en
la majoria de països, mentre que Itàlia i Espanya
romandran per sota



L’economia espanyola i la catalana2 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i del Ministeri d’Assumptes Econòmics

Gràfic 2 Taxa de variació interanual del producte interior brut a Espanya (%)

Espanya
▼ 9,7%
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▲ 3,1%

Interanual

▼9,1%

La situació a Catalunya és 
similar a la del conjunt de 
l’estat

Als serveis, la caiguda global 
ha estat superior en 
l’economia catalana

Intertrimestral



Un 32,23% de les empreses i 

un 26,20% dels treballadors 

han hagut d’aturar la seva 

activitat durant l’estat 

d’alarma en ser considerats 

sectors no essencials

El comerç i el turisme, 

sectors que tenen un pes 

significatiu en l’oferta 

econòmica de la zona, han 

patit una forta caiguda de 

la demanda

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

Gràfic 5 Variació interanual de l’indicador d’ús potencial de l’activitat 
al quart trimestre de 2020 (%)

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

Productiu (Generalitat de Catalunya) i de la Seguretat Social. Gener de 2021

Sembla que fins a finals de

2022 no arribarem als nivells

d’activitat de 2019 a la zona



La construcció residencial

La població augmenta en els 

segments de més edat

La població estrangera ha 

passat de significar un 22,84% 

del total el 2010 a un 20,18% 

actualment

Aquest darrer any 2020, la 

població ha experimentant 

un increment d’unes 25.000 

persones

Dinàmica demogràfica4

Gràfic 6 Nombre de persones empadronades

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró de l’INE

DISTRIBUCIÓ ESTRUCTURA D’EDATS 2020

0-14 15,36%   ▼1,11%

15-19 6,46%     ▲1,80%

20-34 15,56%   ▼2,67%

35-49 23,30% ▼1,62%

50-64 20,13 %  ▲1,87%

65-74 10,75%   ▲2,07%

75-84 5,26%     ▼0,88%

Més de 85 3,18%     ▲0,54%

% 2020   Var. 14-20      



Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Gràfic 9 El nombre d’aturats en milers i la seva variació interanual

El nombre de persones 

ocupades ha caigut en 

4,19%

NOMBRE D’OCUPATS

La pandèmia ha frenat 

la recuperació del 

mercat de treball de la 

zona i n’ha accentuat 

les dificultats 

estructurals, que 

principalment són 

l’estacionalitat i la 

contractació temporal

Ocupació i atur5

Serveis ▼ 5,36 %

Indústria ▼ 7,37%

Construcció ▲ 21,39%

Agricultura ▼ 5,84%

Variació sectorial interanual d’ocupats



5(a). La distribució comarcal del’atur registrat

L’atur registrat ha 

augmentat en valor 

absolut en totes les 

comarques de la zona 

L’increment de l’atur ha 

estat superior al Camp 

de Tarragona que a les 

Terres de l’Ebre 

Ocupació i atur5

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

Quadre 6 L’atur registrat per comarques

Nota: En color, per sobre de la variació provincial

La taxa d’atur (17,47%) es 

superior a la zona que al 

conjunt català i espanyol, 

ha augmentat en 23.100 

persones i un 49,1% 

interanual



El nombre de 

contractacions laborals ha 

caigut un 26,36% i s’ha 

situat per sota de les 

250.000 

SITUACIÓ ACTUAL

La major part dels 

contractes han estat 

temporals, de manera 

que aquest tipus de 

contractes ha disminuït 

menys que els indefinits

El mercat de treball de la zona, malgrat la 

temporalitat i la precarietat existents, 

generava ocupació, però la caiguda de 

l’any 2020 és de les majors de la dècada

La contractació laboral6

Gràfic 11 La contractació laboral a Tarragona (%). Variació interanual

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



Expedients de regulació de l’ocupació7

Gràfic 13 Treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació

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

i Model Productiu

Nota: Variació, a l’eix de la dreta

El nombre d’expedients i de 
treballadors afectats ha 
augmentat en totes les 

comarques. L’efecte turístic ha 
incidit d’una manera molt notòria 

a la zona

Al desembre hi havien 13.627 expedients i  86.575 treballadors en ERTOs 

que han augmentat entre juny i desembre en un 36,11% pel que fa al 

nombre d’expedients i en un 58,04% pel que fa als treballadors afectats 



8 Afiliació a la Seguretat Social

Gràfic 14 Variació interanual del nombre d’afiliacions (règim general i autònoms) (%)

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

Malgrat la crisi, les 

afiliacions només han 

caigut un 2,0%, ja que els 

ERTOs han mantingut les 

afiliacions

La disminució d’afiliacions 

ha estat en tots els sectors 

i més elevada en el règim 

general que en el 

d’autònoms



8. La creació de societats mercantils

L’any 2020 un 45,12% 

d’unitats empresarials 

tenien assalariats, i dins 

d’aquest grup, un 83,12% 

de les empreses tenien 

menys de cinc treballadors i 

el 12,62% entre sis i dinou 

Això mostra el pes del 

minifundisme empresarial a 

la zona

El nombre de persones jurídiques ha

disminuït. Hi ha una tendència de

descens de la inversió a la zona

9 L’oferta empresarial

Gràfic 16 Variació de l’oferta empresarial (%)

