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Els resultats econòmics de l’exercici 2013 que es 
detallen en aquest volum reflecteixen només parcialment 
la millora que l’economia catalana va encetar ja a partir de 
l’estiu d’aquell any. En efecte, encara en els primers mesos 
del 2013 es varen deixar sentir els estralls de la segona 
recessió, encetada a la segona meitat del 2011, de forma 
que el PIB va caure en el primer trimestre del 2013 d’un 
1,3%. Aquesta davallada va començar a moderar-se en el 
segon i tercer trimestres i, finalment, en el quart trimestre 
del 2013 va aparèixer la primera dada de creixement positiu 
de l’activitat des del 2011 (un 0,4%).

Com en la resta d’estimacions publicades prèviament, 
aquesta incorpora totes les modificacions estadístiques 
disponibles. Entre les més rellevants cal destacar que, en 
el moment d’efectuar aquest treball, encara no es podia 
disposar de les macromagnituds del sector primari català, a 
l’igual que va succeir el 2012, tot i que les dades del 2013 
ja es basen en les estimacions del primari corresponents 
al 2012. Igualment, cal destacar que s’han incorporat les 
revisions de les macromagnituds sectorials que efectua 
l’Idescat cada any i que, aquest 2013, han estat d’una certa 
rellevància en els registres del 2011 i 2012.

També, com en anys anteriors, l’Anuari es divideix en 
tres apartats. El primer ofereix una visió general de l’evolució 
de l’economia catalana el 2013, amb algunes notes sobre 
la demanda (interna i externa), que permeten entendre 
millor la resposta de l’oferta dels diferents sectors. El segon 
analitza la distribució territorial dels canvis en el VAB en 
aquell exercici, començant per les quatre demarcacions del 
país i continuant amb els eixos territorials en què es divideix. 
Finalment, el tercer conté, només per a l’exercici 2013, 
l’estudi de les quaranta-una comarques catalanes. 

CatalunyaCaixa regracia a totes les persones que 
han col·laborat en la preparació i elaboració de l’Anuari la 
professionalitat i l’esforç esmerçats, en especial, el curós 
treball de Marc Costa i Carcereny de l’equip de recerca 
del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, dirigit pel catedràtic Josep Oliver 
i Alonso.

CatalunyaCaixa 
Octubre del 2014

Presentació
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Introducció

Els resultats del 2013 expressen l’inici del desitjat final 
de la segona recessió, l’encetada la segona meitat del 2011 
i que va assolir els seus valors mínims entre l’octubre del 
2012 i el març del 2013, depenent de les variables que es 
prenguin en consideració. Per entendre la encara negativa 
dinàmica del 2013, cal ubicar els seus resultats en el context 
més general d’aquesta segona recessió. Així, en el primer 
semestre del 2011, un ampli conjunt d’indicadors suggerien 
que s’havia encetat una modesta sortida de la crisi, amb 
una radical reducció de la pèrdua d’ocupació, fins el  
-0,1%, que reflectia, en especial, la notable millora 
exportadora internacional (en el segon trimestre del 2011 
el volum exportat se situava en els 27,6 milers de milions 
d’euros, força per sobre els 25,1 milers de milions del 
mateix trimestre del 2007), i que es traduïa en una clara 
millora de l’avenç del PIB que, en el primer semestre del 
2011, estava ja creixent a taxes anuals del 0,9%. Tanmateix, 
aquesta recuperació, es va veure bruscament truncada 
pels esdeveniments d’aquell estiu del 2011. Inicialment, 
fou el col·lapse de Grècia i la quitança parcial del seu 
deute exterior la que va descabdellar un intens temor en 
els mercats financers sobre l’estabilitat financera de l’euro 
i, particularment, dels països del sud. Posteriorment, la 
negativa italiana a emprendre cap tipus de reforma i la 
situació espanyola es va reflectir en un creixent temor a les 
possibilitats de sortida d’Espanya de l’euro. És el que Mario 
Draghi va anomenar ‘redenomination risk’, que va situar les 
primes de risc del deute públic espanyol a 10 anys, en relació 
a l’alemany, en màxims històrics per sobre els 600 punts 
bàsics. Aquesta tensió financera es va traduir en continues, 
i cada cop més importants, sortides netes de capital de 
l’economia espanyola, de forma que entre juny del 2011 i 
setembre del 2012, varen abandonar Espanya uns 320 mil 
milions d’euros en termes nets. Aquesta intensa reversió de 
les tradicionals entrades netes de capital, va suposar una 
agudització d’un ampli conjunt de problemes que venia 
experimentant tant l’economia catalana com l’espanyola. I 
va generar una nova pressió a la baixa sobre el crèdit i els 
preus dels actius, tant financers com físics.

Amb aquests ingredients, no és d’estranyar que el 
mercat de treball encetés una nova recessió, acumulant una 
pèrdua d’ocupació entre el segon trimestre del 2011 i el 
quart del 2012 del -9,3% (un total de 300 milers de llocs 
de treball destruïts, un 46,6% del total perdut des de l’inici 
de la crisi en el tercer trimestre del 2007). I igualment, el 
PIB i, en especial, la demanda interna, la més afectada pel 
col·lapse de la confiança que la segona crisi estava originant, 
varen presentar pèrdues intenses. Així, el PIB agregat va 
retrocedir, entre juny del 2011 i desembre del 2012 d’un 

-6,0% en termes reals, i la demanda interna d’un -19,2%, de 
forma que només el sector exterior va impedir un col·lapse 
sensiblement més intens de l’activitat.

La petició del rescat bancari d’Espanya i les noves 
mesures d’ajustament i reforma que el govern espanyol 
va endegar a partir de juliol del 2012, juntament amb la 
firma del Fiscal Compact, la definitiva aprovació del fons 
d’estabilitat europeus i la creació de la Unió Bancària, 
varen començar a estabilitzar la situació a l’àrea de l’euro 
i a Espanya i Catalunya a partir de l’estiu del 2012. Aquesta 
estabilització es va veure finalment consolidada amb la 
promesa, per part del BCE, que realitzaria tot el que fos 
necessari per evitar aquell ‘redenomination risk’, fet que en 
instrumentar les noves OMT va tranquil·litzar definitivament 
els mercats. D’aquesta manera, lentament primer i de forma 
més clara a partir dels primers mesos del 2013, tots els 
indicadors d’activitat i ocupació varen canviar de tendència, i 
des dels elevats valors negatius del semestre octubre 2012/
març 2013, a partir de l’estiu del 2013 varen començar a 
aparèixer els primers signes positius. 

El 2013, els resultats de l’activitat van ser d’una modesta 
reducció agregada (del -0,5%), reflex de la millora del primari 
(un +3,7%, després del -5,5% del 2012), la millora de la 
indústria (+1,0%, des del -0,2% del 2011 i 2012) i la menor 
contracció de la construcció que, tot i la seva important 
caiguda del -6,7%, també va reduir la pèrdua anterior (d’un 
-9,1% el 2012). En canvi, els serveis, després de l’avenç nul 
del 2012, el 2013 varen contreure’s lleugerament (-0,4%), 
reflectint la davallada en els serveis col·lectius, que varen 
accentuar la seva pèrdua d’un -0,7% el 2012 i presentaren 
una caiguda del -1,3% el 2013, mentre els privats, el 2013 
varen mostrar una lleugera reducció (-0,1%). 

Amb aquestes diferències sectorials, i ateses les distintes 
distribucions del VAB en el territori, els registres de canvi de 
l’activitat el 2013 han estat diversos. Per a les demarcacions, 
a l’entorn del creixement mitjà català del VAB a preus bàsics 
del 2013 (del -0,5%), es va situar Barcelona (-0,5%), mentre 
Tarragona (-0,4%) i Girona (-0,3%) mostraren caigudes 
menors i, finalment, Lleida presentà una contracció superior 
(-1,0%). En l’àmbit de les grans agrupacions comarcals, 
han crescut o caigut menys que la mitjana les Terres de 
l’Ebre (+0,1%), l’Eix Gironí (-0,3%) i les Comarques Centrals 
(-0,3%), mentre el Camp de Tarragona i l’Eix Metropolità 
han davallat a l’entorn de la mitjana (-0,5%), i per sobre 
del registre català han caigut el Pla de Lleida (-0,8%) i les 
Comarques de Muntanya (-1,2%).

En l’elaboració d’aquesta monografia cal destacar la 
col·laboració d’un ampli conjunt d’institucions, i persones, 
sense les que hauria estat del tot impossible aquest treball. 
Voldria agrair, en primer lloc, l’ajuda prestada per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), i en especial al seu 
director, Sr. Frederic Udina i Abelló, així com a la Sra. Cristina 
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Rovira i Trepat i al Sr. Josep Arnau. En un àmbit sectorial 
més precís, voldria destacar l’ajut dels serveis tècnics del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, sense els quals el nostre treball seria del tot 
impossible, i, més en concret, al Sr. Jordi Ferrer. Pel sector 
de la construcció, el Departament de Territori i Sostenibilitat 
ha facilitat la informació necessària sobre l’evolució de 
l’activitat residencial a Catalunya, del tot imprescindible per 
a poder comarcalitzar aquesta important faceta d’activitat; 
mentre que les estimacions sobre la distribució de la 
producció entre les seves principals branques es basen en 
les dades que anualment subministra la CCOC (Cambra 

Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya). De la mateixa 
manera, s’ha d’agrair l’ajut de l’Observatori del Treball del 
Departament d’Empresa i Ocupació, per la disponibilitat 
sobre informació relativa a l’evolució del mercat de treball. 
I, pel que fa a l’energia, al Sr. David Villar, de l’Institut Català 
de l’Energia. El director és, a més a més, deutor dels esforços 
de molta altra gent. Entre ells, cal destacar el treball rigorós i 
la capacitat informàtica de Marc Costa. També ha tingut una 
participació destacada el Servei d’Estudis de CatalunyaCaixa.

Josep Oliver Alonso
Llabià/Barcelona/Bellaterra, juliol del 2014
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1. El final de la segona recessió el 2013 i la 
seva translació sectorial

1.1. Menor aportació del sector exterior i millores a la 
demanda interna

Els resultats econòmics del 2013 mostren els d’un any 
de transició entre els pitjors estralls de la segona recessió 
(segona part del 2011 i tot el 2012) i la recuperació que, en 
el decurs dels primers mesos del 2014, sembla començar a 
apuntar-se. Així, la davallada del PIB català del -0,5% el 2013, 
una caiguda sensiblement menor que l’experimentada el 
2012 (del -1,3%), mostra un perfil trimestral molt específic, 
de forma que les davallades del darrer semestre del 2012 
(del -1,5% per al tercer i quart trimestres d’aquell any) es van 
començar a esmorteir en el decurs del 2013: amb davallades 
del -1,3%, -0,9% i -0,4%, mentre que en el quart trimestre 
del 2013 ja va canviar el signe i varen aparèixer els primers 
senyals de recuperació, amb un +0,4% interanual. Amb 
aquests registres, que semblen senyalar el final de la crisi, 
el PIB català ha acumulat en termes reals una davallada, des 
del 2008, del -6,1%.

El perfil agregat de l’activitat reflecteix l’accentuació 
del comportament dels principals components de la 
demanda, amb una menor davallada de la demanda interna, 
i una moderada millora en l’aportació de la demanda neta 
exterior (saldo amb l’estranger i amb la resta d’Espanya). 
Aquest millor comportament no reflecteix l’empenta del 
sector exterior, sinó una davallada menys intensa de la 
demanda interna. Així, mentre aquesta es contreia molt 
intensament el 2012 (d’un -3,4%) el 2013 la reducció fou 
sensiblement menys important (un -3,0%). La demanda 
exterior començava a presentar símptomes d’esgotament. 

Així, les exportacions internacionals de béns i serveis 
van reduir el ritme de creixement des de la forta caiguda 
del 2009 (-12,0% per al 2009 i d’un 12,7%, 6,5%, 3,2% el 
2010, 2011 i 2012), de forma que el 2013 varen crèixer 
suaument (1,0%), mentre que les importacions, que s’havien 
incrementat el 2010 i varen caure els anys següents (d’un 
+8,8% el 2010, front els -2,5%, -4,7% del 2011 i 2012), 
el 2013 varen començar a moderar la caiguda mostrant 
indicis de recuperació (del -1,4% el 2013). Aquest canvi de 
tendència a les vendes exteriors reflectia tant la pèrdua de 
dinamisme econòmic de l’àrea de l’euro i la resta de la UE, 
com el menor creixement de les importacions dels països 
emergents. Al mateix temps, l’alentiment en la contracció de 
la demanda interna explica la recuperació de les compres 
internacionals.

D’aquesta manera, la demanda interna va passar de 
restar -3,2 punts percentuals al canvi en el PIB del 2012 als 
-2,7 punts del 2013 (amb unes caigudes interanuals de la 

demanda interna del -3,4% i del -3,0%, respectivament), al 
temps que el saldo internacional dels intercanvis de béns i 
serveis va reduir la seva positiva contribució al creixement 
del PIB, des dels 2,7 punts percentuals del 2012 als 0,9 
punts del 2013. Addicionalment, l’aportació dels intercanvis 
nets amb Espanya també ha millorat sensiblement el 2013, 
generant 1,3 punts al creixement del PIB (front els zero punts 
del 2011 i els -0,8 del 2012). En suma, la contribució del 
sector exterior català al creixement del PIB (intercanvis amb 
Espanya i la resta del món) va ser, finalment, prou rellevant, 
amb 2,2 punts percentuals (des dels 2,9 punts del 2011 i els 
1,9 punts del 2012).

En l’àmbit de les principals macromagnituds de la 
demanda interna, la menor contracció agregada és la del 
consum privat i la inversió, mentre que el consum públic 
va accentuar la seva davallada el 2013. Així, aquest darrer 
aspecte de la demanda es va contreure d’un -3,5% el 
2013, una davallada encara més important que les ja prou 
notables del 2011 i 2012 (-2,4% i -1,5%, respectivament), 
reflex dels intensos ajustos fiscals exigits per la reducció 
del dèficit públic. En canvi, el consum de les llars, tot i 
continuar veient-se afectat pel deteriorament del mercat 
de treball, va contreure’s d’un -2,2% (front caigudes menys 
intenses el 2010, del -0,2%, i davallades més importants 
de -2,0% i -3,2% el 2011 i 2012). Finalment, la inversió 
va continuar amb el seu perfil negatiu, tot i que moderant 
la seva contracció. Aquesta menor davallada ha estat més 
perceptible en la inversió en béns d’equipament i material 
de transport i altres actius, amb una caiguda de -2,4% el 
2013, per sota de la contracció de -4,2% del 2012. En canvi, 
en l’àmbit de la formació bruta de capital fix en construcció, 
tot i que també s’observa una menor reducció, la caiguda 
va ser d’un elevat -7,5% el 2013, malgrat que menor que la 
contracció del -10,7% del 2012.

1.2. L’oferta el 2013: inici de la recuperació industrial en un 
context encara recessiu

La reducció agregada del PIB reflecteix, a banda del 
comportament del primari (un +3,7%, després del -5,5% del 
2012),1 la millora del sector energètic i industrial (+1,0%, 
des del -0,2% del 2011 i 2012) i la menor contracció de la 
construcció que, tot i la seva important caiguda del -6,7%, 
redueix sensiblement la seva pèrdua (d’un -9,1% el 2012), 
ja que els serveis varen presentar pitjors registres. Així, front 
l’augment del terciari el 2010 i 2011 (de l’1,6% els dos anys), 
2012 va contemplar una certa millora, amb una caiguda 

1 Per a aquest sector, el creixement comarcal de la branca ramadera 
és una primera aproximació, a partir de les dades dels censos 
comarcals del 2012 i els creixements de les produccions en l’àmbit 
provincial.
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nul·la, que no es va confirmar el 2013 (-0,4%).2 Aquest perfil 
més negatiu del 2013 en els serveis reflecteix la davallada 
en l’oferta dels serveis col·lectius (sanitat, educació i AAPP), 
oferts tant pel sector públic com pel privat, que han passat 
d’una caiguda del -0,7% el 2012 a una contracció més 
severa, del -1,3%, el 2013. I també la dels serveis privats, 
que després de l’augment de l’1,8% del 2011 i el petit avenç 
del 2012 (+0,1%), el 2013 va mostrar una molt lleugera 
reducció (-0,1%). 

Pel que fa a la branca del primari, el canvi en el seu 
VAB entre el 2012 i el 2013 reflecteix, com sempre, el del 

2 Aquestes xifres agregades són les que es deriven de la revisió 
dels comptes nacionals catalans efectuada per l’Idescat, que ha 
alterat, de forma prou rellevant en alguns sectors, el perfil de canvi 
dels darrers anys. Aquestes revisions, usuals en tots els sistemes 
d’estadística de qualsevol país, expressen la disponibilitat de dades 
més detallades que, en el moment de publicar-se les primeres 
estimacions de creixement del PIB, només estan disponibles de 
forma parcial.

component agrícola que, amb un pes sobre el VAB del sector 
del 52,7% el 2012 va avançar de +6,8% el 2013, mentre 
el sector ramader, en canvi, amb una aportació del 41,9% 
del VAB del primari el 2012, perdia VAB (-0,3%). Finalment, 
el subsector forestal (2,6% del VAB del primari el 2012) va 
presentar davallades del -1,2% el 2013 i la pesca, després 
de la forta caiguda del 2012 (–7,8%), es va recuperar el 2013 
(+9,1%).

Dins del sector agrícola, les principals produccions 
mostraren comportaments diversos el 2013. Els cereals (un 
27,5% del VAB agrícola el 2012), que havien reduït el seu 
VAB el 2012 (-4,0%), varen presentar un intens increment 
el 2013 (19,5%), al temps que la fruita fresca (no cítrics) 
(18,7% del VAB agrícola el 2012), ha augmentat d’un 2,2% el 
2013, recuperant part de les pèrdues del 2012 (-25,1%). Per 
la seva banda, el vi (9,7% del VAB agrícola el 2012) també 
va presentar el mateix perfil de recuperació el 2013 (17,8%) 
després de la forta contracció del 2012 (-14,9%), mentre 

Taula 1.1 PIB pm trimestral i anual per components d’oferta i demanda a Catalunya. 2012-2013

Taxes reals de variació interanual en % i aportacions en punts percentuals. Base 2008

2012 2013 Anuals

I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. 2012 2013

Oferta

Sector primari -3,0 -6,3 -5,9 -6,7 0,1 5,1 3,7 5,9 -5,5 3,7

Indústria -0,4 -0,6 -0,6 1,0 0,6 1,4 0,6 1,4 -0,2 1,0

Construcció -9,3 -9,5 -9,3 -8,2 -6,9 -6,5 -6,5 -6,9 -9,1 -6,7

Serveis 0,6 0,3 -0,2 -0,9 -1,0 -1,1 -0,2 0,8 0,0 -0,4

Impostos -4,5 -5,7 -4,7 -5,4 -2,8 0,1 0,2 0,3 -5,1 -0,6

PIB pm -0,9 -1,2 -1,5 -1,5 -1,3 -0,9 -0,4 0,4 -1,3 -0,5

Demanda

Consum privat -2,5 -3,8 -2,6 -4,0 -5,3 -2,9 -1,5 1,2 -3,2 -2,2

Consum públic -1,8 -1,0 -1,3 -1,8 -2,9 -3,7 -3,6 -3,9 -1,5 -3,5

Inversió total1 -7,0 -6,4 -4,4 -5,7 -6,0 -3,7 -6,4 -4,8 -5,9 -5,2

Inversió en béns d’equipament -6,8 -5,1 -0,3 -4,3 -5,0 0,5 -4,7 -0,4 -4,2 -2,4

Inversió en construcció -10,2 -11,2 -11,5 -9,8 -7,9 -7,3 -7,1 -7,7 -10,7 -7,5

Demanda interna -3,3 -3,9 -2,7 -3,9 -5,0 -3,2 -2,8 -0,9 -3,4 -3,0

Demanda exterior

Exportacions de béns i serveis 5,0 2,9 2,0 3,1 0,9 2,2 1,5 -0,6 3,2 1,0

Importacions de béns i serveis -5,2 -7,4 -3,1 -3,1 -7,0 0,1 -1,9 3,4 -4,7 -1,4

Saldo exterior internacional 3,5 3,5 1,7 2,1 2,7 0,8 1,2 -1,4 2,7 0,9

Saldo exterior amb Espanya -1,3 -1,1 -0,6 0,0 0,6 1,3 1,0 2,6 -0,8 1,3

Saldo exterior total2 2,2 2,4 1,1 2,1 3,3 2,1 2,2 1,2 1,9 2,2

1. Inclou la variació d’existències. 
2. Els saldos es mesuren en punts percentuals d’aportació al creixement del PIB.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades de l’IDESCAT.
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l’oli d’oliva (4,4% del VAB agrícola el 2012) va mostrar un 
moderat augment el 2013 (del +1,0%), els cítrics (un 6,6% 
del VAB agrícola del 2012) caigueren (de -5,2%) i la fruita 
seca (2,1% del VAB agrícola el 2012) es va contreure el 2013 
d’un -16,9%. Finalment, cal destacar els resultats d’altres 
produccions rellevants en alguns àmbits territorials. Aquest 
és el cas de les flors i plantes ornamentals (-7,0% el 2012 i 
+3,1% el 2013, respectivament), lleguminoses (amb caiguda 
del -24,8% el 2012 i -2,3% el 2013), cultius industrials (amb 
una forta davallada, del -25,5%, el 2012 i un creixement 
del +13,7% el 2013), plantes farratgeres (+18,5% i +0,7% 
el 2012 i 2013), hortalisses (+4,0% i -5,2%) i tubercles per 
a consum humà (amb un -11,1% i +2,3%, respectivament). 
Aquests canvis entre el 2012 i el 2013 al VAB d’algunes de 
les principals produccions agrícoles reflecteixen alteracions 
també molt substancials en les produccions finals d’aquests 
sectors, part d’elles vinculades a factors climàtics extrems: 
el 2013 les produccions de fruita fresca i seca mostraren 
caigudes/augments del +2,2% i del -16,9%, respectivament, 
mentre la de vi augmentava d’un +17,8%.

Finalment, i en relació als registres del sector ramader, la 
important branca del porcí (51,2% del VAB ramader el 2012) 
va créixer el 2013 (+1,0%), mentre que el vaquí (18,3% del 

VAB ramader el 2012) va presentar un descens el 2013 del 
-1,0%, i una contracció més intensa va ser la de l’oví i cabrum 
el 2013 (-12,6%). Altres produccions ramaderes, com la llet 
i l’aviram, mostraren resultats diferents del seu VAB el 2013 
(un 1,2% i un -2,9%, respectivament). 

La indústria i l’energia, per la seva banda, han mostrat, 
com s’ha dit, un augment de l’1,0%, el que significa un avenç 
respecte a la taxa de l’any precedent, que fou del -0,2%, i un 
millor comportament que el del conjunt del període 2000-
20123 (amb un creixement mitjà anual de -0,6%). Aquest 
avanç reflecteix comportaments força similars entre les 
branques que integren aquest agregat, en especial dins de 
les distintes indústries, però també entre les produccions 
industrials i les d’energia, extractives, aigua i gas. Aquestes 
darreres van avançar un 2,5%, mentre que les produccions 
típicament industrials, amb la resta del VAB sectorial i que 
és el que determina l’agregat final, van créixer de forma 
similar, d’un 0,8%. 

3 El present estudi està elaborat utilitzant l’any 2000 com a base 
per el càlcul del VAB, per aquest motiu hi ha lleugeres discrepàncies 
de decimals en la sèrie històrica en les taxes dels grans agregats 
sectorials i de VAB total.

Taula 1.2. Demanda interna de Catalunya per components. 2007-2013
Taxes de variació interanual i pes sobre el PIB pm en %. Base 2008

Consum Inversió

Demanda

Privat Públic Total Béns d’equip. Construcció Total¹

Taxes de creixement interanual

2007 3,3 7,4 4,1 12,0 2,9 5,9 4,6

2008 -1,1 5,9 0,3 -2,9 -4,9 -4,6 -1,1

2009 -4,1 6,9 -1,7 -15,7 -18,5 -16,9 -5,8

2010 -0,2 1,3 0,1 1,2 -10,7 -7,4 -1,6

2011 -2,0 -2,4 -2,1 -2,7 -10,7 -7,5 -3,3

2012 -3,2 -1,5 -2,8 -4,2 -10,7 -5,9 -3,4

2013 -2,2 -3,5 -2,5 -2,4 -7,5 -5,2 -3,0

Pes sobre el PIB pm

2007 57,9 14,8 72,6 14,5 12,8 27,8 100,5

2008 57,3 15,7 73,0 14,1 12,2 26,7 99,6

2009 57,5 17,5 75,0 12,5 10,4 23,1 98,1

2010 57,2 17,7 74,9 12,6 9,2 21,4 96,3

2011 56,2 17,3 73,5 12,3 8,3 19,8 93,3

2012 55,1 17,3 72,4 11,9 7,5 18,9 91,3

2013 54,2 16,8 71,0 11,7 6,9 18,0 89,0

1. Inclou la variació d’existències.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades de l’IDESCAT.
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Taula 1.3. VAB pb del sector primari. 2012-2013
Milions d’euros constants del 20001 i taxes reals de variació interanual en %

2012 2013
Variació 

interanual

Cereals 348 416 19,5

Llegums 2 2 -2,3

Tubercles per a consum humà 19 19 2,3

Cultius industrials herbacis 7 8 13,7

Farratges 53 53 0,7

Hortalisses 158 150 -5,2

Fruita fresca (no cítrics) 237 242 2,2

Fruita seca 26 22 -16,9

Cítrics 84 80 -5,2

Vi i subproductes 123 145 17,8

Oli d’oliva i subproductes 55 56 1,0

Flors i planta ornamental 128 132 3,1

Altres productes agrícoles 25 27 8,1

Vaquí 184 182 -1,0

Oví i cabrum 5 5 -12,6

Porcí 515 520 1,0

Aviram 112 109 -2,9

Altres animals 56 54 -4,4

Llet 99 100 1,2

Ous 26 26 -1,4

Altres productes ramaders 9 8 -5,6

Fusta 62 62 -1,2

Pesca 67 73 9,1

VAB agrícola 1.265 1.351 6,8

VAB ramader 1.006 1.003 -0,3

VAB forestal 62 62 -1,2

VAB pesquer 67 73 9,1

VAB primari 2.401 2.489 3,7

1. Valors absoluts arrodonits.
Font: Estimació CatalunyaCaixa a partir de dades provisionals del DARPAMN 
de produccions agrícoles, censos i sacrificis de bestiar i captures pesqueres 
disponibles a juliol del 2014.

Taula 1.4. Principals resultats de l’Enquesta de conjuntura 
industrial a Catalunya. 2009-2013
Saldos de respostes a final d’any1 en %

Nivell

Tendència
produccióICI

Cartera de 
comandes

Estocs 
prod. 

acabats

2009 -26,0 -46,4 20,2 -11,3

2010 -11,4 -32,6 4,0 2,5

2011 -24,6 -45,1 17,6 -11,2

2012 -24,7 -46,7 16,0 -11,2

2013 -8,1 -22,8 3,9 2,4

1. Dades procedents de les sèries de conjuntura d’Idescat
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades d’Idescat.

Taula 1.5. IPI per subsectors a Catalunya. 2007-2013

Taxes de creixement de les mitjanes anuals en %

2007 2013

Índex general (IPI) 2,0 1,0

Indústries extractives 1,8 4,2

Indústries manufactureres 2,4 0,4

Aliments, begudes i tabac 3,5 1,6

Tèxtil, confecció, cuir i calçat -8,1 -2,3

Paper, arts gràfiques 
  i suports enreg.

5,7 -0,9

Química 4,8 -0,8

Productes farmacèutics 2,4 3,9

Cautxú i plàstic 7,8 0,4

Fabricació altres prod. minerals no    
  metàl·lics

-1,9 2,3

Metal·lúrgia i fabricació prod. metàl·lics 2,5 -2,0

Equips elèctrics, electrònics 
  i òptics

7,3 -5,6

Maquinària i equips mecànics 7,5 0,0

Material de transport -0,4 4,1

Altres indústries 
  manufactureres

-0,9 -0,4

Energia electr. gas, vapor 
  d’aigua i aire cond.

-4,0 4,0

Font: CatalunyaCaixa a partir de dades de l’IDESCAT.

Taula 1.6. Matriculació d’automòbils i total de vehicles 
a Catalunya. 2010-2013

Taxes de variació interanual1 en %

Automòbils Total vehicles2

Detall anual

2010 4,7 4,7

2011 -20,0 -18,0

2012 -11,3 -12,9

2013 8,5 6,0

Detall trimestral del 2013

I trimestre -10,2 -11,5

II trimestre 3,3 2,0

III trimestre 12,1 7,3

IV trimestre 33,0 29,8

1. Taxes de variació interanual dels valors acumulats de les dades men-
suals.
2. Inclou turismes, camions, furgonetes, autobusos, tractors industrials i 
altres vehicles.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades d’Idescat.
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En l’àmbit estrictament manufacturer, les branques que 
han vingut mostrant resultats més positius en la demanda 
exterior han estat també les que ja comencen, en general, a 
presentar ritmes de creixement positius. Aquest és el cas de 
la fabricació de material de transport (amb un creixement el 
2013 del 3,4% i una davallada de les vendes internacionals 
del -4,6% i augment de l’IPI del 4,1%, el creixement més 
elevat dels sectors manufacturers), de la indústria química 
(un +2,5%, amb unes exportacions del 4,9% i una davallada 
de l’IPI del -0,8%), de la important branca de l’alimentació, 
begudes i tabac (+2,4%, amb un augment de les vendes 

Taula 1.7. Indicadors d’activitat de la construcció 
a Catalunya. 2012-2013

Taxes de variació interanual en % i nombre d’aturats en milers

2012 2013

Habitatges iniciats -32,8 -42,8

Habitatges acabats -30,5 -51,5

Habitatges en construcció  
  (estimació)

-38,3 -36,8

Consum de ciment -30,1 -18,3

Ocupació (EPA)1 -19,9 -6,8

Afiliació (SS)2 -15,6 -11,7

Atur registrat (SOC)3 101,0 92,3

1. Ocupats EPA totes les edats.
2. Afiliats al Règim General i Autònoms de la Seg. Soc. al sector de la 
construcció.
3. Aturats comarcalitzables.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, d’Idescat, de l’INE, i de l’Observatori d’Empresa i Ocupació.

Taula 1.8. Indicadors d’activitat terciària a Catalunya. 2011-2013
Taxes de  variació interanual en %

2011 2012 2013

Vendes en grans superfícies

Total -3,3 -6,0 -4,8

Alimentació -1,0 -3,6 -4,1

Resta -4,9 -7,8 -5,2

Establiments hotelers1

Pernoctacions a Catalunya 6,3 0,4 1,8

Viatgers 4,9 -1,6 0,0

Grau d'ocupació 60,4 60,0 60,6

Grau d'ocupació2 2,9 -0,4 0,6

Transport de viatgers3

Aeri 9,2 0,5 0,1

Transport de mercaderies per 
vaixell (Tn.;0)

Port Barcelona 0,0 -3,3 0,0

Port Tarragona -2,6 4,2 -15,7

Mercat de treball

Ocupació (EPA)4 1,7 -4,2 -1,3

Afiliació (SS)5 -0,7 -1,4 -1,0

Atur registrat (SOC) 8,1 9,3 3,6

1. A partir de les dades de conjuntura d’Idescat.
2. Canvi en punts percentuals en relació al mateix període de l’any anterior.
3. Trànsit de viatgers. 4. Ocupats EPA de totes les edats.
5. Afiliats al Règim General i Autònoms de la Seg. Soc. al sector seveis.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, d’Idescat, de l’INE, i de l’Observatori d’Empresa i Ocupació

Taula 1.9. Indicadors del mercat de treball a Catalunya. 
2012-2013
Valors absoluts en milers de persones i taxes de variació en %

Atur registrat1 Atur EPA5

2012 2013 2012 2013

Valors absoluts

Agricultura 11,9 12,9 11,7 9,8

Indústria 96,6 93,9 67,5 56,5

Construcció 101,0 92,3 54,0 44,0

Serveis 392,8 406,9 242,1 234,9

SOA² 31,9 31,2 505,5 548,1

Total 634,3 637,3 880,7 893,2

Taxes de variació

Agricultura 10,2 8,1 87,6 -16,6

Indústria 1,5 -2,8 38,1 -16,3

Construcció 0,9 -8,6 -8,6 -18,4

Serveis 9,3 3,6 10,7 -3,0

SOA² -3,0 -2,0 18,3 8,4

Total 6,0 0,5 15,9 1,4

Afiliats a la Seg. Soc.3 Ocupats EPA4

2012 2013 2012 2013

Valors absoluts

Agricultura 32,9 32,3 55,5 52,4

Indústria 452,3 435,9 563,8 547,2

Construcció 186,0 164,3 197,5 184,0

Serveis 2.164,5 2.143,1 2.214,9 2.185,9

Total 2.835,8 2.775,6 3.031,6 2.969,6

Taxes de variació

Agricultura -2,6 -1,8 -6,2 -5,5

Indústria -4,4 -3,6 -4,5 -2,9

Construcció -15,6 -11,7 -19,9 -6,8

Serveis -1,4 -1,0 -4,2 -1,3

Total -3,0 -2,1 -5,5 -2,0

1. Aturats registrats al SOC.
2. Aturats i registrats sense ocupació anterior, amb més de dos anys d'atur o 
que busquen la primera ocupació.
3. Afiliats al Règim General i Autònoms de la Seguretat Social. 
4. Ocupats EPA de totes les edats.
5. Desocupats EPA totes les edats.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades de l'INE i de l'Observatori d'Empresa 
i Ocupació.



14

Estimació del PIB comarcal 2013

internacionals del 2,3% i de l’1,6% de l’IPI), de la fabricació 
d’altres productes minerals no metàl·lics (avenç del VAB 
del +1,1% i unes exportacions nominals el 2013 que varen 
avançar de 6,2%, mentre l’IPI creixia d’un 2,3%), de les 
indústries manufactureres diverses (+0,9%), del cautxú i 
plàstics (increment del VAB del 0,3% i vendes internacionals 
de +1,3% i IPI de 0,4%) i de maquinària i equipament mecànic 
(amb un moderat 0,3% i un creixement nul de l’IPI, del 0,0%). 
Aquest conjunt de branques representaven, el 2013, quasi un 
60% del total del VAB de la indústria i energia, i pesos 9,0%, 
18,9%, 14,1%, 2,9%, 5,7%, 3,9% i 5,3% respectivament. 

És aquest conjunt, que aporta més del 50% del VAB 
industrial i energètic amb creixements, el que explica 
el resultat agregat positiu, ja que la resta de branques 
manufactureres varen presentar davallades. Aquest és el 
cas de la fusta i el suro (davallada en el seu VAB real d’un 

-0,8% el 2013), un sector que aporta el 3,9% del VAB conjunt, 
i també la indústria del paper i arts gràfiques que, amb un 
pes del 3,1%, va caure també d’un -0,8%. Amb davallades 
ja més intenses, cal destacar la caiguda del -1,5% del 
tèxtil, confecció, cuir i calçat, un registre una mica menys 
negatiu que els dels dos pitjors registres de la indústria, que 
corresponen a la metal·lúrgia i productes metàl·lics (amb un 
retrocés de -1,8%) i l’equipament elèctric, electrònic i òptic 
(amb una intensa contracció del -4,1%). 

Pel que fa al VAB de la construcció, la intensa contracció 
del -6,7% el 2013, tot i que menor que el -9,1% del 2012, ha 
situat la producció neta nova en termes reals un 57,3% per 
sota els registres del 2007. Els resultats del 2013 reflecteixen 
la continuïtat de la intensa contracció de la construcció 
residencial (d’un -7,1%), mentre que l’obra pública (-11,7%), 
l’obra civil empresarial (-7,4%) i la rehabilitació (-2,8%) 
acaben d’explicar la negativa trajectòria del sector. En l’àmbit 
residencial, els habitatges iniciats varen tornar a contreure’s 
d’una forma insòlita el 2013, atesa la caiguda acumulada 
fins aleshores, de forma que la pèrdua del -42,8% del 2013 
supera el -32,8% del 2012, i acumula, des dels màxims del 
2006, una pèrdua conjunta d’un extraordinari -96,4% (des 
dels 127 mil habitatges iniciats el 2007, el moment cimer de 
l’expansió, als 3 milers del 2013. Així mateix, el consum de 
ciment va continuar la seva negativa trajectòria, afegint un 
retrocés del -18,3% el 2013, de forma que aquesta magnitud 
ha acumulat una contracció des del 2007 del -81,5% (des 
dels 8,1 milions de tones el 2007 als 1,5 milions el 2013). En 
aquest context tant recessiu, la nova davallada de l’ocupació 
fou d’un important -6,8%. D’aquesta manera, acumulant 
la davallada des del inici de la crisi, el 2007, la pèrdua 
ocupacional ha estat d’un insòlit 60,6% (EPA), de forma que 
el pes de l’ocupació de la construcció sobre el total de la mà 
d’obra catalana s’ha situat, de nou, en mínims històrics, amb 
un 5,9% de l’afiliació total, davant del 9,5% del 2008. 

Finalment, el terciari va presentar el 2013 un retrocés del 
-0,4%, uns registres pitjors que l’avenç nul del 2012, fet que ha 
situat l’evolució del terciari des del 2007 en el 2,4% acumulat. 
En l’àmbit dels serveis privats, el que presentà l’avenç més 

Taula 1.10. Balança comercial de mercaderies de Catalunya amb l’estranger¹. 2010-2013

Milions d’euros corrents i taxes de variació i taxa de cobertura en %

Tases de variació

Exportacions Importacions Saldo Taxa de Cobertura Exportacions Importacions

2010 48.866 67.296 -18.430 72,6 17,9 17,1

2011 54.955 71.537 -16.582 76,8 12,5 6,3

2012 58.853 69.770 -10.917 84,4 7,1 -2,5

2013 58.359 66.627 -8.269 87,6 -0,8 -4,5

1. Valors acumulats a desembre de les dades mensuals.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades de Datacomex.

Taula 1.11. IPC a Catalunya. 2010-2013

Taxes mitjanes de variació interanual en %1

2010 2011 2012 2013

Índex general 2,0 3,3 2,9 1,7

Aliments i begudes 
  no alcohòliques

-0,2 2,1 2,5 2,8

Begudes alcohòliques 
  i tabac

10,4 9,6 5,9 6,1

Vestit -0,2 0,4 0,5 0,1

Habitatge 3,3 6,6 4,9 1,7

Parament llar 1,3 1,3 1,5 1,7

Medicina -0,8 -0,9 7,3 5,1

Transports 6,9 8,0 5,1 -0,1

Comunicacions -0,8 -0,8 -3,4 -4,3

Esbarjo i cultura -1,2 0,1 1,1 1,3

Ensenyament 3,0 3,2 6,6 10,5

Hotels i restaurants 1,7 1,8 1,5 0,9

Altres 3,1 3,4 2,7 2,7

1. Dades anuals com a promig de les dades mensuals.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades de l’IDESCAT.
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gran va ser l’hoteleria, amb un VAB que es va incrementar 
d’un 1,7% en termes reals. Aquest increment reflecteix la 
bona dinàmica turística, en especial, la internacional, amb un 
augment de les pernoctacions hoteleres de l’1,8% el 2013, 
assolint un total de 49,3 milions, un registre relatiu i absolut 
superior al del 2012, quan es varen incrementar d’un 0,4% i 
se situaren en les 48,4 milions. D’altra banda, el nombre de 
viatgers es va estabilitzar el 2013, després de la davallada 
del -1,6% del 2012, per un increment del 3,2% dels viatgers 
internacionals i una davallada (del -5,5%) en els domèstics. 
Juntament amb l’hoteleria, també va mostrar creixements la 
important branca dels serveis empresarials (augment del seu 
VAB de l’1,0%), reflectint en part la dinàmica exportadora i 
la lenta recuperació de la demanda interna. Ambdós avenços 
són rellevants atès el pes que tenen sobre la generació del 
VAB agregat del terciari (un 11,1% i un 27,7% el 2012, 
respectivament). Per altra banda, el comerç, amb més d’un 
19% del total del VAB terciari va decréixer (-0,7%), en línia 
amb la caiguda de les vendes en grans superfícies, que 
varen mostrar una contracció del -4,8% en termes corrents 
(un -6,0% l’any anterior). També varen reduir el seu VAB els 
serveis personals i altres serveis (-1,2%), la intermediació 
financera (-2,9%) i el transport i l’emmagatzematge (-1,7%). 
En l’àmbit dels serveis col·lectius, les tres branques varen 
reduir-se, amb pèrdues menors al subsector de la sanitat i 
serveis socials (-0,5%) i més importants a l’educació (-1,8%) 
i l’administració pública (-2,0%).

