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Nota prelimiNar

D’acord amb l’article 34.k de la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i 
navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres, es presenta la Memòria econòmica de Catalunya 
corresponent a l’any 2020, que ofereix una visió global de l’economia catalana d’aquest any.

Han contribuït a la preparació i la recollida de dades que figuren en aquesta Memòria econòmica de 
Catalunya els electors que formen part del cens de les cambres, i també els diversos organismes de les 
administracions públiques estatal, autonòmica i local. Als uns i als altres, que possibiliten i faciliten la tasca de 
les nostres corporacions, els agraïm la col·laboració, amb la confiança que aquest treball sigui d’utilitat per al 
coneixement de l’economia de Catalunya i el seu territori.

Aquesta publicació ha comptat amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya 
donat el caràcter transversal i territorial de la publicació. Aquest finançament públic ha permès publicar  
edicions territorials de la Memòria Econòmica en les quals es fa el balanç econòmic de la demarcació i  
presentar-lo a les cambres catalanes. Per altra banda, el Departament d’Economia i Hisenda ha col·laborat en 
la realització del capítol de l’Empresa catalana que inclou la Memòria Econòmica de Catalunya.

Barcelona, juny del 2021





La 56a. edició de la Memòria econòmica de Catalunya, que edita anualment el Consell de Cambres 
de Catalunya, és la publicació de referència en l’anàlisi de l’economia catalana. Des de fa set anys, 
la Memòria inclou un estudi detallat del conjunt de les comarques tarragonines que presentem a 
mitjans d’any a la Cambra de Comerç de Reus. Aquest informe, anomenat Memòria Econòmica de 
Tarragona, permet que empresaris, professionals i institucions tinguin un coneixement més pro-
fund de la seva realitat econòmica més propera. 

La Memòria Econòmica de Tarragona presenta el balanç econòmic de la demarcació, amb una 
introducció més genèrica sobre l’evolució de l’economia catalana. Addicionalment, l’expert Joan 
Gallardo fa un article en el qual ens parla del procés de canvi qualitatiu de la producció agroalimen-
tària a les comarques de Tarragona i com potenciar el sector per millorar-ne el seu valor afegit, 
emfatitzant la gran riquesa de denominacions d’origen de què disposa la regió. L’autor enumera un 
llistat de productes susceptibles de rebre aquesta distinció amb l’objectiu de reforçar la posició de 
Tarragona com a referent de la gastronomia de qualitat. Així mateix, la Memòria Econòmica de 
Tarragona iincorpora un monogràfic realitzat per l’Alejandra Marly del Gabinet d’Estudis Econò-
mics de la Cambra de Comerç de Barcelona que analitza els efectes de la pandèmia sobre el teixit 
empresarial per sectors i dimensió, amb una anàlisi detallada per a la demarcació de Tarragona. 
Finalment, la publicació inclou la Tarragona Estadística, que és una recopilació dels principals in-
dicadors de l’economia tarragonina el 2020.

El balanç econòmic de Catalunya el 2020 ha estat el pitjor de les últimes dècades degut a la pro-
pagació de la Covid-19 i les mesures restrictives que han hagut d’adoptar les diferents administra-
cions públiques. El PIB ha caigut un 11,5% a causa de la forta contracció de la demanda interna i 
la demanda externa. En concret, cal destacar la forta contribució negativa del consum privat (-6,4 
punts) a la caiguda del PIB, fenomen que s’explica pels confinaments i el tancament administratiu 
de bona part del teixit empresarial durant el 2020.

En aquest context tan desfavorable, la demarcació de Tarragona ha registrat una evolució molt en 
línia amb la del conjunt de l’economia catalana el 2020. En concret, segons estimacions del Banc 
d’Espanya, el PIB a Tarragona va caure un 11,4% el 2020, una dècima menys que el conjunt de 
Catalunya. Tot i així, cal destacar que l’impacte de la pandèmia no ha estat homogeni per territo-
ris, atès que les comarques costaneres s’han vist més afectades per la manca de turisme estran-
ger. En canvi, les que depenen de la indústria química o agroalimentària han rebut un impacte 
menor. Per sectors, la indústria i els serveis –sense comerç ni hostaleria– han patit la contracció 
més important, seguits de la construcció i el comerç amb reduccions lleugerament per sota de les 
de la mitjana catalana. Una manera d’aproximar l’impacte en l’hostaleria és a través del sector 
turístic. Tarragona ha passat de rebre quasi 3 milions de viatgers allotjats a establiments hotelers 
el 2019 a poc més de 800.000 el 2020 i el nombre d’establiments oberts s’ha reduït en més d’un 
40%. Pel que fa al comerç exterior, el 2020 s’han reduït tant les exportacions (-13%) com les im-
portacions (-25%), fet que ha provocat un descens del dèficit comercial. Addicionalment, el teixit 
empresarial s’ha reduït un 6% el 2020, el que ha comportat una pèrdua de més de 1.500 empre-
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ses a la demarcació –el 80% dedicades als serveis. Els efectes de la pandèmia sobre el mercat 
de treball tarragoní han estat, en general, més moderats en comparació amb la mitjana catalana, 
amb un descens de l’afiliació de l’1,1%, en bona part gràcies a l’aplicació dels ERTO.

Les perspectives econòmiques per al 2021 són molt més esperançadores, gràcies a l’impuls del 
consum privat, la inversió i el sector exterior. No obstant això, l’avenç del PIB durant el 2021 no serà 
suficient per recuperar l’activitat econòmica prèvia a la Covid-19. Per tant, no s’espera que sigui fins 
a finals de 2022 que s’assolirà el nivell d’activitat previ a la pandèmia, gràcies a la recuperació del 
mercat de treball i la posada en marxa dels recursos del Next Generation EU.

Des de la Cambra de Comerç de Reus hem treballat intensament per mitigar les conseqüències 
socioeconòmiques de la pandèmia amb tot un seguit d’actuacions de suport a l’empresa, tant en 
l’àmbit de l’assessorament com de la informació i formació, per evitar el tancament d’empreses i 
ajudar a la ràpida recuperació de l’economia del territori. Hem impulsat la campanya “Que cap 
empresa tanqui” programant un gran nombre de webinars i jornades a la xarxa per prestar el su-
port que l’empresa reclama en aquests moments tan difícils. En la mateixa línia hem posat a dispo-
sició dels nostres representats el Servei d’Assessorament dels Fons Europeus per poder fer un 
primer acompanyament en les possibilitats que ofereixen aquests fons. Finalment, hem fet costat 
a les empreses portant les seves reivindicacions a les administracions, que han de redoblar els 
seus esforços per evitar que aquesta crisi sanitària es converteixi en una emergència econòmico-
social. 

En definitiva, hem fet xarxa amb l’objectiu de millorar la competitivitat d’empreses i autònoms i, per 
tant, d’afavorir el desenvolupament integral del nostre territori. Una fita que sempre mereix i merei-
xerà totes les nostres atencions.

Jordi Just

President de la Cambra de Comerç de Reus
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Marc exterior

•  El 2020 l’economia mundial ha experimentat una caiguda 
del PIB del 3,3%, la pitjor contracció econòmica en dècades 
i només comparable a períodes de conflictes bèl·lics d’esca-
la internacional. En perspectiva històrica recent, la magnitud 
de la crisi econòmica provocada per la Covid-19 ha sigut 
molt més accentuada que la viscuda el 2009 (en plena crisi 
financera mundial), fet que posa en evidència el repte majús-
cul al que s’han enfrontat les administracions públiques i la 
societat en el seu conjunt. 

•  L’economia de la zona euro ha estat una de les regions del 
món més afectades per la pandèmia, amb una contracció del 
PIB del 6,6% el 2020, força superior al -3,5% registrat als Es-
tats Units. Els principals factors que expliquen aquest major 
impacte són l’elevada contribució al PIB dels serveis que de-
penen de la interacció social, així com la severitat i duració de 
les mesures restrictives a l’activitat i la mobilitat adoptades per 
contenir l’expansió del virus en les diferents onades. Si bé 
l’impacte del coronavirus ha estat molt profund a tota la regió, 
cal matissar que la severitat de la crisi no ha sigut homogènia 
per països. Per una banda, les economies més industrialitza-
des, com ara Alemanya, Polònia i la República Txeca han patit, 
en línies generals, menys intensament les conseqüències de la 
pandèmia. Per contra, països amb una forta dependència dels 
serveis i del sector turístic com Espanya, Itàlia, Grècia i França 
han experimentat un descens més accentuat del PIB.

•  L’any 2020 l’economia espanyola ha experimentat la pitjor 
contracció del PIB (-10,8%) de la zona euro, el que suposa 
la dada més negativa de la sèrie històrica de l’INE (el 2009 
l’economia espanyola va caure un 3,8%). Un dels motius 
principals és l’elevada propagació del virus (especialment 
durant la primera onada), fet que va obligar a la implementa-
ció de mesures molt restrictives a l’activitat econòmica i 
perllongades en el temps. A més, l’elevat pes del turisme a 
Espanya (12,4% del PIB el 2019) ha actuat d’amplificador 
del xoc negatiu originat per la Covid-19. Finalment, els ajuts 
econòmics per esmorteir l’impacte de la pandèmia pro-
vinents de l’Estat han estat inferiors en comparació amb les 
principals economies europees, especialment en el cas dels 
ajuts directes al teixit empresarial.