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



El Port de Tarragona i l’Aeroport de Reus10

Nota: Variació, a l’eix de la dreta

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Port de Tarragona

Gràfic 18 Evolució mensual del tràfic portuari

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’AENA

Gràfic 19 Moviment de passatgers a l’aeroport de Reus

L’activitat portuària ha disminuït el 

tràfic de mercaderies un 19,28% 

Els volums de tràfic que han 

experimentat un major descens 

han estat el de carbons, sòlids a 

lloure i el cru 

L’Aeroport de Reus ens deixa 

unes xifres de moviment de 

passatgers similars a les dels 

anys vuitanta, amb una 

caiguda d’un 96,2%  amb 

39.460 passatgers



El turisme estranger va fallar i la 

precaució del turisme d’interior va 

comportar una caiguda que ha 

provocat una forta disminució 

d’ingressos

▼ 68,08% els viatgers

▼ 72,02% les pernoctacions

L’activitat turística11 

Gràfic 21
Variació interanual, per mesos, dels viatgers i de les 
pernoctacions a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró de l’INE

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

Quadre 16 Nombre de visitants i pernoctacions

Tot i que l’activitat va disminuir a 

les Terres de l’Ebre, la disminució 

va ser proporcionalment menor 

que la de la Costa Daurada



8. La creació de societats mercantils

La dinàmica interanual a la 

zona ha anat per sota de la 

catalana i l’espanyola, els 

dos darrers anys. La 

reordenació de l’oferta i la 

caiguda de la demanda 

han determinat aquest 

moviment 

Els grups mes alcistes han 

estat: aliments i begudes no

alcohòliques (1,7%) i vestit i 

calçat (1,2%)
Les previsions de preus, per al proper

any, són més alcistes i apunten cap a

una línia ascendent i una mitjana

anual de l’1%

8 La creació de societats mercantils

Gràfic 22 Variació interanual de l’IPC (%)

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

La variació de preus12 



A partir del segon trimestre de 

2020, el crèdit bancari s’ha 

recuperat amb variacions 

significatives, principalment pels 

crèdits ICO

Els dipòsits també han 

augmentat, cosa que ha 

comportat que al segon i tercer 

trimestre hi hagi un increment 

de l’estalvi 

Gràfic 24 Evolució des de 2016 del crèdit bancari i l’hipotecari i 
variacions en el capital de les societats 

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

Ha augmentat la disponibilitat 

creditícia des de 2016, amb un 

increment molt superior al del crèdit 

hipotecari i també al capital invertit 

en les empreses jurídiques

El finançament de l’economia13

Nota: Any 2020 fins novembre per societats i hipoteques i fins setembre pel crèdit



Les importacions han 

disminuït

(-24,23%) més que les 

vendes a l’exterior (-14,48%)

Les caigudes han estat 

superiors a la zona que al 

conjunt català i espanyol

Gràfic 26

Font: : Elaboració pròpia a partir de les dades de l’ICEX

Comerç amb l’exterior14 

Variació interanual de les exportacions

Exportacions

Importacions

▼ 1.289M€

▼ 3.517M€

Els resultats, en variació interanual, 

han estat negatius tots els mesos de 

l’exercici fins al novembre



8. La creació de societats mercantils

El pes de les exportacions 

de la zona cap al Regne 

Unit descendeix des de 

2016, com si s’estigués 

preparant per al Brexit, fins a 

situar-se en un 5,5% el 2020

La part més significativa han estat les

semi manufactures, els productes

energètics, els productes alimentaris i

els béns d’equip

La creació de societats mercantils

Gràfic 27 Les exportacions i importacions de Tarragona al Regne Unit

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

Comerç amb l’exterior14 

L’1 de gener de 2021 va 

entrar en vigència el nou 

acord comercial entre el 

Regne Unit i la Unió Europea

Nota: el pes respecte del total, a l’eix de la dreta



El comerç amb l’exterior ha caigut un 14,48% 

pel que fa a les exportacions i un 24,43% pel 

que fa a les importacions

L’ocupació ha disminuït i l’atur ha 

augmentat, amb una taxa que arriba al 

17,47%, la més elevada des de 2015 i 

superior a la catalana i espanyola

2

El nombre d’empreses ha augmentat un 1,71%, 

encara que les societats creades darrerament 

tenen poca capitalització

3

El sector turístic ha patit un exercici molt 

dolent, ja que el nombre de pernoctacions ha 

disminuït un 72,02% i el de viatgers, un 68,08%

4

5

Quart trimestre de 2020

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

Resum en 5 punts de l’Informe de Conjuntura Econòmica

Cau la capacitat productiva de la zona i 

ens fa témer que la caiguda del PIB serà 

superior al 9%

1

Les quarantenes han provocat una caiguda de l’activitat productiva. Tot i així, com a 

auguri de futur és desitjar que quan s’hagi controlat la pandèmia hi hagi prou 

expectatives d’inversió per impulsar el creixement
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