Amb aquesta dinàmica productiva, els registres mitjans 
de l’any 2013 en el mercat de treball varen continuar essent 
molt negatius. Així, segons l’enquesta de població activa, 
la davallada ocupacional a Catalunya va ser del -2,0%, 
una notable reducció de la intensa caiguda del 2012, i que 
anticipa la recuperació del mercat de treball. En termes 
absoluts, suposa 62,1 mil persones ocupades menys el 2013, 
front un decrement de -175,2 milers durant l’any anterior. 
Així, mentre en el primer semestre del 2013 la davallada 
encara fou d’un prou important -4,1%, reflectint els darrers 
efectes de la segona recessió, en la segona part de l’any, els 

registres interanuals ja van millorar notablement, amb un 
+0,4%. Amb aquests resultats, la davallada acumulada a la 
crisi, entre els valors mitjans del 2007 i del 2013, ha estat 
de 610,5 milers, una destrucció d’ocupació d’un -17,2%. Per 
grans sectors de producció, el que mostra la variació menys 
desfavorable el 2013 foren els serveis, amb un -1,3%, seguit 
per l’ocupació a la indústria (-2,9%), mentre que el primari i 
la construcció perdien mà d’obra de forma més intensa, amb 
un -5,47% i un -6,83%, respectivament. Per la seva banda, 
l’afiliació (al total de règims) per al conjunt de Catalunya 
va seguir una trajectòria similar a l’ocupació mesurada per 
l’EPA, amb una pèrdua del -2,1% en el decurs del 2013, 
inferior al -3,0% de l’any anterior. En termes absoluts, el 
2013 es varen perdre -60,2 mil afiliats. 

Taula 1.12. Indicadors d’activitat de la construcció a les demarcacions catalanes. 2013

Taxes mitjanes de variació interanual en %

Habitatges en
construcció1 Habitatges iniciats2 Habitatges acabats2 Aturats (SOC)3 Afiliats (SS)2,4

Barcelona -42,1 -40,4 -44,7 -7,4 -11,9

Girona -18,6 -24,3 -52,8 -8,7 -10,8

Lleida -41,6 -43,4 -58,4 -14,3 -10,7

Tarragona -23,7 -64,1 -62,1 -12,1 -11,8

Catalunya -36,8 -42,8 -51,5 -8,6 -11,7

1. Acumulat a final d’any. 2. Mitjana anual. 3. Aturats (SOC) comarcalitzats.
4. Afiliats al Règim General i Autònoms de la Seg. Soc.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, i l’Observatori d’Empresa i Ocupació.

Taula 1.13. Viatgers, pernoctacions i estada mitjana en es-
tabliments hotelers de Catalunya per marques turístiques.1 
2013

Taxes de creixement mitjà en % i estada mitjana en dies

Viatgers Pernoctacions Estada mitjana

Barcelona 1,5 3,2 2,5

Catalunya Central 2,7 5,1 2,1

Costa de Barcelona -3,5 -0,9 3,6

Costa Brava 0,4 2,5 3,5

Costa Daurada -0,8 1,4 4,3

Pirineus-Prepirineus 2,0 2,1 1,9

Terres de Lleida -9,7 -7,3 1,7

Terres de l’Ebre 0,6 4,8 2,3

Val d’Aran -9,7 -10,8 2,7

Catalunya 0,0 1,8 3,0

1. Catalunya Central: Anoia, Bages, Osona, Vallès Occidental i Vallès 
Oriental
Costa Brava: Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'estany i Selva
Costa Daurada: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà,
Priorat i Tarragonès
Costa de Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf i Maresme
Pirineus: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallas 
Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès i Solsonès.
Terres de l’Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta
Val d’Aran: Val d’Aran
Segons dades disponibles a juny del 2014
Font: Catalunya Caixa a partir de dades de l’INDESCAT.
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Subsectorialment, la pèrdua del -3,6% de l’ocupació 
segons afiliats al Règim General de la Seguretat Social i 
Autònoms a la indústria mostra com, tot i la millora en la 
producció en algunes branques productives, en general el 
mercat de treball de totes les branques manufactureres es 
continua reduint, el que indica les millores de productivitat 
que s’estan operant en el conjunt dels sectors manufacturers, 
tant importants pel futur de la indústria catalana. Entre 
les branques manufactureres amb dinàmiques menys 
desfavorables, la fabricació de material de transport ha 
presentat una davallada del -1,9% el 2013 i, amb aquesta, 
acumula pèrdues del 24,8% des del 2008; per la seva banda, 
la indústria química ha perdut un -0,5% el 2013 i un total 
del -7,4% des del 2008, mentre que l’alimentació, begudes i 

tabac, que ha augmentat el nombre d’afiliats d’un 1,3% des 
del 2008, va perdre un 1,3% el 2013.

En l’àmbit terciari, el nombre d’afiliats dels principals 
sectors va moderar la seva pèrdua. Així, l’hoteleria va 
presentar una modesta millora de l’afiliació al Règim 
General i Autònoms de la Seguretat Social del +0,2% (front 
el +1,2% del 2012), mentre que els serveis empresarials i 
el comerç presentaren una davallada del -0,1% i -1,8%, 
respectivament. En l’àmbit dels serveis col·lectius l’afiliació 
el 2013 a l’administració pública cau d’un -0,9%, l’educació 
d’un -0,8% i la sanitat i els serveis socials augmenten d’un 
+0,6% front el -4,6%, -0,5% i +0,7%, respectivament el 
2012.

Taula 1.14. Ocupació EPA per demarcacions. 2011-2013

Valors absoluts en milers de persones i taxes de creixement i pes sobre Catalunya en %

Valors absoluts1 Taxes de creixement Pes sobre Catalunya

Demarcació 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Barcelona 2.367,9 2.234,3 2.178,6 -1,3 -5,6 -2,5 73,8 73,7 73,4

Girona 314,2 301,7 303,9 -4,7 -4,0 0,7 9,8 10,0 10,2

Lleida 190,6 182,6 185,9 2,9 -4,2 1,8 5,9 6,0 6,3

Tarragona 334,1 313,1 301,2 0,0 -6,3 -3,8 10,4 10,3 10,1

Catalunya 3.206,8 3.031,6 2.969,6 -1,3 -5,5 -2,0 100,0 100,0 100,0

Font: CatalunyaCaixa a partir de dades de l’EPA de l’INE.

Taula 1.15. Atur registrat per demarcacions i sectors. 2013
Nombre d’aturats1

Demarcació Primari Indústria Construcció Serveis SOA¹ Total

Valors absoluts2,3  
2011

Barcelona 4.571 74.415 65.178 309.087 23.520 476.771

Girona 1.776 7.163 10.046 35.869 2.972 57.826

Lleida 3.231 3.649 4.787 17.558 1.381 30.606

Tarragona 3.288 8.718 12.339 44.401 3.347 72.092

Catalunya4 12.866 93.945 92.350 406.915 31.220 637.295

1. Aturats sense ocupació anterior, inclou els no classificats i els que busquen primera ocupació.
2. Dades obtingudes a partir de la suma de les comarques de cada demarcació.
3. Aturats registrats al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) comarcalitzats.
4. El total d’aturats a Catalunya no ha de coincidir necessàriament amb la suma dels totals de les demarcacions, degut a l’existència d’atur no comarcalitzable.
Font: CatalunyaCaixa a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació.
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2. L’inici del final de la segona recessió i la 
seva expressió territorial

2.1. El 2013, Girona (-0,27%) i Tarragona (-0,38%) es varen 
contreure per sota la mitjana catalana mentre Barcelona 
(-0,48%) es va situar en l’entorn del valor mitjà i Lleida 
queia més intensament (-0,95%) 

La davallada del VAB pb a Catalunya el 2013, d’un 
-0,5%, resulta molt proper al PIB a preus de mercat, atès 
que el component impositiu del PIB ha crescut a un ritme 
força similar al del valor afegit (del -0,6%). La impossibilitat 
d’assignar territorialment els impostos exigeix que l’anàlisi 
de l’activitat per demarcacions, grans eixos comarcals i 
comarques es faci atenent a l’increment del VAB a preus 
bàsics. Des d’aquesta òptica, un primer fet estilitzat que 
destaca del 2013 és que la variació agregada del VAB a 
preus bàsics no reflecteix, com sempre, un patró similar 
entre les demarcacions, tot i que l’agregat s’ajusta prou al de 
la demarcació de Barcelona per la seva elevada ponderació. 
Així, la davallada de la demarcació de Girona (-0,27%) fou 
menor a la mitjana catalana, un valor que, a més a més, 
mostra una millora respecte a l’assolit el 2012 (-1,00%). 
Tarragona segueix a continuació, amb una contracció una 
mica més elevada (-0,38%), tot i que també menor a la 
del 2012 (de -0,67%), i inferior a la mitjana de Catalunya. 
D’altra banda, la demarcació de Barcelona es va contreure 
pràcticament com la mitjana, d’un -0,48%, i, a l’igual que la 
resta, mostrà una caiguda menor a la del 2012 (-0,84%). En 
darrer lloc, i amb el pitjor registre, apareix Lleida (-0,95%), 
tot i que també comparteix amb  la resta de demarcacions 
una contracció de l’activitat força inferior a la del 2012 (de 
-1,85%).

Aquests resultats reflecteixen comportaments molt 
diferenciats dels grans sectors productius, en especial pel 
que fa al primari i la construcció, mentre que les diferències 
s’estrenyen en l’àmbit industrial i en els serveis. Així, i pel 
que fa al primari, l’increment en el conjunt del país (3,70% 
en el decurs del 2013), sensiblement millor que la davallada 
del 2012 (del -5,50%), expressa moderats augments a 
Tarragona (de l’1,71%, molt millor que la davallada del 
-9,93% del 2012), mentre que Barcelona (3,17%), Girona 
(4,35%) i Lleida (4,84%) varen registrar augments força 
superiors als tarragonins i, en especial, molt allunyats 
de les pèrdues del 2012 (del -6,33%, -4,46% i -0,22%, 
respectivament). Aquesta disparitat en els avenços del 
primari reflecteix augments, també molt diversos, entre 
les produccions agrícoles, ramaderes i forestals a cada 
demarcació i, en el cas de les costaneres, de la pesca. 

Així, mentre el 2013 a Catalunya l’agricultura avançava 
prou intensament (d’un 6,82%), la ramaderia perdia activitat 

(a un ritme anual del -0,29%). En aquest darrer cas, amb un 
creixement moderat a Barcelona (+0,20% el 2013, amb un 
pes sobre el primari del 49,1% el 2012), taxa quasi nul·la 
a Girona (0,08%), demarcació on la ramaderia aporta 
un pes molt elevat del total del VAB primari (49,3%), i 
davallades a Lleida (-0,38%) i Tarragona (-1,91%), àmbits 
geogràfics on el pes de la ramaderia assoleix un 46,7% i un 
19,9%, respectivament. Pel que fa a Barcelona i Tarragona, 
l’evolució de la ramaderia queda complementada per la 
de les produccions estrictament agrícoles, amb major pes 
en aquestes demarcacions. En efecte, el sector agrícola va  
créixer molt modestament a Tarragona (1,88%), mentre 
que a Lleida (9,94%), Barcelona (7,02%) i Girona (8,94%), 
els creixements foren excepcionalment intensos. Aquests 
registres són clarament diferents dels del 2012 (amb un 
avenç mitjà català del VAB agrícola del -11,99%). 

Subsectorialment, l’àmbit agrícola va augmentar 
intensament en les produccions de cereals i vi i subproductes4, 
amb increments molt intensos, del 19,47% i del 17,83%, 
respectivament, amb un clar impuls a la demarcació on més 
va créixer el primari (Girona) amb un 18,71% i un 14,84% 
pels dos subsectors. Per altra banda, les branques agrícoles 
amb retrocessos més elevats al país foren les de fruita 
seca i cítrics, amb contraccions molt intenses, de -16,94% 
i de -5,16%, respectivament. El pes conjunt d’aquests dos 
subsectors, del 4,58% de tot el VAB del primari, explica 
la seva baixa contribució, i ajuden a entendre el menor 
augment del primari a la demarcació on tenen més pes: a 
Tarragona aquests dos subsectors varen caure d’un -17,49% 
i -5,14%5, respectivament, branques que aportaven, el 
2012, un 3,99% del VAB agrícola la fruita seca i del 22,01% 
els cítrics. 

Pel que fa a la ramaderia, mentre el porquí creixia d’un 
moderat (+0,97%), l’oví i el cabrum queia intensament 
(-12,57%) i el vaquí també es contreia, però de forma modesta 
(-0,97%),6 mentre la llet augmentava de l’1,19%7 i els ous 
i l’aviram perdien un -1,38% i un -2,93%, respectivament. 
Territorialment, les especialitzacions relatives de Barcelona, 

4 Segons els avanços de produccions agrícoles comarcals del 2013 
disponibles a juny del 2014, les tones produïdes de cereals a Cata-
lunya augmenten un 32,88% el 2013, des de 1,43 milions de tones 
a 1,91 milions; la producció de raïm per a vi augmenta un 34,2%, 
de 372 milers de tones a 499 milers.
5 Segons els avanços de produccions agrícoles comarcals del 2013 
disponibles a juny del 2014, la producció de fruita seca a Catalunya 
cau un 16,0%, de 33,7 milers de tones a les 28,4 milers; mentre 
que els cítrics cauen a Catalunya un moderat -0,9% des dels 168 
milers de tones al 167 milers.
6 Segons l’enquesta mensual de sacrificis d’escorxadors amb data 
d’actualització 28/02/2014, el nombre de caps sacrificats el 2013 
respecte el 2012 de porcí creix d’un 3,2%, el sacrifici d’oví i cabrum 
cau d’un -8,8% i d’un -23,1% respectivament, mentre que el boví 
augmenta d’un 0,5%.
7 Segons l’informe de lliuraments de llet de vaca dels ramaders ca-
talans a les centrals lleteres actualitzat a febrer del 2014, l’augment 
del 2013 respecte el 2012 és de l’1,2%.
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Girona i Lleida en el porquí (amb pesos sobre el VAB ramader 
del 60,1%, 36,8% i 56,9%, respectivament), de Barcelona 
i Girona en el vaquí (19,81% i 27,51% del VAB ramader, 
respectivament) i de Tarragona en ous i aviram (un 44,06% 
del VAB de la ramaderia a Tarragona), ajuden a entendre 
els registres agregats de la ramaderia a cada demarcació. 
Així, a Girona el porquí i el vaquí varen presentar canvis de 
4,05% i -5,08%, respectivament, mentre que a Barcelona 
els registres el 2013 d’aquestes dues branques foren, 
respectivament, de l’1,27% i del -0,94%; en canvi, a Lleida, 
el porquí caigué d’un -0,27% i a Tarragona l’aviram es va 
contreure d’un -4,08%.

A la construcció, totes les demarcacions varen 
presentar davallades d’importància, amb oscil·lacions 
modestes respecte de la mitjana catalana (-6,70%). Així, 
les contraccions de Girona i de Lleida (-5,77% i -6,56%) són 
només marginalment inferiors a les de Tarragona, amb un 
-6,75%, i a les de Barcelona, amb un -6,93%, situació que 
millora només en part les contraccions de l’any anterior. 
En efecte, Barcelona va presentar el 2012 una intensa 
caiguda (-9,38%) que, sumada a la del conjunt de la crisi, 
implica una contracció del VAB de la construcció els anys 
2007-12 de -39,02%, una pèrdua similar a la del conjunt 
català (-40,05%) pels mateixos anys. Per la seva banda, 
les contraccions de la construcció el 2013 a Girona, Lleida 
i Tarragona també reflecteixen, dins de la intensitat de 
la pèrdua, caigudes menors que les registrades el 2012 
(-8,27%, -9,00% i -8,63%, respectivament), de forma que 
acumulant la dinàmica de la crisi 2007-13, aquestes tres 
demarcacions han presentat unes pèrdues acumulades 
en el VAB de la construcció d’uns insòlits -40,01,  -38,64 i 
-45,98%. Tot i que la construcció ha perdut posicions en la 
distribució total del VAB agregat del país, per la molt més 
profunda recessió experimentada pel sector, encara el 2012 
continuava aportant un 7,31% del VAB agregat, de forma 
que la caiguda del VAB total del -0,48% el 2013 s’explica, 

en uns -0,49 punts percentuals, per la negativa contribució 
de la construcció. Aquesta aportació ha estat més negativa a 
les demarcacions de Girona i Lleida, on el VAB del sector de 
la construcció aportava encara el 2012 un pes de l’11,31% 
i del 10,77%, respectivament, de pes de la construcció en 
el total del VAB de les demarcacions de Girona i de Lleida, 
seguit del 8,24% i 6,35%, respectivament, de Tarragona i 
Barcelona. Amb aquests pesos, la construcció ha explicat uns 
-0,65 punts percentuals de la pèrdua de Girona (-0,25%), 
uns -0,71 de la de Lleida (que va caure de forma agregada 
d’un -1,02%), mentre que per Tarragona (amb una pèrdua 
del -0,41%) la construcció va aportar un total de -0,56 punts 
percentuals d’aquella. A Barcelona, finalment, el retrocés del 
VAB de la demarcació el 2013 (-0,47%) s’explica en més del 
100% per la pèrdua de la construcció, que va generar una 
detracció de -0,44 punts percentuals a l’activitat agregada.

En l’àmbit industrial, els registres positius del 2013 
oscil·len entre el 0,73% de la demarcació de Barcelona i 
l’1,91% de Tarragona. D’altra banda, Lleida va presentar 
un registre una mica més baix que el de Barcelona, amb un 
1,63%, però superior a la mitjana catalana (0,98%), mentre 
Girona se situa immediatament a continuació amb un 1,54%. 
Una part d’aquest diferencial d’avenços de la indústria a les 
diferents demarcacions s’explica pel distint comportament 
de la branca de productes energètics i extractius i de la resta 
de sectors industrials. Així, els primers avançaren la seva 
activitat el 2013 d’un 2,46%, mentre que els estrictament 
manufacturers mostraren un creixement del 0,78%. 
D’aquesta manera, Tarragona mostra un biaix molt marcat 
vers aquestes produccions energètiques (amb un 36,2% 
del VAB pb de la indústria el 2012), un pes sensiblement 
superior al de Barcelona, Girona i Lleida (amb aportacions 
del 8,3%, l’11,4% i l’9,8%, respectivament). Addicionalment 
a les diferències de pesos, cal sumar-hi els distints ritmes de 
creixement de les diverses fonts energètiques, de forma que 
el 2013 l’augment del VAB energètic va oscil·lar, al voltant 
de la mitjana catalana (2,46%), de forma prou intensa 
entre l’1,19% de Barcelona i el valor, força més elevat, de 
Lleida (6,17%), mentre Girona i Tarragona prenien valors 
intermedis (amb 6,03% i 3,16%, respectivament). Pel que 
es refereix estrictament a les produccions manufactureres, 
les diferents demarcacions han presentat increments més 
concentrats a l’entorn de la mitjana catalana (del 0,78%). 
La que menys creix, Barcelona, va mostrar un avenç del 
0,69%, mentre que Tarragona, la demarcació que més creix, 
va avançar d’un 1,20%. En valors intermedis es col·loquen 
Lleida i Girona, amb un 1,13% i un 0,50%, respectivament. 

Amb aquests resultats del 2013, el sector energètic8 
ha presentat uns registres positius a la crisi, a diferència 

8. Que inclou, també, les indústries extractives, refinament, l’aigua, 
gas i gestió de residus.

Taula 2.1. VAB pb1 a Catalunya i les demarcacions catalanes. 
2010-2013

Taxes reals de variació interanual en %

Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya

2010 1,0 -0,7 -0,6 0,2 0,6

2011 0,4 0,2 0,6 0,1 0,4

2012 -0,8 -1,0 -1,8 -0,7 -0,9

2013 -0,5 -0,3 -1,0 -0,4 -0,5

1. Estimació de CatalunyaCaixa del VAB real pb de les demarcacions catalanes. 
Base 2000.
2. Per als anys 2010 i 2011 el creixement del VAB a Catalunya segons Comptes
Econòmics Anuals de Catalunya d’Idescat és 0,3% i 0,2% respectivament,
diferència deguda a utilitzar com a base l’any 2000.
Font: CatalunyaCaixa (2013).
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de les branques manufactureres, de forma que mentre pel 
conjunt de Catalunya aquell augment energètic ha estat del 
23,32%, les demarcacions de Barcelona i Girona presentaren 
augments del 26,74 i 48,03%, i Tarragona i Lleida del 13,74 
i 55,76%, respectivament. En canvi, en l’àmbit manufacturer, 
les pèrdues de la crisi han estat excepcionalment elevades, 
amb una davallada acumulada 2007-13 del -13,21% 
pel conjunt català, i pèrdues d’un ordre similar a les 
demarcacions de Barcelona (-14,41%), Girona (-8,24%), 
Lleida (-7,58%) i Tarragona (-9,29%). 

Com abans s’ha indicat, els serveis han contribuït, de 
forma decisiva, a evitar un col·lapse més gran de l’activitat 
a la crisi. Així, el 2013 la modesta contracció del VAB dels 
serveis a Catalunya (-0,37%), reflecteix la mitjana ponderada 
de pèrdues suaus a les diferents demarcacions: a Barcelona 
un retrocés de -0,30%, un 0,00% a Girona, i -1,54% i -0,61% 
a Lleida i Tarragona. Els dos grans sectors que componen 
els serveis, els col·lectius i els serveis privats, han seguit el 
2013 trajectòries diferents. En efecte, mentre els primers, 
que incorporen l’educació, la salut i l’administració pública, 
varen accentuar la seva contracció, fins una davallada pel 
conjunt català de -1,34% (front el -0,74% del 2012), els 
serveis privats varen mostrar una davallada molt propera a 
zero (de -0,14%, a comparar amb el 0,12% del 2012). En 
l’àmbit dels serveis privats, només Girona va mostrar un 
lleuger augment (0,84%), mentre que Barcelona (-0,16%) 
i Tarragona (-0,27%) se situaven a l’entorn de la mitjana 
catalana i Lleida (-1,27%) tancava la relació. Pel que fa 
als serveis col·lectius, Barcelona, amb un -0,92%, i Girona, 
amb un -3,16%, mostren el millor i pitjor registre, mentre 
Tarragona i Lleida, amb -1,74 i -2,28%, se situen a la franja 
mitjana.

2.1.1. Barcelona: reducció de la pèrdua de VAB (del -0,84% 
del 2012 al -0,48% del 2013), per la millora industrial 
(0,73%)

La demarcació de Barcelona va presentar l’any 
2013 una reducció del VAB del -0,48%, el mateix que a 
Catalunya (-0,48%), uns registres pitjors que els de Girona            
(-0,27%) i Tarragona (-0,38%). Aquests resultats agregats 
expressen els assolits pels serveis, que, amb el 71,8% del 
VAB de la demarcació, van decréixer a una taxa del -0,30%, 
front el -0,37% de Catalunya, mentre que la indústria (amb 
un 21,70% del VAB), creixia lleugerament 0,73% (0,98% a 
Catalunya). Per la seva banda, la construcció (amb un pes 
del 6,35% del VAB el 2012) va caure d’un -6,93% (front el 
-6,70% de Catalunya). Finalment, el primari, amb un pes de 
només el 0,55% del total, creixia d’un 3,17%, per sota el 
3,70% català.

Pel que fa al primari, l’augment del 3,17% a Barcelona 
mostra un important canvi respecte als registres assolits 

el 2012 (-0,22%). I, en relació a la resta de demarcacions, 
se situa en tercer lloc, per darrere de Lleida (4,84%) i 
Girona (4,35%). L’evolució del VAB del sector reflecteix, 
principalment, el paper de la ramaderia (amb un pes sobre 
el VAB del primari el 2012, del 49,1%), que va experimentar 
un lleuger ascens del +0,20% (millor que el -0,29% català). 
D’altre banda, la branca agrícola (que aporta el 44,2%) va 
presentar una alça del +7,02%, força per sobre el +6,82% de 
Catalunya. Finalment, el sector forestal es va contreure d’un 
-3,62% (-1,18% a Catalunya). Entre els subsectors agrícoles, 
la producció de flors i plantes ornamentals (amb un pes 
sobre el VAB del subsector agrícola del 25,4% el 2012) va 
créixer amb intensitat, d’un 4,76%. Per la seva banda, els 
cereals (amb un pes del 22,07%) varen augmentar d’un 
15,29%, mentre hortalisses (amb un 25,4% del VAB) es va 
contreure d’un -1,44%. En l’àmbit ramader, les produccions 
de porquí, vaquí i de llet (amb pesos en el VAB d’aquesta 
branca del 60,1%, 19,8% i 12,2% el 2012, respectivament) 
varen mostrar el 2013, taxes del +1,27%, -0,94%, -1,60%, 
respectivament.

El sector industrial va presentar un creixement del VAB 
del 0,73%, fet que el situa per sota de la mitjana catalana 
(0,98%). Els registres assolits el 2013 a Barcelona se situen 
per sota els assolits per Tarragona (1,91%), Lleida (1,63%) 
i Girona (1,54%). Aquest menor avenç agregat reflecteix 
una dinàmica menys positiva en l’àmbit energètic (1,19% 
front el 2,46% de Catalunya), mentre que les produccions 
estrictament manufactureres mostren un increment del 
0,69% (front el 0,8% català). 

Els resultats de les manufactures expressen els 
creixements d’importants branques, com les de material 
de transport (10,6% de tot el VAB), que va avançar un 
3,54%, la química (pes del 20,6%), i que va créixer d’un 
2,60% i l’alimentació (12,4% del VAB) amb un avenç del 
2,34%. També contribuïren a la millora els registres de la 
indústria del cautxú i plàstics (4,1% del VAB), que va avançar 

Taula 2.2. VAB a pb1 per components de l’oferta a les demarcacions 
catalanes.

Taxes reals de variació interanual en %

Primari Indústria Costrucció Serveis Total

Barcelona 3,2 0,7 -6,9 -0,3 -0,5

Girona 4,4 1,5 -5,8 0,0 -0,3

Lleida 4,8 1,6 -6,6 -1,5 -1,0

Tarragona 1,7 1,9 -6,8 -0,6 -0,4

Catalunya 3,7 1,0 -6,7 -0,4 -0,5

1. Estimació de CatalunyaCaixa del VAB real pb de les demarcacions catalanes. 
Base 2000.
Font: CatalunyaCaixa (2014).
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d’un 0,85% i la de maquinària i equip mecànic (aportació 
del 6,4% del sector el 2012), que només va créixer d’un 
modest 0,37%. Aquests registres, tanmateix, es varen veure 
contrarestats, si més no parcialment, per les davallades 
d’altres branques manufactureres. Aquest fou el cas de 
l’equipament elèctric i electrònic (4,9% del VAB), que va 
caure d’un notable -4,85%, de la metal·lúrgia i productes 
metàl·lics (13,3% del VAB industrial), amb una davallada 
de -2,03%, el tèxtil (pes del 5,5%), que va decréixer d’un 
-1,61%, i, finalment, de la indústria del paper, edició i arts 
gràfiques (3,5% del VAB) que també es va contreure, d’un 
-1,53%. Com a resultat d’aquesta dinàmica, el mercat de 
treball del sector va presentar una nova caiguda dels seus 
efectius que, mesurada aquesta en termes d’afiliació al 
règim general i d’autònoms, fou del -3,3%, una xifra només 
lleugerament menor que els registres del 2012 (-4,8%).

Com s’ha indicat més amunt, el terciari el 2013 va 
mostrar a Barcelona una lleugera davallada, del -0,30%, 
un registre pitjor que el de Girona (0,0%). Aquests resultats 
expressen els efectes de la davallada dels serveis privats 
(-0,16%, respecte el -0,14% de Catalunya) i, en especial, 
dels col·lectius (-0,92%, front del -1,34% català).

Subsectorialment, la lleugera contracció dels serveis 
privats expressa les davallades del comerç (un sector amb 
el 18,6% del VAB terciari el 2012), que caigué d’un -0,71%, 
de la intermediació financera (amb un 10,2% d’aportació, i 
que va caure un -2,86%), els transports i l’emmagatzematge 
(7,5% al VAB del sector el 2012 i descens del -1,68%) i els 
serveis personals i altres serveis (aportació del 4,0%), que 
també varen decréixer de -1,48%. Aquestes pèrdues es 
varen, parcialment, compensar pels guanys de la branca de 
comunicacions, immobiliàries i altres serveis empresarials 
(amb un molt notable 30,0% del VAB dels serveis), que 
va créixer d’un 0,98% i de l’hostaleria (9,5% del VAB), 
que va mostrar un avenç del VAB de l’1,81%. En l’àmbit 
dels serveis col·lectius, totes les seves branques es varen 
contreure. La sanitat i serveis socials (amb un 7,7% del VAB 
de serveis) caigué d’un -0,51%, l’educació (5,8% del VAB), 
davallà d’un -1,69% i la branca d’administració pública 
(5,3% d’aportació), va mostrar un descens del -0,66%. Amb 
aquesta tendència de l’activitat del sector, va continuar la 
pèrdua d’efectius en el mercat de treball del terciari, amb 
una contracció dels afiliats al règim general i d’autònoms de 
la Seguretat Social als serveis el 2013 de -0,98%, una mica 
per sota la pèrdua del 2012 (de -1,44%).

Finalment, i pel que fa als registres de la construcció a 
Barcelona, la forta contracció del VAB el 2013 (-6,93%), fou 
la més intensa entre les demarcacions del país, per sobre 
Girona (-5,77%), Lleida (-6,56%) i Tarragona (-6,75%).  
Aquesta nova pèrdua reflecteix la desfavorable dinàmica 
del VAB de l’habitatge de nova construcció, que va caure 
a una taxa de -6,95% (menys que el -7,09% català), dels 

negatius registres de l’edificació no residencial (-7,37%), 
de la continuïtat en la pèrdua de l’obra civil (un -11,98%) 
i dels negatius registres també de la rehabilitació (-2,96%). 
En l’àmbit residencial, els habitatges iniciats continuaren 
presentant davallades anuals insòlitament intenses (d’un 
-40,37% respecte el 2012, passant de les 3.245 a les 1.935 
unitats), mentre que els acabats es contreien d’un -44,74% 
(dels 6.332 als 3.499), i aquells en construcció retrocedien 
de -42,10% (de 8.947 a 5.180), una xifra força superior 
al -36,81% català. Aquesta dinàmica va tenir, lògicament, 
una translació molt negativa en el mercat de treball 
del sector, que va continuar perdent efectius. Mesurada 
aquesta contracció pel nombre d’afiliats al règim general i 
d’autònoms de la Seguretat Social, el 2013 la pèrdua fou 
d’un elevat -11,92% (front el -11,66% català), una molt 
important disminució que, tanmateix, fou menor a la del 
2012 (-15,72%).

2.1.2. Escassa pèrdua a Girona el 2013 (-0,27%), força 
menor que la del 2012 (-1,00%), empentada per la millora 
industrial (1,54%) i l’estabilització dels serveis (0,0%)

La demarcació de Girona va presentar l’any 2013 una 
disminució del VAB del -0,27%, una davallada menor que la 
de Catalunya (-0,48%), i se situa per sota de la de Tarragona 
(-0,38%). Aquests resultats reflecteixen, en especial, el 
relativament important increment de la indústria (amb un 
16,43% del VAB de la demarcació), que va avançar d’un 
1,54%, per sobre el 0,98% de Catalunya, i també l’aportació 
del primari, amb un pes de només el 3,1% del total, que es 
va incrementar d’un 4,35% (front el 3,70% de Catalunya). En 
canvi, l’important sector dels serveis (un 69,2% del VAB de la 
demarcació el 2012) va mostrar un comportament nul (tot i 
que millor que la davallada del -0,37% de Catalunya), mentre 
la construcció (amb un pes de l’11,3% del VAB d’aquestes 
comarques el 2012) queia amb força, d’un -5,77% (front el 
-6,70% de Catalunya). 

Pel que fa al primari, l’augment de l’activitat a 
les comarques de la demarcació de Girona ha estat 
substancialment millor que els registres assolits el 2012 
(4,35% el 2013 front el -4,46% del 2012). I respecte la 
resta de demarcacions, se situa en segon lloc, per sobre els 
registres la demarcació de Barcelona (que va augmentar d’un 
3,17%), però per sota de Lleida que va créixer d’un 4,84%. 
La positiva evolució del VAB d’aquest sector reflecteix, 
principalment, els positius resultats de la branca agrícola 
(que aporta el 41,4%), que va presentar una alça del 8,94%, 
força per sobre el 6,82% català. En canvi, la ramaderia (un 
49,3% del VAB del primari el 2012), va mostrar una taxa 
quasi nul·la (del +0,08%), per sobre de la mitjana catalana 
(-0,29%). Finalment, la pesca va presentar un augment del 
9,94%. Entre els subsectors agrícoles, els principals sectors 
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de la demarcació (cereals i plantes i flors ornamentals) varen 
créixer amb molta intensitat: d’un 18,71% els cereals (amb 
un pes sobre el VAB del subsector agrícola del 41,5% el 
2012) i d’un 2,98% les flors i plantes ornamentals (aportació 
del 19,3%). En canvi, la fruita fresca (amb un 17,3% del VAB) 
va caure (d’un -2,06%). En l’àmbit ramader, la producció de 
porquí, vaquí i de llet, amb unes participacions en el VAB 

d’aquesta branca del 36,8%, 27,5% i 21,0%, respectivament, 
varen presentar variacions del seu VAB del 4,05%, -5,08%, i 
0,83%, respectivament.

Per la seva banda, el sector industrial va presentar un 
avenç del VAB de l’1,54%, fet que el situa per sobre la mitjana 
catalana (0,98%), tot i que aquest increment fou inferior al de 
Tarragona (1,91%) i Lleida (1,63%). Aquest resultat agregat 

Taula 2.3. Creixement del VAB pb comarcal per sectors. 2013

Taxes reals de variació interanual en %

Comarca Primari Indústria Construcció Serveis Total

Alt Camp 9,55 2,26 -5,63 -1,13 0,15

Alt Empordà 7,24 1,77 -4,42 -0,11 0,02

Alt Penedès 9,40 1,88 -7,47 -2,10 -0,77

Alt Urgell 1,22 2,32 -7,65 -2,12 -1,97

Alta Ribagorça -0,38 1,10 -9,93 -1,67 -2,89

Anoia 7,33 0,12 -7,54 -0,72 -1,00

Bages 6,91 0,94 -8,01 0,72 -0,13

Baix Camp -3,73 0,70 -5,40 -0,55 -0,67

Baix Ebre -1,57 2,19 -7,68 -1,68 -1,49

Baix Empordà 4,69 0,85 -4,59 1,59 0,86

Baix Llobregat 3,51 1,22 -6,53 -0,18 -0,28

Baix Penedès 9,91 1,53 -6,31 -0,43 -0,85

Barcelonès -3,03 0,28 -6,27 -0,52 -0,66

Berguedà 5,15 0,62 -7,22 -0,16 -0,54

Cerdanya 4,45 0,31 -7,09 1,06 -0,54

Conca de Barberà 15,59 1,24 -6,98 -0,17 0,79

Garraf 11,24 -0,04 -7,61 0,02 -0,67

Garrigues -0,18 -0,85 -8,22 -1,27 -2,02

Garrotxa 4,21 1,26 -6,93 -0,48 -0,38

Gironès 2,34 1,97 -5,33 -1,09 -0,98

Maresme 2,58 0,68 -6,33 -0,38 -0,60

Montsià 0,35 -0,64 -6,94 0,06 -0,75

Noguera 6,16 1,15 -6,10 -1,66 0,11

Osona 0,99 1,43 -7,23 0,53 0,23

Pallars Jussà 7,24 5,07 -7,75 -1,64 -0,24

Pallars Sobirà -4,63 3,20 -7,55 -1,89 -2,40

Pla d’Urgell 4,38 2,86 -8,23 -1,95 -0,79

Pla de l’Estany 4,48 1,53 -5,97 0,29 0,23

Priorat 7,22 0,95 -7,00 -0,95 -0,46

Ribera d’Ebre -0,88 5,89 -8,41 -1,51 3,42

Ripollès -9,89 1,45 -9,79 0,48 -1,10

Segarra 9,52 1,82 -4,87 -1,00 1,31

Segrià 3,64 2,03 -6,23 -1,42 -1,20

Selva 3,16 1,59 -6,49 0,37 -0,25

Solsonès 4,69 -2,21 -6,82 -2,45 -1,78

Tarragonès 9,56 1,47 -7,55 -0,45 -0,50

Terra Alta 6,18 1,46 -6,03 -1,12 -0,08

Urgell 8,60 -0,02 -6,07 -1,93 -0,70

Val d’Aran -7,20 3,55 -1,90 -0,93 -0,80

Vallès Occidental -0,36 0,54 -7,53 0,31 -0,23

Vallès Oriental -2,64 1,03 -8,00 -0,06 -0,31

Catalunya 3,70 0,98 -6,70 -0,37 -0,48

Font: CatalunyaCaixa (2014).
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reflecteix, per una banda, l’augment del VAB del sector de 
l’energia, extractives, aigua i reciclatge (6,03%, molt per sobre 
del 2,46% de Catalunya) i, de l’altre, un modest increment 
de les produccions estrictament manufactureres (0,97%). 
Els resultats de les manufactures expressen augments de la 
fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (3,3% del 

VAB), que fou el sector que més va créixer (3,80%), seguit 
de l’alimentació (pes del 25,2% del VAB del sector i augment 
d’un 2,74%), la indústria química (7,4% del VAB i avenç de 
l’1,54%), la branca d’indústries manufactureres diverses 
(aportació del 5,2% al VAB del sector el 2012, i augment 
del seu VAB del 0,65%), fabricació de material de transport 

Taula 2.4. Aportacions sectorials a la variació del VAB pb comarcal. 2013

Dades en punts percentuals1

Comarca Primari Indústria Construcció Serveis Total

Alt Camp 0,41 0,77 -0,42 -0,61 0,15

Alt Empordà 0,41 0,17 -0,48 -0,08 0,02

Alt Penedès 0,14 0,76 -0,61 -1,05 -0,77

Alt Urgell 0,09 0,30 -0,96 -1,41 -1,97

Alta Ribagorça -0,01 0,11 -1,85 -1,14 -2,89

Anoia 0,20 0,04 -0,84 -0,40 -1,00

Bages 0,19 0,28 -1,00 0,39 -0,13

Baix Camp -0,08 0,18 -0,42 -0,35 -0,67

Baix Ebre -0,18 0,36 -0,59 -1,09 -1,49

Baix Empordà 0,16 0,10 -0,55 1,15 0,86

Baix Llobregat 0,01 0,35 -0,53 -0,11 -0,28

Baix Penedès 0,12 0,24 -0,91 -0,30 -0,85

Barcelonès 0,00 0,04 -0,26 -0,43 -0,66

Berguedà 0,41 0,15 -1,01 -0,09 -0,54

Cerdanya 0,18 0,02 -1,48 0,73 -0,54

Conca de Barberà 0,94 0,51 -0,58 -0,08 0,79

Garraf 0,08 -0,01 -0,76 0,02 -0,67

Garrigues -0,04 -0,11 -1,26 -0,60 -2,02

Garrotxa 0,16 0,38 -0,66 -0,27 -0,38

Gironès 0,03 0,28 -0,46 -0,83 -0,98

Maresme 0,03 0,14 -0,51 -0,27 -0,60

Montsià 0,05 -0,17 -0,66 0,03 -0,75

Noguera 1,58 0,16 -0,86 -0,77 0,11

Osona 0,06 0,47 -0,58 0,28 0,23

Pallars Jussà 1,05 0,81 -1,21 -0,88 -0,24

Pallars Sobirà -0,36 0,36 -1,14 -1,25 -2,40

Pla d’Urgell 0,67 0,62 -1,10 -0,97 -0,79

Pla de l’Estany 0,32 0,38 -0,63 0,16 0,23

Priorat 0,90 0,17 -1,01 -0,52 -0,46

Ribera d’Ebre -0,04 4,11 -0,32 -0,34 3,42

Ripollès -0,32 0,40 -1,44 0,26 -1,10

Segarra 1,31 0,74 -0,36 -0,38 1,31

Segrià 0,24 0,19 -0,55 -1,08 -1,20

Selva 0,06 0,34 -0,89 0,23 -0,25

Solsonès 0,72 -0,55 -0,76 -1,19 -1,78

Tarragonès 0,06 0,32 -0,57 -0,31 -0,50

Terra Alta 1,13 0,25 -0,91 -0,55 -0,08

Urgell 1,13 0,00 -0,75 -1,08 -0,70

Val d’Aran -0,03 0,20 -0,20 -0,77 -0,80

Vallès Occidental 0,00 0,16 -0,58 0,19 -0,23

Vallès Oriental -0,02 0,38 -0,64 -0,03 -0,31

Catalunya 0,07 0,21 -0,49 -0,26 -0,48

1. Les dades estan arrodonides a dos decimals.
Font: CatalunyaCaixa (2013).
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(3,5% del VAB i increment del 0,45%), fusta i suro (14,9% 
del VAB industrial, i avenç del 0,42%) i, finalment, de la 
indústria del cautxú i plàstic (pes del 4,0% i augment del 
0,24%). Tanmateix, aquests augments varen ser compensats 
parcialment per les davallades de la fabricació d’equipament 
elèctric i electrònic (3,5% del VAB, amb una pèrdua del 
-3,70%), del tèxtil (pes del 4,6% i caiguda del -1,29%) i la 
metal·lúrgia i els productes metàl·lics (11,4% de tot el VAB 
industrial i contracció del -0,73%). Com a resultat d’aquesta 
dinàmica, el mercat de treball del sector va continuar 
presentant una caiguda dels seus efectius. Mesurada aquesta 
en termes de l’afiliació al règim general i d’autònoms, aquests 
es van contreure d’un -3,07%, una xifra que és superior a la 
davallada del 2012 (-2,7%).