Economia catalana

•  En el conjunt de l’any, el PIB a Catalunya ha caigut un 11,5% 
el 2020 segons l’Idescat, molt lluny del creixement positiu de 
l’1,9% registrat l’any anterior. Aquesta contracció del PIB s’ha 
produït degut a les aportacions negatives tant de la demanda 
interna (-8,2 p.p.) com de la demanda externa (-3,3 p.p.). El 
component que explica  la meitat de la caiguda del PIB ha 
estat el consum de les llars degut a la pròpia naturalesa de la 
Covid-19. En particular, els tancaments administratius van 
impedir als consumidors realitzar part de la seva despesa 
habitual, disparant l’estalvi forçós especialment durant el se-
gon trimestre de 2020. La inversió també ha tingut un com-
portament molt negatiu el 2020, amb una variació del -13,6%. 
En canvi, el consum públic s’ha incrementat un 5,1% per la 
despesa sanitària i les mesures extraordinàries presses per 
pal·liar els efectes de la Covid-19. Finalment, el saldo amb 
l’estranger ha tingut una aportació negativa al creixement 
degut essencialment a la caiguda del nombre de turistes es-
trangers (-82,2% respecte al 2019). 

 •  En referència als sectors econòmics, els serveis és el que 
explica en major mesura la contracció econòmica del 2020 
degut al seu elevat pes relatiu i a la important davallada que ha 
patit (-11,7% del VAB respecte al 2019). Tot i així, cal destacar 
que l’impacte de la pandèmia ha estat molt més intens al co-
merç, el transport i l’hostaleria (-25,2% interanual) en compa-
ració amb l’administració pública, la sanitat, l’educació i els 
serveis socials, que han crescut un 3,0%. La indústria ha 
caigut menys que els serveis, un 9,0% el 2020, degut a la 
menor incidència de les mesures restrictives sobre l’activitat 
en aquest sector. Finalment, a l’agricultura el retrocés del VAB 
ha estat només del 2,6%. El principal motiu és que el sector 
no s’ha vist especialment afectat per les limitacions a l’activi-
tat econòmica, atès que ha compensat part de la caiguda de 
la facturació provinent de la restauració amb un increment de 
la despesa de les llars. 

•  L’economia catalana ha finalitzat l’any 2020 amb un saldo 

exterior positiu amb l’estranger d’11.748 M€, que sumat al 
saldo positiu amb la resta d’Espanya (15.718 M€), dona un 
saldo exterior total favorable de 27.466 M€, el 12,3% del PIB. 
Tot i així, la Covid-19 ha reduït substancialment el saldo exte-
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rior de Catalunya respecte al 2019, amb un descens inte-
ranual del 19,5%. Cal destacar, però, que Catalunya continua 
sent la comunitat autònoma líder quant a fluxos de béns amb 
l’exterior, ja que les seves exportacions representen el 25,4% 
de les estatals i les importacions el 27,7%.

•  Pel que fa als fluxos d’inversió, segons el Ministeri d’Econo-
mia i Competitivitat, el 2020 ha tancat de manera provisional 
amb un descens de la inversió estrangera a Catalunya del 
-22,8%, situant-se en 2.965 milions d’euros. Pel que fa al pes 
de Catalunya en el total de la inversió estrangera, aquest any 
ha estat del 12,5%, inferior al 16,0% del 2019. Per contra, la 
inversió de Catalunya a l’estranger ha crescut amb força, 
passant de 1.330 milions d’euros el 2019 als 3.562 milions el 
2020, el que implica un increment del 167,8% interanual. No 
obstant això, cal puntualitzar que l’any 2019 la inversió cata-
lana a l’estranger va caure de forma excepcional (-77,3%), fet 
que explica una part important de l’efecte rebot del 2020. 

•  La Covid-19 ha tingut un impacte important sobre el mercat 
laboral, força més intens del que apunten els indicadors 
convencionals de seguiment. En particular, el nombre d’as-
salariats “efectius” (assalariats menys treballadors en 
ERTO) a Catalunya va patir una contracció del 14,8% res-
pecte a la mitjana d’assalariats del 2019. Pel que fa a l’ocu-
pació (sense tenir en compte l’efecte distorsionador dels 
ERTO), el descens ha estat del 3,0% en mitjana anual l’any 
2020, el que equival a uns 104.900 ocupats menys que un 
any enrere. En xifres absolutes, l’ocupació ha assolit la xifra 
de 3.335,8 milers de persones en mitjana el 2020. Les da-
des d’afiliacions a la Seguretat Social confirmen aquesta 
tendència negativa en l’ocupació, atès que a Catalunya s’ha 
comptabilitzat una disminució del 2,6% el 2020. 

•  La població aturada a Catalunya es va situar en 482.300 
persones de mitjana el 2020, un 13,1% superior a la xifra de 
2019. Aquest repunt dels aturats, de 55.900 més respecte a 
l’any anterior, ha estat molt més moderat al que hauríem ob-
servat en cas que no s’haguessin flexibilitzat el criteris d’apro-
vació dels ERTO. Per sexe, el repunt del nombre d’aturats ha 
estat significativament superior en el cas de les dones, amb 
un increment del 15,0% enfront a l’11,2% dels homes. La 
taxa d’atur també ha augmentat de forma significativa, pas-
sant de l’11,0% el 2019 al 12,6% el 2020.

•  La inflació ha estat del -0,4% en mitjana el 2020, un canvi 
significatiu en comparació amb l’augment moderat de la 
inflació del 2019 (0,9%). Aquest descens s’explica, en gran 

part, per una contribució negativa del component energè-
tic, atès que el preu del petroli va assolir mínims històrics 
durant el segon trimestre de 2020. En aquest sentit, cal 
destacar que la inflació subjacent (que exclou els compo-
nents d’energia i aliments sense elaborar) a Catalunya s’ha 
situat en el 0,7% el 2020, només quatre dècimes menys 
que l’any anterior.

•  El cost laboral per hora efectiva (descomptant les hores 
no treballades pels ocupats en ERTO) a Catalunya ha assolit 
els 23,5 euros el 2020, el que suposa un increment del 6,1% 
respecte al 2019. Aquest fort repunt s’explica essencialment 
perquè els sectors econòmics menys productius han aplicat 
els ERTO en major intensitat en comparació amb els que 
tenen una productivitat elevada, fet que ha provocat que el 
pes relatiu de les hores treballades efectives dels sectors 
amb nivells salarials superiors hagi augmentat.

•  Pel que fa als ingressos impositius, l’administració tributà-
ria estatal ha recaptat 37.953 M€ (el 19,6% de la recaptació 
del conjunt estatal territorialitzable) a les administracions 
d’hisenda radicades a Catalunya, un 11,9% menys que l’any 
anterior. En comparació amb la recaptació a la resta de de-
legacions estatals, la caiguda ha estat més pronunciada a 
Catalunya (-8% a la resta de delegacions). Això és degut, 
d’una banda, a que la recaptació d’impostos directes ha 
retrocedit un 9,7% respecte l’any anterior, més del que ho ha 
fet al conjunt de delegacions territorials de l’Estat (-6,3%). I, 
d’altra banda, a que el descens de la recaptació en el capítol 
dels impostos indirectes ha estat del 14,2% a Catalunya i de 
l’11,5% al conjunt delegacions territorials. En relació amb els 
tributs propis i cedits totalment a la Generalitat de Catalunya, 
la recaptació ha estat de 3.277 milions d’euros el 2020, un 
10,5% menys que l’any anterior. D’aquests, la part principal 
són els tributs cedits, que representen el 96% de la recapta-
ció total i han experimentat un descens de l’11,5%, mentre 
que els tributs propis representen el 4% restant i han regis-
trat un creixement del 16,5% el 2020 fins als gairebé 137 
milions d’euros. Aquest augment ve explicat sobretot pel 
nou impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient, que ha entrat en vigor el 2020 i ha recaptat durant 
aquest any 52,5 milions d’euros, convertint-se així en l’im-
post propi més important en termes monetaris.

•  Les finances catalanes han tancat el 2020 amb un dèficit 
públic de 755 milions d’euros, un 43% inferior als 1.329 
milions d’euros de 2019. En percentatge del PIB, el dèficit 
ha passat del 0,56% el 2019 al 0,35% el 2020, la xifra més 
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baixa des de 2007 malgrat la pandèmia i la caiguda històri-
ca del PIB. Això es deu fonamentalment al fort increment 
dels ingressos degut a tres factors: els fons extraordinaris 
rebuts de l’Estat per cobrir les despeses sanitàries, la liqui-
dació del sistema de finançament autonòmic, i les bestretes 
que es van calcular sota un supòsit de creixement econò-
mic que no es va revisar quan va arribar la pandèmia. En 
canvi, els altres ingressos impositius sí que han rebut l’im-
pacte de la Covid-19, tal com ja s’ha comentat. La reducció 
del dèficit i els baixos tipus d’interès han permès que el 
deute públic de la Generalitat hagi augmentat només un 
0,1%, fins als 79.119 milions d’euros a finals de 2020. Tot i 
això, en percentatge del PIB ha augmentat en gairebé qua-
tre punts fins al 37,1% enfront al 33,4% de l’any 2019 degut 
a la forta caiguda de l’activitat econòmica. En comparació 
amb la resta de comunitats autònomes, Catalunya continua 
sent la capdavantera en volum de deute i la tercera en deu-
te en percentatge del PIB, només per darrere de la Comuni-
tat Valenciana (48,6%) i Castella la Manxa (39,7%).

