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El PIB mundial caurà un -4,4% el 
2020. Els nivells de 2019 no es 

reprendran fins a finals de 2021.

PREVISIONS ACTUALS

El context econòmic mundial1 

El tercer trimestre ha estat 
millor del que s’esperava, 
gràcies a les variacions 
positives del PIB a la Xina i la 
recuperació dels indicadors 
als EUA i la Unió Europea.

Indicadors de l’activitat mundial
Variació del PIB i projeccions per a 2020 i 2021 (%)



El context de les economies espanyola i catalana2 

La dificultat per controlar la 
pandèmia i la inelasticitat de 

l’economia espanyola i 
catalana han fet que els 

indicadors d’activitat registrin 
una forta caiguda.

FRE ECONÒMIC

Els indicadors es recuperen 
durant el 3r trimestre, així i 
tot el descens interanual de 
l’economia espanyola i 
catalana és notòria, al 
voltant del -7,8%.

Variació intertrimestral i interanual del PIB a Catalunya i Espanya
(%). Tercer trimestre de 2020.



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

Territori condicionat pel turisme exterior i dependència de les exportacions
per créixer.

Ús del potencial de l’activitat i 
variació interanual

Variació intertrimestral de l’indicador
d’ús potencial de l’activitat



Ocupació i atur4 

L’ocupació cau un 
-3,06%. L’atur 
augmenta en 13.200 
persones (27,16%) 
interanual. 

Taxa d’atur més 
elevada de Catalunya.

El Tarragonès (29,68%) i 
el Baix Camp (25,10%) 
representen gairebé el 
55% de l’increment 
total de l’atur.

Variació interanual i en nombre absolut de l’atur registrat al conjunt 
provincial* (%)



Expedients de regulació d’ocupació5

La nova normativa dels ERO i la 
facilitat creditícia han frenat la 
caiguda PIB i n’han permès una 
certa recuperació.

A la zona els ERTO afecten a més 
de 60.000 treballadors i gairebé 
10.000 empreses.

La caiguda de l’activitat turística 
n’ha estat un dels principals 
motius. Aquest mecanisme de 
regulació ha estat utilitzat en 
menor mesura a la província en 
relació amb el conjunt de 
Catalunya.

Els expedients de regulació d’oupació. Any 2020 fins al 
setembre. (%)



El nombre de contractes a la zona 
ha disminuït un -29,45% en dades 

interanuals acumulades fins al 
setembre de 2020.

DISMINUCIÓ DE LA  
CONTRACTACIÓ LABORAL

La contractació laboral6

Cau la contractació 
indefinida (-54,95%) i la 
temporal (-24,46%). 
Caiguda més accentuada 
al Camp de Tarragona.

Els contractes disminueixen 
menys a l’àrea que al 
conjunt de Catalunya, a 
causa del pes de la 
contractació temporal.

La contractació laboral a la zona i a Catalunya. Acumulat fins
al setembre.



La variació comarcal de la nova ocupació7

La disminució d'afiliats al règim 
general (-4,67%) ha estat superior 
a la dels treballadors autònoms 
(-0,45%). 
La caiguda és superior a la total 
catalana.

A la província, el nombre 
d’afiliats ha disminuït més que 
al conjunt català per la forta 
incidència al Camp de 
Tarragona. Les Terres de l’Ebre 
ha experimentat un augment 
interanual.

La variació interanual dels afiliats al règim general i al 
de treballadors autònoms (%)

Ocupació efectiva i ERTO en el total d’afiliacions a 
la Seguretat Social. Setembre de 2020.



L’oferta empresarial8

Els comptes de cotització a 
la Seguretat Social mostren 
aquest fre de l’oferta 
empresarial. La variació 
d’aquest indicador mostra 
una disminució del -5,84%.
Les empreses mitjanes i 
grans són les principals 
afectades. 

Les societats creades han patit un 
descens superior als del conjunt 
català i espanyol, amb una 
disminució del -30,96%.
Les perspectives d’inversió han 
disminuït més a l’àrea que a altres 
zones.

Variació interanual dels comptes de cotització de la 
Seguretat Social per grandària de l’empresa (%).* Setembre
de 2020.



La construcció residencial9

L’activitat de construcció 
d’habitatges s’ha mantingut.
S’observa que respecte dels 
habitatges acabats, el nombre de 
les hipoteques concedides és molt 
baix, fet que ens permet 
considerar la importància del 
mercat de l’habitatge usat.

El nombre d’habitatges iniciats 
s’ha vist frenat de cop al llarg 
dels dos primers trimestres de 
2020. Els acabats superen als 
iniciats per primer cop des del 
trimestre de 2018.

Habitatges iniciats i acabats a Tarragona El nombre d’habitatges acabats i la seva relació
amb les hipoteques de finques urbanes.



Observem que els crèdits 
tornen a augmentar.

Els dipòsits han 
experimentat un augment 
en el 2n trimestre del 2020, 
indica una contenció de la 

despesa i de la inversió, 
que han buscat refugi en els 

dipòsits.

SITUACIÓ ACTUAL

El finançament de l’economia

El nombre d’hipoteques baixa, 
amb una disminució interanual 
del -5% i del -4,82% en l’import. 

10

Els crèdits i els dipòsits en milió d’euros i la seva
variació interanual*



Actualment els preus 
cauen perquè hi ha una 

crisi de demanda a 
conseqüència de la 

pandèmia, fet que ajusta 
la majoria de preus. 

SITUACIÓ ACTUAL

La variació de preus11

Pel que fa a la variació interanual, els preus han
disminuït un -0,5%.

Han disminuït en esbarjo i cultura,
comunicacions, habitatge, transport i hotels,
cafès i restauració.

Han augmentat els preus en aliments i begudes
no alcohòliques.

Variació comparativa de l’IPC anual d’alguns subgrups al 
setembre.



El comerç amb l’exterior12

Les exportacions disminueixen en 
un -19,31% en dades interanuals.
Les importacions han caigut un 
-29,68%.

El preu del petroli, 
conjuntament amb la 
disminució del consum interior, 
han estat la causa d’aquesta 
caiguda.

El  pes de la caiguda del 
comerç exterior es reflecteix 
en la disminució del tràfic de 
mercaderies pel port de 
Tarragona.

Les exportacions i importacions de Tarragona. Milers
d’euros.



L’indicador d’activitat a la zona 
continua disminuint, encara que ha 
millorat respecte al segon trimestre.

1

L’ocupació ha caigut en variació 
interanual un -3,06%, la taxa d’atur 

ha augmentat en més de tres punts i 
l’atur registrat ho ha fet un 34,33%.
L’afiliació en la seguretat social ha 
caigut un -3,91% i la contractació 

laboral acumulada fins setembre ha 
caigut un -29,48%.

2

Els ERTO donen estabilitat a les rendes i 
possibiliten el consum, però són moltes les 
empreses que es mantenen per aquests 

expedients de regulació de l’ocupació sense 
veure una continuïtat.

3

El crèdit de les institucions financeres ha 
augmentat un 0,55% el segon trimestre.

Els dipòsits augmenten un 23,73%. 
El palanquejament econòmic de la zona 

disminueix a 101,73 en el segon trimestre de 
2020.

4

Les exportacions han caigut un -19,31% i les 
importacions un -29,68%. 

Cauen més a la zona que al conjunt català i 
espanyol.

5

Segon trimestre de 2020
del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

Resum en 5 punts de l’Informe de Conjuntura Econòmica
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