Pel que fa al terciari, aquest ha presentat un creixement 
nul el 2013, un registre millor que la davallada de Barcelona 
(-0,30%), de Tarragona (-0,61) i de Lleida (-1,54), que 
reflecteix els efectes contraposats dels serveis privats (que 
augmenten d’un 0,84%, respecte el -0,14% de Catalunya) 
i dels col·lectius (amb una davallada del -3,16%, front del 
-1,34% català). Dins dels serveis privats, front el creixement 
de les comunicacions, immobiliàries i altres serveis 
empresarials (20,0% del VAB, i que augmenten d’un 2,13%), 
de la hostaleria (un 19,2% d’aportació, i un increment del 
3,53%) i els serveis personals i altres serveis (pes del 3,9% 
i augment del 0,44%), es contraposen les davallades del 
comerç (un 22,2% del VAB de serveis i caiguda del -0,35%), 
de la intermediació financera (7,5% del VAB i pèrdua del 
-3,93%) i dels transports i l’emmagatzematge (aportació del 
5,1% al VAB del sector el 2012 i descens del -1,61%). Pel 
que fa als serveis col·lectius, totes les branques presentaren 
caigudes. Les més importants foren les de l’administració 
pública (7,3% del VAB terciari i caiguda del -5,15%) i 
l’educació (6,6% de pes i pèrdua el 2013 del -2,28%), 
mentre que els de sanitat i serveis socials caigueren menys 
(amb un 7,1% del VAB de serveis davallaren d’un -1,95%). 
En definitiva, amb aquests registres productius, el mercat de 
treball del sector va alentir la pèrdua d’ocupació, de forma 
que el retrocés en el nombre d’afiliats al règim general 
i d’autònoms pels serveis el 2013 fou de -0,53%, una 
contracció menys intensa que el -1,12% del 2012.

El sector de la construcció, finalment, va presentar 
una contracció del -5,77%, que reflecteix dinàmiques molt 
negatives a les principals branques productives, tot i que 
l’habitatge i l’obra pública han continuat presentant els pitjors 
resultats. Així, el VAB de l’habitatge de nova construcció va 
caure a una taxa del -5,77% (menys que el -7,09% català), 
mentre que l’obra civil retrocedia d’un -10,22% (un -11,69% 
a Catalunya). En canvi, varen presentar menors caigudes tant 
l’edificació no residencial (un -7,02% front el -7,37% català) 
com la rehabilitació (-2,63%). En l’àmbit de la construcció 
residencial, els habitatges iniciats varen presentar intenses 

caigudes (d’un -24,28% el 2013, passant de 725 a 549), 
mentre els habitatges acabats es contreien d’un -53,1% (des 
dels 2.303 als 1.080, i aquells en construcció retrocedien 
d’un -18,65% (des dels 1.566 als 1.274), una contracció molt 
menor que el -36,81% català. La dinàmica productiva de la 
construcció s’ha reflectit en una nova caiguda en els efectius 
ocupats en el sector. Mesurats per la dinàmica de l’afiliació al 
règim general i d’autònoms, aquests han continuat davallant 
el 2013 (d’un -10,77%, front el -11,66% català), mentre que 
per al 2012 en aquestes comarques la davallada va ser del 
-13,67%.

2.1.3. Menor contracció del VAB a Lleida el 2013 (d’un 
-0,95% respecte el -1,95% del 2012) per la intensa pèrdua 
dels serveis (-1,54%)

La demarcació de Lleida va presentar l’any 2013 una 
disminució del VAB del -0,95%, una caiguda superior a la de 
Catalunya (-0,48%). D’aquesta manera, la demarcació ocupa 
el quart lloc en la jerarquia del creixement el 2013, per 
darrere de Girona (-0,27%), Tarragona (-0,38%) i Barcelona 
(-0,48%). Aquests resultats reflecteixen els assolits pels 
serveis, que, amb un 64,5% del VAB de la demarcació, 
van caure a una taxa del -1,54% (-0,37% a Catalunya), 
mentre que la indústria (amb un 14,12% del total) creixia 
lleugerament d’un 1,63% (front el 0,98% de Catalunya). Per 
la seva banda, la construcció (amb un pes de l’10,8% del VAB 
d’aquestes comarques el 2012) va caure d’un -6,56% (front 
el -6,70% de Catalunya) i  el primari (aportació del 10,65% 
del VAB) creixia d’un 4,84% (front el 3,70% català).

Pel que fa al primari, el seu augment a Lleida el 2013 
(4,84%), contrasta amb la davallada del 2012 (-6,33%), i se 
situa per davant els resultats de Girona (4,35%) i Barcelona 
(3,17%). La positiva evolució del VAB d’aquest sector 
reflecteix, principalment, la del sector agrícola (pes sobre el 
VAB del primari el 2012 del 51,3%), que va experimentar un 
important augment del 9,94% (per sobre el 6,82% català). 
Per la seva banda, la ramaderia (que aporta el 46,7%) va 
caure d’un -0,38% (-0,29% a Catalunya). Finalment, el 
forestal va presentar una pèrdua del -3,59%. Entre els 
subsectors agrícoles, la producció de cereals (amb un pes 
sobre el VAB del subsector agrícola del 37,3% el 2012) va 
mostrar una important alça, del 22,19%, mentre que el 
segon subsector en importància, el de fruita fresca (amb 
una aportació del 38,4%),  va créixer del 3,10%. En l’àmbit 
ramader, la producció de porquí, vaquí i aviram (pesos en 
el VAB ramader del 56,7%, 17,0% i 11,2%, respectivament), 
varen mostrar variacions del seu VAB del -0,27%, 2,05%, i 
-4,07%, respectivament.

D’altra banda, el sector industrial va presentar un 
creixement del VAB de l’1,63%, fet que el situa per sobre 
la mitjana catalana (0,98%), tot i que fou un augment per 
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sota del de Tarragona (1,91%). Aquest augment reflecteix 
el creixement del sector de l’energia, extractives, aigua i 
reciclatge (6,17%, front el 2,46% de Catalunya), mentre que 
les produccions estrictament manufactureres avançaren 
sensiblement per sota (1,13%, front del 0,78% català). 
Els resultats de les manufactures expressen els avenços 

de la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics 
(aportació del 5,2% al VAB industrial el 2013 i increment 
del 4,70%), la fabricació de material de transport (2,5% 
del VAB i increment del 3,57%), la branca de l’alimentació 
(pes del 35,9% del VAB del sector i augment del  2,99%) 
i de la fabricació de maquinària i equip mecànic (2,7% 

Taula 2.5. Creixement del VAB pb¹ comarcal. 2010-2013

Taxes reals de cariació interanual en %

Comarca 2010 2011 2012 2013

Alt Camp 1,16 0,88 -0,66 0,15

Alt Empordà -1,11 0,86 -1,12 0,02

Alt Penedès -0,05 0,50 -0,87 -0,77

Alt Urgell -1,72 0,05 -0,90 -1,97

Alta Ribagorça 1,18 -1,67 -3,04 -2,89

Anoia -0,44 -0,38 -1,57 -1,00

Bages -0,55 -0,81 -2,10 -0,13

Baix Camp 1,12 0,63 0,21 -0,67

Baix Ebre -0,34 1,07 -1,97 -1,49

Baix Empordà -2,00 0,57 -0,59 0,86

Baix Llobregat 1,41 0,50 -1,32 -0,28

Baix Penedès -3,40 -0,77 -1,20 -0,85

Barcelonès 1,08 0,80 -0,57 -0,66

Berguedà 0,35 -0,97 -2,07 -0,54

Cerdanya -4,01 -1,14 -2,07 -0,54

Conca de Barberà 1,50 0,28 -3,07 0,79

Garraf -1,95 0,40 -1,48 -0,67

Garrigues -1,78 1,82 -5,17 -2,02

Garrotxa 0,83 0,22 -0,36 -0,38

Gironès 0,17 0,36 -0,79 -0,98

Maresme 0,60 0,33 -1,14 -0,60

Montsià -3,11 0,18 -2,52 -0,75

Noguera -0,95 1,21 -2,84 0,11

Osona -0,70 0,23 -0,30 0,23

Pallars Jussà -0,51 -1,61 -1,19 -0,24

Pallars Sobirà -0,57 -0,75 -0,50 -2,40

Pla d’Urgell -2,33 0,37 -2,07 -0,79

Pla de l’Estany 1,11 0,88 -0,72 0,23

Priorat -1,36 0,24 -5,11 -0,46

Ribera d’Ebre 8,13 -5,09 1,15 3,42

Ripollès 0,45 -0,72 -2,98 -1,10

Segarra 2,01 0,01 0,52 1,31

Segrià -0,27 0,93 -1,98 -1,20

Selva -1,31 -0,52 -1,28 -0,25

Solsonès -0,25 0,87 -0,96 -1,78

Tarragonès 0,02 0,40 -0,37 -0,50

Terra Alta -0,96 0,31 -2,97 -0,08

Urgell -1,50 0,06 -2,27 -0,70

Val d’Aran -0,34 0,05 0,07 -0,80

Vallès Occidental 0,95 -0,16 -0,61 -0,23

Vallès Oriental 2,50 -0,44 -1,36 -0,31

Catalunya 0,63 0,36 -0,90 -0,48

1. Les dades estan arrodonides a dos decimals.
2. Per als anys 2010 i 2011 el creixement del VAB a Catalunya segons Comptes Econòmics Anuals de Catalunya d’Idescat és 0,3% i 0,2% respectivament, 
diferència deguda a utilitzar com a base l’any 2000.
Font: CatalunyaCaixa (2014)
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del VAB, i avenç de l’1,65%). Aquestes millores varen ser 
parcialment, compensades per les caigudes de les branques 
de l’equipament elèctric i electrònic (aportació del 4,2% i 
pèrdua de -3,13%), la fusta i suro (13,0% del VAB industrial 
i caiguda del -2,65%), el tèxtil (pes del 2,9% i contracció del         
-2,51%), la indústria química (2,6% del VAB i caiguda de 
-0,11%) i, finalment, la metal·lúrgia i productes metàl·lics 
(11,3% del VAB industrial, que va caure d’un -0,10%). Com a 
resultat d’aquesta dinàmica, el mercat de treball del sector va 
presentar una caiguda dels seus efectius. Mesurada aquesta 
en termes de l’afiliació al règim general i d’autònoms, el total 
d’afiliats va caure de -3,16% una caiguda menys intensa que 
la del 2012 (-4,3%).

La davallada del VAB en els serveis el 2013 (-1,54%) 
és la pitjor entre les demarcacions catalanes, força superior 
al creixement nul de Girona i les davallades de Barcelona 
(-0,30%) i Tarragona (-0,61%). Aquest pitjor comportament 
reflecteix la important pèrdua dels serveis privats (-1,27%, 
respecte el -0,14% de Catalunya) i, també, uns registres més 
negatius en els col·lectius (-2,28% front el -1,34% català). 
Dins dels serveis privats, tant el comerç (amb un 23,7% 
del VAB dels serveis, que davalla d’un -0,32%), com les 
comunicacions, immobiliàries i altres serveis empresarials 
(19,1% del VAB i contracció del -2,40%) i la hostaleria (11,9% 
d’aportació i caiguda del -1,16%) varen presentar reduccions 
de certa importància. D’altra banda, la intermediació financera 
(8,5% del VAB) va presentar també una contracció en el VAB 
(un -1,55%), a l’igual que els transports i l’emmagatzematge 
(amb una aportació del 5,9% al VAB del sector el 2012 i un 
descens del -1,90%). El serveis col·lectius han retrocedit, tant 
els de l’administració pública (9,0% del VAB dels serveis, que 
davalla d’un -4,46%) com els de la sanitat i serveis socials 
(amb un 9,6% del VAB de serveis i una reducció del -2,19%), 
mentre que els educatius (7,9% d’aportació) van presentar un 
augment pràcticament nul (0,06%). Amb aquests registres 
productius, el mercat de treball ha continuat contraient-se, 
de forma que els afiliats al règim general i d’autònoms pels 
serveis el 2013 varen caure de -1,40%, una xifra sensiblement 
menor que la del 2012 (-2,16%).

Finalment, l’activitat de la construcció, amb una pèrdua 
del VAB de -6,56%, reflecteix dinàmiques molt negatives de 
totes les branques que l’integren, en especial de l’habitatge 
i l’obra pública i menys intenses, però també pèrdues, a 
l’edificació no residencial i la rehabilitació. Així, el VAB 
residencial  va caure a una taxa del -8,21% (front el -7,09% 
català), mentre l’obra civil retrocedia d’un -11,11% (com en 
el conjunt català), al temps que l’edificació no residencial 
(caiguda del -8,21%, per sobre el -7,37% català) i la 
rehabilitació  (-2,48%) presentaven menors contraccions. En 
l’àmbit de la construcció residencial, els habitatges iniciats 
varen presentar intenses caigudes (d’un -43,40% respecte al 
2012, dels 341 als 193), mentre que els habitatges acabats 

queien també intensament (un -58,0%, passant de les 1.673 
a les 702 unitats), tot i que menys que la mitjana catalana 
(-51,51%), i aquells en construcció van davallar d’un 
-41,58%, dels 914 als 534, per sobre el -36,81% català. La 
dinàmica productiva de la construcció s’ha reflectit en una 
nova caiguda en els efectius ocupats en el sector. Mesurats 
per la dinàmica de l’afiliació al règim general i d’autònoms, 
aquests han continuat davallant el 2013 (d’un -10,71%, 
front el -11,66% català), una caiguda menor a l’intens 
-15,61% del 2012.

2.1.4. La millora de la indústria a Tarragona el 2013 
(1,91%) redueix la contracció agregada del VAB al -0,38%

La demarcació de Tarragona va presentar l’any 2013 una 
disminució del VAB total del -0,38%, en línia amb la mitjana 
de Catalunya (-0,48%). D’aquesta manera, la demarcació 
ocupa el segon lloc, per darrere de Girona (-0,27%). Aquests 
resultats reflecteixen els assolits pels serveis, que, amb un 
62,2% del VAB de la demarcació, van caure d’un -0,61% 
(-0,37% a Catalunya), mentre que la indústria (amb un 
26,0% del total) creixia d’un 1,91% (front el 0,98% català). 
D’altra banda, la construcció (amb un pes del 8,2% del 
VAB d’aquestes comarques el 2012) va caure d’un -6,75% 
(-6,70% de mitjana al país). Finalment, el primari, amb un 
pes de només el 3,59% del total, creixia d’un 1,71% (front el 
3,70% de Catalunya).

Pel que fa al primari, l’augment de l’activitat a les 
comarques de Tarragona (l’esmentat 1,71%) se situa molt 
per sobre dels registres assolits el 2012 (-9,93%), tot i que 
va ocupar el darrer lloc entre les demarcacions catalanes, 
per darrere de Lleida (4,84%), Girona (4,35%) i Barcelona 
(3,17%). La positiva evolució del VAB d’aquest sector 
reflecteix l’augment modest de la branca agrícola (amb 
un pes sobre el VAB del primari el 2013, del 73,1%), que 
va experimentar un augment de l’1,88% (molt per sota de 
Catalunya, amb un 6,82%). D’altra banda, la branca ramadera 
(que aporta el 19,9%) va presentar una davallada del 
-1,91%, (front el -0,29% de Catalunya). Finalment, el sector 
de la pesca va avançar d’un 12,05%. Entre els subsectors 
agrícoles, la producció de vi (amb un pes sobre el VAB del 
subsector agrícola del 16,5% el 2012) va presentar una molt 
important alça del 17,51%, mentre que el segon subsector 
en importància, el de cítrics, amb un pes del 22,0%, va caure 
d’un -5,14%, a l’igual que el d’hortalisses (amb un 17,0% i 
una pèrdua del -9,43%) i el de l’oli d’oliva i subproductes 
(amb una aportació de l’10,8% i un retrocés del -0,38%). En 
canvi, els cereals (amb un 12,5% del VAB) varen augmentar 
intensament, d’un 15,22%. En l’àmbit ramader, la producció 
d’aviram i porquí, amb unes participacions en el VAB 
d’aquesta branca del 34,9% i del 33,2%, varen presentar 
variacions del seu VAB del -4,08% i del +1,88%.
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El sector industrial va presentar un augment del VAB de 
l’1,91%, fet que el posiciona per sobre la mitjana catalana 
(0,98%), i situa a la indústria de la demarcació com la més 
expansiva el 2013. El resultat agregat reflecteix tant l’avenç 
del sector de l’energia, extractives, aigua i reciclatge (3,16% 
front el 2,46% de Catalunya) com el de les produccions 
estrictament manufactureres (un increment de l’1,20% 
front el 0,78% català). Els resultats de les manufactures 
expressen els de la indústria química (amb un pes del 
18,8% del VAB del sector), que creix d’un 2,41%, igualment, 
el sector de l’alimentació (8,8% del VAB) també va mostrar 
millores, amb un increment del VAB d’un 1,54%, mentre 
que el de la metal·lúrgia i productes metàl·lics, amb un 
8,4% de tot el VAB industrial, va caure d’un -1,27%. D’altra 
banda, les indústries manufactureres diverses (7,2% del tot 
el VAB) van créixer d’un 1,69%, mentre que la fusta i suro 
(aportació del 3,6% del sector el 2012) també va contribuir 
a l’augment, amb un increment del seu VAB de l’1,10%, a 
l’igual que la fabricació de material de transport (aportació 
del 3,5% i increment del 3,25%). I igualment varen avançar 
les produccions del paper, edició i arts gràfiques (2,1% 
del VAB i avenç de 3,62%) i de l’equipament elèctric i 
electrònic (2,0% del VAB i increment del 4,80%). En canvi, 
van retrocedir la producció d’altres productes minerals no 
metàl·lics (pes del 3,6% i caiguda del -0,01%), la indústria 
del cautxú i plàstic (3,4% del VAB i retrocés de -3,83%). 
Com a resultat d’aquesta dinàmica, el mercat de treball 
del sector va presentar una caiguda dels seus efectius. 
Mesurada aquesta en termes de l’afiliació al règim general 
i d’autònoms, el total d’afiliats es va contreure d’un -2,99%, 
una caiguda similar a la del 2012 (-3,0%).

La davallada del -0,61% del terciari reflecteix tant 
l’impacte d’un any desfavorable per al conjunt dels serveis 
privats (-0,27%, respecte el -0,14% de Catalunya), com 
dels serveis col·lectius (del -1,74% front del -1,34% català). 
Dins dels primers, el sector amb més aportació a l’activitat, 
l’agregat de comunicacions, immobiliàries i altres serveis 
empresarials, amb un 11,9% del VAB de serveis, va mostrar 
un avenç de l’1,58%, mentre que el comerç (14,7% del 
VAB) presentava caigudes del -0,79%, i la hostaleria, amb 
un 7,4% d’aportació, es mantenia pràcticament constant (va 
augmentar d’un 0,08%). La intermediació financera (5,3% de 
tot el VAB) va caure d’un -3,71%, a l’igual que els transports 
i l’emmagatzematge (amb una aportació del 3,7% al VAB 
del sector el 2012, que varen retrocedir el -2,08%). Pel que 
fa als serveis col·lectius, els pitjors registres corresponen a 
l’administració pública (7,7% de tot el VAB terciari i caiguda 
del -4,22%), mentre els serveis educatius es varen contreure 
menys (amb un 6,9% d’aportació, varen mostrar un descens 
del -3,84%). En canvi, la sanitat i serveis socials (amb un 
8,5% del VAB de serveis) mostraren un perfil positiu, amb un 
creixement d’un 2,20%. Amb aquests registres productius, 
el mercat de treball ha continuat contraient-se, de forma 

que els afiliats al règim general i d’autònoms pels serveis de 
l’any 2013 van caure d’un -1,30%, una davallada no massa 
allunyada de la del 2012 (-1,42%).

A Tarragona, la construcció ha tornat a mostrar una 
nova davallada del VAB, del -6,75% el 2013, superior a les 
de Girona (-5,77%) i Lleida (-6,56%), pels negatius registres 
de tots els grans sectors en què la construcció es pot dividir. 
Així, el VAB residencial  va caure a una taxa del -9,40% 
(per sobre del -7,09% català), mentre que l’edificació no 
residencial també queia intensament (d’un -7,18%) a l’igual 
que la rehabilitació (-2,49%). Finalment, l’obra civil va 
mostrar una nova i intensa reculada, amb una contracció del 
-12,33%, similar a la mitjana del país (-11,69%). En l’àmbit 
residencial, els habitatges iniciats varen presentar intenses 
caigudes (d’un -64,10% respecte al 2012, passant de 1.000 a 
359 unitats, front al -42,84% català), mentre que els acabats 
també es contreien molt intensament (en un -62,06%, dels 
2.694 als 1.022), força per sobre de la mitjana catalana 
(-51,51%). Finalment, els habitatges en construcció van 
davallar sensiblement menys que en el conjunt català, amb 
un retrocés el 2013 del -23,7% (dels 1.782 als 1.359), front 
al -36,8% català. La dinàmica productiva de la construcció 
ha suposat una nova caiguda en els efectius ocupats en el 
sector. Mesurats per l’afiliació al règim general i d’autònoms, 
aquests han continuat davallant el 2013 (d’un -11,82%, 
front el -11,66% català), una intensa pèrdua que, tanmateix, 
modera l’assolida el 2012 (-16,72%).

2.2. El VAB per grans eixos territorials: pràctica 
estabilització a les Terres de l’Ebre (0,06%), l’Eix Gironí 
(-0,26%) i les Comarques Centrals (-0,27%), mentre que el 
Camp de Tarragona (-0,50%), l’Eix Metropolità (-0,50%), 
el Pla de Lleida (-0,84%) i les Comarques de Muntanya 
(-1,21%) perden activitat de forma més intensa

Des d’un punt de vista agregat, l’eix amb davallades més 
intenses fou el de les Comarques de Muntanya (-1,21%), 
mentre que la resta d’àmbits territorials varen presentar 
reduccions menors, amb les Terres de l’Ebre (0,06%), Eix 
Gironí (-0,26%) i Comarques Centrals (-0,27%) amb millors 
registres que la mitjana de Catalunya (-0,48%), mentre que 
el Camp de Tarragona (-0,50%), l’Eix Metropolità (-0,50%) i 
el Pla de Lleida (-0,84%) queien amb més intensitat.

2.2.1. Millora industrial (0,71%) i pèrdues als serveis 
(-0,34%) a l’Eix Metropolità (caiguda agregada de -0,50%)

El 2013, l’Eix Metropolità de Barcelona va presentar 
una disminució del VAB del -0,50%, un valor pràcticament 
idèntic al de Catalunya (-0,48%). D’aquesta manera, se situa 
en el cinquè lloc per canvi en el VAB, per darrera de les Terres 
de l’Ebre (0,06%), l’Eix Gironí (-0,26%), Comarques Centrals 
(-0,27%) i Camp de Tarragona (-0,50%). Aquests negatius 
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resultats reflecteixen, i en especial, els assolits pels serveis, 
que, amb un 73,1% del total del VAB de l’eix el 2012, van 
decréixer a una taxa del -0,34% (-0,37% a Catalunya), 
mentre que la indústria (amb un 20,7% del total) creixia 
lleugerament, amb un avenç del 0,71%, front el 0,98% 
català. Per la seva banda, la construcció (amb un pes del 
6,0% del VAB d’aquestes comarques el 2012) va caure d’un 

-6,83% (-6,70% a Catalunya). Finalment, el primari, amb un 
pes de només el 0,3% del VAB total, creixia d’un +2,26% (a 
comparar amb el 3,70% de Catalunya).

Pel que fa al primari, l’augment el 2013 contrasta amb 
els registres assolits el 2012 (2,26% el 2013 front el -2,34% 
del 2012). I, respecte la resta de grans eixos territorials, se 
situa en sisè lloc, per darrera del Camp de Tarragona (5,17%), 

Taula 2.6. Pes de cada sector en el total del PIB comarcal. 2013

Ordenació decreixent segons la importància de cada sector en el PIB total de cada comarca en %. Base 2000

Primari Indústria Construcció Serveis Total

Noguera 27,28 Ribera d’Ebre 71,50 Cerdanya 19,46 Val d’Aran 83,03 Alt Camp 100,00

Garrigues 24,41 Segarra 41,33 Alta Ribagorça 17,26 Barcelonès 83,00 Alt Empordà 100,00

Terra Alta 19,37 Alt Penedès 41,18 Pallars Jussà 14,48 Gironès 75,69 Alt Penedès 100,00

Solsonès 16,34 Conca de Barberà 40,84 Garrigues 14,41 Segrià 75,31 Alt Urgell 100,00

Pla d’Urgell 16,05 Vallès Oriental 37,56 Pallars Sobirà 14,35 Baix Empordà 73,84 Alta Ribagorça 100,00

Pallars Jussà 15,53 Alt Camp 34,77 Terra Alta 14,21 Alt Empordà 72,90 Anoia 100,00

Montsià 14,92 Anoia 32,93 Ripollès 13,57 Garraf 71,66 Bages 100,00

Priorat 14,36 Tarragonès 31,45 Berguedà 13,45 Maresme 70,80 Baix Camp 100,00

Segarra 13,35 Osona 31,15 Noguera 13,42 Catalunya 70,08 Baix Ebre 100,00

Urgell 12,89 Bages 29,98 Priorat 13,20 Baix Penedès 70,05 Baix Empordà 100,00

Baix Ebre 11,31 Vallès Occidental 29,60 Baix Penedès 13,11 Alta Ribagorça 69,86 Baix Llobregat 100,00

Berguedà 8,49 Garrotxa 28,73 Pla d’Urgell 12,81 Cerdanya 69,39 Baix Penedès 100,00

Pallars Sobirà 8,04 Baix Llobregat 28,22 Selva 12,37 Pallars Sobirà 69,25 Barcelonès 100,00

Alt Urgell 7,67 Ripollès 26,73 Urgell 11,76 Alt Urgell 66,50 Berguedà 100,00

Pla de l’Estany 7,42 Montsià 25,91 Alt Urgell 11,63 Baix Camp 66,20 Cerdanya 100,00

Segrià 6,91 Pla de l’Estany 25,40 Bages 11,48 Baix Ebre 64,69 Conca de Barberà 100,00

Conca de Barberà 6,77 Baix Camp 24,84 Baix Empordà 11,37 Selva 64,41 Garraf 100,00

Osona 6,15 Berguedà 24,77 Solsonès 10,59 Baix Llobregat 63,36 Garrigues 100,00

Alt Empordà 6,08 Catalunya 22,47 Alt Empordà 10,55 Vallès Occidental 63,26 Garrotxa 100,00

Ribera d’Ebre 4,70 Selva 22,35 Pla de l’Estany 10,38 Tarragonès 63,17 Gironès 100,00

Alt Camp 4,26 Pla d’Urgell 22,03 Anoia 10,38 Pla de l’Estany 57,23 Maresme 100,00

Cerdanya 4,08 Maresme 21,26 Val d’Aran 9,96 Garrotxa 55,89 Montsià 100,00

Garrotxa 3,91 Terra Alta 20,26 Garraf 9,32 Urgell 55,54 Noguera 100,00

Baix Empordà 3,54 Solsonès 19,02 Montsià 8,88 Berguedà 55,42 Osona 100,00

Ripollès 2,99 Garraf 18,63 Garrotxa 8,87 Pallars Jussà 55,19 Pallars Jussà 100,00

Bages 2,97 Urgell 18,22 Segrià 8,39 Ripollès 55,00 Pallars Sobirà 100,00

Alta Ribagorça 2,91 Priorat 17,67 Gironès 8,30 Priorat 54,60 Pla d’Urgell 100,00

Anoia 2,86 Baix Ebre 17,12 Conca de Barberà 7,63 Osona 54,26 Pla de l’Estany 100,00

Baix Camp 1,96 Baix Penedès 16,77 Alt Penedès 7,61 Bages 53,56 Priorat 100,00

Catalunya 1,90 Pallars Jussà 15,89 Osona 7,56 Vallès Oriental 53,56 Ribera d’Ebre 100,00

Selva 1,83 Gironès 14,48 Baix Camp 7,55 Anoia 53,51 Ripollès 100,00

Gironès 1,59 Barcelonès 13,75 Maresme 7,44 Solsonès 53,22 Segarra 100,00

Alt Penedès 1,53 Noguera 13,69 Baix Llobregat 7,37 Alt Camp 51,51 Segrià 100,00

Maresme 1,39 Alt Urgell 13,33 Vallès Oriental 7,37 Montsià 49,44 Selva 100,00

Baix Penedès 1,29 Garrigues 13,03 Vallès Occidental 7,17 Pla d’Urgell 49,23 Solsonès 100,00

Garraf 0,81 Baix Empordà 12,19 Baix Ebre 7,13 Alt Penedès 48,75 Tarragonès 100,00

Vallès Oriental 0,79 Alt Empordà 11,78 Segarra 7,03 Terra Alta 48,34 Terra Alta 100,00

Tarragonès 0,64 Alta Ribagorça 10,49 Catalunya 7,02 Noguera 47,84 Urgell 100,00

Val d’Aran 0,40 Segrià 9,70 Alt Camp 6,98 Garrigues 45,77 Val d’Aran 100,00

Baix Llobregat 0,36 Pallars Sobirà 9,53 Tarragonès 6,85 Conca de Barberà 44,30 Vallès Occidental 100,00

Vallès Occidental 0,11 Cerdanya 6,21 Ribera d’Ebre 3,95 Segarra 37,26 Vallès Oriental 100,00

Barcelonès 0,02 Val d’Aran 5,98 Barcelonès 3,37 Ribera d’Ebre 21,22 Catalunya 100,00

Les dades estan arrodonides a dos decimals.
Font: CatalunyaCaixa (2014).
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el Pla de Lleida (5,06%), l’Eix Gironí (4,35%), les Comarques 
Centrals (3,96%) i les Comarques de Muntanya (3,22%). 
L’evolució positiva del VAB d’aquest sector reflecteix els 
bons registres de l’agrícola (pes sobre el VAB del primari 
el 2012 del 68,2%), que va experimentar un augment del 
4,07% (per sobre la mitjana catalana de 6,82%). Per la seva 
banda, la branca ramadera (que aporta el 21,5% el 2012), va 
presentar una davallada de -2,53%, superior al -0,29% de 
Catalunya. Finalment, el sector pesquer va presentar una alça 
del 3,20%, per sota del 9,13% català. Entre els subsectors 
agrícoles, la producció de flors i plantes ornamentals (amb 
un pes sobre el VAB del subsector agrícola del 32,0% el 
2012) va presentar un augment elevat, del 5,73%, que es va 
veure reforçat pel vi (amb un 16,9% del VAB agrícola), amb 
un significatiu avenç del 14,53%. En canvi, les hortalisses 
(amb un pes del 34,5%) varen retrocedir d’un -0,92%. En 
l’àmbit ramader, la producció de porquí, vaquí i de llet, amb 
unes participacions en el VAB d’aquesta branca el 2012 
del 33,0%, 30,9% i 21,0%, respectivament, varen caure 
totes elles, amb variacions del seu VAB el 2013 del -3,14%, 
-2,36% i del -1,98%, respectivament.

El sector industrial va presentar un avenç del VAB 
del 0,71%, per sota la mitjana catalana (0,98%) i, en 
comparació amb altres eixos, uns registres inferiors als 
assolits per les Terres de l’Ebre (3,43%), les Comarques de 
Muntanya (2,98%), el Pla de Lleida (1,66%), l’Eix Gironí 
(1,56%), el Camp de Tarragona (1,28%) i les Comarques 
Centrals (0,83%). Aquests modestos resultats reflecteixen, 
per una banda, els del sector de l’energia, extractives, 
aigua i reciclatge (avenç d’un 1,00%, front el 2,46% de 
mitjana del país), mentre que les produccions estrictament 
manufactureres mostraren també menors avenços 
(increment del 0,68% front el 0,78% català). Els resultats 
de les manufactures expressen els de la indústria química 
(amb un pes del 22,4% del total del VAB del sector el 
2012), que creix d’un 2,60%. També van contribuir a la 
millora de l’activitat manufacturera els positius resultats 
de l’alimentació (11,5% del VAB industrial, que va créixer 
d’un 1,93%), la fabricació de material de transport (11,2% 
de tot el VAB, amb un avenç del 3,54%), la maquinària i 
l’equipament mecànic (aportació del 6,4% al VAB del sector 
el 2012 i avenç del 0,31%) i la indústria del cautxú i plàstics 
(4,2% del VAB i taxa positiva del 0,87%). En canvi, varen 
restar increment, els negatius registres de la metal·lúrgia 
i productes metàl·lics (12,6% del VAB, que davalla d’un 
-2,20%), l’equipament elèctric i electrònic (pes del 5,2% 
i caiguda del -4,90%), el sector del tèxtil (4,7% del VAB i 
reducció del -1,55%) i el paper, edició i arts gràfiques (3,6% 
del VAB i retrocés d’un -1,57%). Com a resultat d’aquesta 
dinàmica, el mercat de treball del sector va presentar una 
caiguda dels seus efectius. Mesurada aquesta en termes de 
l’afiliació al règim general i d’autònoms, el total d’afiliats es 

va contreure d’un   -4,07%, una caiguda només lleugerament 
menys intensa que la del 2012 (-4,9%).

El sector serveis presentà una davallada del VAB 
respecte del 2012 del -0,34%, un registre pitjor de l’assolit 
per les Comarques Centrals (0,20%) i l’Eix Gironí (-0,03%). 
La davallada dels serveis privats (-0,21%, respecte el -0,14% 
de Catalunya), i la caiguda dels col·lectius (-0,91% front del 
-1,34% català) expliquen aquesta negativa dinàmica. Dins 
dels privats, i entre les branques més rellevants, destaca 
l’aportació positiva de comunicacions, immobiliàries i altres 
serveis empresarials (amb un 30,6% del total del VAB de 
serveis el 2012), que creix d’un 0,91%, i de la hostaleria 
(9,4% de tot el VAB), amb un increment de l’1,85%. En 
canvi, altres branques significatives varen presentar pitjors 
registres. Aquest és el cas del comerç (18,2% de tot el VAB, i 
que davallà d’un -0,85%), la intermediació financera (10,2% 
d’aportació i que va caure del -2,86%) o els transports i 
l’emmagatzematge (que amb un pes del 7,6% del VAB del 
sector el 2012 varen mostrar un descens del -1,69%). Pel 
que fa als serveis col·lectius, els que més caigueren foren 
els serveis d’educació (5,7% del VAB i que davallaren d’un 
-1,70%), mentre la sanitat i els serveis socials (amb un 7,5% 
del VAB de serveis i una reducció del -0,49%) i l’administració 
pública (5,2% d’aportació i descens del -0,65%) presentaren 
davallades menors. Amb aquests registres productius, el 
mercat de treball ha continuat contraient-se, de forma que 
els afiliats al règim general i d’autònoms pels serveis de 
l’any 2013 varen caure d’un -1,02%, quan per al 2012 la 
variació va ser d’un -1,40%.

La construcció, per la seva banda, va tornar a mostrar 
importants caigudes del VAB (-6,83%), fet que la va situar 
amb registres pitjors que els assolits per l’Eix Gironí (-5,69%), 
el Pla de Lleida (-6,49%) i el Camp de Tarragona (-6,60%). 
Aquesta contracció reflecteix la de tots els grans subsectors 
entre els que es pot dividir la construcció. Així, el VAB 
residencial va caure d’un -6,49% (front el -7,09% català), 
l’edificació no residencial es va contreure d’un -7,41%, en 
línia amb la mitjana catalana (-7,37%), la rehabilitació també 
va perdre impuls   (-2,91%) i, finalment, l’obra civil va perdre 
un -12,14%. En l’àmbit residencial, els habitatges iniciats 
presentaren intenses caigudes (d’un -39,74% respecte al 
2012), passant de 3.047 a 1.836, una reducció propera al 
-42,84% català. D’altra banda, els habitatges acabats el 2013 
van caure d’un -39,8% (de 5.312 unitats a 3.198), front al 
-51,51% català, i els habitatges en construcció van davallar 
d’un -41,0% (de 8.276 a 4.883), front al -36,81% català. La 
dinàmica productiva de la construcció s’ha reflectit en una 
nova caiguda en els efectius ocupats en el sector. Mesurats 
per l’afiliació al règim general i d’autònoms, aquests han 
continuat davallant el 2013 (d’un -11,77%, front el -11,66% 
català), una xifra inferior al -15,68% del 2012.
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2.2.2. La millora industrial (+1,56%) a l’eix de Girona i 
l’estabilització dels serveis (-0,03%) expliquen la baixa 
caiguda del VAB (-0,26%)

L’Eix Gironí va presentar el 2013 una disminució del 
VAB del -0,26%, una mica menys que la mitjana del país 
(-0,48%). D’aquesta manera, l’Eix ocupa el segon lloc en la 
jerarquia de canvi anual del VAB, per darrera de les Terres de 
l’Ebre (0,06%). Aquests resultats reflecteixen els assolits pels 
serveis, que, amb un 69,2% del total del VAB de l’eix el 2012, 
van decréixer a una taxa del -0,03%, un registre una mica 
millor que el -0,37% de Catalunya, mentre que la indústria 
(amb un 16,7% del VAB) creixia lleugerament (d’un 1,56%, 
front el 0,98% català). D’altra banda, la construcció (amb un 
pes de l’11,0% del VAB d’aquestes comarques el 2012) va 
caure de -5,69% (-6,70% a la mitjana catalana). Finalment, 
el primari amb un pes de només el 3,1% del total, creixia 
d’un 4,35% (3,70% a Catalunya).

Pel que fa al primari, l’augment de l’activitat a les 
comarques de l’Eix Gironí es sensiblement millor que els 
registres assolits el 2012 (4,35% el 2013 front el -4,67% del 
2012). I respecte a la resta de grans eixos territorials, se situa 
en tercer lloc, per darrere del Camp de Tarragona (5,17%) i 
del Pla de Lleida (5,06%). L’evolució del VAB reflecteix els 
bons registres de les branques agrícola i pesquera. Així, 
l’agricultura (que aporta el 42,2% del VAB total del primari 
el 2012) va presentar una alça notable, del 8,73% (6,82% a 
Catalunya), mentre que el sector pesquer també s’expandia 
notablement (amb una alça del 9,94%, front el 9,13% 
de mitjana del país). En canvi, la ramaderia (amb un pes 
sobre el VAB del primari el 2012 del 48,5%) va presentar 

un perfil més moderat, amb un suau creixement del 0,18% 
(més favorable que el -0,29% català). Entre els subsectors 
agrícoles, la producció de cereals (amb un pes sobre el VAB 
del subsector agrícola del 41,0% el 2012) va presentar una 
molt intensa alça del 18,54%, que es va veure acompanyada 
pels bons registres del segon subsector en importància, el de 
flors i plantes ornamentals (un pes del 19,6%), que també va 
incrementar-se (d’un 2,98%). En canvi, la fruita fresca (amb 
un 17,6% del VAB agrícola) va perdre empenta i es va reduir 
d’un -2,07%. En l’àmbit ramader, la producció de porquí, 
vaquí i de llet, amb unes participacions en el VAB d’aquesta 
branca el 2012 de 38,5%, 26,5% i 19,5%, respectivament, 
varen presentar variacions del seu VAB del 4,09%, -5,26% i 
0,98%, respectivament.

A l’igual que en el conjunt català, la indústria va presentar 
un moderat avenç del VAB, de l’1,56%, fet que la situa per 
sobre de la mitjana (augment de 0,98%). La indústria a 
l’Eix Gironí se situa, comparat amb la resta de grans eixos 
territorials del país, per sota dels registres assolits per les 
Terres de l’Ebre (3,4%), les Comarques de Muntanya (3,0%) 
i el Pla de Lleida (1,7%). El resultat agregat reflecteix, en 
especial, el creixement del sector de l’energia, extractives, 
aigua i reciclatge (un 6,22%, força per sobre el 2,5% de 
Catalunya), mentre que les produccions estrictament 
manufactureres mostren un increment del 0,96% (en línia 
amb el 0,8% català). Els resultats de les manufactures 
expressen els de l’alimentació (amb un pes del 25,3% del 
total del VAB del sector el 2012), que creix d’un 2,76%. 
Igualment, el sector de la fusta i suro (14,8% de tot el VAB) 
també aporta impuls a l’agregat industrial, amb un augment 
del 0,40%. En el mateix sentit cal destacar les millores de 

Taula 2.7. VAB pb per grans eixos territorials. 2011-2013

Taxes reals de variació interanual en %, valors absoluts en milers d’euros constants del 2000 i participació sobre Catalunya en %

2013 Participació sobre Catalunya

Àmbit Creixement PIB 2011 2012 2013

1. Eix Metropolità -0,50 92.449 68,04 68,11 68,10

2. Barcelonès -0,66 48.238 35,48 35,59 35,53

3=1-2. Resta Eix Metropolità -0,34 44.211 32,56 32,52 32,56

4=5 a 10. Resta de Catalunya -0,43 43.314 31,96 31,89 31,90

5. Eix Gironí -0,26 12.599 9,27 9,26 9,28

6. Comarques Centrals -0,27 7.631 5,64 5,61 5,62

7. Camp de Tarragona -0,50 11.096 8,14 8,18 8,17

8. Terres de l’Ebre 0,06 3.323 2,45 2,43 2,45

9. Pla de Lleida -0,84 7.089 5,30 5,24 5,22

10. Comarques de Muntanya -1,21 1.576 1,17 1,17 1,16

11=1+4. Catalunya -0,48 135.764 100,00 100,00 100,00

Font: CatalunyaCaixa (2014).
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la indústria química (7,4% del VAB, que va presentar un 
augment de l’1,51%), la indústria del cautxú i plàstics (pes 
del 4,1% i augment de 0,25%), el sector de la fabricació de 
material de transport (3,6% del VAB i increment del  0,44%) 
i dels altres productes minerals no metàl·lics (3,3% del VAB, 
amb un avenç del 3,77%). En canvi, varen contribuir a reduir 
la progressió de les manufactures els negatius resultats de la 
metal·lúrgia i productes metàl·lics (11,5% del VAB industrial, 
que va caure d’un -0,73%), del tèxtil (amb una aportació del 
4,6% i una davallada del -1,30%) i l’equipament elèctric i 
electrònic (3,6% del VAB i un descens del -3,72%). Com a 
resultat d’aquesta dinàmica, el mercat de treball del sector 
va presentar una nova reducció dels seus efectius. Mesurada 
en termes de l’afiliació al règim general i d’autònoms, el total 
d’afiliats va caure un -3,04%, una contracció més intensa 
que la del 2012 (-2,7%).