Perspectives 2021 i 2022

•  Segons les darreres previsions elaborades conjuntament 
pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç 
de Barcelona i per AQR-Lab de la UB en el mes d’abril del 
2021, l’economia catalana registrarà una recuperació en 
dos anys, repartida a parts iguals entre el 2021 (creixement 
del 6,0%) i 2022 (6,0%), i no recuperarà el nivell de PIB pre-
vi a la pandèmia fins a finals de 2022. Aquestes previsions 
es recolzen en quatre supòsits importants: que el procés de 
vacunació avanci de forma ràpida, que no es produeixin 
noves restriccions a l’activitat econòmica, que el consum 
privat repunti amb força a partir de la segona meitat del 
2021 en part gràcies a l’estalvi forçós que han realitzat les 
famílies al llarg del 2020, i que els fons del Next Generation 
EU tinguin un impacte positiu sobre la inversió, que serà 
més important el 2022 que el 2021. En resum, el 2020 ha 
estat un dels anys més durs per a la societat i l’economia de 
les darreres dècades, però també pot suposar un punt d’in-
flexió en positiu. D’això en dependrà l’aprofitament adequat 
dels recursos del Next Generation EU i l’aprovació de refor-
mes estructurals de calat que permetin millorar la competi-
tivitat, la sostenibilitat i l’equitat de l’economia catalana.

Empresa catalana 

•  El capítol dedicat a l’anàlisi economicofinancera del teixit 
empresarial mostra que el 2020 ha estat un any força ne-

gatiu per a les empreses catalanes (en activitat, beneficis i 
rendibilitat), en línia amb el conjunt d’indicadors econòmics, 
i que trenca amb la tendència positiva que s’havia iniciat el 
2014. El 2020, la rendibilitat del patrimoni net (rendibilitat 
financera) s’ha reduït al 8,7%, malgrat encara estar en ni-
vells satisfactoris especialment si es consideren els efectes 
negatius de la pandèmia. Entre les causes d’aquesta reduc-
ció cal destacar la disminució de les vendes i del marges, 
així com la menor rotació dels actius. Tot i això, el bon nivell 
de rendibilitat es degut al favorable rendiment dels actius i 
també al palanquejament financer que segueix tenint un 
valor positiu. El fet que el palanquejament financer sigui 
positiu vol dir que l’impacte del deute eleva la rendibilitat del 
patrimoni. Aquesta circumstància es produeix quan el ren-
diment dels actius és superior al cost de l’endeutament. Per 
tant, el palanquejament financer ha contribuït favorable-
ment a la rendibilitat, ja que el deute és rendible perquè el 
seu cost és inferior al rendiment dels actius. Si es comparen 
les empreses catalanes amb les de la resta d’Espanya es 
pot comprovar que les segones estan més capitalitzades, 
però han obtingut menys rendibilitat el 2020, com ja havia 
succeït en els anys anteriors. Entre els factors diferencials 
que expliquen la major rendibilitat de les empreses catala-
nes estarien la millor evolució de les dades d’activitat, valor 
afegit, palanquejament, resultats excepcionals i rendiment 
dels actius. En canvi, la productivitat, les despeses finance-
res i les amortitzacions i les provisions han evolucionat pitjor 
a Catalunya. De tota manera aquests resultats s’han de 
prendre amb molta prevenció atès la baixa representativitat 
de la mostra trimestral referida al 2020 on les grans empre-
ses tenen un pes important. A més, aquest any el capítol 
incorpora una anàlisi monogràfica dels resultats econo-
micofinancers de l’empresa catalana durant la dècada de 
2010-2019 a partir de les dades de la Central de Balanços 
Integrada facilitades pel Banc d’Espanya. 

Anàlisi territorial 

•  L’activitat econòmica ha retrocedit un 11,4% a la demarcació 
de Tarragona el 2020 segons estimacions del BdE. Aquest 
descens és similar al de la mitjana catalana, i tot i que les co-
marques costaneres s’han vist afectades per la manca de tu-
risme estranger, les que depenen de la indústria química o 
agroalimentària han rebut un impacte menor. Per sectors, la 
indústria i els serveis –sense comerç ni hostaleria– han patit la 
caiguda més important, seguits de la construcció i el comerç 
amb reduccions lleugerament per sota de les de la mitjana 
catalana. Una manera d’aproximar l’impacte en l’hostaleria és 
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a través del sector turístic. Tarragona ha passat de rebre quasi 
3 milions de viatgers allotjats a establiments hotelers el 2019 a 
poc més de 800.000 el 2020 i el nombre d’establiments oberts 
s’ha reduït més d’un 40%. Juntament amb aquests resultats, 
altres indicadors de demanda interna com les matriculacions 
de vehicles o la compravenda d’habitatges han caigut més 
d’un 20% el darrer any. Pel que fa al comerç exterior, es redu-
eixen tant les exportacions (-13%) com les importacions (-25%). 
L’impacte en el descens de les vendes del sector químic i del 
petroli i derivats ve determinat per l’evolució dels preus de 
l’energia. Tot i així, el nombre d’empreses exportadores conso-
lidades s’ha incrementat el 2020. En relació amb el teixit em-
presarial, aquest s’ha reduït un 6% el 2020 el que s’ha traduït 
en una pèrdua de més de 1.500 empreses a la demarcació –el 
80% han estat empreses dedicades als serveis. Els efectes 
sobre el mercat de treball han estat menors gràcies a la posa-
da en marxa dels ERTO. El 2020, l’afiliació total només ha re-
trocedit un 1,1%, si bé no inclou els més de 18.000 treballa-
dors que han estat en ERTO en mitjana mensual el darrer any 
(el 7% del total de Catalunya). En aquest sentit, la taxa d’atur 
també té en compte aquests treballadors com a actius, de 
manera que la taxa estimada sols hauria augmentat 1,8 punts 
fins al 15,3%. A nivell comarcal, el teixit empresarial s’ha redu-
ït a tots els territoris amb intensitats diferents (des del -1,6% de 
la Terra Alta fins al -8,7% del Tarragonès). En canvi, l’evolució 
dels afiliats ha sigut heterogènia amb comarques on s’ha man-
tingut estable, d’altres on inclús ha augmentat i d’altres on ha 
disminuït, com al Tarragonès (-1,1%)..

Monogràfic: “Impacte de la Covid-19 sobre l’economia, 
l’empresa i la societat” 

•  El tema monogràfic de la Memòria d’enguany tracta des 
d’una perspectiva holística l’impacte de la Covid-19 un any 
després de la seva eclosió. Amb aquest motiu s’incorporen 
nou articles d’experts que, d’una banda, aporten la seva vi-
sió de com ha afectat la pandèmia a àmbits socials com el 
sanitari, el benestar o la forma de treballar, i, d’altra banda, 
ajuden a aprofundir en àmbits temàtics clau com són les 
empreses, el turisme o la revolució tecnològica actual. L’ob-
jectiu és complementar l’anàlisi dels principals indicadors de 
caire econòmic que es fa al llarg dels capítols previs per tal 
de proporcionar al lector una visió àmplia dels efectes d’una 

crisi que ha trastocat en tots els aspectes i a tots nivells el 
nostre dia a dia tal com el coneixíem.

•  L’article monogràfic “Efectes de la pandèmia sobre el 
teixit empresarial. Una anàlisi per demarcacions, sec-
tors i dimensió” aprofundeix en l’impacte sense prece-
dents en la sèrie històrica que ha tingut la Covid-19 sobre les 
empreses catalanes des d’una perspectiva inèdita fins ara. A 
partir de les dades de comptes de cotització, terme equipa-
rable al d’empreses, l’estudi combina la vessant sectorial 
amb la de dimensió per identificar els efectes desiguals entre 
les petites, mitjanes i grans empreses, alhora que entre les 
diferents activitats econòmiques que desenvolupen, atès 
que les restriccions que han servit per frenar la crisi sanitària 
han tingut aplicacions i conseqüències divergents segons 
els subsectors. Aquesta anàlisis posa de manifest l’elevat 
impacte de l’embat de la primera onada amb la pèrdua de 
pràcticament 22.000 empreses entre el febrer i el març del 
2020 va ser molt significatiu sobre les microempreses dedi-
cades a les indústries manufactureres, el comerç, l’hosta-
leria i la construcció. Igualment, un any després, s’observa 
com ha estat aquest darrer sector el que s’ha recuperat més 
ràpidament i de manera transversal, mentre que el ritme de 
la resta està sent més gradual. Un cop vistes les conseqüèn-
cies a curt termini per al conjunt de Catalunya, les dades 
permeten fer una comparativa entre la crisi actual i la reces-
sió economicofinancera del 2008. La naturalesa exògena i 
abrupta d’aquesta primera envers les causes endògenes i 
estructurals de l’anterior, dona lloc a una evolució molt dife-
rent, marcada pels rebots en aquesta crisi a mesura que 
s’han reduït les restriccions, en contraposició a la progressió 
més lenta en l’anterior.

  A l’anàlisi anterior se li suma la perspectiva territorial amb 
dades per a les quatre demarcacions catalanes. En aquest 
sentit la composició estructural de l’economia de cada terri-
tori ha determinat la profunditat dels efectes, amb una major 
exposició d’aquells més dependents del turisme estranger i 
amb un major pes de micro i petites empreses. La possibili-
tat d’accedir a les línies de l’ICO per disposar de liquiditat i 
recórrer als ERTO per mantenir la plantilla (i les rendes dels 
treballadors), han estat mesures clau per limitar l’impacte de 
la pandèmia sobre el teixit empresarial.
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Tarragona i comarques
Anàlisi de la demarcació

La demarcació de Tarragona representa pràcticament una 
cinquena part del territori català. Amb una superfície de 
6.308 km2, concentra un 10,5% de la població del Principat 
(amb una densitat de 129,5 hab./km, la meitat de la densitat 
mitjana catalana), al voltant d’un 8,7% de les empreses i afi-
liacions de Catalunya, i l’11,5% de les exportacions totals de 
béns efectuades.

El 2020, la població va augmentar un 1,5% fins 816.772 re-
sidents (12.108 persones més que l’any anterior), i assoleix 
el màxim històric de la sèrie. Per trams d’edat, aquest avanç 
demogràfic s’explica perquè hi ha hagut un augment signifi-
catiu de la població de 15 a 64 anys (gairebé 9.000 perso-
nes més) i dels majors de 64 anys (+3.486 persones), alhora 
que s’ha reduït la població menor de 15 anys (-310 joves). 
Atès el notable increment de la població en edat de treballar, 
la taxa de dependència (ràtio entre la població que no està 
en edat de treballar respecte a la que sí ho està) s’ha reduït 
lleugerament fins al 52,8% el 2020, mentre que la taxa d’en-
velliment (proporció de majors de 64 anys sobre menors de 
15 anys) ha crescut fins al 122,4%. Aquest percentatge va 
assolir el seu mínim el 2010 (99,6%) i des llavors ha aug-
mentat gradualment fins a assolir un màxim el 2020. Segons 
la nacionalitat dels residents, Tarragona té la segona taxa 
d’estrangeria més baixa (16,7%), després de Barcelona. 
Aquest darrer any, la població estrangera ha crescut un 
7,1%, mentre que la de nacionalitat espanyola només ho ha 
fet un 0,5%. Aquest augment de la taxa d’estrangeria es 

deu a la immigració extracomunitària, atès que la taxa de la 
població de fora de la UE s’ha ampliat vuit dècimes fins a 
l’11,8%. 

Segons les estimacions de PIB publicades pel Banc d’Espa-
nya1 a partir de les dades d’afiliats per sectors i persones en 
ERTO, el Producte interior brut (PIB) de la província de Tar-
ragona ha disminuït un 11,4% el 2020, la pitjor caiguda de la 
historia recent. L’economia tarragonina ha tingut un compor-
tament força similar al de la mitjana de Catalunya (-11,5% 
segons estimacions d’Idescat) (gràfic 4.28). En general, les 
comarques amb un major pes de la indústria química i el sec-
tor agroalimentari han resistit millor l’embat de la crisi que les 
comarques costaneres més dependents del turisme i dels 
visitants de segona residència que han patit durament les 
conseqüències dels confinaments i les restriccions a la  mo-
bilitat. 

Segons l’Enquesta de clima empresarial, elaborada per 
l’Idescat i la Cambra de Barcelona, el 2020 la marxa dels ne-
gocis a la província de Tarragona ha patit una contracció his-
tòrica en el conjunt dels sectors analitzats (gràfic 4.29). La 
indústria i la resta de serveis (serveis excepte comerç i hos-
taleria2) són els que han sofert la caiguda més important, 
amb un saldo (diferència entre percentatge de respostes que 
indiquen una evolució a l’alça i una evolució a la baixa) a l’en-
torn del -40%. A continuació, la construcció i el comerç re-

1 Banc d’Espanya. Artículo analítico. Boletín Económico 1/2021 “La evolu-
ción de la actividad en las províncias españolas a lo largo de 2020 y sus de-
terminantes”.
2 Els resultats de l’Enquesta per al sector de l’hostaleria només estan dispo-
nibles per marques turístiques, no per províncies.

Gràfic 4.28
Valor Afegit Brut (VAB)

(Taxa de variació interanual, a preus constants, en %)

Demarcació de Tarragona Catalunya

2016 2017 2018 2020(e)2019

(e) estimacions del PIB del Banc d’Espanya per a la província i Idescat per a Catalunya
Font: Anuari Econòmic Comarcal BBVA, Banc d’Espanya i Idescat
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Gràfic 4.29
Evolució de la marxa dels negocis per sectors 

 a Tarragona (Saldos de respostes: diferència entre percentatges  
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gistren un saldo negatiu al voltant del -33%, unes evolucions 
que són una mica menys negatives que al conjunt de Catalu-
nya, on les caigudes d’aquests dos sectors estan pròximes 
al 40%. En tot cas, el sector que ha patit més els efectes de 
la crisi de la Covid-19 ha estat el sector turístic, però no es 
disposen de resultats territorials en l’Enquesta de clima em-
presarial per a aquest sector.

En front de la manca de dades de la marxa dels negocis a 
l’hostaleria per demarcacions, l’activitat turística, sector 
que entre molts d’altres inclou la restauració i els allotja-
ments, pot donar una idea de com ha evolucionat l’activitat. 
Tarragona ha rebut el 2020 només 836.871 viatgers que 
s’han allotjat en establiments hotelers, un 71% menys que 
l’any anterior quan es van fregar els 3 milions. Del total de vi-
sitants que va rebre Catalunya, Tarragona va concentrar el 
15%, només per davant de Lleida (8,5%). Segons el perfil de 
residència, la caiguda ha estat força més notòria entre els vi-
atgers estrangers, que van disminuir un 88% respecte al 
2019, que entre els visitants residents a l’Estat, en què la cai-
guda va ser del 57%. Quant a les pernoctacions, el darrer 
any es va registrar un descens del 81%, des de les més de 
10 milions registrades el 2019 fins a més d’1,9 milions el 
2020. La major reducció del nombre de pernoctacions que 
de viatgers ha donat com a resultat una reducció de l’estada 
mitjana fins a 2,3 dies. Això és resultat de que el turista inte-
rior acostuma a tenir una estada inferior a la del turisme es-
tranger per motius de proximitat.

Quant als indicadors d’oferta, el nombre d’establiments 
oberts s’ha reduït un 44% i han passat dels 250 el 2019 als 
140 el 2020 (12% del total de Catalunya). En la mateixa línia, 

les habitacions i places disponibles també s’han reduït, un 
63% en ambdós casos. El grau d’ocupació per places s’ha 
reduït notablement, des del 51% l’any anterior al 33% el 
2020, situant-se bastant en línia amb el de les altres tres de-
marcacions catalanes. Finalment, el personal ocupat en el 
sector hoteler ha disminuït un 69%, passant de les 4.523 
persones ocupades de mitjana l’any 2019 a les 1.386 el 
2020 (gràfic 4.30).

Aquesta anàlisi es pot complementar amb les dades que 
ofereix l’Idescat per marques turístiques. La demarcació 
comprèn les marques de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre. 
En el primer cas, els viatgers allotjats en hotels disminueixen 
un 73% el 2020 (fins a les 714.300 persones), mentre que en 
el segon disminueixen un 51% (fins a gairebé les 150.000 
persones). La marca turística de Terres de l’Ebre és la tercera 
de les nou marques catalanes, després de la Val d’Aran i Pi-
rineus, que ha perdut menys visitants en termes relatius el 
2020 degut a que el turisme que rep és majoritàriament na-
cional. Sobre el total de visitants de Catalunya, la Costa Dau-
rada ha concentrat el 13% dels turistes (12% el 2019), men-
tre que les Terres de l’Ebre ha rebut el 3% (quan l’any 2019 
era l’1%). Pel que fa al volum de pernoctacions, aquestes ha 
disminuït en ambdós casos, tot i que novament la caiguda ha 
estat més accentuada en el cas de la Costa Daurada (-83,5% 
i -46,2%, respectivament). Finalment, la diferencia en els 
graus d’ocupació de les dues marques s’ha reduït aquest 
2020: 35,2% a la Costa Daurada i 36,7% a les Terres de 
l’Ebre.

Juntament amb aquesta evolució desfavorable dels indica-
dors de clima, els comptes de cotització a la Seguretat  

Gràfic 4.30
Viatgers i del personal ocupat a hotels a la demarcació de Tarragona

(Nombre)

Font: INE
* Les dades del darrer any són provisionals.
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En relació amb els indicadors de demanda interna disponi-
bles a nivell provincial, el 2020 s’han reduït les matricula- 
cions de vehicles i les compravendes immobiliàries un 
25,9% i 21,2%, respectivament, a Tarragona. El darrer any 
s’han efectuat el 8,7% de les matriculacions de Catalunya a 
la demarcació amb un total de 17.795 (poc més de 6.000 
menys respecte al 2019). És el primer cop des del 2016 que 
el registre de vehicles és inferior al llindar dels 20.000. Tot i 
que aquesta evolució s’explica pels efectes de la Covid-19, 
el 2019 la tendència ja era decreixent degut a la pròpia cri-
sis interna del sector pel canvi de model energètic dels au-
tomòbils que s’està impulsant. Quant al sector immobiliari, 
Tarragona ha concentrat un 14,7% de les compravendes 
immobiliàries el 2020 amb poc més de 34.800 (9.387 
menys que el 2019). Així doncs, aquest darrer any s’ha 
trencat amb la tendència creixent iniciada el 2014 amb la 
recuperació econòmica i ha situat el volum de transaccions 
a nivells similars als de 2016.

Pel que fa a la demanda externa, el comerç internacional 
de béns ha evolucionat negativament tant en termes d’ex-
portacions com d’importacions amb rècords de caigudes en 
ambdós casos. D’una banda, les vendes a l’exterior han dis-
minuït un 13,3% fins als 7.617 milions d’euros (l’11,5% del 
total de Catalunya). D’altra banda, les compres a l’exterior 
han registrat un descens del 24,6% assolint els 10.884 mili-
ons d’euros (el 14,4% del total català). Aquests volums co-
mercials situen el saldo en el terreny negatiu amb un dèficit 
de 3.267 milions d’euros (un 42% inferior al de 2019). Les 
províncies de Tarragona i Barcelona són les úniques que tra-
dicionalment han presentat saldos negatius en els últims 
anys, en línia amb el total català.