La negativa dinàmica dels serveis (-0,03%), uns 
registres per sota dels de les Comarques Centrals (0,2%), 
reflecteix la intensitat de la contracció en els serveis 
col·lectius (d’un -3,19% front del -1,34% català), ja que els 
privats varen presentar, de forma agregada, augments (del 
0,81%, respecte del -0,14% català). Dins d’aquests darrers, 
els avenços de les comunicacions, immobiliàries i altres 
serveis empresarials (22,4% del VAB de serveis el 2012, 
que augmentaren d’un 2,06%) i la hostaleria (19,1% del 
VAB terciari i increment del 3,54%), es varen contrarestar 
amb les davallades del comerç (22,4% del VAB de serveis i 
pèrdua de -0,33%), la intermediació financera (7,5% del VAB 
i caiguda del -3,98%) i dels transports i l’emmagatzematge 
(aportació del 5,2% al VAB del sector el 2012 i descens 
-1,62%). Pel que fa als serveis col·lectius, les reduccions de 
la sanitat i serveis socials (amb un 7,1% del VAB de serveis), 
que davalla d’un -2,0%, i els serveis educatius (pes del 6,7% 
sobre el terciari i descens del -2,30%) foren menors que la 
forta contracció de l’administració pública (7,3% del VAB, 
que davalla d’un -5,17%). Amb aquests registres productius, 
el mercat de treball ha continuat contraient-se, de forma 
que els afiliats al règim general i d’autònoms pels serveis 
el 2013 caigueren d’un -0,59%, menys que el -1,17% del 
2012.

Finalment, la construcció va continuar amb els seus 
retrocessos d’aquests darrers anys, amb una nova davallada 
del -5,69%, que se situa per sobre de la del Pla de Lleida 
(6,49%), i que reflecteix la caiguda de totes les principals 
branques. Així, el VAB residencial  va caure a una taxa del 
-5,80% (un -7,09% pel total de Catalunya), al temps que 
l’edificació no residencial encara queia més intensament 
(-7,15%, una mica menys que el -7,37% català), la 
rehabilitació es reduïa d’un -2,57% i , finalment, l’obra civil 
va caure d’un -9,99%, una mica menys que al conjunt del 
país (d’un -11,69%). En l’àmbit de la construcció residencial, 
els habitatges iniciats varen presentar intenses caigudes 

(d’un -25,96% respecte al 2012), passant de les 705 a les 
522 unitats entre el 2012 i el 2013, front al -42,84% català, 
mentre que els habitatges acabats van caure d’un -51,56% 
(dels 2.209 als 1.070 entre el 2012 i el 2013), en línia 
amb el -51,51% català, i els habitatges en construcció es 
contreien d’un -19,86% (dels 1.531 del 2012 als 1.227 del 
2013), front al -36,81% català. La dinàmica productiva de la 
construcció s’ha reflectit en una nova caiguda en els efectius 
ocupats en el sector. Mesurats per l’afiliació al règim general 
i d’autònoms, aquesta ha continuat davallant el 2013 (d’un 
-10,65%, en línia amb el -11,66% català), mentre que per al 
2012 en aquestes comarques la davallada va ser encara més 
elevada (del -13,58%).

2.2.3. Els avanços del VAB industrial (0,83%) i terciari 
(0,20%) han permès una modesta caiguda el 2013 del VAB 
a les Comarques Centrals (-0,27%)

Les Comarques Centrals varen presentar el 2013 una 
disminució del VAB del -0,27%, una reducció menor que 
la mitjana catalana (-0,48%), situant-se per darrera de les 
Terres de l’Ebre (0,06%) i de l’Eix Gironí (-0,26%). Aquests 
resultats reflecteixen els assolits pels serveis, que, amb 
un 54,1% del VAB de l’eix el 2012, van augmentar molt 
modestament, a una taxa del 0,20%, un registre força millor 
que la davallada del -0,37% de Catalunya, mentre que la 
indústria (amb un 30,3% del VAB), creixia lleugerament (d’un 
0,83%, front el 0,98% de mitjana del país). D’altra banda, 
la construcció (amb un pes del 10,8% del VAB d’aquestes 
comarques el 2012) va caure del -7,60% (a comparar amb el 
-6,70% català). Finalment, el primari amb només el 4,7% del 
VAB agregat, creixia d’un 3,96% (3,70% a Catalunya).

Pel que fa al primari, l’augment de l’activitat a les 
Comarques Centrals el 2013 se situa per sobre els registres 
assolits el 2012 (3,96% el 2013 front l’1,37% del 2012), tot 
i que, en relació a la resta de grans eixos territorials, s’ubica 
en quart lloc, per darrere del Camp de Tarragona (5,17%), 
el Pla de Lleida (5,06%) i l’Eix Gironí (4,35%). L’evolució del 
VAB d’aquest sector està molt afectada per la moderació de 
les produccions de la ramaderia (amb un pes sobre el VAB 
del primari el 2012 del 68,0%), que va experimentar un 
lleuger increment del 0,76% (per sobre del -0,29% català), 
i del sector forestal (una caiguda del -1,27%), que només es 
va poder compensar parcialment per la forta empenta de la 
branca agrícola (que aporta el 27,4%), que va presentar una 
alça de 12,76%, força superior al 6,82% de Catalunya. Entre 
els subsectors agrícoles, la producció de cereals (amb un pes 
sobre el VAB del subsector agrícola del 55,6% el 2012) va 
presentar una alça d’un important 17,50%, que va reforçar 
la dinàmica del segon subsector en importància, el del vi (un 
pes de l’11,3% el 2012), i que va augmentar d’un notable 
22,63%. En l’àmbit ramader, la producció de porquí, vaquí i de 
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llet, amb unes participacions en el VAB d’aquesta branca del 
65,7%, el 17,4% i el 9,3%, respectivament, varen presentar 
variacions de l’1,63%, -0,04% i -1,3, respectivament.

El sector industrial, per la seva banda, comparteix amb 
el conjunt català una lenta millora, amb un increment del 
VAB el 2013 del 0,83%, fet que el situa lleugerament per 
sota la mitjana catalana (avenç del 0,98%), i se situa per 
sota els registres assolits per les Terres de l’Ebre (3,4%), les 
Comarques de Muntanya (3,0%), el Pla de Lleida (1,7%), 
l’Eix Gironí (1,6%) i el Camp de Tarragona (1,3%). El resultat 
agregat, com en el conjunt del país, reflecteix una expansió 
més important del sector de l’energia, extractives, aigua 
i reciclatge (3,05%, per sobre el 2,5% de Catalunya) i una 
millora, menys evident, de les produccions estrictament 
manufactureres (un increment del 0,66%, front del 0,8% 
català). Els resultats de les manufactures expressen els 
de l’alimentació (amb un pes del 19,3% del total del VAB 
del sector), que creix d’un 4,33%. També varen contribuir 
als positius registres manufactureres, els resultats de la 
indústria química (aportació del 5,7% i augment del 2,53%), 
de la maquinària i equipament mecànic (pes del 5,5% i avenç 
de 0,85%), de la fabricació de material de transport (5,1% 
del VAB i increment de 3,37%), mentre que de la indústria 
del cautxú i plàstic (3,4% del VAB) també va contribuir, 
amb un augment del seu VAB del 0,74%. En canvi, varen 
restar augment les davallades de la metal·lúrgia i productes 
metàl·lics (18,9% de tot el VAB, amb una caiguda d’un 
-1,04%), el tèxtil (un 12,3% del VAB industrial, que es va 
contreure d’un -1,78%), la fusta i el suro (amb una aportació 
del 6,2% del sector el 2012 i un descens del -2,37%) i el 
paper, edició i arts gràfiques (2,9% del VAB, que queien d’un 
-1,19%). Com a resultat d’aquesta dinàmica, el mercat de 
treball del sector va presentar una nova contracció dels seus 

efectius. Mesurada en termes d’afiliació al règim general 
i d’autònoms, el total d’afiliats va caure del -2,45%, una 
caiguda menys intensa que la del 2012 (-3,8%).

El sector serveis presenta un avenç del VAB respecte al 
2012 de només el 0,20%, per l’efecte de la modesta millora 
dels serveis privats (0,62%, respecte al -0,14% català) i la 
caiguda dels col·lectius (del -1,07% front del -1,34% català). 
Dins dels serveis privats, la major aportació la fa el comerç 
(amb un 25,0% del total del VAB de serveis el 2012), que 
creix d’un 0,86%, i les comunicacions, immobiliàries i altres 
serveis empresarials (20,9% del VAB), que també es varen 
expandir (d’un 2,47%), mentre que la hostaleria també va 
afegir empenta als serveis privats (amb un 10,7% d’aportació, 
varen augmentar d’un 0,98%). La intermediació financera 
(8,9% del VAB terciari) va caure d’un -2,90%, a l’igual que 
els transports i l’emmagatzematge (amb una aportació 
del 4,4% al VAB del sector el 2012), que varen mostrar un 
descens del -1,34%. Pel que fa als serveis col·lectius, el to 
general va ser negatiu, però sense diferències significatives 
entre les diferents branques. Així, la sanitat i els serveis 
socials (amb un 10,2% del VAB de serveis), varen perdre 
d’un -0,74%, mentre els serveis d’educació (8,0% del VAB) 
queien més, d’un -1,51%, i els de l’administració pública 
(6,6% d’aportació) mostraren un descens del -1,07%. 
Amb aquests registres productius, el mercat de treball ha 
continuat contraient-se, de forma que, el 2013, els afiliats al 
règim general i d’autònoms en els serveis han tornat a caure, 
d’un -0,48%, una contracció tanmateix molt menor que la 
del 2012 (-2,04%).

El sector de la construcció mostra una intensa davallada 
del -7,60%, superior a la de l’Eix Gironí (-5,69%), el Pla 
de Lleida (-6,49%), el Camp de Tarragona (-6,60%), l’Eix 
Metropolità (-6,83%), les Comarques de Muntanya (-6,88%) 

Taula 2.8. Creixement del VAB pb per grans eixos territorials. 2007-2013

Taxes reals de variació interanual en %

Àmbit
Taxa mitjana 
2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eix Metropolità -0,19 2,91 -0,25 -4,26 1,10 0,46 -0,80 -0,50

Resta de Catalunya

Eix Gironí -0,39 2,99 -0,41 -3,73 -0,65 0,26 -0,97 -0,26

Comarques Centrals -1,00 3,08 -1,21 -6,38 -0,50 -0,34 -1,36 -0,27

Camp de Tarragona -0,45 2,85 -0,39 -5,11 0,07 0,37 -0,44 -0,50

Terres de l’Ebre -0,67 1,94 -2,20 -3,02 0,76 -0,84 -1,42 0,06

Pla de Lleida -0,05 3,68 0,93 -2,32 -0,56 0,80 -2,06 -0,84

Comarques de Muntanya -0,53 2,35 0,84 -2,38 -1,52 -0,70 -1,11 -1,21

Catalunya -0,29 2,93 -0,31 -4,25 0,63 0,36 -0,90 -0,48

Per als anys 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 el creixement del VAB a Catalunya segons Comptes Econòmics Anuals de Catalunya d’Idescat és 2,9%, -0,2%, -4,2%, 
0,3% i 0,2% respectivament, diferència deguda a utilitzar com a base l’any 2000
Font: CatalunyaCaixa (2014)



32

Estimació del PIB comarcal 2013

i les Terres de l’Ebre (-7,33%). Aquesta davallada reflecteix 
la caiguda de tots els sectors de la construcció, amb una 
reducció del VAB residencial de -9,69% (un -7,09% de 
mitjana a Catalunya), una pèrdua a l’edificació no residencial 
del -7,00%, la contracció a la rehabilitació (-3,35%) i una 
intensa pèrdua a l’obra civil (d’un -11,03%). En l’àmbit de la 
construcció residencial, els habitatges iniciats varen presentar 
intenses caigudes (-49,50%), des dels 202 del 2012 als 102 
del 2013, front al -42,84% català, els habitatges acabats van 
caure d’un -70,42% (de 1.048 a 310 entre el 2012 i el 2013), 
front al -51,51% català, i els habitatges en construcció van 
davallar d’un -55,23% (dels 679 als 304 entre el 2012 i el 
2013), front al -36,81% català. La dinàmica productiva de la 
construcció s’ha reflectit en una nova caiguda en els efectius 
ocupats en el sector. Mesurats per la dinàmica d’afiliació al 
règim general i d’autònoms, aquesta ha continuat davallant 
el 2013 (d’un -13,27%, front el -11,66% català), una intensa 
contracció que, tanmateix, és inferior al -16,26% del 2012.

2.2.4. La recuperació de la indústria (1,28%) el 2013 al 
Camp de Tarragona es va veure llastada per les pèrdues 
dels serveis (-0,51%) i la construcció (-6,60%), de forma 
que el VAB total va caure d’un -0,50% 

El 2013, el VAB del Camp de Tarragona es va contreure 
d’un -0,50%, una xifra a l’entorn de la mitjana catalana 
(-0,48%), i pitjor que els registres de les Terres de l’Ebre 
(0,06%), l’Eix Gironí (-0,26%) i Comarques Centrals 
(-0,27%). Aquests resultats reflecteixen els assolits pels 
serveis, que, amb un 66,2% del total del VAB de l’eix el 
2012, van caure a una taxa del -0,51% (més que el -0,37% 
de Catalunya), mentre que la indústria (amb un 23,8% del 
VAB) creixia lleugerament un 1,28% (0,98% de mitjana per 
al conjunt del país). La construcció (amb un pes del 8,4% 
del VAB d’aquestes comarques el 2012) va perdre un -6,60% 
(-6,70% a Catalunya). Finalment, el primari, amb un pes de 
només l’1,74% del VAB, creixia d’un 5,17%, molt per sobre 
del 3,70% català.

L’intens augment de l’activitat del primari al Camp de 
Tarragona, molt per sobre dels registres assolits el 2012 
(amb un 5,17% el 2013 front el -10,01% del 2012), situa 
a aquest eix territorial com el que més avança en el país, 
per sobre dels registres del Pla de Lleida (que va augmentar 
d’un 5,06%). La favorable evolució del VAB d’aquest sector 
reflecteix, principalment, el positiu paper de l’agrícola (amb 
un pes sobre el VAB del primari el 2012 del 71,9%), que va 
presentar un augment del 6,17% (per sobre de la mitjana 
del país, del 6,82%). D’altra banda, la branca ramadera 
(que aporta el 20,8%) va presentar una contracció del 
-2,09%, força superior al -0,29% de Catalunya. Finalment, 
el sector pesquer va presentar una alça del 21,55%, (9,13% 
a Catalunya). Entre els subsectors agrícoles, la producció del 

vi (amb un pes sobre el VAB agrícola del 33,9% el 2012) 
va presentar una molt notable alça del 17,10%, increment 
que es va veure reforçat per l’augment dels cereals (amb un 
8,9% del total del VAB), que va augmentar d’un significatiu 
27,73%. En canvi, les hortalisses (amb un pes del 21,9%) 
van caure d’un -13,64%. En l’àmbit ramader, la producció 
de porquí i aviram, amb unes participacions en el VAB 
ramader el 2012 del 34,5% i del 33,0%, respectivament, van 
presentar variacions en el seu VAB, del 0,76% i de l’1,34%, 
respectivament.

L’augment de l’1,28% a la indústria del Camp de 
Tarragona, un creixement superior a la mitjana del país 
d’un 0,98%), el situa per sota dels increments de les Terres 
de l’Ebre (3,4%), les Comarques de Muntanya (3,0%), el 
Pla de Lleida (1,7%) i l’Eix Gironí (1,6%). Aquest increment 
expressa, a diferència del gruix dels eixos catalans, un major 
augment de les produccions manufactureres (increment de 
l’1,44% front del 0,8% català) que del sector de l’energia, 
extractives, aigua i reciclatge (avenç del 0,92%, un registre 
molt inferior a l’augment del 2,5% de Catalunya). Els resultats 
de les manufactures expressen el bon comportament de la 
indústria química (amb un pes del 23,7% del total del VAB 
del sector el 2012), que creix d’un 2,42%, recolzat amb els 
augments del sector alimentari (9,7% del VAB industrial i 
un creixement de l’1,11%), de la fabricació de material de 
transport (aportació del 4,2% del sector el 2012 i avenç del 
3,45%), de la fusta i el suro (pes del 3,6% i increment de 
1,31%), la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics 
(3,0% del VAB i increment d’un 2,06%), del paper, edició 
i arts gràfiques (2,3% del VAB i un increment del 3,59%) i 
de l’equipament elèctric i electrònic (1,9% del VAB, que va 
augmentar d’un 5,81%). En canvi, han restat creixement la 
metal·lúrgia i els productes metàl·lics (10,3% del VAB, que 
davalla d’un -1,04%) i la indústria del cautxú i plàstics (pes 
del 3,7% i davallada del -4,27%). Com a resultat d’aquesta 
dinàmica, el mercat de treball del sector va presentar una 
nova caiguda d’efectius. Mesurada aquesta segons la 
dinàmica de d’afiliació al règim general i d’autònoms, el 
total d’afiliats es va contreure d’un -2,19%, una caiguda més 
intensa que la del 2012 (-2,0%).

La caiguda del -0,51% del VAB terciari situa els registres 
del Camp de Tarragona per sota dels de les Comarques 
Centrals (0,2%), de l’Eix Gironí (-0,03%) i de l’Eix Metropolità 
(-0,3%). Aquesta davallada expressa una feble contracció 
dels serveis privats (-0,13%, similar al -0,14% català) i, en 
especial, dels col·lectius (decrement del -1,79%, front del 
-1,34% català). En l’àmbit dels privats, la major aportació la 
fa comunicacions, immobiliàries i altres serveis empresarials 
(amb un 23,5% del total del VAB de serveis el 2012), que 
creix d’un 1,83%, sector al que han acompanyat els bons 
resultats de l’hostaleria (un 15,7% d’aportació al VAB i un 
increment del 0,27%). En canvi, la dinàmica del comerç 
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(amb un 19,3% del VAB i una davallada d’un -0,65%), de 
la intermediació financera (7,2% del VAB i una caiguda del 
-4,13%) i dels transports i l’emmagatzematge (aportació del 
6,3% al VAB del sector el 2012 i descens del -1,98%) ha estat 
més desfavorable. Pel que fa als serveis col·lectius, només 
els de sanitat i serveis socials (un 8,2% del VAB de serveis) 
varen incrementar (d’un 2,22%), ja que tant l’administració 
pública (7,6% del VAB i una davallada del -4,33%) com 
l’educació (6,9% d’aportació i descens del -3,80%) han 
presentat caigudes. Amb aquests registres, el mercat de 
treball ha continuat contraient-se, de forma que els afiliats 
al règim general i d’autònoms per als serveis de l’any 2013 
han caigut de -1,10%, una xifra similar al -0,95% del 2012.

Finalment, la construcció va continuar davallant, amb 
una nova pèrdua el 2013 del -6,60%, superior a la de 
l’Eix Gironí (-5,69%) i el Pla de Lleida (-6,49%). Les raons 
d’aquesta contracció són diverses, amb intenses davallades 
al VAB residencial i a l’obra pública, i menors pèrdues a 
la rehabilitació i a l’edificació no residencial. Així, el VAB 
residencial va caure a una taxa molt elevada, del -9,63%, 
per sobre del -7,09% global de Catalunya. L’edificació no 
residencial va caure d’un -6,51% (una mica menys que el 
-7,37% català), mentre la rehabilitació va presentar una 
pèrdua el 2013 del -2,04%. Finalment, l’obra civil es va 
contreure d’un -12,50%. En l’àmbit residencial, els habitatges 
iniciats varen presentar intenses caigudes (d’un -74,47% 
respecte el 2012, front al -42,84% català) passant de 901 a 
230 unitats, els habitatges acabats van caure d’un -67,45% 
(dels 1.960 del 2012 als 638 del 2013), front al -51,51% 
català, i els habitatges en construcció van davallar d’un 
-23,48% (dels 1.478 als 1.131 entre el 2012 i el 2013), front 
al -36,81% català. La dinàmica productiva de la construcció 
s’ha reflectit en una nova caiguda dels efectius ocupats en el 
sector. Mesurats per l’afiliació al règim general i d’autònoms, 
aquests han continuat caient el 2013 (d’un -10,64%, front el 
-11,66% català), per sota del -16,51% del 2012.

2.2.5. Augment del VAB total a les Terres de l’Ebre (0,06%) 
per l’empenta industrial (3,43%)

L’augment del VAB del 0,06% el 2013 a les Terres de 
l’Ebre ha estat el major entre tots els eixos territorials 
catalans, i se situa lluny de la caiguda mitjana del país 
(-0,48%). Aquests resultats reflecteixen, en especial, el fort 
avenç de les produccions industrials (amb un 33,3% del 
VAB el 2012), que varen augmentar d’un 3,43%, un registre 
bastant superior al modest augment català, del 0,98%. 
En canvi, la resta de sectors van restar creixement al VAB 
agregat. Aquest és el cas dels serveis que, amb un 48,8% del 
total del VAB d’aquestes comarques, van caure d’un -1,06%, 
força per sobre de la davallada mitjana de Catalunya, del 
-0,37%. Igualment, el primari (amb un pes del 10,3% del 

VAB d’aquestes comarques el 2012) ha presentat resultats 
força més negatius que els de Catalunya, amb una davallada 
del -0,10% front l’augment del 3,70% del conjunt del país. 
Finalment, la construcció, amb un pes del 7,6% del VAB, 
retrocedia intensament, d’un -7,33%, també per sobre el 
-6,70% de Catalunya.

La davallada del VAB primari a les Terres de l’Ebre se 
situa en darrer lloc, entre els eixos territorials del país, molt 
lluny dels avenços notables del Camp de Tarragona (5,17%), 
el Pla de Lleida (5,06%), l’Eix Gironí (4,35%), les Comarques 
Centrals (3,96%), les Comarques de Muntanya (3,22%) i l’Eix 
Metropolità (2,26%). La caiguda del VAB d’aquest sector 
reflecteix la del principal subsector, l’agrícola, que amb un pes 
sobre el VAB del primari el 2012 del 73,7% va experimentar 
un descens del -0,33% (molt lluny de l’augment del 6,82% 
català). D’altra banda, la branca ramadera (que aporta el 
19,5%) va presentar també pitjors resultats que la mitjana 
(una davallada del -1,80% a comparar amb el -0,29% de 
Catalunya). Finalment, el sector pesquer va presentar una 
alça del 7,00%, un augment inferior al 9,13% de mitjana del 
país. Entre els subsectors agrícoles, la producció de cítrics 
(amb un pes sobre el VAB del subsector agrícola del 32,0% el 
2012) va presentar una caiguda del -4,99%, una contracció 
que es va sumar a l’experimentada per les branques 
d’hortalisses (amb un 14,6% del total del VAB i una contracció 
d’un -6,18%) i l’oli d’oliva i subproductes (amb un pes del 
13,0% i una davallada del -2,23%). Entre les produccions 
més rellevants, només els cereals (amb un pes del 14,4% del 
VAB agrícola) van presentar creixements, d’un 11,27%. En 
l’àmbit ramader, la producció d’aviram i la de porquí, amb 
unes participacions en el VAB d’aquesta branca del 37,3% 
i del 30,8%, respectivament, van presentar variacions en el 
seu VAB del -3,83% i del 2,56%, respectivament.

El sector industrial, en canvi, va presentar un notable 
impuls, amb un increment del seu VAB del 3,43%, força 
per sobre la mitjana catalana (un 0,98%), situant-se com 
el primer eix per creixement, superant, fins i tot, a les 
Comarques de Muntanya (3,0%). Aquest bon resultat agregat 
reflecteix, en especial, l’intens creixement del sector de 
l’energia, extractives, aigua i reciclatge (un important 6,35%, 
molt per sobre del 2,5% català), en un àmbit territorial en el 
que aquestes produccions pesen més que la mitjana del país 
(un 16,9% del VAB del 2012 davant el 2,6% català), mentre 
que les produccions estrictament manufactureres avancen 
sensiblement menys (0,41% front el 0,8% català). Els 
resultats de les manufactures reflecteixen els de la indústria 
química (7,1% del VAB), que augmenta d’un 2,38%, i de 
l’alimentació, amb un 6,43% del VAB industrial i un avenç 
del 3,06%. La fusta i el suro (amb una aportació del 3,6% 
del sector el 2012) va registrar una taxa positiva del 0,60%, 
a l’igual que també han mostrat creixements l’equipament 
elèctric i electrònic (2,2% del VAB i un augment del 2,72%), 



34

Estimació del PIB comarcal 2013

el material de transport (2,0% del VAB i avenç del 2,23%) i 
el paper, edició i arts gràfiques (1,6% del VAB i creixement 
del 3,72%). En canvi, varen restar creixement les davallades 
dels sectors de fabricació d’altres productes de minerals no 
metàl·lics (amb un pes del 5,2% del VAB i una contracció 
del -2,87%), la metal·lúrgia i els productes metàl·lics 
(aportació del 3,8% i reducció del -2,75%) i la indústria 
del cautxú i plàstics (pes del 2,5% i caiguda de -2,25%). 
Com a resultat d’aquesta dinàmica, el mercat de treball del 
sector va presentar una nova caiguda dels seus efectius. 
Mesurada aquesta en termes de l’afiliació al règim general 
i d’autònoms, el total d’afiliats es va contreure d’un -6,39%, 
una caiguda només marginalment menys intensa que la del 
2012 (-7,0%).

La davallada del -1,06% del VAB dels serveis a les 
Terres de l’Ebre se situa en els darrers llocs del país, per 
sota dels registres de les Comarques Centrals (0,2%), l’Eix 
Gironí (-0,03%), l’Eix Metropolità (-0,3%), el Camp de 
Tarragona (-0,5%) i les Comarques de Muntanya (-1,0%). 
La contracció, relativament important dels serveis privats 
(-0,91%, respecte el -0,14% català) i dels serveis col·lectius 
(-1,52% front del -1,34% de mitjana del país) expliquen 
aquesta pitjor dinàmica. Dins dels privats, i entre els grans 
sectors, només va mostrar augments el de comunicacions, 
immobiliàries i altres serveis empresarials (18,0% del VAB 
el 2012 i un increment el 2013 del 0,10%), mentre que 
presentaren caigudes les branques del comerç (amb un pes 
del 26,6% del VAB de serveis i una davallada del -1,26%), 
l’hostaleria (13,2% d’aportació i una contracció del -0,96%) 
i la intermediació financera (8,3% del VAB i un -2,06%). Pel 
que fa als serveis col·lectius, sanitat i serveis socials (amb un 
9,8% del VAB de serveis), s’alçà amb un avenç del 2,12%, 
mentre que els de l’administració pública (8,0% del VAB i 
una davallada del -3,77%) i els d’educació (7,0% d’aportació 
i descens del -4,01%) presentaren intenses caigudes. 
Amb aquests registres, el mercat de treball ha continuat 
contraient-se, de forma que els afiliats al règim general i 
d’autònoms varen perdre un -2,33% dels seus efectius el 
2013, tot i que representa una davallada inferior a la del 
2012 (-3,76%).

En darrer lloc, la pèrdua d’aquests darrers anys a la 
construcció va continuar, amb una nova contracció d’un 
notable -7,33%, entre les més importants del país, i superior 
a l’Eix Gironí (-5,69%), el Pla de Lleida (-6,49%), el Camp 
de Tarragona (-6,60%), l’Eix Metropolità (-6,83%) i les 
Comarques de Muntanya (-6,88%). Aquests registres tant 
negatius expressen, com en el conjunt català, pèrdues 
rellevants en l’habitatge i l’obra pública i, també, importants 
retrocessos a l’obra civil no residencial i la rehabilitació. 
Així, el VAB residencial va caure d’un -8,16% (per sobre el 
global de Catalunya, del -7,09%), mentre que l’edificació 
no residencial retrocedia d’un -8,78% (també superior 

al -7,37% català), a l’igual que la rehabilitació (-4,17% a 
comparar amb el -2,79% mitjà del país). Només en l’àmbit 
de l’obra civil les pèrdues a les Terres de l’Ebre (-11,59%) 
es mouen en línia amb les del conjunt català. En l’àmbit 
de la construcció residencial, els habitatges iniciats varen 
presentar un augment del 30,30% respecte al 2012, passant 
de 99 a 129 unitats, front al -42,84% català, els habitatges 
acabats durant el 2013 van caure d’un -47,68% (de 734 a 
384 unitats), front al -51,51% català, i els habitatges en 
construcció van davallar d’un -25,00%, passant de 304 a 
228 unitats, front al -36,81% català. La dinàmica productiva 
de la construcció s’ha reflectit en una nova caiguda en els 
efectius ocupats. Mesurats per la dinàmica de l’afiliació al 
règim general i d’autònoms, aquests han continuat davallant 
el 2013 (d’un -15,81%, força per sobre el -11,66% català), 
encara que la pèrdua ocupacional s’ha alentit sobre els 
elevats valors del 2012 (-17,42%).

2.2.6. Al Pla de Lleida (-0,84% el 2013), desfavorable 
comportament del terciari (-1,50%) i de la construcció 
(-6,49%) i millora de la indústria (1,66%) i del primari 
(5,06%)

El 2013, la davallada del -0,84% al Pla de Lleida 
ha estat superior a la mitjana de Catalunya (-0,48%), 
uns registres que l’ubiquen en el sisè lloc entre els eixos 
territorials del país, per darrere de les Terres de l’Ebre 
(0,06%), l’Eix Gironí (-0,26%), les Comarques Centrals 
(-0,27%), el Camp de Tarragona (-0,50%) i l’Eix Metropolità  
(-0,50%). Aquests pitjors resultats reflecteixen, en especial, 
el pitjor comportament dels serveis que, amb un 64,6% del 
VAB d’aquestes comarques el 2012, van caure d’un -1,50% 
(per sobre del -0,37% català), mentre que la indústria (amb 
un 14,1% del total) creixia lleugerament d’un 1,66%, més 
que el 0,98% de mitjana del país. D’altra banda, el primari 
(amb un pes de l’11,0% del VAB d’aquestes comarques el 
2012) va augmentar d’un 5,06% (3,70% pel conjunt català) 
i la construcció (amb un pes del 10,3% del VAB), queia d’un        
-6,49%, en línia amb la davallada mitjana catalana (-6,70%).

Pel que fa al primari, l’increment del VAB al Pla de 
Lleida representa un notable canvi respecte als registres 
del 2012 (amb un 5,06% el 2013 front el -7,69% del 2012) 
i se situa en segon lloc entre els diferents eixos territorials 
del país, per darrere dels registres assolits pel Camp de 
Tarragona (5,17%). L’augment del VAB d’aquest sector 
reflecteix, fonamentalment, la dinàmica del sector agrícola, 
una branca que, amb un pes sobre el VAB del primari el 
2012 del 54,5%, va experimentar un augment del 9,83% 
(per sobre del 6,82% català). D’altra banda, la ramaderia 
(que aporta el 45,2% del VAB del primari) va caure d’un 
-0,59%, (-0,29% a Catalunya), davallada a la que s’hi 
sumà la del sector forestal (de -9,58%, molt per sobre del 
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Taula 2.9. Creixement del VAB pb a les comarques dels diferents eixos territorials i sectors. 2013

Taxes reals de variació interanual en %

Comarca Primari Indústria Construcció Serveis Total

Alt Penedès 9,40 1,88 -7,47 -2,10 -0,77

Baix Llobregat 3,51 1,22 -6,53 -0,18 -0,28

Barcelonès -3,03 0,28 -6,27 -0,52 -0,66

Garraf 11,24 -0,04 -7,61 0,02 -0,67

Maresme 2,58 0,68 -6,33 -0,38 -0,60

Vallès Occidental -0,36 0,54 -7,53 0,31 -0,23

Vallès Oriental -2,64 1,03 -8,00 -0,06 -0,31

Eix Metropolità 2,26 0,71 -6,83 -0,34 -0,50

Alt Empordà 7,24 1,77 -4,42 -0,11 0,02

Baix Empordà 4,69 0,85 -4,59 1,59 0,86

Garrotxa 4,21 1,26 -6,93 -0,48 -0,38

Gironès 2,34 1,97 -5,33 -1,09 -0,98

Pla de l'Estany 4,48 1,53 -5,97 0,29 0,23

Ripollès -9,89 1,45 -9,79 0,48 -1,10

Selva 3,16 1,59 -6,49 0,37 -0,25

Eix Gironí 4,35 1,56 -5,69 -0,03 -0,26

Alt Camp 9,55 2,26 -5,63 -1,13 0,15

Baix Camp -3,73 0,70 -5,40 -0,55 -0,67

Baix Penedès 9,91 1,53 -6,31 -0,43 -0,85

Conca de Barberà 15,59 1,24 -6,98 -0,17 0,79

Priorat 7,22 0,95 -7,00 -0,95 -0,46

Tarragonès 9,56 1,47 -7,55 -0,45 -0,50

Camp de Tarragona 5,17 1,28 -6,60 -0,51 -0,50

Anoia 7,33 0,12 -7,54 -0,72 -1,00

Bages 6,91 0,94 -8,01 0,72 -0,13

Berguedà 5,15 0,62 -7,22 -0,16 -0,54

Osona 0,99 1,43 -7,23 0,53 0,23

Solsonès 4,69 -2,21 -6,82 -2,45 -1,78

Comarques Centrals 3,96 0,83 -7,60 0,20 -0,27

Garrigues -0,18 -0,85 -8,22 -1,27 -2,02

Noguera 6,16 1,15 -6,10 -1,66 0,11

Pla d'Urgell 4,38 2,86 -8,23 -1,95 -0,79

Segarra 9,52 1,82 -4,87 -1,00 1,31

Segrià 3,64 2,03 -6,23 -1,42 -1,20

Urgell 8,60 -0,02 -6,07 -1,93 -0,70

Pla de Lleida 5,06 1,66 -6,49 -1,50 -0,84

Baix Ebre -1,57 2,19 -7,68 -1,68 -1,49

Montsià 0,35 -0,64 -6,94 0,06 -0,75

Ribera d'Ebre -0,88 5,89 -8,41 -1,51 3,42

Terra Alta 6,18 1,46 -6,03 -1,12 -0,08

Terres de l'Ebre -0,10 3,43 -7,33 -1,06 0,06

Alt Urgell 1,22 2,32 -7,65 -2,12 -1,97

Alta Ribagorça -0,38 1,10 -9,93 -1,67 -2,89

Cerdanya 4,45 0,31 -7,09 1,06 -0,54

Pallars Jussà 7,24 5,07 -7,75 -1,64 -0,24

Pallars Sobirà -4,63 3,20 -7,55 -1,89 -2,40

Val d' Aran -7,20 3,55 -1,90 -0,93 -0,80

Comarques de Muntanya 3,22 2,98 -6,88 -1,01 -1,21

Font: CatalunyaCaixa (2014).
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-1,18% de mitjana del país). Entre els subsectors agrícoles, 
els resultats finals expressen el creixement dels cereals 
(amb un pes sobre el VAB del subsector agrícola del 34,9% 
el 2012), que va presentar un augment del 23,04%, i la 
moderada davallada de la fruita fresca (un pes del 42,2%), 
que va caure d’un 3,12%. En l’àmbit ramader, la producció 
de porquí, vaquí i aviram, amb unes participacions en 
el VAB d’aquesta branca del 59,4%, 14,3% i 12,9%, 
respectivament, van presentar variacions del seu VAB del 
-0,23%, 2,21% i -4,23%, respectivament.

L’augment de l’1,66% a la indústria del Pla de Lleida, un 
registre que el situa per sobre la mitjana catalana (0,98%), 
situa aquestes comarques per sota els resultats de les Terres 
de l’Ebre (3,4%) i les Comarques de Muntanya (3,0%). El 
seu avenç reflecteix un important increment del sector de 
l’energia, extractives, aigua i reciclatge (5,13%, un augment 
més important que el 2,5% de Catalunya), mentre que les 
produccions estrictament manufactureres mostren un avenç 
de l’1,44%, també superior al 0,8% català. Els positius 
resultats de les manufactures expressen els de l’alimentació 
(amb un pes del 40,4% del total del VAB del sector), que 
creix d’un 3,03%, augment al que també han contribuït la 
fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (amb 
una aportació del 5,4% del sector el 2012 i un increment del 
4,42%), la indústria química (2,8% del VAB i augment del 
0,06%), la fabricació de material de transport (2,7% del VAB 
i un creixement del 4,35%) i la maquinària i equipament 
mecànic (2,5% del VAB, i un avenç del 2,25%). En canvi, varen 
restar creixement les davallades de la metal·lúrgia i productes 
metàl·lics (12,0% del VAB, amb una reducció del -0,13%), la 
fusta i el suro (un 10,2% del VAB industrial, que va caure 
un -1,79%), l’equipament elèctric i electrònic (aportació 
del 4,3% i contracció del -3,19%) i el tèxtil (pes del 3,1% i 
caiguda del -2,57%). Com a resultat d’aquesta dinàmica, el 
mercat de treball del sector va tornar a presentar una caiguda 
dels seus efectius. Mesurada per l’afiliació al règim general 
i d’autònoms, els afiliats es varen contreure de -2,62%, una 
caiguda sensiblement menys intensa que la produïda el 2012  
(-4,2%).

La contracció del -1,50% en el VAB dels serveis se situa 
en darrer lloc entre els eixos territorials del país, per sota 
dels registres de les Comarques Centrals (0,2%), l’Eix Gironí 
(-0,03%), l’Eix Metropolità (-0,3%), el Camp de Tarragona 
(-0,5%), les Comarques de Muntanya (-1,0%) i les Terres de 
l’Ebre (-1,1%). Aquesta pitjor dinàmica reflecteix la notable 
davallada dels serveis privats (-1,24%, respecte el -0,14% 
català) i la més intensa caiguda dels serveis col·lectius 
(-2,22% front del -1,34% de mitjana del país). Dins dels 
serveis privats, la caiguda agregada expressa la de les 
principals branques que l’integren, com el comerç (amb un 
25,30% del total del VAB de serveis del 2012 i una davallada 
d’un -0,14%), les comunicacions, activitats immobiliàries 

i altres serveis empresarials (19,9% del VAB i caiguda del 
-2,54%), l’ hostaleria (un 9,1% de pes i contracció del -0,79%), 
la intermediació financera (8,8% del VAB i un -1,71% de 
davallada) i els transports i l’emmagatzematge (aportació 
del 6,3% al VAB del sector el 2012 i descens del -2,00%). Pel 
que fa als serveis col·lectius, només els educatius (8,2% del 
VAB) varen presentar un lleuger increment (0,09%), mentre 
que els de sanitat i serveis socials (amb un 10,0% del VAB 
de serveis i una davallada del -2,15%) i l’administració 
pública (8,4% d’aportació i descens del -4,54%) presentaren 
caigudes notables. Amb aquests registres, el mercat de 
treball ha continuat contraient-se, amb una pèrdua dels 
afiliats al règim general i d’autònoms el 2013 del -1,28%, 
una xifra inferior a la del 2012 (-2,15%).

Finalment, en l’àmbit de la construcció varen continuar 
les intenses pèrdues d’activitat de la crisi, amb una nova 
significativa contracció del -6,49%, que se situa per sobre la 
de l’Eix Gironí (-5,69%), per davallades a totes les branques 
que integren aquest sector. Així, el VAB residencial va caure 
d’un -8,24% (davant d’un -7,09% a Catalunya), mentre que 
l’edificació no residencial també es contreia notablement 
(d’un -7,97%, en línia amb el -7,37% català), al temps que 
la rehabilitació queia sensiblement menys (-2,40%) i  l’obra 
civil retrocedia d’un -11,08%. En l’àmbit de la construcció 
residencial, els habitatges iniciats varen presentar intenses 
caigudes (d’un -48,69% respecte el 2012, passant de 267 a 
137 unitats, front al -42,84% català, els habitatges acabats 
durant el 2013 van caure d’un -53,52%, passant de 1.093 
a 508 unitats, front al -51,51% català, i els habitatges en 
construcció van davallar d’un -46,84%, passant de 760 a 
404 unitats, front al -36,81% català. La dinàmica productiva 
de la construcció s’ha reflectit en una nova caiguda en els 
efectius ocupats en el sector. Mesurats per la dinàmica 
de l’afiliació al règim general i d’autònoms, aquests han 
continuat davallant el 2013 (d’un -10,66%, front el -11,66% 
català), mentre que per al 2012 en aquestes comarques la 
davallada va ser d’un superior -16,00%.