Social, terme equiparable al de nombre d’empreses, ha dis-
minuït un 6% des dels 25.350 a 31 de desembre de 2019 als 
23.829 a finals de 2020, degut a l’impacte de la Covid-19 
(gràfic 4.31). En comparació al conjunt de Catalunya, on la 
reducció ha estat del 7,9%, l’impacte de la crisi sobre el teixit 
empresarial tarragoní ha estat menor. Per grans sectors eco-
nòmics, l’evolució ha estat negativa a tots els casos amb 
menor o major intensitat. En termes relatius, de més a menys 
impacte, els comptes a la indústria han patit una reducció del 
9,4%, amb 214 empreses menys del 2019 al 2020. Aquest 
sector concentrava un 8,9% de les empreses tarragonines el 
2019, tanmateix la seva contribució sobre el descens total 
de les empreses a la demarcació el 2020 ha estat del 14,1%. 
En segon lloc, la caiguda als serveis, sector al qual es dedi-
quen un 79% de les empreses, ha estat del 6,1% (-1.220 
empreses fins a les 18.716 el darrer any). Aquesta activitat, 
molt afectada per les restriccions, ha suposat el 80% dels 
descens total. Per darrere en termes relatius, la construcció 
pateix una reducció força menor, del 2,9% i 80 comptes 
menys. Amb un pes del 10,9% el 2019, l’impacte sobre 
aquesta activitat ha suposat poc més del 5% de la contrac-
ció total d’empreses a la província, fet que li ha permès gua-
nyar cert pes sobre el total el 2020. En darrer lloc, l’agricultu-
ra registra un descens de l’1,9% el que ha implicat una 
pèrdua de set comptes de cotització, per tant, s’ha mantin-
gut força estable malgrat els efectes negatius de la pandè-
mia. Finalment, el nombre d’empreses concursades el 2020 
encara no recull l’impacte de la crisi degut a la moratòria po-
sada en marxa pel Govern de l’Estat fins a finals de 2021, 
motiu pel qual s’ha assolit una xifra molt baixa de 35 concur-
sos enfront als 70 de l’any 2019.

Gràfic 4.31
Comptes de cotització* amb assalariats a la demarcació de Tarragona 

(Nombre i pes sobre el total de Catalunya, en %)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

*Règim General i Mineria del carbó. Dades a 31 de desembre
Font: Seguretat Social
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(4,6%) –sector que no ha parat de créixer en els darrers 
quatre anys– i els preparats alimentaris, que es manté esta-
ble. Per exemple, el sector d’altres béns d’equip experi-
menta un descens del 7,4%, el tèxtil i la confecció del 6,1%, 
i les fruites i llegums del -12,1% (gràfic 4.33).

Respecte al teixit empresarial exportador, tot i la disminu-
ció de les exportacions, el nombre d’empreses exportadores 
ha continuat augmentant el 2020, un 4,9% fins a les 3.153 
empreses (147 més que el 2019). Aquesta evolució és força 
més positiva que la registrada al conjunt de Catalunya (1,2%), 
i això ha fet que el pes de les empreses exportadores tarra-
gonines sobre el total del Principat s’ampliés lleugerament al 
6,4% el 2020. Tanmateix, si se centra l’atenció en aquella 
proporció d’empreses que ha exportat continuadament en 
els darrers quatre anys (una de cada tres el darrer any), la 
quantitat d’empreses exportadores regulars han augmentat 
un 2% fins a les 1.055 i s’han afegit 21 empreses més. Des 
del 2012, aquestes empreses han crescut de manera cons-
tant: un 47% en termes acumulats (335 empreses més). Se-
gons el tram de volum exportador, les empreses exportado-
res regulars que més augmenten són les que exporten menys 
de 50.000€ (20 empreses més), mentre que les que facturen 
més de 5 milions a l’exterior són les que més han disminuït 
(27 empreses menys). Per tant, el darrer any s’han incorporat 
noves empreses regulars però, per altra banda, les que ex-
portaven més s’han vist afectades per la reducció del volum 
de comerç mundial.

Pel que fa a les importacions, els resultats han estat fins i tot 
més desfavorables que en el cas de les exportacions, degut 

Com s’ha avançat, el sector exterior ha experimentat un des-
cens molt significatiu de les exportacions i superior al del 
conjunt de Catalunya (-10,3%) (gràfic 4.32). Segons el destí 
de les vendes a l’estranger, la reducció ha estat generalitza-
da, però més important en el cas de les destinades a la Unió 
Europea (-15%) en comparació amb les dirigides cap al mer-
cat extracomunitari (-7,9%). En termes absoluts, les vendes 
a la Unió Europea han sumat 5.695 milions d’euros, el 75% 
del total exportat per la demarcació el darrer any. En el cas 
de les vendes fora del mercat únic, aquestes han sumat gai-
rebé 2.000 milions d’euros, el 25% restant. Tanmateix, cal 
tenir present que aquest mercat ha anat perdent pes gradu-
alment en els darrers anys. El 2010, en plena crisi econòmica 
i financera (especialment profunda a Europa), el mercat ex-
tracomunitari va arribar a suposar el 35% del total exportat.

L’evolució de les exportacions a la demarcació de Tarrago-
na està determinat per l’elevat pes del sector químic i el del 
petroli i derivats sobre el volum global –en termes monetaris 
suposen el 43% del total. Així doncs, és important tenir pre-
sent que el volum monetari de les vendes d’aquests pro-
ductes està altament influenciat pel preu de l’energia, motiu 
pel qual les exportacions d’aquests dos sectors han caigut 
considerablement el 2020 (-11,5% i -54%, respectivament). 
Per tal de no incorporar els efectes dels preus, les evoluci-
ons d’aquests dos sectors s’analitzaran també en tones. 
En aquest cas, les reduccions de les exportacions són de 
menor intensitat; les del sector químic del -8,4% interanual 
i les de petroli i derivats del -30%. Quant a la resta de prin-
cipals sectors exportadors, tots han registrat caigudes sig-
nificatives en termes nominals, a excepció de les joguines 

Gràfic 4.32
Exportacions i importacions de béns  

a la demarcació de Tarragona
(Taxa de variació interanual, a preus corrents, en %)
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a la intensa contracció de la demanda interna i també de les 
importacions del sector químic i del petroli durant el 2020. 
Concretament, les importacions han disminuït un 25%, bas-
tant més que el -18,1% registrat al conjunt de Catalunya. 
Quant a l’origen de les compres, han disminuït més les pro-
vinents de fora de la UE (-31%), que representen gairebé el 
60% del total de les importacions. Els principals productes 
importats van ser petroli i derivats i els productes químics 
amb un pes conjunt del 43% en termes monetaris. En el pri-
mer cas, les compres van disminuir un 48% en volum mone-
tari i en el cas de la indústria química, la caiguda ha estat un 
14%. A banda dels resultats en aquests sectors principals, 
els majors descens en termes monetaris i absoluts s’han re-
gistrat a l’automoció (-28,5%), tèxtil i confecció (-13,7%) i 
altres béns d’equipament –aquestes tres activitats són les 
següents en importància després de la química i el petroli, i 
suposen conjuntament el 20% de les importacions totals.

Paral·lelament a aquests resultats d’activitat econòmica 
globalment desfavorables, el mercat de treball també s’ha 
vist fortament impactat per la crisi de la Covid-19 a la de-
marcació de Tarragona, tant en el nombre d’afiliacions a la 
Seguretat Social com en l’ocupació estimada a través de 
l’Enquesta de població activa de l’INE, tot i que aquestes 
dades no recullen l’impacte dels treballadors en ERTO per-
què aquests continuen estant en els registres d’afiliació 
com a treballadors actius. En el primer cas, les afiliacions 
han disminuït un 1,1% anual fins a les 287.601 a 31 de de-
sembre de 2020, mentre que al conjunt de Catalunya s’ha 

produït una disminució del 2%. Segons el règim de cotitza-
ció, els assalariats (afiliats al règim general) han registrat un 
descens de l’1,3% fins a les 233.731 afiliacions (el 81% del 
total). En canvi, el nombre d’autònoms s’ha mantingut es-
table en les 53.870 persones. En el cas de l’estimació de 
l’EPA, el decreixement d’ocupats ha estat de l’1,8%, 
menys intens que el descens registrat al conjunt del Princi-
pat (-3%).

Per tal d’incorporar els efectes de la Covid-19 sobre el mer-
cat de treball, el gràfic 4.34 mostra l’evolució del nombre de 
persones en ERTO i la variació interanual de l’afiliació efecti-
va, és a dir, afiliacions al règim general i de la minera del car-
bó menys les persones sota un expedient de regulació tem-
poral d’ocupació, des del gener del 2020. Durant els mesos 
de confinament, la demarcació va comptabilitzar un màxim 
de 52.428 persones en ERTO (abril del 2020), el 7,7% de to-
tal de Catalunya. Entre el maig i el juny el descens dels treba-
lladors en ERTO va ser de més de 20.500 persones degut a 
la desescalada, xifra que va arribar al seu mínim a l’octubre 
amb poc més de 6.000 persones. Amb la segona onada es 
va tallar la recuperació i es van tornar a xifres de dos dígits 
que han durat fins al mes de març (a l’abril del 2021 s’han 
registrat uns 8.600 treballadors). Quant a la tendència de 
l’afiliació efectiva, la caiguda relativa dels llocs de treball a 
Tarragona va ser de les més elevades de la demarcació, no-
més per darrere de Girona, amb un descens del 28% a l’abril: 
69.000 afiliacions menys respecte al mateix mes del 2019. 
Aquest descens es va moderar fins a un 24% al maig i així 

Gràfic 4.34
Treballadors en ERTO i assalariats efectius** a la demarcació de Tarragona

(Nombre i taxa de variació interanual, en %)
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gradualment fins a un 4,7% a l’octubre. Els darrers sis me-
sos, del novembre 2020 a l’abril 2021, les caigudes de l’afili-
ació efectiva han anat fluctuant al voltant del 6%. A data del 
mes d’abril, Tarragona és la segona demarcació catalana 
amb un nivell d’afiliació efectiva menor respecte al nivell pre-
pandèmia (abril del 2019).

Segons el sector econòmic, el 2020 totes les activitats eco-
nòmiques excepte la construcció han registrat reduccions 
del nombre d’afiliats (gràfics 4.35 i 4.36). Entre els tres que 
pateixen reduccions, els serveis han estat els més afectats 
per la Covid-19 i les consegüents restriccions molt centra-
des a limitar el contacte social amb una caiguda relativa de 
l’1,3% (unes 2.800 persones menys fins a les 210.840). 
Aquest sector ha suposat el 91% de la reducció total neta de 
l’afiliació a Tarragona. Per subactivitats, els serveis de menjar 
i begudes, amb un pes del 10% sobre el total del sector ter-
ciari, registra la major pèrdua amb quasi 3.000 afiliacions 
menys, seguida de les activitats esportives i d’entreteniment 
amb -936 llocs de treball, els serveis d’allotjament (-675), 
l’educació i el comerç al detall (cadascuna al voltant de les 
600 afiliacions menys). En l’altre extrem, les activitats sanità-
ries han sumat més de 1.300 afiliacions el 2020, l’administra-
ció pública ha afegit més de 1.100 llocs de treball i les activi-
tats relacionades amb l’ocupació, +800.

Pel que fa a la indústria, l’afiliació s’ha reduït un 0,7% el 
2020, poc més de 300 llocs de treball menys fins a situar-se 
al voltant dels 47.000. Per branques d’activitat, 19 de 34 han 
vist reduïda l’afiliació, mentre que a la resta s’ha mantingut 
estable o s’ha incrementat. D’aquestes 19, la indústria quí-
mica, altres indústries manufactureres, la metal·lúrgia i la fa-

bricació de vehicles a motors són les que registren majors 
reduccions (des de les 120 afiliacions menys de la primera 
fins a les 50 de la darrera). En l’altre extrem, la reparació/ins-
tal·lació de maquinària ha sumat unes 100 afiliacions i la fa-
bricació de productes de cautxú i la fabricació de béns far-
macèutics, unes 50 cadascuna. En relació amb l’agricultura, 
sector amb un pes força reduït al territori, les afiliacions ca-
uen lleugerament, -0,3%, fins a unes 6.460 el 2020. Si es 
tenen en compte els treballadors adscrits al règim agrari (la 
meitat del total de treballadors al subsector agrícola), l’evolu-
ció és positiva amb uns 540 afiliacions més (+8,3% respecte 
al 2019).

En darrer lloc, la construcció, amb un pes del 8% sobre les 
afiliacions totals, manté els llocs de treball estables amb un 
increment del 0,2%, tendència similar a la de la mitjana cata-
lana. Tanmateix, l’evolució per branques difereix, amb incre-
ments en l’enginyeria civil i les activitats especialitzades, al-
hora que disminueixen els llocs de treball a la construcció 
d’edificis.

Igual que amb els indicadors anteriors, els contractes de 
treball han patit un descens històric el 2020: un -26,4% anu-
al fins als 246.098 nous contractes signats el 2020, lleugera-
ment inferior al descens registrat al conjunt del Principat 
(-33,1%). Cal tenir en compte que un flux de contractació 
elevat no sempre pot ser desitjable, si el nombre de perso-
nes contractades es manté relativament constant, atès que 
seria indicador d’una elevada rotació en el mercat laboral. 
Per tipus de contracte, el nombre de contractes temporals 
que s’han signat al llarg de l’any ha disminuït pràcticament 
igual que el nombre de contractes indefinits (-26% enfront 

Gràfic 4.35
Afiliacions per sectors a la demarcació de Tarragona 

(Taxa de variació interanual, en %)
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Quadre 4.13 
Dades bàsiques de la demarcació de Tarragona

 Variació 2020-2019 (%, pp) Pes Dem./Catalunya (%)
 2017 2018 2019 2020 Demarcació Catalunya 2019 2020

DEMOGRAFIA 
Població Total 791.693 795.902 804.664 816.772 1,5 1,4 10,5 10,5 
Densitat (hab/km2) 125,5 126,2 127,6 129,5 1,5 1,4 - -
Població de menys de 15 anys 127.950 127.636 127.293 126.983 -0,2 -0,5 10,9 10,9
Població de 15 a 64 anys 518.067 519.538 525.437 534.369 1,7 1,7 10,4 10,4
Població de 65 anys i més 145.676 148.728 151.934 155.420 2,3 1,8 10,5 10,6
Índex de dependencia global 52,8 53,2 53,1 52,8 -0,1 -0,5 - -
Índex d’envelliment 113,9 116,5 119,4 122,4 2,8 2,9 - -
Nacionalitat espanyola 674.014 674.958 676.896 679.979 0,5 0,1 10,4 10,4

Nacionalitat estrangera 117.679 120.944 127.768 136.793 7,1 8,7 11,0 10,9

Taxa d’estrangeria total 14,9 15,2 15,9 16,7 0,7 1,1 - -
Taxa d’estrangeria extracomunitària 10,0 10,4 11,0 11,8 0,6 0,9 - -

ACTIVITAT ECONÒMICA        
Comptes de cotització1 25.244 25.304 25.350 23.829 -6,0 -7,9 9,8 10,0
Nombre d’empreses2 52.544 52.921 53.308 54.217 1,7 1,6 8,6 8,6
Sense assalariats 28.652 28.522 29.093 29.757 2,3 2,2 8,1 8,1
Amb assalariats 23.892 24.399 24.215 24.460 1,0 0,8 9,2 9,3
 1 a 49 assalariats 23.546 24.051 23.870 24.088 0,9 0,7 9,3 9,3
 50 a 199 assalariats 274 272 269 288 7,1 4,4 6,6 6,8
 200 a 999 assalariats 62 66 67 74 10,4 6,7 6,2 6,4
 1.000 o més assalariats 10 10 9 10 11,1 -1,5 4,6 5,2
Empreses concursades 56 75 70 35 -50,0 -14,0 6,0 3,5
Compravendes immobiliàries 35.158 39.561 44.241 34.854 -21,2 -22,0 14,6 14,7
Matriculació de vehicles3 22.256 24.568 24.009 17.795 -25,9 -30,1 8,2 8,7
Viatgers allotjats en hotels3 3.108.613 2.922.832 2.964.829 863.871 -70,9 -72,1 14,3 15,0
Residents a Espanya 1.737.119 1.633.193 1.657.565 709.873 -57,2 -53,9 22,6 21,0
Residents a l’estranger 1.371.494 1.289.640 1.307.264 153.999 -88,2 -82,1 9,8 6,4

SECTOR EXTERIOR4        
Exportacions de béns (milions €) 8.686 8.508 8.906 7.617 -13,3 -10,3 12,0 11,5
10 principals sectors        
Prod. químics 2.764 3.188 2.969 2.633 -11,5 -2,8 14,9 13,6
Joguines 530 602 634 663 4,6 -3,6 54,0 58,4
Petroli i derivats 1.764 1.265 1.510 662 -54,2 -51,0 41,3 37,1
Altres béns d’equip 694 725 711 657 -7,4 -8,9 11,7 12,0
Tèxtils i confecció 240 273 420 395 -6,1 -17,5 7,6 8,6
Preparats alimentaris 292 305 367 367 0,0 -0,4 28,7 28,8
Fruites i llegums 322 295 317 276 -12,1 5,4 22,5 18,8
Altres semimanuf. 195 228 215 210 -2,0 -7,9 8,1 8,6
Maq. esp. altres Indústries 318 152 219 202 -6,9 -11,3 5,0 5,1
Altres mercaderies 58 49 49 183 322,7 5,7 7,0 24,9
Exportacions UE 6.392 6.486 6.814 5.695 -15,0 -10,6 14,3 13,4
Exportacions fora UE 2.294 2.022 2.092 1.922 -7,9 -9,7 8,0 8,1
Importacions de béns (milions €) 12.633 13.692 14.402 10.884 -24,6 -18,1 15,6 14,4
10 principals sectors        
Petroli i derivats 4.201 4.743 4.912 2.553 -47,7 -46,0 69,2 67,0
Prod. químics 2.262 2.433 2.418 2.126 -14,3 -4,3 11,5 10,5
Altres béns d’equip 1.207 1.019 1.000 895 -10,4 -10,3 13,1 13,1
Automob. i motos 857 994 1.090 779 -28,5 -38,3 10,9 12,3
Tèxtils i confecció 304 448 643 554 -13,7 -14,1 8,0 8,0
Cereals 279 302 509 523 2,7 -7,2 44,6 49,5
Equip oficina i telecom. 425 424 477 475 3,8 -7,8 21,9 23,9
Mobles 327 396 430 392 -8,9 -16,2 41,6 45,3
Pinsos animals 281 207 290 384 32,3 7,4 41,6 51,4
Gas 457 795 652 289 -56,0 -74,4 36,3 62,5
Importacions UE 4.885 4.977 5.082 4.437 -13,7 -16,8 10,2 10,6
Importacions fora UE 7.748 8.716 9.320 6.447 -30,6 -19,7 22,1 19,0
Nombre d’empreses exportadores 3.112 3.048 3.006 3.153 4,9 1,2 6,2 6,4
Nombre d’empreses exportadores regulars5 979 1.012 1.034 1.055 2,0 -2,8 6,0 6,3
 Exporten menys de 50.000 € 364 384 401 421 5,0 -1,5 5,1 5,4
 Exporten de 50.000 a 500.000 € 232 264 260 263 1,2 -4,6 6,5 6,9
 Exporten de 500.000 a 5 milions € 253 232 237 235 -0,8 -2,5 6,2 6,3
 Exporten més de 5 milions € 106 132 136 111 -18,4 -5,8 8,4 7,3
MERCAT DE TREBALL         
Afiliacions total règims1 278.173 285.188 290.735 287.601 -1,1 -2,0 8,7 8,8
Agricultura 6.646 6.635 6.483 6.462 -0,3 -0,5 20,2 20,2
Indústria 46.040 46.606 47.308 46.989 -0,7 -1,9 9,8 9,9
Construcció 21.313 22.381 23.266 23.310 0,2 0,3 11,4 11,4
Serveis 204.174 209.566 213.678 210.840 -1,3 -2,3 8,2 8,2
Assalariats 224.679 231.635 236.885 233.731 -1,3 -2,4 8,5 8,6
Autònoms 53.494 53.553 53.850 53.870 0,0 -0,1 9,8 9,8
Ocupats (EPA)6 327.350 336.125 340.225 334.175 -1,8 -3,0 9,9 10,0