2.2.7. Contracció de les Comarques de Muntanya el 2013 
(-1,21%), pels negatius registres del terciari (-1,01%) i la 
construcció (-6,88%)

La contracció del -1,21% del VAB el 2013 a les 
Comarques de Muntanya se situa molt per sobre la mitjana 
del país (-0,48%), de forma que l’eix ocupa el setè lloc entre 
els àmbits territorials del país, per darrere de les Terres 
de l’Ebre (0,06%), l’Eix Gironí (-0,26%), les Comarques 
Centrals (-0,27%), el Camp de Tarragona (-0,50%), l’Eix 
Metropolità (-0,50%) i el Pla de Lleida (-0,84%). Aquests 
registres reflecteixen, en especial, la contracció dels serveis 
que, amb un 67,9% del VAB d’aquestes comarques, van 
presentar una caiguda del -1,01%, força superior al -0,37% 
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català, mentre que la construcció (amb un 15,2% del total), 
decreixia d’un -6,88%, en línia amb el -6,70% de Catalunya. 
La indústria (amb un pes del 10,3% del VAB el 2012) va 
augmentar d’un 2,98% (per sobre el 0,98% mitjà català). 
Finalment, el primari, amb un pes del 6,5% del VAB total, 
creixia lleugerament per sota la mitjana catalana (un 3,22% 
a comparar amb el 3,70% de Catalunya).

Pel que fa al primari, el menor increment de les 
Comarques de Muntanya (el citat 3,22%) se situa per sobre 
dels registres assolits el 2012 (2,95%) i, en relació a la resta 
de territoris de referència del país, s’ubica en cinquè lloc, 
per darrere dels resultats assolits pel Camp de Tarragona 
(5,17%), el Pla de Lleida (5,06%), l’Eix Gironí (4,35%) i les 
Comarques Centrals (3,96%). Aquesta expansió expressa 
el creixements del sector agrícola, una branca que aporta 
el 29,7% del VAB del primari el 2012 i que va créixer d’un 
10,75%, per sobre el 6,82% de Catalunya, mentre que la 
ramaderia (amb un pes sobre el VAB del primari el 2012 del 
57,3%), va augmentar del 0,42% (superior al -0,29% català) 
i el subsector forestal, amb un pes el 2012 del 13,1% del VAB 
primari caigué el 2013 d’un -1,61%. Entre els subsectors 
agrícoles, la producció de cereals (amb un pes sobre el VAB 
del subsector agrícola del 55,5% el 2012), amb una forta 
alça del 19,33%, ha estat la determinant de la dinàmica 
agregada, ja que el segon subsector en importància, el de 
plantes farratgeres (amb un pes del 24,6%), va mostrar un 
creixement inferior 2,25%. En l’àmbit ramader, la producció 
de vaquí, porquí i de llet, amb unes participacions en el VAB 
d’aquesta branca del 33,7%, 31,4% i 25,4%, respectivament, 
varen presentar variacions del seu VAB del 0,33%, -1,22% i 
4,36%, respectivament.

El rellevant increment del VAB industrial el 2013 (del 
2,98%), situa a les comarques de muntanya per sobre la 
mitjana catalana (0,98%) i, en relació a la resta de territoris 
de referència, només és superada pels millors registres de 
les Terres de l’Ebre (3,4%). Aquests bons registres expressen, 
fonamentalment, el notable creixement de l’energia, 
extractives, aigua i reciclatge (d’un 6,39%, molt per sobre 
el 2,5% de mitjana del país), mentre que les produccions 
estrictament manufactureres presentaren un avenç similar 
a la mitjana catalana (un increment del 0,84% front el 0,8% 
català). Els resultats de les manufactures expressen els del 
sector de la fabricació de productes d’altres minerals no 
metàl·lics (amb una aportació del 2,5% i un creixement del 
6,96%), de l’alimentació (amb un pes del 20,7% del total del 
VAB del sector el 2012), que creix d’un 1,99%, i els també 
positius resultats de les branques del cautxú i plàstic (1,8% 
del VAB i un augment de l’1,81%) i de la indústria química 
(1,6% del VAB i avenç del 3,39%). En canvi, varen restar 
augment a les manufactures les davallades de la fusta i el suro 
(14,9% del VAB i una caiguda de -1,12%), de la metal·lúrgia i 

productes metàl·lics (un 6,5% del VAB industrial i contracció 
del -0,06%), de la maquinària i equipament mecànic (amb 
una aportació del 3,7% del sector el 2012 i un descens del 
-0,05%), de l’equipament elèctric i electrònic (pes del 2,4% i 
davallada del -1,24%) i del tèxtil (1,2% del VAB i contracció 
del -2,59%). Com a resultat d’aquesta dinàmica, el mercat 
de treball del sector va presentar una nova contracció en 
els seus efectius, de forma que l’afiliació al règim general 
i d’autònoms va caure d’un -3,12%, una davallada menys 
intensa que la del 2012 (-5,7%).

La contracció del -1,01% del VAB terciari se situa per sota 
dels resultats de les Comarques Centrals (0,2%), l’Eix Gironí 
(-0,03%), l’Eix Metropolità (-0,3%) i el Camp de Tarragona 
(-0,5%). Aquesta davallada expressa la dels serveis privats 
(-0,51%, a comparar amb el -0,14% català) i, també, la més 
intensa pèrdua dels serveis col·lectius (del -2,57% front el 
-1,34% català). Dins dels privats, i llevat de la branca de 
comunicacions, immobiliàries i altres serveis empresarials, 
amb un 15,5% d’aportació el 2012 i un creixement d’un 
0,72%, la resta varen presentar caigudes. Aquest va ser el 
cas de l’hostaleria (un 26,8% del total del VAB de serveis i 
una davalla del -0,60%), del comerç (15,9% del VAB i pèrdua 
del -1,47%) i de la intermediació financera (7,1% del VAB i 
pèrdua del -0,66%). Pel que fa als serveis col·lectius, totes 
les branques retrocedeixen, tot i que l’administració pública 
(amb un 10,6% del VAB de serveis i una pèrdua del -4,27%) 
és la que més cau, mentre que la sanitat i els serveis socials 
(7,6% del VAB i una pèrdua del -1,97%) i l’educació (un 6,2% 
d’aportació i un descens del -0,38%) varen retrocedir amb 
menys intensitat. Amb aquests registres el mercat de treball 
ha continuat contraient-se, de forma que els afiliats al règim 
general i d’autònoms el 2013 varen caure del -0,93%, una 
contracció inferior al -1,58% del 2012.

Finalment, la important pèrdua del -6,88% a la 
construcció continua amb els registres negatius dels 
darrers anys, i se situa per sobre les caigudes de l’Eix Gironí 
(-5,69%), el Pla de Lleida (-6,49%), el Camp de Tarragona 
(-6,60%) i l’Eix Metropolità (-6,83%). Aquesta pèrdua 
tan notable reflecteix els desfavorables registres de les 
principals branques que integren la construcció. Així, el VAB 
residencial va caure a una taxa del -7,03% (front el -7,09% 
català), mentre que l’edificació no residencial també es 
contreu fortament, d’un -7,97%, una xifra en línia amb el 
-7,37% català; d’altra banda, la rehabilitació es va contreure 
de forma menys intensa (-2,86%) i l’obra civil va mostrar 
una caiguda del -12,23%. En l’àmbit de la construcció 
residencial, els habitatges iniciats varen presentar caigudes 
(d’un -11,11%), passant de 90 a 80 unitats, front al -42,84% 
català; els habitatges acabats, per altra banda, varen caure 
d’un -69,55% (dels 647 del 2012 als 197 del 2013), front al 
-51,51% català, i els habitatges en construcció van davallar 
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d’un -6,08% (de les 181 a les 170 unitats entre el 2012 i 
el 2013), front al -36,81% català. La dinàmica productiva 
de la construcció s’ha reflectit en una nova caiguda en els 
efectius ocupats. Mesurats per l’afiliació al règim general i 
d’autònoms, aquests han continuat davallant el 2013 (d’un 
-11,19%, en línia amb el -11,66% català), mentre que per 
al 2012 en aquestes comarques la davallada va ser més 
intensa, d’un -13,33%.

2.3. Diferències comarcals en el creixement del VAB el 
2013: resultats més positius a l’extrem nord-est del país, 
amb una extensió vers Ponent i el sud 

Com és habitual, els registres de creixement del VAB 
en l’àmbit comarcal mostren dispersions molt elevades. 
Responen tant a les diferències en l’estructura sectorial, com 
als distints ritmes de creixement del mateix sector en àmbits 
territorials diversos. I això perquè, sota els grans agregats, el 
detall subsectorial és molt divers i és aquest el que presenta 
diferències. Per exemple, en l’àmbit energètic estricte, 
no és el mateix el VAB generat per la producció d’energia 
elèctrica d’origen nuclear que el que produeixen les centrals 
hidroelèctriques, les de cicle combinat, les que cremen carbó 
les que es basen en la utilització del vent o de plaques solars. 
Per tant, el creixement final del sector energètic en l’àmbit 
català, reflecteix la suma dels canvis de cada tipologia 
d’energia primària ponderada pel pes de cada energia en 
el VAB total. I quan més es davalla en l’àmbit espaiat més 
tendeixen a concentrar-se les fonts d’energia i, per tant, 
més diferències poden existir en els ritmes de creixement 
d’aquest sector.

El 2013, la distància de la variació del PIB entre la 
comarca amb major caiguda (l’Alta Ribagorça, amb una 
pèrdua del seu VAB del -2,89%) i la de major avenç (la 
Ribera d’Ebre, amb un augment del 3,42%), fou de sis punts 
percentuals, una amplitud  idèntica a la del 2012 (amb un 
mínim del -5,17%, per a les Garrigues, i un màxim de l’1,15%, 
per a la Ribera d’Ebre). En aquest context, el 2013 va ser un 
exercici amb pèrdues del VAB comarcal molt generalitzades, 
responent a la situació cíclica general de l’economia. Així, 32 
van presentar davallades del seu PIB: Terra Alta, el Bages, el 
Vallès Occidental, el Pallars Jussà, la Selva, el Baix Llobregat, 
el Vallès Oriental, la Garrotxa, el Priorat, el Tarragonès, el 
Berguedà, la Cerdanya, el Maresme, el Barcelonès, el Baix 
Camp, el Garraf, l’Urgell, el Montsià, l’Alt Penedès, el Pla 
d’Urgell, la Val d’Aran, el Baix Penedès, el Gironès, l’Anoia, el 
Ripollès, el Segrià, el Baix Ebre, el Solsonès, l’Alt Urgell, les 
Garrigues, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. 

Sectorialment, els registres de creixement del VAB 
presenten, com és també usual, diferències molt marcades 
en el primari i la construcció. De fet, la diferència més 
important correspon al primari, ja que entre la caiguda del 

Ripollès (-9,89%) i el creixement de la Conca de Barberà 
(15,59%) hi hagué un valor proper als 26 punts percentuals, 
mentre que en l’àmbit de la construcció, la distància entre 
els registres extrems va ser important, encara que menor, 
de manera que entre el resultat menys negatiu (la Val 
d’Aran, amb una contracció modesta del -1,90%), i el pitjor 
(l’Alta Ribagorça, amb una pèrdua d’un -9,93%), hi ha una 
diferència d’uns 8 punts percentuals. En canvi, tant en l’àmbit 
terciari com en l’industrial, les diferències s’estrenyen. En 
els serveis, la branca productiva més rellevant, el gruix de 
les 41 comarques del país es concentraren entorn valors 
delimitats per un màxim de l’1,59% del Baix Empordà i el 
mínim del -2,45% del Solsonès. En l’àmbit industrial, per la 
seva banda, l’amplitud de registres va ser una mica superior, 
entre el màxim del 5,89% de la Ribera d’Ebre i el mínim del 
Solsonès, de -2,2%. 

Territorialment, les comarques que van presentar el 
2013 canvis en el seu valor afegit millors que la mitjana 
catalana (-0,48%), dibuixaven un mapa molt concentrat a 
l’extrem nord-est del país, amb una extensió vers Ponent, 
fins La Noguera i algunes comarques del sud, a l’entorn de 
l’Ebre. Es tracta, en ordre decreixent de les comarques de la 
Ribera d’Ebre (3,42%), la Segarra (1,31%), el Baix Empordà 
(0,86%), la Conca de Barberà  (0,79%), el Pla de l’Estany 
(0,23%), Osona (0,23%), l’Alt Camp (0,15%), la Noguera 
(0,11%), l’Alt Empordà (0,02%), la Terra Alta (-0,08%), el 
Bages (-0,13%), el Vallès Occidental (-0,23%), el Pallars 
Jussà (-0,24%), la Selva (-0,25%), el Baix Llobregat (-0,28%), 
el Vallès Oriental (-0,31%), la Garrotxa (-0,38%) i el Priorat 
(-0,46%). 

Un segon grup de 23 comarques, amb canvis en el 
seu PIB compresos entre la que més cau (l’Alta Ribagorça, 
amb un -2,89%) i la mitjana del conjunt català (-0,48%), 
està integrat per l’Alta Ribagorça (-2,89%), el Pallars Sobirà 
(-2,40%), les Garrigues (-2,02%), l’Alt Urgell (-1,97%), el 
Solsonès (-1,78%), el Baix Ebre (-1,49%), el Segrià (-1,20%), 
el Ripollès (-1,10%), l’Anoia (-1,00), el Gironès (-0,98%), el 
Baix Penedès (-0,85%), la Val d’Aran (-0,80%), el Pla d’Urgell 
(-0,79%), l’Alt Penedès (-0,77%), el Montsià (-0,75%), 
l’Urgell (-0,70%), el Garraf (-0,67%), el Baix Camp (-0,67%), 
el Barcelonès (-0,66%), el Maresme(-0,60%), la Cerdanya 
(-0,54%), el Berguedà (-0,54%) i el Tarragonès (-0,50%).
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Taula 2.10. Evolució del VAB pb per grans eixos territorials i sectors. 2007-2013
Taxes reals de variació interanual en %

Variació anual Mitjana del  període

Àmbit 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Sector Primari

Eix Metropolità -1,1 -2,1 -2,2 -9,2 5,6 -2,3 2,3 -1,3

Eix Gironí 0,9 1,2 5,1 -1,1 10,1 -4,7 4,3 2,3

Comarques Centrals 3,3 1,7 8,9 -1,0 7,9 1,4 4,0 3,7

Camp de Tarragona -2,5 -1,7 4,1 -9,0 9,1 -10,0 5,2 -0,7

Terres de l’Ebre 1,1 2,0 14,2 -8,2 10,4 -9,9 -0,1 1,4

Pla de Lleida -0,7 -0,7 6,1 2,7 9,5 -7,7 5,1 2,0

Comarques de Muntanya 1,2 1,8 5,4 0,5 5,4 3,0 3,2 2,9

Catalunya 0,2 0,2 6,4 -2,4 8,9 -5,5 3,7 1,6

Indústria

Eix Metropolità -0,1 -5,5 -12,6 7,2 -0,2 -0,8 0,7 -1,6

Eix Gironí 1,2 -3,7 -10,3 7,7 0,7 1,1 1,6 -0,3

Comarques Centrals 1,4 -3,7 -16,2 5,5 0,1 -0,4 0,8 -1,8

Camp de Tarragona 2,9 2,4 -11,7 7,3 0,6 1,6 1,3 0,6

Terres de l’Ebre -1,2 -6,7 -9,1 8,9 -4,8 1,9 3,4 -1,1

Pla de Lleida 0,8 -2,5 -9,2 5,9 -0,4 0,7 1,7 -0,5

Comarques de Muntanya 0,1 -1,1 -2,0 12,5 -3,8 1,3 3,0 1,4

Catalunya 0,4 -4,5 -12,4 7,1 -0,3 -0,2 1,0 -1,3

Construcció

Eix Metropolità 1,4 0,8 -4,9 -16,1 -9,2 -9,1 -6,8 -6,3

Eix Gironí 2,4 -0,6 -5,5 -18,7 -9,4 -8,1 -5,7 -6,5

Comarques Centrals 3,0 -4,0 -6,5 -16,4 -9,5 -11,1 -7,6 -7,4

Camp de Tarragona -0,7 -6,6 -9,1 -19,3 -9,4 -8,8 -6,6 -8,6

Terres de l’Ebre 0,5 -1,5 -8,8 -15,2 -9,6 -7,9 -7,3 -7,1

Pla de Lleida 5,0 2,9 -6,9 -16,3 -8,8 -9,5 -6,5 -5,7

Comarques de Muntanya 2,0 1,1 -8,3 -18,0 -8,3 -8,2 -6,9 -6,6

Catalunya 1,7 -0,5 -5,9 -16,9 -9,2 -9,1 -6,7 -6,7

Serveis

Eix Metropolità 4,1 1,4 -1,6 1,6 1,6 -0,1 -0,3 1,0

Eix Gironí 3,7 0,4 -2,0 1,9 1,6 -0,1 0,0 0,8

Comarques Centrals 4,2 1,2 -1,2 1,1 1,0 0,0 0,2 1,0

Camp de Tarragona 3,8 0,1 -2,0 1,7 1,6 0,3 -0,5 0,7

Terres de l’Ebre 5,0 0,2 -0,8 1,0 1,2 -0,6 -1,1 0,7

Pla de Lleida 4,8 1,5 -0,9 1,3 1,5 -0,3 -1,5 0,9

Comarques de Muntanya 2,9 0,9 -1,0 1,8 1,3 -0,1 -1,0 0,7

Catalunya 4,1 1,2 -1,6 1,6 1,6 0,0 -0,4 0,9

Total

Eix Metropolità 2,9 -0,3 -4,3 1,1 0,5 -0,8 -0,5 -0,2

Eix Gironí 3,0 -0,4 -3,7 -0,6 0,3 -1,0 -0,3 -0,4

Comarques Centrals 3,1 -1,2 -6,4 -0,5 -0,3 -1,4 -0,3 -1,0

Camp de Tarragona 2,9 -0,4 -5,1 0,1 0,4 -0,4 -0,5 -0,5

Terres de l’Ebre 1,9 -2,2 -3,0 0,8 -0,8 -1,4 0,1 -0,7

Pla de Lleida 3,7 0,9 -2,3 -0,6 0,8 -2,1 -0,8 -0,1

Comarques de Muntanya 2,4 0,8 -2,4 -1,5 -0,7 -1,1 -1,2 -0,5

Catalunya 2,9 -0,3 -4,3 0,6 0,4 -0,9 -0,5 -0,3

Per als anys 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 el creixement del VAB a Catalunya segons Comptes Econòmics Anuals de Catalunya d’Idescat és 2,9%, -0,2%, -4,2%, 
0,3% i 0,2% respectivament, diferència deguda a utilitzar com a base l’any 2000
Font: CatalunyaCaixa (2014)
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3. Consideracions finals

3.1. La demanda i l’oferta el 2013: senyals inequívoques 
del final de la segona recessió

El 2013 és un any de transició entre els pitjors estralls 
de la segona recessió (segona part del 2011 i tot el 2012) i la 
recuperació que, en el decurs dels primers mesos del 2014, 
sembla començar a apuntar-se. Així, la davallada del PIB 
català del -0,5% el 2013, una caiguda sensiblement menor 
que l’experimentada el 2012 (del -1,3), mostra un perfil 
trimestral molt específic, de forma que les davallades del 
darrer semestre del 2012 (del -1,5% per al tercer i el quart 
trimestre d’aquell any), es van començar a esmorteir en el 
decurs del 2013: amb davallades del -1,3%, -0,9% i -0,4%, 
mentre que en el quart trimestre del 2013 ja va canviar el 
signe i varen aparèixer els primers senyals de recuperació, 
amb un +0,4% interanual. Amb aquests registres, que 
semblen assenyalar el final de la crisi, el PIB català ha 
acumulat en termes reals una davallada, des del 2008, del 
-6,1%.

El perfil agregat de l’activitat reflecteix l’accentuació del 
comportament dels principals components de la demanda, 
amb una menor davallada de la demanda interna, i una 
moderada millora en l’aportació de la demanda neta exterior 
(saldo amb l’estranger i amb la resta d’Espanya). Aquest 
millor comportament no reflecteix l’empenta del sector 
exterior, sinó una davallada menys intensa de la demanda 
interna. Així, mentre aquesta es contreia molt intensament el 
2012 (d’un -3,4%), el 2013 la reducció fou menys important 
(un -3,0%). La demanda exterior començava a presentar 
símptomes d’esgotament. 

D’aquesta manera, la demanda interna va passar de 
restar -3,2 punts percentuals al canvi en el PIB del 2012 
als -2,7 punts del 2013, al temps que el saldo internacional 
dels intercanvis de béns i serveis va reduir la seva positiva 
contribució al creixement del PIB, des dels 2,7 punts 
percentuals del 2012 als 0,9 punts del 2013. Addicionalment, 
l’aportació dels intercanvis nets amb Espanya també ha 
millorat sensiblement el 2013, generant 1,3 punts al 
creixement del PIB (front els zero punts del 2011 i els -0,8 
del 2012). En suma, la contribució del sector exterior català 
al creixement del PIB  (intercanvis amb  Espanya i la resta 
del món) va ser, finalment, prou rellevant, amb 2,2 punts 
percentuals (des dels 2,9 punts del 2011 i els 1,9 punts del 
2012).

En l’àmbit de les principals macromagnituds de la 
demanda interna, la menor contracció agregada expressa 
la del consum privat i la inversió, mentre que el consum 
públic va accentuar la seva davallada el 2013. Així, aquest 
darrer aspecte de la demanda es va contreure d’un -3,5% el 

2013, una davallada encara més important que les ja prou 
notables del 2011 i 2012 (-2,4% i -1,5%, respectivament), 
reflex dels intensos ajustos fiscals exigits per la reducció 
del dèficit públic. En canvi, el consum de les llars, tot i 
continuar veient-se afectat pel deteriorament del mercat 
de treball, va contreure’s d’un -2,2% (front caigudes menys 
intenses el 2010, del -0,2%, i les davallades més importants 
del -2,0% i -3,2% el 2011 i 2012). Finalment, la inversió 
va continuar amb el seu perfil negatiu, tot i que moderant 
la seva contracció. Aquesta menor davallada ha estat més 
perceptible en la inversió en béns d’equipament i material 
de transport i altres actius, amb una caiguda de -2,4% el 
2013, per sota de les contraccions del -4,2% del 2011 i 
2012. En canvi, en l’àmbit de la formació bruta de capital 
fix en construcció, tot i que també s’observa una menor 
reducció, la caiguda va ser d’un elevat -7,5% el 2013, tot i 
que menor que les contraccions de -10,7% del 2011 i 2012.

En l’àmbit de l’oferta, la reducció agregada del PIB 
reflecteix, a banda del comportament del primari (d’un 
+3,7%,9 després del -5,5% del 2012), la millora del sector 
energètic i industrial (+1,0%, des del -0,2% del 2011 i 
2012) i la menor contracció de la construcció que, tot i la 
seva important caiguda, del -6,7%, redueix sensiblement la 
seva pèrdua (d’un -9,1% el 2012), ja que els serveis varen 
presentar pitjors registres. Així, front l’augment del terciari el 
2010 i 2011 (de l’1,6% els dos anys), el 2012 va contemplar 
una certa millora, amb una caiguda nul·la, que no es va 
confirmar el 2013 (-0,4%).

Pel que fa al primari, el canvi en el seu VAB entre el 
2012 i el 2013 reflecteix, com sempre, el del component 
agrícola que, amb un pes sobre el VAB del sector del 52,7% 
el 2012, va avançar d’un 6,8% el 2013. El sector ramader, 
en canvi, amb un pes del 41,9% del VAB del primari el 2012, 
va experimentar una davallada del -0,3%, a l’igual que el 
subsector forestal (2,6% del VAB del primari el 2012), amb 
un -1,2%, mentre la pesca millorava sensiblement (+9,1%).

La indústria i l’energia, d’altra banda, ha mostrat un 
augment de l’1,0%, el que significa un avenç respecte a 
la taxa de l’any precedent, que fou del -0,2%, i un millor 
comportament que el del conjunt del període 2000-201210 
(amb un creixement mitjà anual del -0,6%). Aquest avenç 
reflecteix comportaments força similars entre les branques 
que integren aquest agregat, en especial dins de les distintes 
indústries, però també entre les produccions industrials i les 
d’energia, extractives, aigua i gas. Aquestes darreres, van 

9 Per a aquest sector, el creixement comarcal de la branca rama-
dera és una primera aproximació, a partir de les dades dels censos 
comarcals del 2012 i els creixements de les produccions en l’àmbit 
provincial.
10 Aquesta estimació està elaborada utilitzant l’any 2000 com a 
base per al càlcul del VAB, per aquest motiu hi ha lleugeres dis-
crepàncies de decimals en la sèrie històrica en les taxes dels grans 
agregats sectorials i de VAB total.
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avançar d’un 2,5%, mentre que les produccions típicament 
industrials, amb la resta del VAB sectorial i que és el que 
determina l’agregat final, van créixer de forma similar, d’un 
0,8%. 

La construcció va continuar caient el 2013 (d’un -6,7%), 
tot i que menys que el -9,1 del 2012, fet que ha situat la 
producció neta nova en termes reals d’un 57,3%, per sota 
els registres del 2007. Els resultats del 2013 reflecteixen 
la continuïtat de la intensa contracció de la construcció 
residencial (d’un -7,1%), mentre que l’obra pública (-11,7%), 
l’obra civil empresarial (-7,4%) i la rehabilitació (-2,8%) 
acaben d’explicar la negativa trajectòria del sector. 

Finalment, el terciari va presentar el 2013 un retrocés 
del -0,4%, uns registres pitjors que l’avanç nul del 2012, 
fet que ha situat l’evolució del terciari des del 2007 en 
el 2,4% acumulat. En l’àmbit dels serveis privats, el que 
presentà l’avenç més gran fou l’hoteleria, amb un VAB 
que es va incrementar d’un 1,7% en termes reals. Aquest 
increment reflecteix la bona dinàmica turística, en especial, 
la internacional, amb un augment de les pernoctacions 
hoteleres de l’1,8% el 2013, assolint un total de 49,3 
milions, un registre relatiu i absolut superior al del 2012, 
quan es varen incrementar d’un 0,4% i se situaren en les 
48,4 milions. D’altra banda, el comerç, amb més d’un 19% 
del total del VAB terciari va decréixer (d’un -0,7%), en línia 
amb la caiguda de les vendes en grans superfícies, que varen 
mostrar una contracció del -4,8% en termes corrents (d’un 
-6,0% de l’any anterior). També varen reduir el seu VAB els 
serveis personals i altres serveis (-1,2%), la intermediació 
financera (-2,9%) i els transport i l’emmagatzematge 
(-1,7%). En l’àmbit dels serveis col·lectius, les tres branques 
varen reduir-se, amb pèrdues menors al subsector de la 
sanitat i serveis socials (-0,5%) i més importants a l’educació 
(-1,8%) i l’administració pública (-2,0%).

3.2. La millora industrial situa Girona com la demarcació 
amb la menor caiguda del VAB el 2013 (-0,27%)

En l’àmbit de les demarcacions, la davallada de 
Girona (-0,27%) fou menor a la mitjana catalana, mentre 
Tarragona segueix a continuació, amb una davallada una 
mica més elevada (-0,38%). Per la seva banda, Barcelona 
es va contreure pràcticament com la mitjana catalana, 
d’un -0,48%, i en darrer lloc, apareix Lleida (-0,95%), tot i 
que també comparteix amb la resta de demarcacions una 
contracció de l’activitat força inferior a la del 2012 (del 
-1,85%). Sectorialment, l’increment del VAB primari en 
el conjunt del país (+3,70% en el decurs del 2013), que 
fou sensiblement millor que la davallada del 2012 (del 
-5,50%), expressà els moderats augments a Tarragona (de 
l’1,71%, tot i que molt millor que la davallada del -9,93% 
del 2012), mentre que Barcelona (3,17%), Girona (4,35%) i 

Lleida (4,84%) varen registrar augments força superiors als 
tarragonins i, en especial, molt allunyats de les pèrdues del 
2012 (del -6,33%, -4,46% i -0,22%, respectivament).

En l’àmbit industrial, els registres positius del 2013 
oscil·len entre el 0,73% de la demarcació de Barcelona i 
l’1,91% de Tarragona. D’altra banda, Lleida va presentar 
un registre una mica més baix que el de Barcelona, amb 
un 1,63%, però superior a la mitjana catalana (0,98%), 
mentre que Girona se situa immediatament a continuació, 
amb un 1,54%. Una part d’aquest diferencial d’avenços 
de la indústria a les diferents demarcacions s’explica pel 
distint comportament de la branca de productes energètics 
i extractius i de la resta de sectors industrials. Així, els 
primers avançaren la seva activitat el 2013 d’un 2,46%, 
mentre que els estrictament manufacturers mostraren 
un creixement del 0,78%. D’aquesta manera, Tarragona 
mostra un biaix molt marcat vers aquestes produccions 
energètiques (amb un 36,2% del VAB pb de la indústria el 
2012), amb un pes sensiblement superior al de Barcelona, 
Girona i Lleida (amb aportacions del 8,3%, 11,4% i 9,8%, 
respectivament). Addicionalment a les diferències de pesos, 
cal sumar-hi els distints ritmes de creixement de les diverses 
fonts energètiques, de forma que el 2013 l’augment del 
VAB energètic va oscil·lar, al voltant de la mitjana catalana 
(2,46%), de forma prou intensa entre l’1,19% de Barcelona i 
el valor, força més elevat, de Lleida (6,17%), mentre Girona 
i Tarragona prenien valors intermedis (amb un 6,03% 
i 3,16%, respectivament). Pel que fa estrictament a les 
produccions manufactureres, les diferents demarcacions 
han presentat increments més concentrats a l’entorn de la 
mitjana catalana (del 0,78%). La que menys creix, Barcelona, 
va mostrar un avenç del 0,69%, mentre que Tarragona, la 
demarcació que més creix, va avançar d’un 1,20%. En valors 
intermedis es col·loquen Lleida i Girona, amb un 1,13% i un 
0,97%, respectivament. 

Pel que fa a la construcció, totes les demarcacions 
varen presentar davallades d’importància, amb oscil·lacions 
modestes respecte de la mitjana catalana (-6,70%). Així, 
les contraccions de Girona i de Lleida (-5,77% i -6,56%) 
són només marginalment inferiors a les de Tarragona, amb 
un -6,75, i Barcelona, amb un -6,93%, situació que millora 
només en part les contraccions de l’any anterior.

Finalment, la modesta contracció del VAB dels serveis a 
Catalunya (-0,37%) el 2013, reflecteix la mitjana ponderada 
de pèrdues suaus a les diferents demarcacions: a Barcelona 
un retrocés del -0,47%, un -0,03% a Girona, i -1,54% i 
-0,61% a Lleida i Tarragona. Els dos grans sectors que 
componen els serveis, els col·lectius i els serveis privats, han 
seguit el 2013 trajectòries diferents. En efecte, mentre els 
primers, que incorporen l’educació, la salut i l’administració 
pública, varen accentuar la seva contracció, fins una 
davallada pel conjunt català del -1,34% (front el -0,74% 
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del 2012), els serveis privats varen mostrar una davallada 
molt propera a zero (de -0,14%, a comparar amb el 0,12% 
del 2012). En l’àmbit dels serveis privats, només Girona va 
mostrar un lleuger augment (0,84%), mentre que Barcelona 
(-0,16%) i Tarragona (-0,27%) se situaven a l’entorn de la 
mitjana catalana i Lleida (-1,27%) tancava la relació. Pel que 
fa als serveis col·lectius, Barcelona amb un -0,92% i Girona 
amb un -3,16%, respectivament, mostren el millor i pitjor 
registre, mentre Tarragona i Lleida amb un -1,74 i un -2,28% 
se situen a la franja mitjana.

3.3. Àmplia dispersió en els registres per grans eixos 
territorials, amb caigudes del  -1,2% a les Comarques de 
Muntanya i creixements nuls a les Terres de l’Ebre

En l’àmbit dels grans eixos territorials del país, les 
diferències són relativament notables, entre la caiguda 
més intensa de les Comarques de Muntanya (-1,21%)  i el 
lleuger augment de les Terres de l’Ebre (+0,06%). Pel que fa 
a aquestes darreres, els registres del 2013 reflecteixen, en 
especial, el fort avenç de les produccions industrials (amb un 
pes del 33,3% del total el 2012), que varen augmentar d’un 
3,43%, un increment bastant superior al modest augment 
català, del 0,98%, impulsades per la fortalesa energètica 
(+6,35%), ja que les produccions manufactureres (+0,41%) 
avançaren sensiblement menys. En canvi, la resta de sectors 
van restar avenç al VAB agregat. Aquest és el cas dels serveis 
que, amb un 48,8% del total del VAB d’aquestes comarques, 
van caure d’un -1,06%, força per sobre de la davallada 
mitjana de Catalunya, del -0,37%. Igualment, el primari 
(amb un pes del 10,3% del VAB d’aquestes comarques el 
2012) ha presentat resultats força més negatius que els de 
Catalunya, amb una davallada del -0,10% front l’augment 
del 3,70% del conjunt del país. Finalment, la construcció, 
amb un pes del 7,6% del VAB total, retrocedia intensament, 
d’un -7,33%, també per sobre del -6,70% de Catalunya.

Pel que fa a les Comarques de Muntanya, la contracció 
del -1,21% expressa, en especial, la dels serveis que, amb 
un 67,9% del VAB d’aquestes comarques, van presentar una 
caiguda del -1,01%, força superior al -0,37% català, mentre 
que la construcció (amb un 15,2% del total), decreixia d’un 
-6,88%, en línia amb el -6,70% de Catalunya. D’altra banda, 
la indústria (amb un pes del 10,3% del VAB el 2012) va 
augmentar d’un 2,98% (per sobre el 0,98% mitjà català). 
Finalment, el primari, amb un pes del 6,5% del VAB total, 
creixia lleugerament per sota la mitjana catalana (d’un 
3,22% a comparar amb el 3,70% de Catalunya).

A la caiguda de les Comarques de Muntanya segueix la 
del Pla de Lleida (-0,84%), una contracció també per sobre 
la mitjana de Catalunya (-0,48%). Els seus pitjors resultats 
reflecteixen, en especial, el pitjor comportament dels 
serveis que, amb un 64,6% del VAB d’aquestes comarques 

el 2012, van caure d’un -1,50% (per sobre el -0,37% català), 
mentre que la indústria (amb un 14,1% del total) creixia 
lleugerament d’un 1,66%, més que el 0,98% de mitjana 
del país. D’altra banda, el primari (amb un pes de l’11,0% 
del VAB d’aquestes comarques el 2012) va augmentar d’un 
5,06% (3,70% pel conjunt català) i la construcció (amb un 
pes del 10,3% del VAB), queia d’un -6,49%, en línia amb la 
davallada mitjana catalana (-6,70%).

Amb contraccions menors, i ja en línia amb la caiguda 
mitjana del -0,48% català, se situen els registres de 
l’Eix Metropolità i del Camp de Tarragona, ambdós eixos 
amb contraccions idèntiques, de -0,50%. En el cas de les 
comarques metropolitanes de Barcelona, la seva caiguda 
reflecteix, en especial, els resultats dels serveis, que, amb 
un 73,1% del total del VAB de l’eix el 2012, van decréixer 
a una taxa del -0,34% (-0,37% a Catalunya), mentre que la 
indústria (amb un 20,7% del total) creixia lleugerament, amb 
un avenç del 0,71%, (front el 0,98% català). La construcció 
(amb un pes del 6,0% del VAB d’aquestes comarques el 2012) 
va caure d’un -6,83% (-6,70% a Catalunya). Finalment, el 
primari amb un pes de només el 0,3% del VAB total, creixia 
d’un 2,26% (a comparar amb el 3,70% de Catalunya). 
Aquesta dinàmica és similar a la del Camp de Tarragona, on 
els serveis van caure d’un -0,51% (més que el -0,37% de 
Catalunya), mentre que la indústria (amb un 23,8% del VAB) 
creixia d’un 1,28% (0,98% de mitjana pel conjunt del país). 
Per la seva banda, la construcció (amb un pes del 8,4% del 
VAB d’aquestes comarques el 2012) va perdre un -6,60% 
(-6,70% a Catalunya). Finalment, el primari, amb un pes de 
només l’1,74% del VAB, creixia d’un 5,17%, molt per sobre 
del 3,70% català.

Finalment, amb pèrdues del VAB menors destaquen 
les de l’Eix Gironí (-0,26%) i les de les comarques centrals 
(-0,27%). En l’àmbit gironí, la modesta pèrdua del 2013 
també reflecteix, com arreu de Catalunya, la dels serveis, 
que, amb un 69,2% del total del VAB de l’eix el 2012, van 
decréixer a una taxa del -0,03%, un registre una mica millor 
que el -0,37% de Catalunya, mentre que la indústria (amb 
un 16,7% del VAB total) creixia lleugerament (d’un 1,56%, 
front el 0,98% català). D’altra banda, la construcció (amb un 
pes de l’11,0% del VAB d’aquestes comarques el 2012) va 
caure d’un -5,69% (-6,70% a la mitjana catalana). Per últim, 
el primari, amb un pes de només el 3,1% del total, creixia 
d’un 4,35% (3,70% a Catalunya).

Per la seva banda, les Comarques Centrals varen 
presentar el 2013 una disminució del VAB del -0,27%, 
Aquests resultats reflecteixen els assolits pels serveis, que, 
amb un 54,1% del VAB de l’eix el 2012, van augmentar molt 
modestament, a una taxa del 0,20%, un registre força millor 
que la davallada del -0,37% de Catalunya, mentre que la 
indústria (amb un 30,3% del VAB), creixia lleugerament (un 
0,83%, front el 0,98% de mitjana del país). La construcció 
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(amb un pes del 10,8% del VAB d’aquestes comarques el 
2012) va caure d’un -7,60% (a comparar amb el -6,70% 
català). Finalment, el primari, amb només el 4,7% del VAB 
agregat, creixia d’un 3,96% (3,70% a Catalunya).

3.4. El 2013, un mapa de retrocessos del VAB comarcal 
menor que s’estén des de l’extrem nord-est del país, 
amb una extensió vers Ponent, fins La Noguera, i algunes 
comarques del sud, a l’entorn de l’Ebre

Finalment, en l’àmbit comarcal, les comarques que van 
presentar el 2013 un augment del seu valor afegit superior 
a la mitjana catalana (-0,48%), dibuixaven un mapa molt 
concentrat a l’extrem nord-est del país, amb una extensió 
vers Ponent, fins La Noguera i algunes comarques del sud, 
a l’entorn de l’Ebre. Es tracta, en ordre decreixent, de les 
comarques de la Ribera d’Ebre (3,42%), la Segarra (1,31%), 
el Baix Empordà (0,86%), la Conca de Barberà (0,79%), el 

Pla de l’Estany (0,23%) Osona (0,23%), l’Alt Camp (0,15%), 
la Noguera (0,11%), l’Alt Empordà (0,02%), la Terra Alta 
(-0,08%), el Bages (-0,13%), el Vallès Occidental (-0,23%), 
el Pallars Jussà (-0,24%), la Selva (-0,25%), el Baix Llobregat 
(-0,28%), el Vallès Oriental (-0,31%), la Garrotxa (-0,38%) i 
el Priorat (-0,46%). A aquest conjunt, cal sumar-hi un segon 
grup de 23 comarques, amb canvis en el seu PIB compresos 
entre la que més cau  (  amb un -2,89%) i la 
mitjana del conjunt català (-0,48%), que està integrat per l’Alta 
Ribagorça (-2,89%), el Pallars Sobirà (-2,40%), les Garrigues  
(-2,02%), l’Alt Urgell (-1,97%), el Solsonès (-1,78%), el Baix 
Ebre (-1,49%), el Segrià (-1,20%), el Ripollès (-1,10%), 
l’Anoia (-1,00), el Gironès (-0,98%), el Baix Penedès  
(-0,85%), la Val d’Aran (-0,80%), el Pla d’Urgell (-0,79%), l’Alt 
Penedès (-0,77%), el Montsià (-0,75%), l’Urgell (-0,70%), el 
Garraf (-0,67%), el Baix Camp (-0,67%), el Barcelonès (-0,66%), 
el Maresme (-0,60%), la Cerdanya (-0,54%), el Berguedà  
(-0,54%) i el Tarragonès (-0,50%).

 l’Alta Ribagorça
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Alt Camp

El 2013, l’activitat a l’Alt Camp va avançar d’un 0,15% 
(davant el -0,66% del 2012), un registre sensiblement 
millor que el de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 
2013 reflecteixen la caiguda de la construcció (-5,63%) 
i els serveis (-1,13%), que varen ser compensades per les 
millores del primari (9,55%) i la indústria (2,26%). Amb 
aquesta augment, el canvi acumulat a la crisi 2007-13 situa 
la reducció del VAB comarcal en el -5,67%, lleugerament 
millor que la mitjana catalana (del -4,92%), reflectint la 
forta contracció de la construcció (-40,93%) i canvis de 
menor entitat a la resta de sectors (d’un 12,21% al primari, 
del -6,95% a la indústria i de l’1,79% dels serveis). El 2013, 
el primari va augmentar amb força pels bons registres de 
l’agricultura (12,24%), impulsada pel vi i subproductes 
(augment del 16,91%), mentre la ramaderia (1,49%) també 
va contribuir al creixement agregat, amb augments en el 
porquí (4,70%) i en el vaquí (1,4%). La producció industrial 
va créixer per la combinació de positius registres tant a les 
manufactures (2,18%) com a l’energia (4,80%). La millora 
de les produccions manufactureres expressa la favorable 
evolució de la química (2,53%) i el paper i arts gràfiques 
(3,72%), mentre que la metal·lúrgia i productes metàl·lics 
va retrocedir d’un -1,52%. En aquest context, els afiliats a 
la indústria augmentaren d’un 0,19% el 2013. L’accentuació 
en la caiguda de la construcció (-5,63%, davant el -4,87% 
del 2012), reflecteix la dinàmica del sector residencial, on 
els habitatges en construcció van caure a ritmes del -7,0%, 
mentre que els iniciats augmentaven intensament, d’un 
50,0% (tot i que els valors absoluts són molt baixos: de 16 
a 24 entre el 2012 i el 2013). A aquesta davallada s’hi va 
sumar la de l’obra pública (-13,16%), de forma que el mercat 
de treball es va reduir novament (els afiliats al règim general 
i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren un -11,63% el 
2013. Finalment, la davallada als serveis va ser conseqüència 
de la combinació de caigudes en els privats (-1,06%) i en els 
públics (-1,31%). Així, el comerç, que aporta prop del 24,51% 
del VAB terciari, va reduir el seu VAB del -0,71%, mentre que 
el sector d’altres serveis a empreses (21,89% de pes) es va 
contreure de -0,94%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la 
branca de serveis van reduir-se del -2,33% el 2013, amb un 
augment de l’atur registrat en aquesta branca del 174,6%. 
En el seu conjunt, els afiliats al règim general i d’autònoms 
de la Seguretat Social varen caure d’un -2,19% el 2013, amb 
un augment de l’atur registrat del 166,4% entre el 2007 i el 
2013, per sobre la mitjana catalana (augment del 148,55%).

4. Anàlisi comarcal
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Alt Empordà

El PIB de l’economia de l’Alt Empordà va augmentar d’un 
0,02% el 2013 (davant el -1,12% del 2012), un augment molt 
suau, encara que força millor que el descens de Catalunya 
(-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen la caiguda de 
la construcció (-4,42%) i els serveis (-0,11%), i les millores 
del primari (7,24%) i la indústria (1,77%). Amb aquesta 
estabilització, el canvi de la crisi 2007-13 situa la reducció 
del VAB comarcal en el -5,79%, uns registres pitjors que la 
mitjana catalana, del -4,92%, reflex de la forta contracció de 
la construcció (-40,23%) i la indústria (-3,06%), i augments 
al primari (12,94%) i els serveis (0,62%). El 2013, el primari 
va millorar per l’expansió de les produccions agrícoles 
(11,94%), impulsades al seu torn pels cereals (un 23,41%), 
mentre que la ramaderia creixia a ritmes inferiors (0,52%), 
per la millora del porquí (4,53%) i la davallada del vaquí 
(-3,75%). La producció industrial va avançar per l’efecte 
combinat de la suau millora de les manufactures (0,31%), i la 
forta expansió de l’energia (7,66%). La modesta recuperació 
de les produccions manufactureres expressa la millora de 
la fusta i el suro (amb un creixement del 0,49% i amb un 
pes el 2012 sobre les manufactures del 18,0%), ja que tant 
l’alimentació (-1,54%) com l’equipament elèctric i electrònic 
(-3,13%) varen retrocedir. Amb aquesta dinàmica, els afiliats 
al sector industrial van caure d’un -1,67% el 2013, malgrat 
la davallada de l’atur registrat ha crescut d’un 129,2%. El 
manteniment de la davallada de la construcció (-4,42% el 
2013, davant el -4,26% del 2012), reflecteix, en particular, 
la dinàmica residencial, on continua la contracció dels 
habitatges en construcció i dels acabats (que varen caure 
a ritmes del -8,7% i -27,5%, respectivament). A aquesta 
davallada s’hi va sumar la de l’obra pública (-8,26%), de 
forma que el mercat de treball es va reduir novament 
(els afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat 
Social caigueren de -7,79% el 2013, mentre que l’atur 
registrat entre el 2007 i el 2013 ha augmentat d’un 259,5%. 
Finalment, la davallada als serveis va ser conseqüència de la 
caiguda dels serveis col·lectius (-3,47%), ja que els privats 
avançaren moderadament (0,59%). En aquest context, el 
comerç, que aporta prop del 26,24% del VAB terciari, va 
presentar un contracció del -0,45%, mentre que l’hostaleria 
(22,25% de pes), en canvi, va augmentar d’un notable 3,38%. 
Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de serveis van 
reduir-se moderadament el 2013, d’un -0,79%, mentre que 
l’augment de l’atur registrat procedent d’ocupació anterior 
en aquesta branca es va situar en el 160,70%. En el seu 
conjunt, els afiliats al règim general i d’autònoms de la 
Seguretat Social varen caure del -1,68% el 2013, amb un 
augment de l’atur registrat del 183,7% entre el 2007 i el 
2013, un increment força superior al català (augment del 
148,55%).
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Alt Penedès

L’Alt Penedès va presentar el 2013 una davallada del PIB del 
-0,77% (davant el -0,87% del 2012), més que els registres 
del conjunt de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 
reflecteixen la caiguda de la construcció (-7,47%) i els serveis 
(-2,10%), només parcialment compensada pels augments 
del primari (9,40%) i la indústria (1,88%). Amb aquesta 
nova contracció, el canvi acumulat a la crisi 2007-13 situa 
la reducció del VAB comarcal en el -7,12%, una xifra força 
superior a la davallada mitjana de Catalunya, del -4,92%. 
Aquest pitjor resultat reflecteix la forta contracció de la 
construcció (-50,14%) i canvis de menor entitat a la resta de 
sectors (del 3,20% al primari, del -2,87% a la indústria i del 
2,45% als serveis). El 2013, el primari va avançar fortament 
per l’intens impuls de l’agricultura (10,89%), empentada 
pel fort avenç del vi i subproductes (12,44%), mentre que 
la ramaderia (-2,69%) va restar creixement al primari, amb 
les produccions d’aviram caient d’un -0,27%. La producció 
industrial va millorar com a resultat de l’avenç de les 
manufactures (1,91%), i d’una contribució també positiva 
de l’energia i extractives (0,60%). En l’àmbit manufacturer, 
l’increment agregat reflecteix els resultats de l’alimentació 
(un 3,53%) i de la indústria química (1,97%), mentre que la 
metal·lúrgia i els productes metàl·lics queien d’un -1,55%. 
En aquest context, els afiliats al sector industrial van 
caure d’un -3,58% el 2013, mentre que l’atur registrat del 
sector ha crescut d’un 80,8%. La continuïtat de la caiguda 
de la construcció (-7,47%, davant el -10,58% del 2012) 
reflecteix, en particular, la dinàmica del sector residencial, 
on els habitatges en construcció i els iniciats varen tornar 
a retrocedir el 2013, a ritmes del -8,3% i del -66,27%, 
respectivament. A aquesta davallada s’hi va sumar la d’obra 
pública (-10,08%), de forma que el mercat de treball es va 
reduir novament (els afiliats al règim general i d’autònoms 
de la Seguretat Social caigueren del -9,10% el 2013, mentre 
que l’atur registrat entre el 2007 i el 2013 acumula un 
extraordinari augment del 338,1%. Finalment, la davallada 
als serveis va ser conseqüència de la caiguda dels serveis 
privats (-2,34%) i, també, dels públics (-1,14%). En aquest 
ordre d’idees, el comerç, que aporta prop del 26,46% del 
VAB terciari, es va contreure d’un -1,52%, mentre que el 
sector d’altres serveis a empreses (20,72% del pes) també 
va caure (d’un -1,18%). Amb aquesta dinàmica productiva, 
els afiliats a la branca de serveis van reduir-se un -9,20% 
el 2013, amb un augment acumulat el 2007-13 de l’atur 
registrat procedent d’ocupació anterior en aquesta branca 
del 208,39%. En el seu conjunt, els afiliats al règim general 
i d’autònoms de la Seguretat Social varen caure del -7,23% 
el 2013, amb un intens creixement de l’atur registrat a la 
comarca entre el 2007 i el 2013 del 189,8%, força per sobre 
la mitjana catalana (augment del 148,55%).
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Alt Urgell

El 2013, el PIB de l’Alt Urgell va davallar d’un -1,97% 
(davant el -0,90% del 2012), una caiguda sensiblement 
més intensa que la de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 
2013 reflecteixen uns bons resultats industrials (2,32%) 
i del primari (1,22) i la caiguda de la resta de sectors: 
construcció (-7,65%) i serveis (-2,12%). Amb aquesta nova 
pèrdua, el canvi total de la crisi 2007-13 situa la reducció del 
VAB comarcal en el -6,55%, superior a la mitjana catalana 
(-4,92%), reflex de la forta contracció de la construcció 
(-38,26%) i canvis de menor entitat a la resta de sectors (del 
13,81% al primari, del -1,78% a la indústria i del -0,68% als 
serveis). El 2013, el primari va augmentar, tot i la contracció 
de l’agricultura (-3,83%), arrossegada per la caiguda de 
cereals (d’un -9,42%), pel creixement de la ramaderia 
(1,99%), recolzada en les produccions de llet (6,81%), ja 
que el vaquí va caure d’un -0,20%. La producció industrial 
va millorar com a resultat d’alces a les manufactures 
(1,40%) i, en especial, a l’energia (7,28%). L’augment de les 
manufactureres expressa la millora del sector alimentació, 
begudes i tabac (2,82%), que compensa les reduccions de 
la fusta i el suro (-0,50%) i de la metal·lúrgia i productes 
metàl·lics (-0,82%). En aquest context, els afiliats al sector 
industrial van augmentar d’un 0,36% el 2013, mentre que 
l’atur registrat del sector ha crescut d’un 85,1%. L’accentuació 
de la caiguda de la construcció (-7,65%, davant el -6,00% 
del 2012), reflecteix, en particular, la negativa dinàmica 
residencial, on els habitatges en construcció i els iniciats 
van caure a ritmes del -33,3% i -60,00%, respectivament. A 
aquesta davallada s’hi va sumar la d’obra pública (-12,24%), 
de forma que el mercat de treball es va reduir novament (els 
afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat Social 
caigueren del -13,19% el 2013, mentre que l’atur registrat 
augmentà, entre el 2007 i el 2013, d’un 378,6%. Finalment, 
la davallada als serveis va ser conseqüència de la caiguda 
dels serveis privats (-1,63%) i, en especial, dels públics 
(-3,39%). Així, la branca d’hostaleria, que aporta prop 
del 19,61% del VAB terciari, es va contreure d’un -0,82%, 
mentre que el sector del comerç (18,47% de pes) encara es 
va reduir més intensament (-3,29%). Amb aquesta dinàmica 
productiva, els afiliats a la branca de serveis van reduir-se 
del -3,32% el 2013, fet que ha situat l’augment de l’atur 
registrat procedent d’ocupació anterior en aquesta branca, 
entre el 2007 i el 2013, en el 176,37%. En el seu conjunt, 
els afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat 
Social varen caure d’un -3,63% el 2013, amb un increment 
de l’atur registrat d’un 193,4% entre el 2007 i el 2013, per 
sobre l’augment català (del 148,55%).
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Alta Ribagorça

El PIB de l’economia de l’Alta Ribagorça va reduir-se d’un 
-2,89% el 2013 (davant el -3,04% del 2012), una caiguda 
sensiblement superior a la registrada per Catalunya (-0,48%). 
Els resultats del 2013 reflecteixen la caiguda generalitzada 
de tots el sectors, llevat de la indústria (1,10%), amb especial 
incidència de la construcció (-9,93%), i registres de pèrdua 
menors al primari (-0,38%) i els serveis (-1,67%). Amb 
aquesta nova contracció, el canvi acumulat a la crisi 2007-
13 situa la reducció del VAB comarcal en el -10,70%, una 
pèrdua que pràcticament duplica la mitjana catalana (del 
-4,92%), reflex de la forta contracció de la construcció 
(-36,97%), amb canvis de menor entitat al primari (6,37%) 
i els serveis (-5,02%), i important increment de la indústria 
(18,52%). El 2013, el primari va caure impulsat pels 
negatius registres forestals (una branca que pesava d’un 
29,3% el 2012 i cau del -5,28%), mentre que la ramaderia 
creixia (0,96%) per la millora del vaquí (una branca que 
pesa el 78% de la ramaderia i va augmentar d’un 2,96%), 
tot i que van actuar en contra altres productes ramaders, 
que varen caure d’un -3,34%. Aquests resultats negatius no 
varen poder ser compensats per la millora de l’agricultura 
(4,31%). La producció industrial va millorar, tot i la caiguda 
de les manufactures (-1,09%), pel bon comportament 
de l’energia (2,83%). La davallada de les produccions 
manufactureres expressa la caiguda del sector alimentació, 
begudes i tabac (-2,11%) i de la fusta i el suro (-0,18%). 
En aquest context, els afiliats al sector industrial van caure 
d’un -11,57% el 2013, mentre que l’atur registrat del sector 
va créixer d’un 833,3%. L’accentuació en la caiguda de la 
construcció (-9,93%, davant el -9,62% del 2012), reflecteix, 
en particular, la dinàmica del sector residencial, on els 
habitatges en construcció i els iniciats van caure a ritmes 
del -62,5% i -50,00%, respectivament. A aquesta davallada 
s’hi va sumar la d’obra pública (-13,60%), de forma que 
el mercat de treball es va ajustar novament (els afiliats al 
règim general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren 
del -14,60% el 2013, mentre que l’atur registrat entre el 
2007 i el 2013 ha augmentat d’un extraordinari 698,1%). 
Finalment, la davallada als serveis va ser conseqüència de la 
caiguda tant dels privats (-1,44%) com dels públics (-2,50%). 
En aquest ordre d’idees, la branca d’hostaleria, que aporta 
prop del 29,17% del VAB terciari, va presentar un decrement 
del -2,51%, mentre que el sector d’altres serveis a empreses 
(14,42% del pes) es va contreure un -1,13%. Amb aquesta 
dinàmica, els afiliats a la branca de serveis van reduir-se d’un 
-2,00% el 2013, mentre que l’augment de l’atur registrat 
procedent d’ocupació anterior en aquesta branca entre el 
2007 i el 2013 ha assolit un 242,27%. En el seu conjunt, els 
afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat Social 
varen caure del -4,38% el 2013, amb un augment de l’atur 
registrat del 333,6% entre el 2007 i el 2013, registre molt 
superior al català (augment del 148,55%).
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Anoia

A l’Anoia, el PIB del 2013 va caure d’un -1,00% (davant el 
-1,57% del 2012), una caiguda superior als registres mitjans 
de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen la 
davallada de la construcció (-7,54%) i els serveis (-0,72%) i 
els avenços del primari (7,33%) i la indústria (0,12%). Amb 
aquesta caiguda, el canvi total de la crisi 2007-13 situa la 
reducció del VAB comarcal en el -12,51%, una contracció 
força superior a la mitjana catalana (-4,92%), reflex de la 
forta contracció de la construcció (-46,66%) i de la indústria 
(-18,19%), que no varen poder ser compensats per la millora 
del primari (24,61%) i els serveis (2,21%). El 2013, el primari 
va créixer impulsat pels bons resultats de l’agricultura 
(10,10%), empentada pels cereals (4,59%) i el vi (24,04%), 
sectors als que va ajudar la ramaderia (2,05%), amb 
contracció en el vaquí (-6,89%) i millora en el porquí (5,04%). 
La producció industrial va expandir-se moderadament pel 
bon comportament de l’energia, extractives i aigua (6,47%), 
tot i la caiguda de les manufactures (-0,30%). La davallada 
de les produccions manufactureres expressa la caiguda del 
tèxtil, confecció, cuir i calçat (d’un -1,73%) i de la metal·lúrgia 
i productes metàl·lics (-0,65%), mentre la química va millorar 
(2,50%). En aquest context, els afiliats al sector industrial 
van caure d’un -3,19% el 2013, mentre que l’atur registrat 
del sector ha crescut d’un 32,5%. La continuïtat de les 
pèrdues de VAB a la construcció (-7,54%, davant el -9,98% 
del 2012), reflecteix, en particular, la dinàmica del sector 
residencial, on els habitatges en construcció i els iniciats 
van caure a ritmes del -53,6% i -38,89%, respectivament. A 
aquesta davallada s’hi va sumar la d’obra pública (-11,03%), 
de forma que el mercat de treball es va reduir novament (els 
afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat Social 
caigueren del -17,84% el 2013, mentre que l’atur registrat 
entre el 2007 i el 2013 ha experimentat un extraordinari 
augment, del 296,9%. Finalment, la davallada als serveis va 
ser la resultant de caigudes tant dels serveis privats (-0,64%) 
com dels públics (-1,00%). En l’àmbit dels primers, la branca 
d’altres serveis a empreses, que aporta prop del 24,90% del 
VAB terciari, va avançar moderadament (0,38%), mentre 
que el sector del comerç (23,81% del pes) es va contreure 
del -0,78%. Amb aquesta dinàmica productiva, els afiliats 
a la branca de serveis van reduir-se d’un -1,41% el 2013, 
amb un augment de l’atur registrat en aquesta branca del 
199,87%. En el seu conjunt, els afiliats al règim general i 
d’autònoms de la Seguretat Social varen caure del -3,39% 
el 2013, amb un augment el 2007-13 de l’atur registrat 
total del 144,1%, un registre que es troba per sota la mitjana 
catalana (augment del 148,55%).
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Bages

L’economia del Bages presentà una davallada del seu 
VAB del -0,13% el 2013 (davant el -2,10% del 2012), un 
registre millor que el de la mitjana de Catalunya (-0,48%). 
Els resultats del 2013 reflecteixen la intensa davallada de 
la construcció (-8,01%) i les millores del primari (6,91%), la 
indústria (0,94%) i els serveis (0,72%). Amb aquesta nova 
caiguda, el canvi total de la crisi 2007-13 situa la reducció 
del VAB comarcal en el -11,44%, una contracció molt més 
severa que la mitjana catalana (-4,92%), reflex de la forta 
pèrdua de VAB a la construcció (-44,09%) i la indústria 
(-16,99%) que no ha estat compensada pels increments del 
primari (28,41%) i els serveis (2,98%). El 2013, el primari 
va avançar recolzat en l’agricultura (20,19%), empentada 
al seu torn per la bona collita de cereals (que augmenten 
d’un 33,58%), mentre que la ramaderia (1,93%) aportava 
creixement de forma modesta, per la davallada del vaquí 
(-0,55%), compensada per la millora del porquí (3,77%). La 
producció industrial va millorar tant per les manufactures 
(0,87%) com per la branca d’energia i extractives (1,59%). 
Els resultats manufacturers expressen els de l’alimentació, 
begudes i tabac (d’un 3,41%) i la química (2,68%), mentre 
que la metal·lúrgia i productes metàl·lics restaren augment 
(-0,89%) Els afiliats al sector industrial van caure d’un 
-2,51% el 2013, mentre que l’atur registrat del sector ha 
crescut, entre el 2007 i el 2013, d’un 67,5%. L’accentuació 
en la caiguda de la construcció (-8,01%, davant el -13,24% 
del 2012), reflecteix, en concret, la dinàmica del sector 
residencial, on els habitatges en construcció i els iniciats 
van caure a ritmes del -56,0% i -65,79%, respectivament. A 
aquesta davallada s’hi va sumar la d’obra pública (-9,91%), 
de forma que el mercat de treball es va reduir novament 
(els afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat 
Social caigueren del -13,31% el 2013, mentre que l’atur 
registrat el 2007-13 ha augmentat d’un 477,5%. Finalment, 
l’augment als serveis va ser conseqüència de la bona 
dinàmica dels serveis privats (1,27%) i de la contracció dels 
públics (-0,89%). D’aquesta forma, el comerç, que aporta 
prop del 25,96% del VAB terciari, va presentar un augment 
de l’1,97%, mentre que el sector d’altres serveis a empreses 
(19,42% de pes) també va avançar, d’un notable 4,29%. 
Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de serveis 
van augmentar d’un 0,41% el 2013, amb un creixement el 
2007-13 de l’atur registrat del 174,12%. En el seu conjunt, 
els afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat 
Social varen caure del -1,56% el 2013, amb un avenç el 
2007-13 de l’atur registrat del 155,9%, en línia amb la 
mitjana catalana (augment del 148,55%).
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Baix Camp

El 2013, el PIB del Baix Camp es va contreure d’un 
-0,67% (davant el 0,21% del 2012), una caiguda superior 
a la mitjana catalana (-0,48%). Els resultats del 2013 
reflecteixen les davallades de la construcció (-5,40%), el 
primari (-3,73%) i els serveis (-0,55%), i millores modestes 
a la indústria (0,70%). Amb aquesta caiguda, el canvi total 
de la crisi 2007-13 situa la reducció del VAB comarcal en el 
-3,53%, inferior a la contracció mitjana catalana (-4,92%), 
reflex de la forta contracció de la construcció (-49,80%) 
i del primari (-17,11%), compensats en part per millores 
de la indústria (13,29%) i els serveis (1,70%). El 2013, el 
primari va caure per la contracció de l’agricultura (-6,22%), 
arrossegada per la caiguda d’hortalisses (d’un -17,71%), i, 
també, arrossegat pels negatius resultats de la ramaderia 
(-2,67%), amb davallades a les produccions d’aviram 
(-5,76%) i porquí (-0,61%). La producció industrial va 
avançar pels resultats positius de les manufactures (1,32%), 
tot i el baix comportament de l’energia (0,24%). L’augment 
manufacturer expressa el de l’alimentació (d’un 2,38%) i 
el de la fusta i el suro (0,30%), mentre que la metal·lúrgia 
i productes metàl·lics es varen contreure (d’un -0,77%). En 
aquest context, els afiliats al sector industrial van caure d’un 
-1,26% el 2013, mentre que l’atur registrat del sector ha 
crescut, entre el 2007 i el 2013, d’un 166,9%. L’accentuació 
en la caiguda de la construcció (-5,40%, davant el -8,21% 
del 2012), reflecteix, en concret, la dinàmica del sector 
residencial, on els habitatges en construcció i els iniciats 
van caure a ritmes del -31,4% i -67,77%, respectivament. A 
aquesta davallada s’hi va sumar la d’obra pública (-8,63%), 
de forma que el mercat de treball es va reduir novament (els 
afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat Social 
caigueren d’un -9,18% el 2013), mentre que l’atur registrat 
el 2007-13 ha augmentat d’un 298,6%. Finalment, la 
davallada als serveis va ser conseqüència de la caiguda dels 
privats (-0,23%) i, també, dels públics (-1,72%). D’aquesta 
manera, la branca d’altres serveis a empreses, que aporta 
prop del 26,23% del VAB terciari, va presentar una pràctica 
estabilització (0,09%), mentre que el sector de comerç 
(22,85% del pes) es va contreure d’un -1,11%. Amb aquesta 
dinàmica, els afiliats a la branca de serveis van reduir-se 
d’un -0,79% el 2013, amb un augment a l’atur registrat el 
2007-13 del 165,91%. En el seu conjunt, els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social varen caure d’un 
-1,66% el 2013, amb un increment total de l’atur registrat 
del 181,8% entre el 2007 i el 2013, registre que es troba per 
sobre el català (augment del 148,55%).
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Baix Ebre

El 2013, el PIB del Baix Ebre va davallar d’un -1,49% (davant 
el -1,97% del 2012), i per sota els registres mitjans de 
Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen les 
pèrdues dels serveis (-1,68%), la construcció (-7,68%) i el 
primari (-1,57%), parcialment compensades per la indústria 
(2,19%). Amb aquesta caiguda, el canvi total de la crisi 
2007-13 situa la reducció del VAB comarcal en el -4,46%, 
a l’entorn de la mitjana catalana (-4,92%), reflex de la forta 
contracció de la construcció (-39,14%) i canvis de menor 
entitat a la resta de sectors (del 8,87% al primari, del -6,05% 
a la indústria i del 0,20% als serveis). El 2013, el primari va 
caure per la contracció de l’agricultura (-1,69%), arrossegada 
pels cítrics (un -5,73%) i, també, de la ramaderia (-3,57%), 
amb les produccions d’aviram (-5,62%) restant dinàmica. 
La millora de la producció industrial va reflectir la favorable 
evolució tant de de les manufactures (1,51%) com de l’energia 
(6,68%). Les indústries de l’alimentació (amb un augment 
del 2,68%) i la química (d’un 2,37%) es troben darrere la 
recuperació de les manufactures. Tot i això, els afiliats al 
sector industrial van caure d’un -3,98% el 2013, mentre que 
l’atur registrat del sector ha crescut, entre el 2007 i el 2013, 
d’un 132,0%. La continuïtat de la caiguda de la construcció 
(-7,68%, davant el -8,80% del 2012), reflecteix la davallada 
de l’obra pública (-13,66%), de l’edificació no residencial 
(-8,64%) i de la rehabilitació (-3,79%), ja que el sector 
residencial sembla haver començat a millorar (els habitatges 
en construcció i els iniciats van augmentar a ritmes del 
4,3% i del 18,18%, respectivament). D’aquesta manera, el 
mercat de treball es va reduir novament (els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren d’un 
-13,91% el 2013), mentre que l’atur registrat el 2007-13 ha 
augmentat d’un 241,6%. Finalment, la davallada als serveis 
va ser conseqüència de la caiguda dels privats (-1,77%) i, 
també, dels públics (-1,43%). En aquest context, el comerç, 
que aporta prop del 26,44% del VAB terciari, va presentar un 
decrement del -2,55%, mentre que el sector d’altres serveis 
a empreses (19,02% de pes) es va contreure d’un -0,65%. 
Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de serveis 
van reduir-se d’un -3,91% el 2013, amb un augment de 
l’atur registrat el 2007-13 del 216,99%. En el seu conjunt, 
els afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat 
Social van caure d’un -4,88% el 2013, amb un increment de 
l’atur registrat del 206,1% entre el 2007 i el 2013, registre 
que es troba sensiblement per sobre l’augment català (del 
148,55%).
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Baix Empordà

El 2013, el Baix Empordà va registrar un creixement del 
PIB d’un 0,86% (davant el -0,59% del 2012), un registre 
sensiblement millor al de Catalunya (-0,48%). Els resultats 
del 2013 reflecteixen les millores del primari (4,69%), la 
indústria (0,85%) i els serveis (1,59%), minvades per la 
caiguda de la construcció (-4,59%). Amb aquest increment 
del 2013, el canvi total de la crisi 2007-13 situa la reducció 
del VAB comarcal en el -7,53%, per sobre la davallada 
mitjana catalana (-4,92%), reflex de la forta contracció de la 
construcció (-42,21%) i la indústria (-14,18%), mentre que el 
primari (16,58%) i els serveis (2,34%) registraren augments. 
El 2013, el primari va millorar empentat pels bons registres 
de l’agricultura (6,87%), que va recollir la favorable evolució 
dels cereals (d’un 20,77%), malgrat la caiguda de la fruita 
fresca (-17,54%), i, també, de la ramaderia (2,43%), amb 
augments a les produccions de porquí (4,89%), descens 
en el vaquí (-3,68%) i increments en la llet (3,10%). La 
producció industrial va avançar moderadament reflectint 
els resultats de les manufactures (0,58%), i el major avenç 
del sector energètic, extractiu i d’aigua (2,49%). La modesta 
recuperació manufacturera expressa la de la fusta i el suro 
(d’un 0,45%), l’alimentació, begudes i tabac (d’un 2,84%), i 
la de la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics 
(2,73%). Tot i aquesta suau recuperació del VAB, els afiliats 
al sector industrial van caure d’un -6,74% el 2013, mentre 
que l’atur registrat del sector ha crescut, entre el 2007 i 
el 2013, d’un 91,0%. La continuïtat de la caiguda de la 
construcció (-4,59%, davant el -4,72% del 2012), reflecteix 
la dinàmica de l’obra pública (-12,2%) i de la construcció no 
residencial (-6,4%), ja que el sector residencial va mostrar 
els primers senyals temptatius d’estabilització (creixement 
nul dels habitatges en construcció i augment, del 20,59%, 
dels iniciats). D’aquesta manera, el mercat de treball es va 
reduir novament (els afiliats al règim general i d’autònoms 
de la Seguretat Social caigueren del -8,91% el 2013, mentre 
que l’atur registrat el 2007-13 va augmentar d’un 262,4%. 
Finalment, la recuperació als serveis va ser conseqüència de 
l’increment del VAB en els serveis privats (2,55%), malgrat 
la davallada dels públics (-3,05%). En l’àmbit dels primers, 
la branca d’hostaleria, que aporta prop del 25,90% del 
VAB terciari, va presentar un notable augment del 4,38%, 
mentre que el sector d’altres serveis a empreses (22,31% 
del pes) també va contribuir a l’expansió del sector (4,57%). 
Amb aquesta dinàmica productiva, els afiliats a la branca 
de serveis van augmentar d’un 1,91% el 2013, amb un 
increment de l’atur registrat el 2007-13 en aquesta branca 
del 139,51%. En el seu conjunt, els afiliats al règim general i 
d’autònoms de la Seguretat Social varen caure d’un -0,67% 
el 2013, amb un increment total de l’atur registrat del 
163,4% entre el 2007 i el 2013, registre que es troba encara 
per sobre l’augment català (148,55%).
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Baix Llobregat

El 2013, el PIB del Baix Llobregat va davallar d’un -0,28% 
(davant el -1,32% del 2012), una caiguda menor a la 
mitjana de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 
reflecteixen les davallades de la construcció (-6,53%) i els 
serveis (-0,18%), en part compensades per les millores 
del VAB del primari (3,51%) i de la indústria (1,22%). Amb 
aquesta nova caiguda, el canvi total de la crisi 2007-13 situa 
la reducció del VAB comarcal en el -6,25%, una xifra superior 
a la davallada mitjana del país (-4,92%), i que reflecteix la 
forta contracció de l’important sector industrial (-14,24%), 
al que varen acompanyar la construcció (-35,17%) i el 
primari (-22,25%), mentre que els serveis han augmentat 
en el període d’un 3,77%. El 2013, el primari va millorar 
empentat per l’agricultura (3,67%) que, al seu torn, recull 
una lleu millora de les hortalisses (d’un 4,42%), mentre que 
la ramaderia (-0,25%) va restar creixement, en especial 
per la caiguda del porquí (-6,33%). La producció industrial 
es va recuperar suaument, reflectint la millora de les 
manufactures (1,26%), tot i el pitjor comportament de la 
branca d’energia, extractives, aigua, gas i reciclatge (-0,12%). 
La millora manufacturera expressa la favorable evolució 
de les principals branques de la comarca, amb augments 
del VAB a la fabricació de material de transport (3,69%), la 
indústria química (2,54%) i l’alimentària (4,45%). Tot i la 
millora productiva, els afiliats al sector industrial van caure 
del -3,90% el 2013, mentre que l’atur registrat del sector ha 
crescut, entre el 2007 i el 2013, d’un 55,4%. La continuïtat 
de la caiguda de la construcció (-6,53%, davant el -8,75% 
del 2012), reflecteix la dinàmica del sector residencial, on els 
habitatges en construcció i els iniciats van caure a ritmes del 
-55,5% i -20,58%, respectivament. A aquesta davallada s’hi 
va sumar la d’obra pública (-11,75%) i la de l’obra civil no 
residencial (-8,44%), de forma que el mercat de treball es va 
reduir novament (els afiliats al règim general i d’autònoms 
de la Seguretat Social caigueren del -9,94% el 2013), 
mentre que l’atur registrat el 2007-13 ha augmentat d’un 
excepcional 302,3%. Finalment, la davallada als serveis va 
ser conseqüència de la caiguda dels serveis privats (-0,20%) 
i, també, dels públics (-0,07%). Així, tot i que la important 
branca d’altres serveis a les empreses, que aporta prop del 
28,23% del VAB terciari, va presentar avenços (del 0,44%), 
el comerç (22,92% del pes) es va contreure (-0,81%). Amb 
aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de serveis van 
reduir-se d’un -0,44% el 2013, amb un augment de l’atur 
registrat el 2007-13 en aquesta branca del 157,33%. En el 
seu conjunt, els afiliats al règim general i d’autònoms de la 
Seguretat Social varen caure d’un -1,86% el 2013, amb un 
increment total de l’atur registrat del 147,7% entre el 2007 
i el 2013, registre que es troba en línia amb el de Catalunya 
(148,55%).
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Baix Penedès

El 2013, el PIB del Baix Penedès va davallar d’un -0,85% 
(davant el -1,20% del 2012), per sota els registres mitjans 
de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen 
l’impacte de la construcció (-6,31%) i la reducció dels 
serveis (-0,43%), així com les millores del primari (9,91%) 
i la indústria (1,53%). Amb aquesta caiguda, el canvi total 
de la crisi 2007-13 situa la reducció del VAB comarcal en el 
-14,96%, una contracció molt superior a la mitjana catalana 
(-4,92%), reflex de la forta pèrdua de la construcció (-51,71%) 
i de la indústria (-13,11%), i canvis de menor entitat a la resta 
de sectors (del -1,36% al primari i del -0,91% als serveis). 
El 2013, el primari va avançar empentat per l’agricultura 
(13,00%), al seu torn ajudada pels resultats del vi i 
subproductes (16,91%), mentre que la ramaderia (-2,79%) 
restava augments, amb creixements de les produccions 
de porquí (1,57%) i davallades de l’aviram (-5,59%). La 
producció industrial va millorar tant per la recuperació de les 
manufactures (1,44%), com de l’energia (2,61%). En l’àmbit 
manufacturer, tot i la caiguda de l’alimentació (-1,14%), la 
millora en la fabricació de material de transport (4,97%) i 
en altres sectors expliquen els resultats agregats. En aquest 
context, els afiliats al sector industrial van caure d’un -3,33% 
el 2013, mentre que l’atur registrat del sector ha crescut, 
entre el 2007 i el 2013, d’un 124,9%. La continuïtat de la 
caiguda de la construcció (-6,31%, davant el -8,45% del 
2012), reflecteix la dinàmica residencial, on els habitatges 
en construcció i els iniciats van caure a ritmes del -40,5% 
i -58,14%, respectivament. A aquesta davallada s’hi va 
sumar la d’obra pública (-7,91%), de forma que el mercat de 
treball es va reduir novament (els afiliats al règim general i 
d’autònoms de la Seguretat Social caigueren del -10,28% el 
2013), mentre que l’atur registrat el 2007-13 ha augmentat 
d’un 321,2%. Finalment, la davallada als serveis reflecteix 
el modest augment dels privats (0,08%) i la caiguda dels 
públics (-2,41%). D’aquesta forma, la branca d’altres serveis 
a empreses, que aporta prop del 26,60% del VAB terciari, 
va presentar un avenç de l’1,99%, mentre que el sector del 
comerç (21,73% del pes) es va contreure d’un -0,23%. Amb 
aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de serveis van 
reduir-se d’un -1,43% el 2013, amb un augment de l’atur 
registrat el 2007-13 en aquesta branca del 176,12%. En el 
seu conjunt, els afiliats al règim general i autònoms de la 
Seguretat Social varen caure d’un -2,50% el 2013, amb un 
increment total de l’atur registrat del 192,4% entre el 2007 i 
el 2013, per sobre l’augment català (148,55%).
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Barcelonès

El 2013, el Barcelonès va presentar una davallada del PIB 
del -0,66% (davant el -0,57% del 2012), per sota la mitjana 
de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen 
les davallades de la construcció (-6,27%), el primari 
(-3,03%) i els serveis (-0,52%) i una modesta recuperació 
a la indústria (0,28%). Amb aquesta nova caiguda, el canvi 
total de la crisi 2007-13 situa la reducció del VAB comarcal 
en el -1,17%, inferior a la mitjana catalana (-4,92%), reflex 
de la forta contracció de la construcció (-31,00%) i canvis 
menys intensos a la resta de sectors (del -12,95% al primari, 
del -11,10% a la indústria i del 2,74% als serveis). El 2013, 
el primari va caure pel moderat increment de l’agricultura 
(0,79%), afectada per la caiguda de les hortalisses (d’un 
-1,49%) i per un descens en la ramaderia (-1,50%) i la 
pesca (-4,75%). La producció industrial va millorar com a 
resultat de l’avenç de les manufactures (0,29%) i de l’energia 
(0,22%). L’augment del VAB del sector químic (2,57%) va ser 
parcialment compensat per les davallades de l’alimentació 
(-1,12%) i la metal·lúrgia i productes metàl·lics (-2,66%), 
mentre que la fabricació de material de transport creixia 
d’un 4,06%. Malgrat aquesta moderada millora, els afiliats 
al sector industrial van caure d’un -4,19% el 2013, mentre 
que l’atur registrat del sector ha crescut, entre el 2007 i 
el 2013, d’un 54,6%. La continuïtat de la caiguda de la 
construcció (-6,27%, davant el -8,92% del 2012), reflecteix, 
en particular, la dinàmica del sector residencial, on els 
habitatges en construcció i els iniciats van caure a ritmes 
del -27,7% i -33,39%, respectivament. A aquesta davallada 
s’hi va sumar la d’obra pública (-11,73%), de forma que el 
mercat de treball es va reduir novament (els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren del 
-12,09% el 2013), mentre que l’atur registrat el 2007-13 
ha augmentat d’un 279,9%. Finalment, la davallada als 
serveis va ser conseqüència de la contracció dels serveis 
privats (-0,40%) i, també, dels públics (-1,02%), reflectint 
que, tot i que la branca d’altres serveis a empreses, que 
aporta prop del 33,29% del VAB terciari, va avançar (0,39%), 
el comerç (14,79% del pes) es va contreure (d’un -0,97%). 
Amb aquesta dinàmica, els afiliats als serveis van reduir-se 
del -0,99% el 2013, amb un augment de l’atur registrat el 
2007-13 del 125,57%. En el seu conjunt, els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social varen caure d’un 
-1,74% el 2013, amb un increment total de l’atur registrat 
del 124,6% entre el 2007 i el 2013, registre que es troba per 
sota l’augment català (148,55%).
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Berguedà

El PIB del Berguedà va davallar d’un -0,54% el 2013 (davant 
el -2,07% del 2012), un registre similar al de Catalunya 
(-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen les pèrdues de 
la construcció (-7,22%) i els serveis (-0,16%) i els avenços 
del primari (5,15%) i la indústria (0,62%). Amb aquesta 
caiguda, el canvi total de la crisi 2007-13 situa la reducció 
del VAB comarcal en el -9,58%, una davallada força superior 
a la mitjana catalana (-4,92%), reflex de la forta contracció 
de la construcció (-41,68%) i la indústria (-13,38%), i 
augments al primari (28,93%) i als serveis (1,34%). El 2013, 
el primari va avançar per la forta progressió de l’agricultura 
(21,76%), empentada pel favorable comportament dels 
cereals (que van augmentar d’un 42,19%), i per l’avenç al 
sector ramader (1,38%), amb augments a les produccions 
del porquí (1,97%) i vaquí (0,19%). La producció industrial 
va presentar un lleuger increment, tot i la caiguda de les 
manufactures (-0,98%), pel bon comportament de l’energia 
(6,03%). La davallada de les produccions manufactureres 
expressa la caiguda del sector de la fusta i el suro (d’un 
-1,51%), de la metal·lúrgia i productes metàl·lics (-3,43%), 
i el manteniment de l’alimentació, begudes i tabac (un 
0,09%). En aquest context, els afiliats al sector industrial van 
caure d’un -6,20% el 2013, mentre que l’atur registrat del 
sector ha crescut, entre el 2007 i el 2013, d’un 13,3%. La 
continuïtat de la caiguda de la construcció (-7,22%, davant 
el -11,18% del 2012), reflecteix la dinàmica del sector 
residencial, on els habitatges en construcció cauen a un ritme 
del -43,8% i els habitatges iniciats passen de 4 unitats a 14 
unitats. L’obra pública també va caure (-13,05%), de forma 
que el mercat de treball es va reduir novament (els afiliats al 
règim general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren 
del -13,77% el 2013), mentre que l’atur registrat el 2007-
13 ha augmentat d’un 435,2%. Finalment, la suau davallada 
als serveis va ser resultat d’un modest augment als privats 
(0,23%) i d’una major contracció dels públics (-1,21%). Així, 
el comerç, que aporta prop del 24,44% del VAB terciari, va 
augmentar de l’1,56%, mentre que el sector d’altres serveis 
a empreses (16,24% del pes) es va mantenir (0,06%). Amb 
aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de serveis van 
reduir-se d’un -1,66% el 2013, amb un augment de l’atur 
registrat el 2007-13 en aquesta branca del 166,95%. En el 
seu conjunt, els afiliats al règim general i d’autònoms de la 
Seguretat Social van caure d’un -3,95% el 2013, amb un 
increment total de l’atur registrat del 136,1% entre el 2007 i 
el 2013, registre que es troba per sota l’augment català (del 
148,55%).
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Cerdanya