Contractes1 323.384 330.061 334.196 246.098 -26,4 -33,1 10,0 11,0
Temporals 292.456 295.504 299.966 221.603 -26,1 -33,5 10,3 11,5
Indefinits 30.928 34.557 34.230 24.495 -28,4 -30,4 7,7 7,9
Atur registrat1 51.797 48.651 47.631 60.795 27,6 28,2 12,3 12,2
Taxa d’atur (EPA)6 16,1% 15,0% 13,5% 15,3% 1,8 1,6 - -
1 Dades de final d’any.
2 Les dades són a 1 de gener de cada any (Directori Central d’Empreses de l’INE).
3 Les dades del darrer any són provisionals.         
4 Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l’any anterior.
 5 En alguns anys la suma dels valors dels trams no coincideix amb el valor total perquè s’aplica la llei de confidencialitat estadística (12/1989) i no es pot revelar la informació amb tant detall. 
6 Les dades fan referència a la mitjana anual
Fonts: INE, Idescat, Observatori d’Empresa i Ocupació, Direcció General de Trànsit (DGT), DataComex i ICEX
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del -28%) per la qual cosa és previsible que la taxa de tem-
poralitat no haurà variat significativament. Per altra banda, 
cal recordar que el nombre de nous contractes temporals és 
molt més abundant que el d’indefinits (els primers són el 
90% del total) a causa de l’elevada rotació que caracteritza 
el nostre mercat laboral, especialment en les zones més tu-
rístiques –tanmateix aquests percentatges s’inverteixen si 
s’analitza l’estoc de contractes. 

Al seu torn, el nombre d’aturats a les oficines del SOC a 31 
de desembre de 2020 ha estat de 60.795 persones, un 
27,6% més respecte a la xifra de finals de 2019, i el 12,2% 
del total de Catalunya (percentatge més elevat de les quatre 
províncies catalanes només per darrere de Barcelona). 
Aquesta variació ha situat el volum d’aturats gairebé al nivell 
gairebé del 2015. A més s’ha de tenir present que no té en 
compta els treballadors en ERTO, que continuen laboral-
ment actius. En la mateixa línia, la taxa d’atur estimada ha 
augmentat del 13,5% del 2019 al 15,3% del 2020 segons 
l’EPA, 2,6 punts percentuals per sobre de la mitjana catalana 
(12,6%) i se situa al mateix nivell que el de 2018. 

En darrer lloc, els preus del consum han experimentat un 
descens del 0,8%, superior al registrat pel conjunt de Cata-
lunya (-0,4%). Aquesta evolució negativa trenca amb la ten-
dència alcista que han registrat els preus els darrers anys: 
2019 (0,4%), 2018 (1,8%) i 2017 (2,2%). És la demarcació, 
juntament amb Girona, que ha registrat un major descens 
dels preus de consum el 2020.

Anàlisi comarcal 

La demarcació de Tarragona comprèn la regió del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre. El Camp de Tarragona 
concentra les comarques de l’Alt i el Baix Camp, la Conca 
de Barberà, el Priorat i el Tarragonès (també inclou adminis-
trativament el Baix Penedès, encara que històricament for-
ma part de l’àmbit territorial del Penedès). Les Terres de 
l’Ebre inclouen el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la 
Terra Alta. Ambdues regions abasten una superfície similar, 
tot i que les Terres de l’Ebre només concentra una cinquena 
part de la població de la província. La Terra Alta i el Priorat 
són les comarques que tenen la densitat de població més 
baixa, amb valors de 15,4 i 18,4 habitants per km2 el 2020, 
respectivament; mentre que el Tarragonès s’enfila fins als 
819 hab./km2, sisena comarca que presenta major densitat 
demogràfica de Catalunya només per darrere del Barcelo-
nès i quasi totes les comarques de la primera corona més el 
Garraf. 

El 2020, la població ha augmentat a totes les comarques 
excepte a tres que són Priorat, Terra Alta i Conca de Barberà 
–on les caigudes no arriben a l’1%. Per contra, els augments 
demogràfics més importants els han protagonitzat les tres 
comarques més poblades: Tarragonès, amb un increment de 
l’1,8%, el Baix Camp (1,7%) i el Baix Penedès (2,7%). 
Aquests tres territoris concentren el 69% de la població total 
de la província (uns 563.400 habitants) i, a més, en valors 
absoluts, han sumat 10.702 habitants més, que és exacta-

Mapa 4.10
Població. Any 2020
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440 comptes, el 80,2% de la reducció total anual que s’ha re-
gistrat a la demarcació en el mateix període. En valors abso-
luts, per darrere d’aquestes dues i a força distància se situari-
en el Baix Penedès (-70), l’Alt Camp (-63), el Baix Ebre (-60) i 
la resta amb descensos menors.

L’afiliació segons residència padronal dels afiliats en lloc 
del domicili de la seu social de l’empresa, úniques dades 
disponibles per al 2020 a nivell comarcal, ha estat positiva 
a quatre comarques (Baix Ebre, Baix Penedès, Montsià, 
Priorat) i negativa a les sis comarques restants (mapa 4.11). 
Els augments han estat molt suaus (igual o per sota de 
l’1%) mentre que els descensos han oscil·lat més (entre el 
mínim del -0,2% a la Conca de Barberà i el màxim del 
-3,3% a la Ribera d’Ebre). En termes absoluts, les pèrdues 
d’afiliats més importants l’han protagonitzat el Tarragonès i 
el Baix Camp, que han perdut cadascuna al voltant de 
1.100 persones afiliades a la Seguretat Social. Per tant, 
igual que per al teixit empresarial, les comarques més im-
portants en termes econòmics i demogràfics són també les 
que més han patit les conseqüències de la pandèmia en la 
seva economia.

Si es desagreguen les dades d’afiliació segons la residència 
padronal per sexe, edat i nacionalitat dels afiliats l’evolució 
de la mitjana de la demarcació ha estat negativa a tots els 
casos excepte entre els afiliats majors de 45 anys on l’afilia-

ment el 88% de l’augment total registrat a la demarcació tar-
ragonina (mapa 4.10). Segons la nacionalitat dels residents, 
la població autòctona ha seguit una evolució similar a la de la 
població total, en tant que ha crescut lleugerament (per sota 
de l’1,5%) a les comarques més densament poblades i ha 
disminuït o s’ha estancat a la resta. En el cas de la població 
de nacionalitat estrangera, la tendència és oposada atès que 
s’observa un increment generalitzat a totes les comarques el 
2020. Els creixements més importants s’han donat al Baix 
Penedès (9,9%) i Tarragonès (8,3%). De fet, el Tarragonès és 
la comarca amb la taxa d’estrangeria més alta de la província 
(18%).

Pel que fa a l’evolució del teixit empresarial el darrer any per 
comarques, l’Observatori del Treball i Model Productiu de la 
Generalitat de Catalunya només disposa de dades del nom-
bre de comptes de cotització de la Seguretat Social fins al 
tercer trimestre de 2020. Així doncs, a data del 30 de setem-
bre de 2020, totes les comarques han patit un descens inte-
ranual del nombre d’empreses. Aquestes caigudes han oscil-
lat entre el -1,6% de la Terra Alta i el -8,7% del Tarragonès. De 
les deu comarques tarragonines, només a dues (Tarragonès i 
Baix Camp) s’ha reduït el nombre relatiu d’empreses per sobre 
de la mitjana de la província (-5,9%). Són precisament aques-
tes dues comarques les que concentren un majora nombre 
d’empreses, el 58% del total de Tarragona, conjuntament. Al 
Tarragonès s’han perdut unes 780 empreses i al Baix Camp, 

Quadre 4.14
Afiliats a la Seguretat Social segons la residència padronal1. Any 2020

 Sexe

 
Total afiliats

 Home Dona

  Variació  Variació  Variació
 Nombre 20/19 (%) Nombre 20/19 (%) Nombre 20/19 (%)

Alt Camp 17.847 -0,4 9.837 -0,9 8.010 0,2

Baix Camp 72.634 -1,4 39.283 -1,4 33.351 -1,4

Baix Ebre 29.143 1,0 16.250 1,2 12.893 0,7

Baix Penedès 39.114 0,5 21.787 0,5 17.327 0,4

Conca de Barberà 8.414 -0,2 4.675 -0,7 3.739 0,4

Montsià 24.430 0,9 13.496 1,0 10.934 0,7

Priorat 3.703 0,2 2.130 -0,9 1.573 1,8

Ribera d’Ebre 7.832 -3,3 4.378 -4,6 3.454 -1,7

Tarragonès 95.881 -1,1 51.687 -0,9 44.194 -1,5

Terra Alta 4.283 -0,8 2.397 -1,8 1.886 0,4

Demarcació de Tarragona 303.281 -0,6 165.920 -0,6 137.361 -0,6

Catalunya 3.214.634 -1,9 1.708.297 -1,9 1.506.337 -2,0 

1 Dades a 31 de desembre
Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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i l’1,8% del Priorat. En el cas de les dones, hi ha sis comar-
ques amb variacions per sobre de la mitjana de Tarragona 
(entre el -0,7% de la Conca de Barberà i el -1,8% de la Terra 
Alta), mentre que, com entre els homes, la resta ha augmen-
tat l’afiliació, del 0,5% del Baix Penedès fins a l’1,2% del Baix 
Ebre.