El 2013, el PIB de la Cerdanya va caure d’un -0,54% (davant 
el -2,07% del 2012), un registre en línia amb la mitjana 
catalana (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen, en 
especial, l’efecte negatiu de la davallada de la construcció 
(-7,09%), mentre que tant el primari (4,54%), com la 
indústria (0,31%) i els serveis (1,06%) van créixer. Amb 
aquesta caiguda, el canvi del VAB a la crisi 2007-13 mostra 
una contracció intensa, del -9,38%, força superior a mitjana 
catalana (-4,92%). Aquesta important pèrdua reflecteix, 
en especial, la de la construcció (-40,36%) i, també, la de 
la indústria (-9,13%), ja que tant el primari (16,70%) com 
els serveis (4,20%) varen presentar creixements. El 2013, 
el primari va avançar per la notable millora de l’agricultura 
(20,48%), impulsada per l’augment dels cereals (d’un 
24,24%), i tot i que la pèrdua de la ramaderia (-1,70%) va 
limitar la seva expansió per les reduccions de la llet (-0,28%) 
i del vaquí (-3,18%). La producció industrial va presentar un 
modest creixement, malgrat la caiguda del sector energètic 
(-3,07%), per la millora de les manufactures (1,30%), 
reflex dels resultats del sector de la fusta i el suro (1,36%) i 
d’altres productes de minerals no metàl·lics (5,63%), tot i la 
davallada de l’alimentació (d’un -0,14%). En aquest context, 
els afiliats al sector industrial van caure del -9,29% el 2013, 
mentre que l’atur registrat del sector ha crescut, entre el 
2007 i el 2013, d’un 94,3%. La continuïtat de la caiguda 
de la construcció (-7,09%, davant el -11,78% del 2012), 
reflecteix tant la dinàmica del sector residencial (on sembla 
que la situació s’ha estabilitzat, amb un creixement nul dels 
habitatges en construcció i del 35% dels iniciats, des dels 
20 del 2012 als 27 del 2013), com una davallada de l’obra 
pública (-13,30%), les dificultats de la rehabilitació (-3,72%) 
i la caiguda de l’obra civil no residencial (-4,86%). Així, el 
mercat de treball de la construcció es va reduir novament 
(els afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat 
Social caigueren d’un -13,51% el 2013), mentre que l’atur 
registrat el 2007-13 ha augmentat d’un intens 244,4%. 
Finalment, la davallada als serveis va ser el resultat de 
dinàmiques contraposades, amb un creixement dels serveis 
privats (1,88%) i una caiguda dels públics (-2,28%). Pel 
que fa als privats, varen augmentar tant l’hostaleria, que 
aporta prop del 25,73% del VAB terciari, d’un 3,42%, com 
el sector d’altres serveis a empreses (21,50% del pes), amb 
un avenç del 4,57%. Amb aquesta dinàmica productiva, els 
afiliats a la branca de serveis van avançar l’1,95% el 2013, 
amb un augment de l’atur registrat el 2007-13 en aquesta 
branca del 168,02%. En el seu conjunt, els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social varen caure d’un 
-1,56% el 2013, amb un increment total de l’atur registrat 
el 2007-13 del 177,6%, per sobre l’augment de Catalunya 
(del 148,55%).
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Conca de Barberà

El 2013, el PIB de l’economia de la Conca de Barberà va 
créixer d’un 0,79% (davant el -3,07% del 2012), un registre 
millor que la davallada mitjana de Catalunya (-0,48%). 
Aquests bons resultats del 2013 reflecteixen, en especial, el 
fort avenç del primari (15,59%) i, també, la recuperació de 
la indústria (1,24%), parcialment compensats per davallades 
en la construcció (-6,98%) i els serveis (-0,17%). Amb aquests 
registres del 2013, el canvi a la crisi 2007-13 situa la reducció 
del VAB comarcal en el -11,32%, una contracció encara 
força superior a la mitjana catalana (-4,92%). Aquesta pitjor 
dinàmica a la crisi reflecteix la molt important caiguda del 
VAB industrial (del -18,92%), acompanyada de la contracció 
de la construcció (-39,29%), mentre que el primari ha acabat 
amb una alça acumulada del 18,55% i els serveis han 
millorat suaument (1,58%). El 2013, el primari va expandir-
se intensament pel fort avenç de l’agricultura (19,77%), 
impulsada per l’augment dels cereals (d’un 24,87%), tot i que 
la ramaderia va limitar aquesta expansió (-2,55%), amb les 
produccions del porquí (-1,02%) i aviram (-5,60%) restant 
creixement de l’activitat del primari. La producció industrial 
va avançar per les manufactures (1,15%), a les que s’hi varen 
sumar l’energia (7,42%). L’augment manufacturer expressa 
el del sector d’altres productes de minerals no metàl·lics (d’un 
0,55%) i la fabricació de material de transport (d’un 2,46%), 
tot i que la metal·lúrgia va perdre lleugerament (-0,15%). 
En aquest context, els afiliats al sector industrial van caure 
del -4,84% el 2013, mentre que l’atur registrat del sector ha 
crescut, entre el 2007 i el 2013, d’un 90,4%. La continuïtat 
de la caiguda de la construcció (-6,98%, davant el -6,43% del 
2012), reflecteix l’acció combinada de les davallades a l’obra 
pública (-16,85%), l’edificació no residencial (-10,67%) i la 
rehabilitació (-4,78%), mentre que en l’àmbit residencial 
s’observen els primers senyals d’estabilització de la situació 
(els habitatges iniciats van augmentar un 14,29%, des dels 7 
als 8). Els ocupats de la construcció es van reduir novament 
(els afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat 
Social caigueren d’un -19,72% el 2013), mentre que l’atur 
registrat el 2007-13 ha augmentat d’un 248,3%. Finalment, 
la davallada als serveis expressa la davallada dels serveis 
col·lectius (-1,22%), que no es va compensar per l’alça 
dels serveis privats (0,26%). D’aquesta manera, el comerç, 
que aporta prop del 22,50% del VAB terciari, va avançar 
lleugerament (0,14%), mentre que l’hostaleria (18,77% 
del pes) també va créixer modestament (d’un 0,85%). Amb 
aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de serveis van 
avançar d’un 0,78% el 2013, amb un augment de l’atur 
registrat el 2007-13 en aquesta branca del 175,05%. En el 
seu conjunt, els afiliats al règim general i d’autònoms de la 
Seguretat Social varen caure d’un -3,87% el 2013, amb un 
increment el 2007-13 de l’atur registrat del 161,0%, per 
sobre l’augment català (del 148,55%).
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Garraf

El Garraf va presentar el 2013 un descens del PIB del 
-0,67% (davant el -1,48% del 2012), un registre a l’entorn 
dels valors mitjans de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 
2013 reflecteixen la caiguda de la construcció (-7,61%), 
l’estabilització industrial (-0,04%) i els serveis (0,02%) i els 
avenços del primari (11,24%). Amb aquesta caiguda, el canvi 
total de la crisi 2007-13 situa la reducció del VAB comarcal 
en el -12,72%, força per sobre la mitjana catalana (-4,92%). 
Aquesta contracció reflecteix la intensitat de la caiguda del 
VAB de la construcció (-52,95%) i de la indústria (-18,10%) 
i canvis de menor entitat a la resta de sectors (del -4,55% 
pel primari i del -0,03% pels serveis). El 2013, el primari va 
millorar fortament per la notable expansió de l’agricultura 
(12,11%), impulsada pel vi i subproductes (23,79%), i amb 
un suau augment de la ramaderia (0,53%), amb creixements 
a les produccions de vaquí (0,10%) i aviram (6,02%). La 
producció industrial es va mantenir pràcticament pel lleu 
avenç de les manufactures (0,15%) i malgrat la reducció 
de l’energia (-1,15%). En l’àmbit manufacturer, la millora 
del sector de fabricació de material de transport (3,11%) 
compensa la davallada de la metal·lúrgia i productes 
metàl·lics (-4,30%). En aquest context, els afiliats al sector 
industrial van caure d’un -4,40% el 2013, mentre que l’atur 
registrat del sector ha crescut, entre el 2007 i el 2013, d’un 
95,4%. La continuïtat de la caiguda de la construcció (-7,61%, 
davant el -9,07% del 2012), reflecteix les davallades 
tant de l’obra pública (-9,49%), com de la construcció no 
residencial (-7,84%) i la rehabilitació (-3,64%), al mateix 
temps que semblen observar-se senyals d’estabilització 
en el sector residencial (els habitatges en construcció han 
augmentat d’un 5,2% i els iniciats d’un 200,00%, des 
dels 51 del 2012 als 153 del 2013). D’aquesta manera, el 
mercat de treball es va reduir novament (els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren d’un 
-13,00% el 2013), mentre que l’atur registrat el 2007-13 
ha augmentat d’un 270,9%. Finalment, el manteniment 
dels serveis va ser conseqüència de la caiguda dels públics 
(-1,08%), compensada per la millora dels privats (0,32%). 
Així, la branca d’altres serveis a empreses, que aporta prop 
del 23,53% del VAB terciari, va presentar un lleu augment 
(0,42%), mentre que el sector del comerç (19,63% de pes) es 
va contreure d’un -0,70%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats 
a la branca de serveis van reduir-se d’un -0,64% el 2013, 
amb un augment de l’atur registrat el 2007-13 en aquesta 
branca del 154,91%. En el seu conjunt, els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social varen caure 
d’un -2,16% el 2013, amb un increment de l’atur registrat 
agregat del 161,7% entre el 2007 i el 2013, per sobre el de 
Catalunya (augment del 148,55%).
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Garrigues

El PIB de les Garrigues va davallar d’un -2,02% el 2013 
(davant el -5,17% del 2012), una caiguda sensiblement 
més intensa que la de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 
2013 reflecteixen les pèrdues de la construcció (-8,22%) i 
els serveis (-1,27%), i davallades menors de la indústria 
(-0,85%) i el primari (-0,18%). Amb aquesta contracció, 
el canvi total de la crisi 2007-13 situa la reducció del VAB 
comarcal en el -6,07%, força superior a la mitjana catalana 
(-4,92%), reflex de la forta contracció de la construcció 
(-33,90%) i canvis de menor entitat a la resta de sectors 
(del 3,33% per al primari, del -10,11% per a la indústria i 
del 3,55% per als serveis). El 2013, el primari va caure per 
la contracció de l’agricultura (1,54%), arrossegada per la 
caiguda de fruita fresca (-10,90%) i, també, de la ramaderia 
(-1,93%), amb augments a les produccions del porquí 
(0,42%) i caiguda a les d’aviram (-8,93%), respectivament. 
La producció industrial es va contreure com a resultat de 
la caiguda de les manufactures (-1,06%), tot i el millor 
comportament de l’energia (1,98%). La davallada de les 
produccions manufactureres expressa la de l’alimentació 
(-1,75%) i la de la fusta i el suro (-2,73%) i del tèxtil (-1,52%). 
En aquest context, els afiliats al sector industrial van caure 
d’un -8,55% el 2013, mentre que l’atur registrat del sector ha 
crescut, entre el 2007 i el 2013, d’un 103,4%. La continuïtat 
de la caiguda de la construcció (-8,22%, davant el -10,37% 
del 2012), reflecteix, tant la davallada de l’obra pública 
(-11,59%), com de la construcció no residencial (-7,75%) 
i la rehabilitació (-4,49%), al mateix temps que semblen 
observar-se senyals d’estabilització en el sector residencial 
(els habitatges en construcció han caigut d’un -27,9% però 
els iniciats han crescut d’un 106,25%, des dels 16 del 2012 
als 33 del 2013). D’aquesta forma, el mercat de treball 
del sector es va contreure novament (els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren del 
-18,00% el 2013), mentre que l’atur registrat el 2007-13 ha 
augmentat d’un 275,7%. Finalment, la davallada als serveis 
va ser conseqüència de la caiguda dels privats (-0,90%) i, 
també, dels públics (-2,09%). En aquest context, el comerç, 
que aporta prop del 24,78% del VAB terciari, va presentar un 
decrement del -0,50%, mentre que el sector de l’hostaleria 
(13,85% de pes) es va contreure d’un -2,22%. Amb aquesta 
dinàmica, els afiliats a la branca de serveis van reduir-se 
del -0,46% el 2013, amb un augment de l’atur registrat el 
2007-13 en aquesta branca del 198,19%. En el seu conjunt, 
els afiliats al règim general i autònoms de la Seguretat Social 
varen caure d’un -4,80% el 2013, amb un increment total de 
l’atur registrat del 186,9% entre el 2007 i 2013, registre que 
es troba per sobre l’augment català (del 148,55%).
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Garrotxa

La Garrotxa va presentar, el 2013, una caiguda del PIB d’un 
-0,38% (davant el -0,36% del 2012), en línia amb els registres 
de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen 
les pèrdues de la construcció (-6,93%) i els serveis (-0,48%), 
mentre que tant el primari (4,21%) com la indústria (1,26%) 
presentaren alces. Amb aquesta caiguda, el canvi total 
de la crisi 2007-13 situa la reducció del VAB comarcal en 
el -1,59%, força inferior a la davallada mitjana catalana 
(-4,92%), reflex de la forta contracció de la construcció 
(-33,95%), una intensa alça del primari (22,77%) i canvis 
menors a la indústria (-1,88%) i els serveis (5,25%). El 2013, 
el primari va augmentar pels bons registres de l’agricultura 
(16,71%), impulsada pel creixement dels cereals (un 
13,73%), i una menor contribució de la ramaderia (0,27%), 
amb les produccions de vaquí (-3,72%) i porquí (4,23%) 
amb dinàmiques contraposades. La producció industrial va 
avançar moderadament empentada per les manufactures 
(1,32%), i ajudada també per l’energia (0,55%). L’augment 
de les manufactures expressa el de l’alimentació (un 2,61%) 
i el cautxú i plàstic (0,35%), mentre que la fusta i el suro 
es va mantenir pràcticament (d’un -0,07%). En aquest 
context, els afiliats al sector industrial van caure del -2,82% 
el 2013, mentre que l’atur registrat del sector ha crescut, 
entre el 2007 i el 2013, d’un 38,2%. La continuïtat de la 
caiguda de la construcció (-6,93%, davant el -7,13% del 
2012), reflecteix la dinàmica del sector residencial, on els 
habitatges en construcció i els iniciats van caure a ritmes 
del -32,1% i -43,48%, respectivament. A aquesta davallada 
s’hi va sumar la d’obra pública (-12,91%), de forma que el 
mercat de treball es va reduir novament (els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren d’un 
-11,29% el 2013), mentre que l’atur registrat el 2007-13 ha 
augmentat d’un 268,4%. Finalment, la davallada als serveis 
va ser conseqüència de la caiguda dels públics (-3,44%) 
només parcialment compensada per la millora dels privats 
(0,45%). En aquests darrers, el comerç, que aporta prop del 
25,00% del VAB terciari, es va mantenir (0,02%), mentre 
que el sector d’altres serveis a empreses (17,78% del pes) va 
millorar més intensament (2,66%). Amb aquesta dinàmica, 
els afiliats a la branca de serveis van reduir-se d’un -1,38% 
el 2013, amb un augment de l’atur registrat el 2007-13 en 
aquesta branca del 196,58%. En el seu conjunt, els afiliats 
al règim general i d’autònoms de la Seguretat Social varen 
caure d’un -2,69% el 2013, amb un increment total de l’atur 
registrat del 132,9% entre el 2007 i el 2013, registre que es 
troba per sota l’augment català (del 148,55%).
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Gironès

El PIB del Gironès va davallar d’un -0,98% el 2013 (davant el 
-0,79% del 2012), una caiguda més intensa que la mitjana 
de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen 
les pèrdues de la construcció (-5,33%) i els serveis (-1,09%) 
i avenços al primari (2,34%) i la indústria (1,97%). Amb 
aquesta caiguda, el canvi total de la crisi 2007-13 situa 
la reducció del VAB comarcal en el -3,30%, per sota la 
mitjana catalana (-4,92%), reflex de la forta contracció de la 
construcció (-35,26%) i el significatiu creixement al primari 
(del 19,31%), amb canvis de menor entitat a la resta de sectors 
(del -0,17% a la indústria i de l’1,18% als serveis). El 2013, el 
primari va millorar per l’agricultura (3,26%), impulsada pels 
cereals (5,61%) i la ramaderia (1,03%), i amb les produccions 
del porquí (3,26%) i llet (3,83%) mostrant avenços i les 
d’oví i cabrum i aviram caient d’un -22,30% i d’un -2,89%, 
respectivament. La producció industrial va millorar com a 
resultat tant de la dinàmica de les manufactures (1,05%), 
com de l’energia, extractives, gas i aigua (7,16%). En l’àmbit 
manufacturer, destaca la recuperació de l’alimentació 
(3,43%), de la fusta i el suro (0,27%) i de la química (2,03%). 
En aquest context, els afiliats al sector industrial van caure 
d’un -1,80% el 2013, mentre que l’atur registrat del sector 
ha crescut, entre el 2007 i el 2013, d’un 71,5%. La continuïtat 
de la caiguda de la construcció (-5,33%, davant el -6,68% 
del 2012), reflecteix la dinàmica del sector residencial, on 
els habitatges en construcció i els iniciats van caure a ritmes 
del -21,5% i -68,83%, respectivament. A aquesta davallada 
s’hi va sumar la d’obra pública (-6,29%), així com la de la 
construcció no residencial (-8,60%) i la de la rehabilitació 
(-3,75%), de forma que el mercat de treball es va reduir 
novament (els afiliats al règim general i d’autònoms de la 
Seguretat Social caigueren d’un -13,68% el 2013), mentre 
que l’atur registrat el 2007-13 ha augmentat d’un 272,8%. 
Finalment, la davallada als serveis va ser conseqüència de la 
caiguda dels privats (-0,34%) i, també, dels públics (-3,15%). 
La branca d’altres serveis a empreses, que aporta prop del 
22,90% del VAB terciari, va millorar (0,45%), mentre que 
el sector del comerç (20,75% del pes) es va contreure d’un 
-1,20%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca 
de serveis van reduir-se d’un -1,45% el 2013, amb un 
augment de l’atur registrat el 2007-13 en aquesta branca 
del 171,34%. En el seu conjunt, els afiliats al règim general i 
d’autònoms de la Seguretat Social varen caure un -2,23% el 
2013, amb un increment total de l’atur registrat del 171,7% 
entre el 2007 i el 2013, per sobre l’augment català (del 
148,55%).
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Maresme

El 2013, el PIB del Maresme va reduir-se d’un -0,60% 
(davant el -1,14% del 2012), a l’entorn dels registres mitjans 
de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen les 
pèrdues de la construcció (-6,33%) i els serveis (-0,38%), la 
millora del primari (2,58%) i una modesta recuperació de 
la indústria (0,68%). Amb aquesta caiguda, el canvi total 
de la crisi 2007-13 situa la reducció del VAB comarcal en 
el -7,44%, superior a la pèrdua agregada catalana (-4,92%), 
reflex de la forta contracció industrial (-13,19%), del primari 
(-11,01%) i de la construcció (-43,00%) i canvis de menor 
entitat al sector serveis (de l’1,30%). El 2013, el primari 
va avançar impulsat per l’agricultura (3,47%), al seu torn 
recolzada amb un fort avenç de la producció de flors i 
plantes ornamentals (9,67%), mentre que la ramaderia 
(-3,84%) restava augment, principalment per la caiguda 
del vaquí (-8,94%). La producció industrial va augmentar 
moderadament pels registres manufacturers (0,49%) i el 
millor comportament de l’energia (4,36%). En l’àmbit de 
les manufactures, a les millores de la indústria química 
(2,59%) i de l’alimentació (2,95%) es contraposa la caiguda 
del tèxtil, confecció, cuir i calçat (-0,90%). En aquest context, 
els afiliats al sector industrial es van contreure d’un -2,30% 
el 2013, mentre que l’atur registrat del sector ha crescut, 
entre el 2007 i el 2013, d’un 28,9%. La continuïtat de la 
caiguda de la construcció (-6,33%, davant el -9,50% del 
2012), reflecteix la dinàmica del sector residencial, on els 
habitatges en construcció i els iniciats van caure a ritmes 
del -60,1% i -55,67%, respectivament. A aquesta davallada 
s’hi va sumar la d’obra pública (-12,02%), de forma que 
el mercat de treball es va reduir novament (els afiliats al 
règim general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren 
un -14,33% el 2013, mentre que l’atur registrat el 2007-
13 ha augmentat d’un 285,1%. Finalment, la davallada 
als serveis va ser conseqüència de la caiguda dels privats 
(-0,23%) i, també, dels públics (-0,93%). En els primers, al 
modest augment dels serveis a empreses, que aporta prop 
del 23,99% del VAB terciari, i que van avançar de 0,41%, es 
contraposa la davallada del comerç (22,67% del pes), que es 
va contreure d’un -0,72%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats 
a la branca de serveis van reduir-se un -0,83% el 2013, amb 
un augment de l’atur registrat el 2007-13 en aquesta branca 
del 160,69%. En el seu conjunt, els afiliats al règim general i 
d’autònoms de la Seguretat Social varen caure un -2,12% el 
2013, amb un increment total de l’atur registrat del 134,0% 
entre el 2007 i el 2013, un augment que es troba per sota el 
català (augment del 148,55%).
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Montsià

El 2013, el PIB del Montsià va davallar d’un -0,75% (davant 
el -2,52% del 2012), una caiguda superior a la de Catalunya 
(-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen les pèrdues 
d’activitat de la construcció (-6,94%), l’augment moderat 
del primari (0,35%) i la modesta contracció de la indústria 
(-0,64%), així com la pràctica estabilitat dels serveis (0,06%). 
Amb aquesta caiguda, el canvi total de la crisi 2007-13 situa 
la reducció del VAB comarcal en el -12,82%, una pèrdua 
molt superior a la mitjana catalana (-4,92%), reflex de la 
forta contracció de la construcció (-45,40%) i la indústria 
(-23,61%) i canvis de menor entitat a la resta de sectors (del 
10,14% pel primari i del -0,49% pels serveis). El 2013, el 
primari va augmentar moderadament per la contracció de 
l’agricultura (-0,38%), arrossegada pels cítrics (-4,07%), 
mentre que la ramaderia (0,58%) aportava creixement, 
amb les produccions del porquí (2,46%) i l’aviram (0,92%) 
mostrant augments. La producció industrial es va contreure 
com a resultat de la caiguda de les manufactures (-0,59%), i, 
també, de l’energia (-2,67%). La davallada de les produccions 
manufactureres expressa la del sector de les indústries 
manufactureres diverses (-1,09%) i la d’altres productes 
minerals no metàl·lics (-3,47%), mentre que la fusta i el suro 
augmenta modestament (0,78%). En aquest context, els 
afiliats al sector industrial van caure d’un -7,48% el 2013, 
mentre que l’atur registrat del sector ha crescut, entre el 
2007 i el 2013, d’un 185,1%. La continuïtat de la caiguda de 
la construcció (-6,94%, davant el -7,81% del 2012), reflecteix 
tant la davallada de l’obra pública (-9,37%), com la de la 
construcció no residencial (-8,51%) i la de la rehabilitació 
(-4,62%), al mateix temps que semblen observar-se senyals 
d’estabilització en el sector residencial (els habitatges en 
construcció han caigut d’un -38,1% però els iniciats han 
crescut d’un 88,89%, des dels 36 del 2012 als 68 del 2013). 
D’aquesta forma, els ocupats a la construcció es van reduir 
novament (els afiliats al règim general i d’autònoms de la 
Seguretat Social caigueren un -18,77% el 2013), mentre 
que l’atur registrat el 2007-13 ha augmentat d’un 260,7%. 
Finalment, l’estabilitat dels serveis va ser conseqüència de 
la caiguda dels serveis públics (-1,34%), compensada pel 
modest augment dels privats (0,45%). En aquests, el comerç, 
que aporta prop del 28,28% del VAB terciari, va presentar 
un moderat increment (0,32%), mentre que el sector 
d’altres serveis a empreses (17,68% del pes) va avançar més 
intensament (1,95%). Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la 
branca de serveis van reduir-se un 0,41% el 2013, amb un 
augment de l’atur registrat el 2007-13 en aquesta branca 
del 361,32%. En el seu conjunt, els afiliats al règim general 
i d’autònoms de la Seguretat Social varen caure un -3,26% 
el 2013, amb un augment de l’atur registrat del 293,8% 
entre el 2007 i el 2013, registre que es troba molt per sobre 
l’augment català (del 148,55%).
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Noguera

El PIB de la Noguera va augmentar d’un 0,11% el 2013 (davant 
el -2,84% del 2012), un registre marginalment millor que el 
de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen la 
davallada de la construcció (-6,10%) i els serveis (-1,66%), 
parcialment compensades per les millores del primari 
(6,16%) i la indústria (1,15%). Amb aquesta caiguda, el canvi 
total de la crisi 2007-13 situa l’augment del VAB comarcal 
en el 0,16%, un registre sensiblement més positiu que la 
mitjana catalana (-4,92%), reflex de la forta expansió del 
primari (33,33%), que ha pogut compensar la contracció de 
la construcció (-36,84%), mentre les pèrdues de la indústria 
(-5,91%) i la millora dels serveis (4,34%) acaben definint 
les raons sectorials del canvi a la crisi. L’alça del primari 
el 2013 reflecteix l’augment de l’agricultura (13,09%), 
impulsada per la millora dels cereals (20,53%), mentre que 
la ramaderia (0,53%) ajudava al creixement amb avenços 
al porquí (0,13%) i el vaquí (4,05%). La producció industrial 
va millorar pel comportament de les manufactures (0,89%), 
recolzades en l’energia (3,52%). En l’àmbit manufacturer, 
els sectors de l’alimentació (2,84%) i de la metal·lúrgia i 
productes metàl·lics (0,88%) varen mostrar increments. En 
aquest context, els afiliats al sector industrial van caure un 
-6,34% el 2013, mentre que l’atur registrat del sector ha 
crescut, entre el 2007 i el 2013, d’un 88,9%. La continuïtat 
de la davallada de la construcció (-6,10%, davant el -13,50% 
del 2012), reflecteix, en particular, la dinàmica del sector 
residencial, on els habitatges en construcció i els iniciats 
van caure a ritmes del -36,6% i -65,08%, respectivament. A 
aquesta caiguda s’hi va sumar la d’obra pública (-10,88%), 
de forma que el mercat de treball es va reduir novament 
(els afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat 
Social caigueren d’un -5,09% el 2013), mentre que l’atur 
registrat el 2007-13 ha augmentat d’un 290,5%. Finalment, 
la davallada als serveis va ser conseqüència de la caiguda 
dels privats (-1,45%) i, també, dels públics (-2,21%). En 
aquest context, el comerç, que aporta prop del 25,77% del 
VAB terciari, va presentar un decrement del -1,60%, mentre 
que el sector d’altres serveis a empreses (14,48% del pes) es 
va contreure un -3,12%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats 
a la branca de serveis van reduir-se un -1,57% el 2013, amb 
un augment de l’atur registrat el 2007-13 en aquesta branca 
del 229,55%. En el seu conjunt, els afiliats al règim general i 
d’autònoms de la Seguretat Social varen caure d’un -2,61% 
el 2013, amb un augment de l’atur registrat del 223,5% 
entre el 2007 i el 2013, registre que es troba força per sobre 
el català (augment del 148,55%).
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Osona

A Osona, el PIB va créixer d’un 0,23% el 2013 (davant el 
-0,30% del 2012), un registre força diferent al de Catalunya 
(-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen les davallades 
de la construcció (-7,23%), que es veuen compensades pels 
augments de la indústria (1,43%), el primari (0,99%) i els 
serveis (0,53%). Amb aquest increment del 2013, el canvi 
total de la crisi 2007-13 situa la reducció del VAB comarcal 
en el -6,56%, per sota la mitjana catalana (-4,92%), reflex de 
la forta contracció de la construcció (-44,10%) i a la indústria 
(-9,25%), augments importants en el primari (18,19%) 
i modestos avenços en els serveis (2,29%). El 2013, el 
primari va avançar modestament tot i la notable millora de 
l’agricultura (6,17%), impulsada pels cereals (7,61%), pel 
molt moderat avenç de la ramaderia (0,11%), amb canvis 
de les produccions del porquí i vaquí (del 0,55% i -0,06%, 
respectivament) molt propers a zero. La producció industrial 
va recuperar-se tant en l’àmbit de les manufactures (1,48%) 
com en el de l’energia (0,30%). La millora de les produccions 
manufactureres expressa la de l’alimentació (5,20%), 
tot i les caigudes de la metal·lúrgia i productes metàl·lics 
(-1,22%) i del tèxtil (-2,70%). En aquest context, els afiliats 
al sector industrial van caure de -0,80% el 2013, mentre que 
l’atur registrat del sector ha crescut, entre el 2007 i el 2013, 
d’un 35,5%. La continuïtat de la caiguda de la construcció 
(-7,23%, davant el -8,42% del 2012), reflecteix, en particular, 
la dinàmica del sector residencial, on els habitatges en 
construcció i els iniciats van caure a ritmes del -57,5% i 
-54,88%, respectivament. A aquesta davallada s’hi va sumar 
la d’obra pública (-13,27%), de forma que el mercat de 
treball es va reduir novament (els afiliats al règim general 
i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren un -9,90% el 
2013), mentre que l’atur registrat el 2007-13 ha augmentat 
d’un 331,6%. Finalment, la modesta millora dels serveis va 
ser conseqüència de la caiguda dels serveis públics (-1,14%), 
parcialment compensada pels privats (1,04%). Entre aquests 
darrers, el comerç, que aporta prop del 25,79% del VAB 
terciari, va presentar un augment del 0,59%, mentre que 
el sector d’altres serveis a empreses (22,60% del pes) va 
avançar amb més intensitat (3,13%). Amb aquesta dinàmica, 
els afiliats a la branca de serveis van augmentar d’un -0,50% 
el 2013, amb un augment de l’atur registrat el 2007-13 en 
aquesta branca del 203,96%. En el seu conjunt, els afiliats 
al règim general i d’autònoms de la Seguretat Social varen 
caure un -1,20% el 2013, amb un increment total de l’atur 
registrat del 148,7% entre el 2007 i el 2013, en línia amb 
l’augment mitjà català (del 148,55%).
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Pallars Jussà

El PIB del Pallars Jussà va davallar d’un -0,24% el 2013 
(davant el -1,19% del 2012), menys desfavorable que els 
registres mitjans de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 
2013 reflecteixen les davallades de la construcció (-7,75%) 
i els serveis (-1,64%) i les millores del primari (7,24%) i la 
indústria (5,07%). Amb aquesta caiguda, el canvi total de 
la crisi 2007-13 situa el VAB comarcal un 1,42% per sobre 
els registres del 2007, uns resultats molt més positius que 
la mitjana catalana (-4,92%), que expressa la millora del 
primari (35,76%), la indústria (30,86%) i els serveis (4,14%) 
pràcticament compensades per la caiguda de la construcció 
(-37,69%). El 2013, el primari va avançar per l’impuls de 
l’agricultura (16,17%), impulsada pels cereals (amb un 
creixement del 27,60%), mentre que la ramaderia (-0,47%) 
va restar creixement, amb les produccions del porquí 
(-0,58%) i vaquí (1,78%) amb registres força diferents. 
La producció industrial va avançar, en especial, pel millor 
comportament de l’energia (7,62%), acompanyat d’un 
modest avenç de les manufactures (0,91%). En aquestes, la 
millora de l’alimentació (2,25%) es va veure contrarestada 
per la caiguda de la fusta (-2,58%). En aquest context, els 
afiliats al sector industrial van caure d’un -3,26% el 2013, 
mentre que l’atur registrat ha crescut, entre el 2007 i el 2013, 
d’un 138,7%. La continuïtat de la caiguda de la construcció 
(-7,75%, davant el -7,85% del 2012), reflecteix tant la 
davallada de l’obra pública (-11,79%), com de la construcció 
no residencial (-9,29%) i la rehabilitació (-1,15%), al mateix 
temps que semblen observar-se senyals d’estabilització en 
el sector residencial (tot i que els habitatges en construcció 
han caigut d’un -85,7% els iniciats s’han mantingut en 
una unitat tant el 2012 com el 2013). D’aquesta forma, 
el mercat de treball es va reduir novament (els afiliats al 
règim general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren 
d’un -6,18% el 2013), mentre que l’atur registrat el 2007-
13 ha augmentat d’un 350,2%. Finalment, la davallada 
als serveis va ser conseqüència de la caiguda dels privats 
(-1,44%) i, també, dels públics (-1,97%). D’aquesta manera, 
el comerç, que aporta prop del 19,16% del VAB terciari, va 
presentar un decrement del -0,95%, mentre que el sector 
de l’administració pública (15,74% de pes) es va contreure 
un -2,38%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de 
serveis van reduir-se del -2,47% el 2013, amb un augment de 
l’atur registrat el 2007-13 en aquesta branca del 199,80%. 
En el seu conjunt, els afiliats al règim general i d’autònoms 
de la Seguretat Social varen caure d’un -2,58% el 2013, amb 
un augment de l’atur registrat del 222,6% entre el 2007 i 
el 2013, força superior a l’augment mitjà català (148,55%).
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Pallars Sobirà

El 2013, el PIB del Pallars Sobirà va caure d’un -2,40% 
(davant el -0,50% del 2012), una caiguda força superior a 
la de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen 
les intenses pèrdues de la construcció (-7,55%) i el primari 
(-4,63%) i una contracció menor dels serveis (-1,89%), 
mentre que la indústria avançava amb certa intensitat 
(3,20%). Amb aquesta caiguda, el canvi total de la crisi 2007-
13 situa la reducció del VAB comarcal en el -6,27%, per sobre 
la mitjana catalana (-4,92%), reflex de la forta contracció 
de la construcció (-38,98%), de l’augment del 17,69% de la 
indústria i canvis de menor entitat a la resta de sectors (del 
3,37% pel primari, i del 0,70% pels serveis). El 2013, el primari 
va caure per la contracció de l’agricultura (-1,25%), tot i la 
millora de les plantes farratgeres (4,94%), malgrat l’augment 
en la ramaderia (1,33%), que recull els del vaquí (4,12%) 
i la llet (5,24%) i les pèrdues de l’oví i cabrum (-15,83%), 
del porquí (-8,27%) i de l’aviram (-0,06%). La producció 
industrial va avançar pel bon comportament de l’energia 
(7,77%), que va compensar sobradament la caiguda de les 
manufactures (-0,61%). Entre aquestes, destaca la caiguda 
de la fusta (-3,05%), només parcialment compensada per les 
millores de l’alimentació (4,86%) i la metal·lúrgia (1,63%). 
En aquest context, els afiliats al sector industrial van caure 
un -11,85% el 2013, mentre que l’atur registrat del sector ha 
crescut, entre el 2007 i el 2013, d’un 74,1%. La continuïtat 
de la caiguda de la construcció (-7,55%, davant el -6,45% 
del 2012), reflecteix, en particular, la dinàmica del sector 
residencial, on els habitatges en construcció i els iniciats 
van caure a ritmes de -25,0% i -80,00%, respectivament. A 
aquesta davallada s’hi va sumar la d’obra pública (-7,00%), 
de forma que el mercat de treball es va reduir novament 
(els afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat 
Social caigueren un -19,52% el 2013), mentre que l’atur 
registrat el 2007-13 ha augmentat d’un 259,5%. Finalment, 
la davallada als serveis va ser conseqüència de la caiguda 
dels privats (-1,70%) i, també, dels públics (-2,56%). Pel que 
fa als primers, la branca d’hostaleria, que aporta prop del 
37,38% del VAB terciari, va avançar moderadament (0,06%), 
mentre que el sector d’altres serveis a empreses (14,15% 
de pes) es va contreure de -3,39%. Amb aquesta dinàmica, 
els afiliats a la branca de serveis van reduir-se d’un -1,77% 
el 2013, amb un augment de l’atur registrat el 2007-13 en 
aquesta branca del 122,59%. En el seu conjunt, els afiliats 
al règim general i d’autònoms de la Seguretat Social van 
caure d’un -5,35% el 2013, amb un increment total de l’atur 
registrat del 133,7% entre el 2007 i el 2013, en línia amb els 
valors mitjans de Catalunya (augment del 148,55%).
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Pla d’Urgell

El 2013, el PIB del Pla d’Urgell es va reduir d’un -0,79% 
(davant el -2,07% del 2012), un registre més negatiu que 
els valors mitjans de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 
2013 reflecteixen la contracció de la construcció (-8,23%) 
i els serveis (-1,95%) i augments a la indústria (2,86%) i 
el primari (4,38%). Amb aquesta caiguda, el canvi total de 
la crisi 2007-13 situa la reducció del VAB comarcal en el 
-6,50%, una contracció força superior a la mitjana catalana 
(-4,92%), reflex de la forta contracció de la construcció 
(-35,71%) i canvis de menor entitat a la resta de sectors (del 
13,39% al primari, del -7,31% a la indústria i del -0,43% 
als serveis). El 2013, el primari va créixer, tot i el modest 
augment de la ramaderia (0,02%), que reflecteix els canvis 
del porquí (0,04%) i l’aviram (-0,07%), pel comportament 
de l’agricultura, que va avançar intensament (8,71%), un 
augment impulsat per la fruita fresca (15,59%). La producció 
industrial va augmentar per l’empenta de les manufactures 
(2,93%) i, també, de l’energia (1,45%). La millora de les 
manufactures expressa les de l’alimentació (4,82%) i de la 
metal·lúrgia i productes metàl·lics (1,25%), mentre que la 
fusta i el suro han retrocedit (-2,54%). En aquest context, el 
2013 els afiliats al sector industrial van caure d’un -0,27%, 
mentre que l’atur registrat del sector ha crescut, entre el 
2007 i el 2013, d’un 88,8%. La continuïtat de la caiguda 
de la construcció (-8,23%, davant el -9,30% del 2012), 
reflecteix, en particular, la dinàmica del sector residencial, 
on els habitatges en construcció i els iniciats van caure a 
ritmes del -27,9% i -70,83%, respectivament. A aquesta 
davallada s’hi va sumar la d’obra pública (-13,41%), de 
forma que el mercat de treball es va reduir novament (els 
afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat Social 
caigueren d’un -14,23% el 2013), mentre que l’atur registrat 
el 2007-13 ha augmentat d’un 294,6%. Finalment, la 
davallada als serveis va ser conseqüència de la caiguda dels 
privats (-1,97%) i, també, dels públics (-1,87%). En l’àmbit 
dels privats, el comerç, que aporta prop del 31,52% del VAB 
terciari, va presentar un decrement del -1,49%, mentre que 
el sector d’altres serveis a empreses (19,50% del pes) es va 
contreure un -4,80%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la 
branca de serveis van reduir-se del -2,54% el 2013, amb un 
augment de l’atur registrat el 2007-13 en aquesta branca 
del 213,86%. En el seu conjunt, els afiliats al règim general i 
autònoms de la Seguretat Social varen caure d’un -3,12% el 
2013, amb un increment total de l’atur registrat del 197,3% 
entre el 2007 i el 2013, un augment sensiblement superior 
a la mitjana catalana (148,55%).
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Pla de l’Estany

El PIB del Pla de l’Estany va avançar d’un 0,23% el 2013 
(davant el -0,72% del 2012), un registre allunyat de la 
caiguda mitjana de Catalunya (-0,48%). Els resultats 
del 2013 reflecteixen les davallades de la construcció 
(-5,97%), compensades pels augments del primari (4,48%), 
la indústria (1,53%) i els serveis (0,29%). Amb aquest 
augment, el canvi total de la crisi 2007-13 és ja positiu, 
d’un 1,25%, un registre força allunyat de la mitjana catalana 
(-4,92%). Aquest augment final reflecteix el fort creixement 
del primari (29,69%) i l’avenç dels serveis (5,85%), tot i la 
forta contracció de la construcció (-26,15%) i la modesta 
pèrdua industrial (-0,41%). El 2013, el primari va avançar 
impulsat per l’agricultura (17,35%), al seu torn recolzada en 
els bons resultats dels cereals (20,82%), i el moderat ascens 
de la ramaderia (0,92%), amb les produccions del porquí 
(4,37%) i vaquí (-3,73%) amb dinàmiques contraposades. 
La producció industrial va augmentar tant per la millora 
de les manufactures (1,34%) com per l’energia (3,41%). 
L’increment de les produccions manufactureres expressa el 
de l’alimentació (un 3,71%) amb la metal·lúrgia i productes 
metàl·lics restant creixement (-0,36%). En aquest context, 
els afiliats al sector industrial van caure d’un -0,85% el 
2013, mentre que l’atur registrat del sector ha crescut, 
entre el 2007 i el 2013, d’un 58,1%. La continuïtat de 
la caiguda de la construcció (-5,97%, davant el -4,03% 
del 2012), reflecteix tant la davallada de l’obra pública 
(-7,86%), com la de la construcció no residencial (-9,28%) i 
la de la rehabilitació (-1,32%), al mateix temps que semblen 
observar-se senyals d’estabilització en el sector residencial 
(tot i que els habitatges en construcció han caigut d’un 
-19,2% els iniciats han augmentat d’un 70,97%, des dels 31 
del 2012 als 53 del 2013). D’aquesta manera, el mercat de 
treball de la construcció es va reduir novament (els afiliats al 
règim general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren 
un -7,20% el 2013), mentre que l’atur registrat el 2007-13 
ha augmentat d’un 303,7%. Finalment, el modest augment 
dels serveis va ser conseqüència de l’increment dels privats 
(1,29%) i de la caiguda dels públics (-2,64%). Així, el comerç, 
que aporta prop del 26,04% del VAB terciari, va augmentar 
del 0,80%, mentre que el sector d’altres serveis a empreses 
(18,47% del pes) ho va fer amb més intensitat (3,12%). Amb 
aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de serveis van 
augmentar d’un 1,44% el 2013, amb un augment de l’atur 
registrat el 2007-13 en aquesta branca del 180,45%. En el 
seu conjunt, els afiliats al règim general i d’autònoms de la 
Seguretat Social van caure d’un -0,32% el 2013, amb un 
increment total de l’atur registrat del 153,1% entre el 2007 
i el 2013, un valor a l’entorn de l’augment mitjà català (del 
148,55%).
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Priorat

El 2013, el PIB del Priorat va caure d’un -0,46% (davant 
el -5,11% del 2012), un registre similar al de Catalunya 
(-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen les pèrdues de 
la construcció (-7,00%) i els serveis (-0,95%) i les millores 
del primari (7,22%) i la indústria (0,95%). Amb aquesta 
caiguda, el canvi total de la crisi 2007-13 situa la reducció 
del VAB comarcal en el -9,17%, una contracció sensiblement 
superior a la mitjana catalana (-4,92%). Aquesta negativa 
dinàmica del 2007-13 reflecteix la forta contracció de la 
construcció (-38,81%) i del primari (-13,93%), així com una 
menor caiguda de la indústria (-7,61%) i el creixement del 
4,01% dels serveis. L’augment del primari el 2013 reflecteix 
els bons resultats de l’agricultura (9,84%), impulsada 
pel vi i subproductes (amb un creixement d’un 14,14%) 
compensada parcialment per la davallada de la ramaderia 
(-4,54%), amb les produccions d’aviram (-5,62%) i el porquí 
(-6,12%) amb caigudes intenses. La producció industrial va 
augmentar per l’increment de les manufactures (0,51%) i 
els registres de l’energia (4,47%). En l’àmbit manufacturer, 
l’augment de l’alimentació (3,47%) es va veure contrarestat 
per la caiguda del tèxtil (-3,03%). En aquest context, els 
afiliats al sector industrial van caure d’un -5,02% el 2013, 
mentre que l’atur registrat del sector ha crescut, entre el 
2007 i el 2013, d’un 143,3%. La continuïtat de la caiguda 
de la construcció (-7,00%, davant el -11,36% del 2012), 
reflecteix, en particular, la dinàmica del sector residencial, on 
els habitatges en construcció i els iniciats van caure a ritmes 
del -11,1% i -85,71%, respectivament. A aquesta davallada 
s’hi va sumar la d’obra pública (-9,84%), de forma que el 
mercat de treball es va reduir novament (els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren d’un 
-13,16% el 2013), mentre que l’atur registrat entre el 2007 i 
el 2013 va augmentar d’un 149,5%. Finalment, la davallada 
als serveis va ser conseqüència de la caiguda dels privats 
(-0,13%) i, també, dels públics (-2,41%). Així, la branca 
d’hostaleria, que aporta prop del 20,46% del VAB terciari, va 
presentar un decrement del -0,41%, mentre que el sector 
de comerç (18,03% del pes) es va contreure un -1,14%. 
Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de serveis van 
reduir-se d’un -0,80% el 2013, amb un augment de l’atur 
registrat el 2007-13 en aquesta branca del 143,73%. En 
el seu conjunt, els afiliats al règim general i d’autònoms de 
la Seguretat Social varen caure d’un -3,49% el 2013, amb 
un increment total de l’atur registrat del 162,1% entre el 
2007 i el 2013, un augment superior a la mitjana catalana 
(148,55%).
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Ribera d’Ebre

El 2013, el PIB de la Ribera d’Ebre va avançar intensament, 
d’un 3,42%, força per sobre l’1,15% del 2012, un registre 
molt allunyat de la caiguda mitjana catalana (-0,48%). Els 
resultats del 2013 reflecteixen la forta empenta industrial 
(5,89%), que ha compensat sobradament les pèrdues de 
la construcció (-8,41%), el primari (-0,88%) i els serveis 
(-1,51%). Amb aquest augment, el canvi total de la crisi 2007-
13 situa la reducció del VAB comarcal en el -1,83%, molt per 
sota la caiguda mitjana de Catalunya (-4,92%), reflex de 
la forta contracció de la construcció (-40,07%) i canvis de 
menor entitat a la resta de sectors (del -11,98% al primari, 
de l’1,90% a la indústria i del -1,91% als serveis). El 2013, el 
primari va caure per la contracció de l’agricultura (-1,63%), 
arrossegada per la fruita fresca (no cítrics) (-10,17%) i, 
també, per la ramaderia (-1,18%), amb les produccions del 
porquí i l’aviram que van variar d’un 1,05% i d’un -5,16%, 
respectivament. La producció industrial va augmentar per 
l’expansió energètica (6,45%) i també per les manufactures 
(1,39%), amb avenços a la química (2,23%) i l’alimentació 
(4,74%), tot i la pèrdua a la metal·lúrgia (-6,45%). Tot i aquesta 
millora del VAB, els afiliats al sector industrial van caure d’un 
-11,09% el 2013, mentre que l’atur registrat del sector ha 
crescut, entre el 2007 i el 2013, d’un 73,9%. La continuïtat 
de la caiguda de la construcció (-8,41%, davant el -7,51% 
del 2012), reflecteix, en particular, la dinàmica del sector 
residencial, on els habitatges en construcció i els iniciats 
van caure a ritmes del -24,0% i -53,85%, respectivament. A 
aquesta davallada s’hi va sumar la d’obra pública (-11,21%), 
de forma que el mercat de treball es va reduir novament 
(els afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat 
Social caigueren un -15,85% el 2013), mentre que l’atur 
registrat entre el 2007 i el 2013 ha augmentat d’un 195,6%. 
Finalment, la davallada als serveis va ser conseqüència de la 
caiguda dels privats (-1,16%) i, també, dels públics (-2,22%). 
D’aquesta forma, el comerç, que aporta prop del 24,10% del 
VAB terciari, va presentar un decrement del -0,52%, mentre 
que el sector d’altres serveis a empreses (17,17% del pes) es 
va contreure un -1,02%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats 
a la branca de serveis van reduir-se d’un -3,39% el 2013, 
amb un augment de l’atur registrat el 2007-13 en aquesta 
branca del 178,79%. En el seu conjunt, els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social varen caure un 
-6,26% el 2013, amb un increment total de l’atur registrat 
del 179,1% entre el 2007 i el 2013, un increment superior al 
de la mitjana catalana (148,55%).
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Ripollès

El 2013, el PIB del Ripollès va davallar d’un -1,10% (davant 
el -2,98% del 2012), una caiguda superior a la mitjana de 
Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen la 
caiguda de la construcció (-9,79%) i el primari (-9,89%), 
i augments de la indústria (1,45%) i els serveis (0,48%). 
Amb aquesta nova pèrdua, el canvi total de la crisi 2007-13 
situa la reducció del VAB comarcal en el -7,09%, una pèrdua 
sensiblement superior a la mitjana catalana (-4,92%), reflex 
de la forta contracció de la construcció (-40,94%) i canvis de 
menor entitat a la resta de sectors (del -4,19% al primari, 
del -2,51% a la indústria i del 4,81% als serveis). El 2013, el 
primari va caure per la contracció de l’agricultura (-8,86%), 
arrossegada per la caiguda de plantes farratgeres (-8,79%) 
i, també, pels negatius registres de la ramaderia (-10,00%), 
amb les produccions de carn i bestiar de vaquí i porquí 
amb reduccions de -13,08% i -3,95%, respectivament. 
La producció industrial va augmentar per la recuperació 
manufacturera (0,76%) i el millor comportament de l’energia 
(5,87%). En l’àmbit manufacturer, front la contracció del VAB 
de la metal·lúrgia (-0,51%) i del tèxtil (-0,94%), l’expansió de 
l’alimentació (un 3,92%) ha permès assolir resultats positius. 
Tot i aquest context, el 2013 els afiliats al sector industrial 
van caure d’un -1,68%, mentre que l’atur registrat del 
sector ha disminuït, entre el 2007 i el 2013, d’un -3,9%. La 
continuïtat de la caiguda de la construcció (-9,79%, davant 
el -16,50% del 2012), reflecteix tant la davallada de l’obra 
pública (-13,23%), com de la construcció no residencial 
(-7,24%) i la rehabilitació (-3,55%), al mateix temps que 
semblen observar-se senyals d’estabilització en el sector 
residencial (tot i que els habitatges en construcció han caigut 
d’un -57,9%, els iniciats han estabilitzat la seva caiguda i 
s’han mantingut en 8 habitatges tant el 2012 com el 2013). 
En aquest context, el mercat de treball de la construcció es va 
reduir novament (els afiliats al règim general i d’autònoms de 
la Seguretat Social caigueren un -12,47% el 2013), mentre 
que l’atur registrat el 2007-13 ha augmentat d’un 250,3%. 
Finalment, l’augment dels serveis va ser conseqüència de 
l’increment dels privats (1,73%), parcialment compensat 
per la contracció dels públics (-3,35%). Pel que fa als 
primers, el comerç, que aporta prop del 23,83% del VAB 
terciari, va presentar un modest increment (0,96%), mentre 
que el sector de l’hostaleria (18,89% del pes) va presentar 
creixements més intensos (3,48%). Amb aquesta dinàmica, 
els afiliats a la branca de serveis van reduir-se d’un 0,27% 
el 2013, amb un augment de l’atur registrat el 2007-13 en 
aquesta branca del 168,08%. En el seu conjunt, els afiliats al 
règim general i autònoms de la Seguretat Social van caure 
del -1,47% el 2013, amb un augment de l’atur registrat del 
98,5% entre el 2007 i el 2013, força inferior a la mitjana 
catalana (148,55%).
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Segarra

El PIB de la Segarra va presentar un creixement de l’1,31% el 
2013 (davant el 0,52% del 2012), molt allunyat de la caiguda 
de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen 
les pèrdues de la construcció (-4,87%) i els serveis (-1,00%), 
mentre que el primari (9,52%) i la indústria (1,82%) varen 
presentar creixements. Amb aquest avenç del VAB, el canvi 
total de la crisi 2007-13 situa el VAB comarcal un 1,90% 
per sobre els registres del 2007, molt allunyat de la pèrdua 
mitjana catalana (-4,92%), reflex del fort augment acumulat 
del primari (58,37%) i l’increment en els serveis (5,73%), en 
part compensats per la contracció de la construcció (-38,02%) 
i de la indústria (-3,24%). El 2013, el primari va augmentar 
per l’expansió de l’agricultura (20,74%), impulsada pels 
cereals (21,52%), parcialment compensada per la davallada 
de la ramaderia (-1,58%), amb les produccions del porquí i 
l’aviram variant d’un 0,17% i del -8,60%, respectivament. 
La producció industrial va millorar per l’avenç de l’energia 
(2,78%) i de les manufactures (1,81%). Entre aquestes, la 
millora de l’alimentació (3,03%) i de la metal·lúrgia (1,04%) 
va estar parcialment compensada per l’equipament elèctric 
i electrònic (-3,61%). En aquest context, el 2013 els afiliats 
al sector industrial van caure del -0,24%, mentre que l’atur 
registrat del sector ha crescut, entre el 2007 i el 2013, 
d’un 99,2%. La continuïtat de la caiguda de la construcció 
(-4,87%, davant el -9,03% del 2012), reflecteix, en particular, 
la dinàmica del sector residencial, on els habitatges en 
construcció i els iniciats van caure a ritmes del -25,0% i 
-50,00%, respectivament. A aquesta davallada s’hi va sumar 
la d’obra pública (-11,14%), de forma que el mercat de 
treball es va reduir novament (els afiliats al règim general i 
d’autònoms de la Seguretat Social caigueren d’un -13,68% el 
2013), mentre que l’atur registrat el 2007-13 ha augmentat 
d’un intens 495,1%. Finalment, la davallada als serveis 
va ser conseqüència de la caiguda dels privats (-0,52%) i, 
també, dels públics (-2,33%). Així, el comerç, que aporta 
prop del 21,82% del VAB terciari, va presentar un decrement 
del -1,30%, mentre que el sector d’altres serveis a empreses 
(20,40% del pes) va créixer (1,35%). Amb aquesta dinàmica, 
els afiliats a la branca de serveis van reduir-se d’un -0,24% 
el 2013, amb un augment de l’atur registrat el 2007-13 en 
aquesta branca del 183,48%. En el seu conjunt, els afiliats 
al règim general i d’autònoms de la Seguretat Social varen 
caure d’un -1,40% el 2013, amb un increment total de l’atur 
registrat del 183,9% entre el 2007 i el 2013, força superior 
al 148,55% de la mitjana de Catalunya.
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Segrià

El PIB del Segrià va davallar d’un -1,20% el 2013 (davant 
el -1,98% del 2012), una caiguda superior a la mitjana de 
Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen les 
pèrdues de la construcció (-6,23%) i els serveis (-1,42%) i la 
recuperació a la indústria (2,03%) i al primari (3,6%). Amb 
aquesta caiguda, el canvi total de la crisi 2007-13 situa la 
reducció del VAB comarcal en el -4,70%, en línia amb la 
mitjana catalana (-4,92%), reflex de la forta contracció de la 
construcció (-40,19%) i canvis de menor entitat a la resta de 
sectors (del -0,79% al primari, del -2,87% a la indústria i de 
l’1,40% als serveis). El 2013, el primari va caure arrossegat per 
la davallada de la ramaderia (-1,34%), amb les produccions 
del porquí i del vaquí que varen caure del -1,18% i créixer del 
0,65%, respectivament, mentre que l’agricultura avançava 
intensament (6,49%), empentada per la fruita fresca (2,48%) 
i pels cereals (+29,5%). La producció industrial va recuperar-
se, tant per efecte de la millor dinàmica de les manufactures 
(1,41%), com pel bon comportament de l’energia (8,90%). 
En l’àmbit manufacturer, als avenços de l’alimentació 
(2,82%) s’hi contraposa la davallada de la metal·lúrgia i 
productes metàl·lics (-0,89%). En aquest context, els afiliats 
al sector industrial van caure d’un -2,17% el 2013, mentre 
que l’atur registrat del sector ha crescut, entre el 2007 
i el 2013, d’un 112,5%. La continuïtat de la caiguda de la 
construcció (-6,23%, davant el -8,92% del 2012), reflecteix, 
en particular, la dinàmica del sector residencial, on els 
habitatges en construcció i els iniciats van caure a ritmes 
del -60,0% i -47,71%, respectivament. A aquesta davallada 
s’hi va sumar la d’obra pública (-10,10%), així com la de la 
construcció no residencial (-8,17%) i la de la rehabilitació 
(-1,72%), de forma que el mercat de treball es va reduir 
novament (els afiliats al règim general i d’autònoms de la 
Seguretat Social caigueren d’un -9,54% el 2013, mentre 
que l’atur registrat el 2007-13 ha augmentat d’un 325,2%. 
Finalment, la davallada als serveis va ser conseqüència de la 
caiguda dels privats (-1,10%) i, també, dels públics (-2,30%). 
D’aquesta manera, el comerç, que aporta prop del 24,42% 
del VAB terciari, va presentar un lleu augment del 0,47%, 
mentre que el sector d’altres serveis a empreses (21,18% 
del pes) es va contreure d’un -2,54%. Amb aquesta dinàmica 
productiva, els afiliats a la branca de serveis van reduir-se un 
-1,04% el 2013, amb un augment a l’atur registrat el 2007-
13 en aquesta branca del 220,11%. En el seu conjunt, els 
afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat Social 
varen caure d’un -1,64% el 2013, amb un augment de l’atur 
registrat del 223,0% entre el 2007 i el 2013, registre que es 
troba força per sobre la mitjana catalana (148,55%).
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Selva

El PIB de la Selva va davallar d’un -0,25% el 2013 (davant el 
-1,28% del 2012), un registre menys negatiu que la mitjana 
catalana (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen les 
pèrdues de la construcció (-6,49%), mentre que el primari 
(3,16%), la indústria (1,59%) i els serveis (0,37%) varen 
presentar creixements. Amb aquesta caiguda, el canvi total 
de la crisi 2007-13 situa la reducció del VAB comarcal 
en el -9,37%, una contracció sensiblement superior a la 
mitjana catalana (-4,92%), reflex de la forta contracció de 
la construcció (-44,52%) i canvis de menor entitat a la resta 
de sectors (del 7,76% al primari, del -4,22% a la indústria i 
de l’1,25% als serveis). El 2013, el primari va avançar per 
un modest increment de la ramaderia (0,51%), amb les 
produccions del porquí (3,84%) i la llet (1,05%) mostrant 
augments i les de vaquí (-3,38%) i oví i cabrum (-14,91%) 
presentant caigudes. En canvi, l’agricultura (5,97%) va 
augmentar notablement, impulsada pels cereals (24,93%), 
mentre que la producció de flors i plantes ornamentals van 
mantenir-se. La producció industrial va millorar pel bon 
comportament de la branca de l’energia, extractives, aigua, 
gas i reciclatge (13,08%) i, també, per la recuperació de les 
manufactures (1,05%). Aquestes augmentaren empentades 
per l’alimentació (3,05%) i la química (1,67%), mentre el 
tèxtil va contreure’s (-1,55%). En aquest context, el 2013 els 
afiliats al sector industrial van caure un -4,25%, mentre que 
l’atur registrat del sector ha crescut, entre el 2007 i el 2013, 
d’un 79,5%. La continuïtat de la caiguda de la construcció 
(-6,49%, davant el -12,69% del 2012), reflecteix tant les 
davallades de l’obra pública (-9,81%), com de la construcció 
no residencial (-4,91%) i la rehabilitació (-3,37%), mentre 
que semblen observar-se senyals d’estabilització en el sector 
residencial (tot i que els habitatges en construcció han caigut 
d’un -43,2%, els iniciats han avançat d’un 17,33%, des dels 
75 del 2012 als 88 del 2013). D’aquesta manera, el mercat de 
treball de la construcció es va reduir novament (els afiliats al 
règim general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren 
d’un -12,29% el 2013), mentre que l’atur registrat el 2007-
13 ha augmentat d’un 309,8%. Finalment, la davallada als 
serveis va ser conseqüència de la caiguda dels serveis públics 
(-3,10%), parcialment compensats pels privats (1,03%). En 
aquests, l’hostaleria, que aporta prop del 30,41% del VAB 
terciari, va presentar un augment del 3,05%, mentre que 
el sector de comerç (19,78% del pes) es va contreure d’un 
-1,13%. Amb aquesta dinàmica productiva, els afiliats a la 
branca de serveis van reduir-se un -0,87% el 2013, amb un 
augment de l’atur registrat el període 2007-13 en aquesta 
branca del 143,73%. En el seu conjunt, els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social varen caure d’un 
-2,81% el 2013, amb un increment total de l’atur registrat 
del 153,9% entre el 2007 i el 2013, un valor a l’entorn de la 
mitjana catalana (148,55%).
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Solsonès

El 2013, el PIB del Solsonès va davallar d’un -1,78% (davant 
el -0,96% del 2012), un registre sensiblement pitjor als 
registres mitjans de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 
2013 reflecteixen com la construcció (-6,82%) lidera la 
caiguda, seguida de la indústria (-2,21%) i els serveis 
(-2,45%), mentre que el primari creix d’un 4,7%. Amb aquest 
descens, el canvi total de la crisi 2007-13 situa la reducció 
del VAB comarcal en el -6,43%, una davallada força superior 
a la mitjana catalana (-4,92%), reflex de la forta contracció 
de la indústria (-16,52%) i la construcció (-39,63%), en part 
compensades per la millora del primari (38,12%) i dels 
serveis (0,94%). El 2013, el primari va incrementar tot i la 
moderació de la ramaderia (0,13%), amb augments a les 
produccions del porquí (0,30%) i del vaquí (2,54%), per 
l’important augment de l’agricultura (12,90%), impulsada 
pels cereals (15,81%). La producció industrial es va 
contreure com a resultat de la caiguda de les manufactures 
(-2,46%), tot i el millor comportament de l’energia (7,85%). 
La davallada de les produccions manufactureres expressa la 
del sector de la fusta i el suro (-5,36%) i de l’equipament 
elèctric i electrònic (-4,06%), mentre que la metal·lúrgia 
va avançar lleugerament (0,23%). En aquest context, els 
afiliats al sector industrial van caure d’un -15,61% el 2013, 
mentre que l’atur registrat del sector ha crescut, entre el 
2007 i el 2013, d’un 282,7%. La continuïtat de la caiguda 
de la construcció (-6,82%, davant el -9,12% del 2012), 
reflecteix, en particular, la dinàmica del sector residencial, on 
els habitatges en construcció i els iniciats van caure a ritmes 
del -30,0% i -25,00%, respectivament. A aquesta davallada 
s’hi va sumar la d’obra pública (-10,18%), de forma que el 
mercat de treball es va reduir novament (els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren d’un 
-14,02% el 2013), mentre que l’atur registrat el 2007-13 ha 
augmentat d’un 598,2%. Finalment, la davallada als serveis 
va ser conseqüència de la caiguda dels privats (-2,43%) i, 
també, dels públics (-2,48%). En l’àmbit dels primers, la 
branca d’altres serveis a empreses, que aporta prop del 
22,02% del VAB terciari, va presentar un decrement del 
-3,57%, mentre que el sector de comerç (20,22% del pes) es 
va contreure d’un -1,88%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats 
a la branca de serveis van reduir-se un -3,17% el 2013, amb 
un augment de l’atur registrat el 2007-13 en aquesta branca 
del 207,26%. En el seu conjunt, els afiliats al règim general i 
d’autònoms de la Seguretat Social varen caure d’un -6,78% 
el 2013, amb un augment de l’atur registrat del 269,6% 
entre el 2007 i el 2013, registre que es troba per sobre 
l’augment català (del 148,55%).
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Tarragonès

El 2013, el PIB del Tarragonès va davallar d’un -0,50% 
(davant el -0,37% del 2012), a l’entorn dels registres mitjans 
de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen la 
caiguda de la construcció (-7,55%) i els serveis (-0,45%) i 
els avenços del primari (9,56%) i la indústria (1,47%). Amb 
aquesta nova pèrdua, el canvi total de la crisi 2007-13 situa 
la reducció del VAB comarcal en el -4,83%, a l’entorn de la 
mitjana catalana (-4,92%), reflex de la forta contracció de la 
construcció (-44,62%) i canvis de menor entitat a la resta de 
sectors (de l’1,67% al primari, del -0,51% a la indústria i de 
l’1,00% als serveis). El 2013, el primari va avançar impulsat 
per l’agricultura (9,19%), al seu torn recolzada en la forta 
expansió del vi (16,91% amb un pes el 2012 sobre el VAB 
agrícola del 28,7%) i la davallada de les hortalisses (-3,61% 
amb un pes el 2012 del 19,1%), mentre que la ramaderia 
(-3,46%) va restar empenta al sector, amb les produccions 
d’aviram i d’altres animals caient un -5,68% i -3,85%, 
respectivament. La producció industrial va augmentar 
recolzada en les manufactures (1,36%) i l’energia (1,85%). 
L’augment de les produccions manufactureres expressa 
l’increment a la química (2,40%), parcialment contrarestada 
per les reduccions de la metal·lúrgia i productes metàl·lics 
(-1,25%) i de l’alimentació (-1,61%). En aquest context, els 
afiliats al sector industrial van caure d’un -2,81% el 2013, 
mentre que l’atur registrat del sector ha crescut, entre el 
2007 i el 2013, d’un 103,2%. La continuïtat de les pèrdues 
a la construcció (-7,55%, davant el -9,95% del 2012), 
reflecteix, en particular, la dinàmica del sector residencial, on 
els habitatges en construcció i els iniciats van caure a ritmes 
del -9,5% i -83,80%, respectivament. A aquesta davallada 
s’hi va sumar la d’obra pública (-15,75%), així com la de la 
construcció no residencial (-6,04%) i la de la rehabilitació 
(-1,90%), de forma que el mercat de treball es va reduir 
novament (els afiliats al règim general i d’autònoms de la 
Seguretat Social caigueren d’un -10,62% el 2013, mentre 
que l’atur registrat el 2007-13 ha augmentat d’un 207,3%. 
Finalment, la davallada als serveis va ser conseqüència de la 
caiguda dels serveis públics (-1,79%) i la pràctica estabilitat 
dels privats (-0,04%). Entre aquests, els altres serveis a 
empreses, que aporten prop del 22,97% del VAB terciari, 
van presentar un important augment del 3,16% i el sector 
de l’hostaleria (16,78% del pes) va presentar un increment 
pràcticament nul (0,06%), mentre que el comerç va caure 
d’un -0,42%, així com el transport i l’emmagatzematge 
(-2,29%). Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de 
serveis van reduir-se un -1,14% el 2013, amb un augment 
de l’atur registrat el 2007-13 en aquesta branca del 
146,05%. En el seu conjunt, els afiliats al règim general i 
d’autònoms de la Seguretat Social varen caure un -2,08% el 
2013, amb un increment total de l’atur registrat del 153,7% 
entre el 2007 i el 2013, en línia amb els avenços mitjans de 
Catalunya (148,55%).
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Terra Alta

El 2013, el PIB de la Terra Alta va davallar d’un -0,08% 
(davant el -2,97% del 2012), més favorable que la mitjana 
de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen les 
pèrdues de la construcció (-6,03%) i els serveis (-1,12%) i 
les millores del primari (6,18%) i la indústria (1,46%). Amb 
aquesta caiguda, el canvi total de la crisi 2007-13 situa la 
reducció del VAB comarcal en el -2,51%, un registre millor 
que la davallada mitjana catalana (-4,92%), reflex de la forta 
contracció de la construcció (-29,44%) i canvis de menor 
entitat a la resta de sectors (del 4,24% al primari, del -2,24% 
a la indústria i del 6,50% als serveis). El 2013, el primari va 
millorar impulsat per l’agricultura (8,02%), recolzada en el 
vi i subproductes (17,14%), que va compensar la caiguda de 
la ramaderia (-2,10%), arrossegada per l’aviram (-5,55%), 
mentre que el porquí augmentava d’un 4,78%. La producció 
industrial va millorar pel bon comportament de l’energia 
(6,33%) i, parcialment, de les manufactures (0,73%). Aquest 
modest augment manufacturer expressa els registres 
positius de l’alimentació (0,32%) i del paper i arts gràfiques 
(4,08%), així com la davallada del tèxtil (-2,19%). En aquest 
context, el 2013 els afiliats al sector industrial van caure del 
-7,50%, mentre que l’atur registrat al sector ha crescut, entre 
el 2007 i el 2013, d’un 11,5%. La continuïtat de la caiguda 
de la construcció (-6,03%, davant el -4,61% del 2012), 
reflecteix, en particular, la dinàmica del sector residencial, on 
els habitatges en construcció i els iniciats van caure a ritmes 
del -52,6% i -50,00%, respectivament. A aquesta davallada 
s’hi va sumar la d’obra pública (-11,75%), de forma que el 
mercat de treball es va reduir novament (els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren un 
-15,80% el 2013), mentre que l’atur registrat el 2007-13 ha 
augmentat d’un 360,3%. Finalment, la davallada als serveis 
va ser conseqüència de la caiguda dels privats (-1,06%) i, 
també, dels públics (-1,28%). D’aquesta forma, el comerç, 
que aporta prop del 21,94% del VAB terciari, va presentar un 
decrement del -0,75%, mentre que el sector de l’hostaleria 
(17,36% de pes) va avançar modestament (0,39%). Amb 
aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de serveis van 
reduir-se un -2,34% el 2013, amb un augment de l’atur 
registrat el 2007-13 en aquesta branca del 172,79%. En el 
seu conjunt, els afiliats al règim general i d’autònoms de la 
Seguretat Social varen caure d’un -5,60% el 2013, amb un 
increment total de l’atur registrat del 139,2% entre el 2007 i 
el 2013, a l’entorn de la mitjana catalana, del 148,55%.
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Urgell

El PIB de l’Urgell va minvar el 2013, d’un -0,70% (lluny de 
la caiguda de -2,27% del 2012), però superior a la caiguda 
de Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen 
les pèrdues de la construcció (-6,07%), la indústria (-0,02%) 
i els serveis (-1,93%) i l’augment del primari (8,60%). 
Amb aquesta caiguda, el canvi total de la crisi 2007-13 
situa la reducció del VAB comarcal en el -4,83%, per sota 
la mitjana catalana (-4,92%), reflex de la forta contracció 
de la construcció (-34,65%), dels augments intensos al 
primari (23,48%) i dels canvis menors a la resta (-5,49% 
a la indústria i -0,97% als serveis). El 2013, el primari va 
augmentar impulsat pel fort avenç de l’agricultura (15,11%), 
recolzada en un fort avenç dels cereals (25,47%), mentre 
que la ramaderia (-0,15%) va restar creixement, amb 
les produccions del porquí i aviram caient modestament 
del -0,03% i del -0,07%, respectivament. La producció 
industrial es va contreure com a resultat de l’augment de 
les manufactures (0,30%), compensat per la caiguda de 
l’energia (-5,40%). La millora de les manufactures expressa 
les de l’alimentació (2,05%), la metal·lúrgia (0,19%) i 
altres productes minerals no metàl·lics (5,57%), augments 
compensats per les caigudes de la fusta i el suro, d’un -3,65%. 
En aquest context, el 2013, els afiliats al sector industrial van 
caure un -4,60%, mentre que l’atur registrat del sector ha 
crescut, entre el 2007 i el 2013, d’un 95,9%. La continuïtat 
de la caiguda de la construcció (-6,07%, davant el -7,30% 
del 2013), reflecteix, en particular, la dinàmica del sector 
residencial, on els habitatges en construcció i els iniciats 
van caure a ritmes del -27,4% i -70,21%, respectivament. A 
aquesta davallada s’hi va sumar la d’obra pública (-11,66%), 
de forma que el mercat de treball es va reduir novament 
(els afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat 
Social caigueren d’un -12,92% el 2013), mentre que l’atur 
registrat el 2007-13 ha augmentat d’un 241,3%. Finalment, 
la davallada als serveis va ser conseqüència de la caiguda 
dels privats (-2,02%) i, també, dels públics (-1,67%). Així, 
el comerç, que aporta prop del 32,95% del VAB terciari, va 
presentar una contracció del -1,37%, mentre que el sector 
d’altres serveis a empreses (13,82% del pes) es va contreure 
un -3,31%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats a la branca de 
serveis van reduir-se un -2,81% el 2013, amb un augment de 
l’atur registrat el 2007-13 en aquesta branca del 188,25%. 
En el seu conjunt, els afiliats al règim general i d’autònoms 
de la Seguretat Social van caure un -3,93% el 2013, amb un 
increment de l’atur registrat total del 181,4% entre el 2007 
i el 2013, registre que es troba per sobre l’augment català 
(del 148,55%).
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Val d’ Aran

El 2013, el PIB de la Val d’Aran va davallar d’un -0,80% 
(davant el 0,07% del 2012), un registre pitjor que la mitjana 
de Catalunya (-0,48%). Aquests resultats reflecteixen les 
davallades dels serveis (-0,93%) i també de la construcció 
(-1,90%) i el primari (-7,20%), mentre que la indústria 
(3,55%) va presentar registres positius. Amb aquesta 
caiguda, el canvi total de la crisi 2007-13 situa la reducció 
del VAB comarcal en el -6,07%, una pèrdua superior a la 
mitjana catalana (-4,92%), reflex de la forta contracció de 
la construcció (-48,12%), tot i que la resta de sectors varen 
presentar un augment acumulat a la crisi: del 3,12% al 
primari, del 15,83% a la indústria i del 3,15% als serveis. 
El 2013, el primari va caure tot i el moderat increment de 
l’agricultura (0,49%) i l’avenç de la ramaderia (2,38%), que 
va presentar una dinàmica contraposada entre l’augment 
del vaquí (4,15%) i la disminució de l’oví i cabrum (-15,10%) 
i l’aviram (-0,06%), per la important caiguda del sector 
forestal (-12,77%, una branca que aportava el 62,8% del 
VAB primari el 2012). La producció industrial va avançar 
com a resultat del millor comportament de l’energia 
(7,41%) tot i la caiguda de les manufactures (-0,75%). La 
davallada de les produccions manufactureres expressa un 
lleuger augment de l’alimentació (0,52%) i la metal·lúrgia 
i productes metàl·lics (3,09%), mentre que la fusta i el suro 
es va contreure (-2,78%). En aquest context, els afiliats al 
sector industrial varen augmentar lleument el 2013 (0,44%), 
mentre que l’atur registrat del sector ha crescut, entre el 
2007 i el 2013, d’un 138,3%. La continuïtat de la caiguda 
de la construcció (-1,90%, davant el -3,77% del 2012), 
reflecteix tant la davallada de l’obra pública (-10,16%), com 
de la construcció no residencial (-5,91%) i la rehabilitació 
(-0,25%), al mateix temps que semblen observar-se senyals 
d’estabilització en el sector residencial (els habitatges en 
construcció van augmentar d’un 93,9%, des dels 33 als 64, 
mentre els iniciats han avançat d’un 37,04%, des dels 27 
del 2012 als 37 del 2013). D’aquesta manera, el mercat 
de treball es va reduir novament (els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren del 
-0,85% el 2012, mentre que l’atur registrat el 2007-13 ha 
augmentat d’un 305,4%. Finalment, la davallada als serveis 
va ser conseqüència de la caiguda dels públics (-2,27%) i 
també dels privats (-0,63%). En aquests darrers, la branca 
d’hostaleria, que aporta prop del 39,07% del VAB terciari, va 
presentar un decrement del -2,27%, mentre que el sector 
d’altres serveis a empreses (13,50% del pes) va avançar 
lleugerament (1,35%). Amb aquesta dinàmica, els afiliats 
a la branca de serveis van reduir-se d’un -0,12% el 2013, 
amb un augment de l’atur registrat el 2007-13 en aquesta 
branca del 255,54%. En el seu conjunt, el 2013, els afiliats 
al règim general i d’autònoms de la Seguretat Social varen 
caure un -0,18%, amb un augment de l’atur registrat del 
244,1% entre el 2007 i el 2013, per sobre l’augment català 
(del 148,55%).
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Vallès Occidental

El 2013, el PIB del Vallès Occidental va caure d’un -0,23% 
(davant el -0,61% del 2012), una caiguda menor a la de 
Catalunya (-0,48%). Els resultats del 2013 reflecteixen la 
davallada de la construcció (-7,53%) i el primari (-0,36%), 
i augments continguts a la indústria (0,54%) i els serveis 
(0,31%). Amb aquesta caiguda, el canvi total de la crisi 
2007-13 situa la reducció del VAB comarcal en el -7,56%, 
una pèrdua acumulada superior a la de Catalunya (-4,92%), 
reflex de la forta contracció de la indústria (-12,88%) i de la 
construcció (-42,29%) i canvis de menor entitat a la resta de 
sectors (augment del 2,45% al primari i del 2,30% als serveis). 
El 2013, el primari va caure tot i la millora de l’agricultura 
(4,17%), impulsada pels cereals (8,04%), per la caiguda de 
la ramaderia (-2,50%), amb augments de les produccions 
del porquí (0,16%) i davallada en les del vaquí (-6,91%). La 
producció industrial va avançar lleugerament per la positiva 
dinàmica de les manufactures (0,42%), ajudades també pel 
comportament de l’energia (2,48%). L’alça manufacturera 
expressa la del sector químic (2,62%) i de l’alimentari (2,09%), 
mentre que la metal·lúrgia va restar creixement (-1,67%). En 
aquest context, els afiliats al sector industrial van caure d’un 
-4,21% el 2013, mentre que l’atur registrat del sector ha 
crescut, entre el 2007 i el 2013, d’un 45,7%. La continuïtat 
de la caiguda de la construcció (-7,53%, davant el -8,20% 
del 2012), reflecteix, en particular, la dinàmica del sector 
residencial, on els habitatges en construcció i els iniciats 
van caure a ritmes del -52,6% i -68,61%, respectivament, 
alhora que les davallades de l’obra pública (-12,55%), la 
construcció no residencial (-5,99%) i la rehabilitació (-2,61%) 
ampliaven el perfil negatiu. Amb aquests registres, el mercat 
de treball es va contreure un altre cop (els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren un 
-11,53% el 2013), mentre que l’atur registrat el 2007-13 ha 
augmentat d’un 329,3%. Finalment, el suau increment dels 
serveis reflecteix l’augment dels privats (0,61%), mentre 
que els públics varen caure (-1,11%). Pel que fa als privats, 
la branca d’altres serveis a empreses, que aporta prop del 
30,04% del VAB terciari, va presentar un creixement del 
3,91%, mentre que el sector del comerç (22,35% del pes) es 
va contreure d’un -1,01%. Amb aquesta dinàmica, els afiliats 
a la branca de serveis van reduir-se un -0,99% el 2013, 
amb un augment de l’atur registrat el 2007-13 en aquesta 
branca del 171,65%. En el seu conjunt, els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Seguretat Social varen caure d’un 
-2,43% el 2013, amb un increment total de l’atur registrat 
del 144,7% entre el 2007 i el 2013, en línia amb la mitjana 
del 148,55% català.
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Vallès Oriental

El 2013, el PIB del Vallès Oriental es va contreure d’un -0,31% 
(davant el -1,36% del 2012), un registre lleugerament menys 
negatiu que la caiguda de Catalunya (-0,48%). Els resultats 
del 2013 reflecteixen les pèrdues de la construcció (-8,00%) 
i el primari (-2,64%), una pràctica estabilització als serveis 
(-0,06%) i increments a la indústria (1,03%). Amb aquesta 
caiguda, el canvi total de la crisi 2007-13 situa la reducció del 
VAB comarcal en el -8,08%, una davallada substancialment 
superior a la mitjana catalana (-4,92%), reflex de la forta 
contracció industrial (-8,09%) i de la construcció (-44,30%) 
i canvis de menor entitat a la resta de sectors (del 2,69% al 
primari, i del 0,67% als serveis). El 2013, el primari va caure 
per la contracció de l’agricultura (-1,93%), arrossegada 
per la davallada de les hortalisses (-6,20%) i tubercles per 
al consum humà (-11,01%), i de la ramaderia (-2,56%), 
amb les produccions de carn i bestiar de vaquí i el porquí 
caient d’un -0,82% i d’un -4,52%, respectivament. La 
millora industrial fou el resultat de la lleu recuperació de 
les manufactures (0,84%), i de l’intens augment del sector 
de l’energia, extractives, aigua i reciclatge (5,39%). En 
l’àmbit manufacturer, la suau recuperació expressa la de 
la química (2,71%) i del cautxú i plàstics (0,65%), mentre 
que la metal·lúrgia continua davallant (-1,58%). En aquest 
context, els afiliats al sector industrial van caure un -4,69% 
el 2013, mentre que l’atur registrat del sector ha crescut, 
entre el 2007 i el 2013, d’un 81,8%. La continuïtat de la 
caiguda de la construcció (-8,00%, davant el -11,78% 
del 2012), reflecteix tant la negativa dinàmica del sector 
residencial (els habitatges en construcció i els iniciats van 
caure a ritmes del -18,4% i -48,03%, respectivament), com 
les davallades de l’obra pública (-14,02%), la construcció no 
residencial (-7,86%) i la rehabilitació (-3,58%). D’aquesta 
manera, l’ocupació a la construcció va tornar a contreure’s 
(els afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat 
Social caigueren un -12,68% el 2013), mentre que l’atur 
registrat el 2007-13 ha augmentat d’un 366,0%. Finalment, 
l’estabilització als serveis fou el resultat del modest augment 
dels privats (0,14%) i de la caiguda dels públics (-0,86%). 
Entre els primers, la branca d’altres serveis a empreses, 
que aporta prop del 26,03% del VAB terciari, va presentar 
un augment de l’1,51%, i el sector del comerç (24,21% del 
pes) va incrementar-se un 0,33%. Amb aquesta dinàmica, 
els afiliats a la branca de serveis van reduir-se un -0,86% 
el 2013, amb un augment de l’atur registrat el 2007-13 en 
aquesta branca del 184,11%. En el seu conjunt, els afiliats 
al règim general i d’autònoms de la Seguretat Social varen 
caure d’un -3,08% el 2013, amb un increment de l’atur 
registrat, entre el 2007 i el 2013, del 170,3%, un augment 
per sobre el 148,55% català.
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