ció s’ha incrementat. Quan a l’anàlisi comarcal per sexe 
(quadre 4.14), la disminució mitjana ha estat del 0,6% tant 
per a homes com per a dones. En el cas dels homes, la Ri-
bera d’Ebre, el Tarragonès i el Baix Camp registren caigudes 
superiors (per sobre del -1,4%), mentre que a la resta, de fet, 
l’evolució és positiva amb valors entre el 0,2% de l’Alt Camp 

Mapa 4.11
Afiliats a la Seguretat Social1 segons la residència padronal. Any 2020

(Taxes de variació interanual, en percentatge)

1Dades a 31 de desembre 
Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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Quadre 4.15 
Afiliats a la Seguretat Social segons la residència padronal1. Any 2020

  Edat  Nacionalitat

 Menys de 30 anys de 30 a 44 anys de 45 a 54 anys de 55 anys i més Espanyola Estrangera

  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var
 Nombre 20/19 Nombre 20/19 Nombre 20/19 Nombre 20/19 Nombre 20/19 Nombre 20/19

Alt Camp 2.592 -4,4 6.634 -1,9 5.110 1,6 3.511 2,8 15.847 -0,4 2.000 -0,2

Baix Camp 10.118 -6,7 27.680 -3,8 20.953 2,0 13.883 2,7 62.867 -1,3 9.767 -1,9

Baix Ebre 4.328 -0,1 10.867 -1,6 8.234 2,6 5.714 4,9 24.562 0,5 4.581 3,8

Baix Penedès 5.610 -4,2 14.693 -2,5 11.898 3,2 6.913 6,7 34.144 0,5 4.970 0,4

Conca de Barberà 1.103 -2,6 2.942 -1,3 2.466 -0,9 1.903 3,9 7.515 -0,5 899 2,2

Montsià 3.356 -0,7 9.341 -2,5 7.046 4,0 4.687 4,5 20.265 0,5 4.165 2,8

Priorat 466 -2,7 1.290 -0,6 1.062 0,3 885 3,1 3.286 0,6 417 -2,6

Ribera d’Ebre 1.051 -8,5 2.807 -4,2 2.059 -1,6 1.915 -0,7 6.908 -3,5 924 -1,9

Tarragonès 13.544 -7,2 37.151 -3,8 27.562 2,9 17.624 3,6 81.930 -1,1 13.951 -1,4

Terra Alta 571 -4,2 1.502 -3,8 1.146 1,2 1.064 3,4 3.748 -1,2 535 1,9

Demarcació de Tarragona 42.739 -5,2 114.907 -3,1 87.536 2,4 58.099 3,8 261.072 -0,7 42.209 -0,2

Catalunya 492.064 -7,1 1.212.886 -4,2 912.416 1,0 597.268 3,2 2.748.066 -1,7 466.568 -3,2

1 Dades a 31 de desembre

Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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Si es té en compte l’evolució de l’edat dels afiliats, la tendèn-
cia ha estat clarament divergent segons el tram d’edat. 
D’una banda, hi ha hagut una reducció generalitzada dels 
afiliats a totes les comarques entre els menors de 30 anys i 
els que tenen de 30 a 44 anys. En el primer cas, la reducció 
mitjana ha estat del 5,2%, i les variacions han oscil·lat entre 

el -0,1% del Baix Ebre i el -8,5% de la Ribera d’Ebre. En el 
segon cas, el descens mitjà s’ha moderat fins al 3,1% i les 
reduccions entre comarques han estat més disperses (del 
-0,6% del Priorat fins al -3,8% del Baix Camp, Tarragonès o 
Terra Alta). D’altra banda, com s’ha avançat, els afiliats de 45 
anys o més han augmentat en mitjana, un 2,4% els que te-

Mapa 4.12
Atur registrat1. Any 2020

(Taxes de variació interanual, en percentatge)

1Dades a 31 de desembre 
Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya 
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Quadre 4.16 
Dades econòmiques bàsiques de les comarques. Any 2020

  Població nascuda Empreses  Afiliats segons   
 Població a l’estranger (comptes de cotització) residència Atur registrat

  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var
 Nombre 20/19 Nombre 20/19 Nombre1 20/19 Nombre2 20/19 Nombre2 20/19

Alt Camp 44.695 0,9 6.434 7,0 1.314 -4,6 17.847 -0,4 3.249 22,7

Baix Camp 194.127 1,7 36.463 7,4 5.781 -7,1 72.634 -1,4 15.315 28,2

Baix Ebre 78.011 0,5 14.601 5,3 2.586 -2,3 29.143 1,0 5.159 22,5

Baix Penedès 107.803 2,7 20.658 9,9 2.565 -2,7 39.114 0,5 9.807 27,0

Conca de Barberà 19.947 -0,5 2.445 2,7 655 -1,8 8.414 -0,2 1.008 33,3

Montsià 68.263 1,2 12.580 6,5 2.095 -2,1 24.430 0,9 4.642 32,1

Priorat 9.160 -0,9 1.167 2,0 370 -4,1 3.703 0,2 496 30,5

Ribera d’Ebre 21.870 0,0 3.657 6,0 576 -4,0 7.832 -3,3 1.341 29,4

Tarragonès 261.466 1,8 56.139 8,1 8.195 -8,7 95.881 -1,1 19.309 28,3

Terra Alta 11.430 -0,5 1.430 1,6 364 -1,6 4.283 -0,8 469 27,1

Demarcació de Tarragona 816.772 1,5 155.574 7,5 24.501 -5,8 303.281 -0,6 60.795 27,6

Catalunya 7.780.479 1,4 1.584.855 7,9 239.346 -7,3 3.214.634 -1,9 497.611 28,2

1 Dades a 30 de setembre
2 Dades a 31 de desembre

Font: Idescat, INE, MTAS i Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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lleugerament els afiliats (al voltant de mig punt). En darrer 
lloc, els afiliats estrangers han patit reduccions més profun-
des amb caigudes del -2,6% al Priorat fins al -0,1% de l’Alt 
Camp. Igualment, els augments (a cinc de les deu comar-
ques) han estat superiors, del 0,4% del Baix Penedès fins al 
3,8% del Baix Ebre. El 2020 a Tarragona un 14% dels afiliats 
era de nacionalitat estrangera, mentre que el 86% restant era 
de nacionalitat espanyola (quadre 4.15).

L’atur registrat a les oficines del SOC a 31 de desembre de 
2020 ha augmentat gairebé un 28% respecte a l’any anterior 
al conjunt de la demarcació i les comarques que han superat 
el 30% d’increment han estat la Conca de Barberà (33%), el 
Montsià (32%) i el Priorat (31%). La que ha sofert menys, tot 
i ser un increment molt elevat, ha estat l’Alt Camp (23%). En 
termes absoluts destaquen els augments de l’atur al Tarra-
gonès (+4.261, la comarca que concentra el 32% dels atu-
rats de la demarcació tarragonina), al Baix Camp (+3.367 
persones, amb el 25% de l’atur total), al Baix Penedès (2.084 
persones i un 16% del total) i al Montsià (+1.129 persones) 
(mapa 4.12).

nen fins a 54 anys i un 3,8% els que tenen 55 anys o més. No 
obstant això, no totes les comarques han seguit aquesta 
tendència, tot i que la majoria sí. En el tram de 45 a 54 anys, 
els afiliats es redueixen a la Conca del Barberà (-0,9%) i la 
Ribera d’Ebre (-1,6%), mentre que a la resta de territoris aug-
menten des del 0,3% del Priorat fins al 4% del Montsià. En el 
tram de treballadors majors de 55 anys, l’increment és gene-
ralitzat a totes les comarques excepte a la Ribera d’Ebre 
(-0,7%). A la resta, els augments relatius han estat força sig-
nificatius (entre el 2,7% del Baix Camp i el 6,7% del Baix Pe-
nedès).

En darrer lloc, també es disposa d’informació de com ha es-
tat l’impacte sobre els afiliats segons la nacionalitat. Els tre-
balladors de nacionalitat espanyola a Tarragona s’han reduït 
un 0,7% en mitjana, mig punt més que els de nacionalitat 
estrangera (-0,2%). Per comarques, en el primer cas, sis de 
de les deu comarques tarragonines han reduït el nombre 
d’afiliats –la majoria per sobre de la mitjana, excepte dos 
(l’Alt Camp i la Conca del Barberà). Les altres quatre, el Baix 
Ebre, el Baix Penedès, el Montsià i el Priorat han augmentat 
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Introducció

La millora constant de la qualitat dels productes agroalimen-
taris ha estat un element indissociable de l’evolució del sec-
tor primari i del de transformació alimentària, des de la meitat 
del segle XX a l’Europa Occidental.

Aquest procés, endegat històricament amb èxit pels produc-
tors vitivinícoles francesos, i caracteritzat per posar en valor 

una determinada producció vinculada amb un determinat 
àmbit geogràfic, ha estat fonamental per poder incrementar 
preus i comercialitzar amb èxit una quantitat creixent de pro-
ducte.

Els beneficis derivats d’assegurar una qualitat contrastada 
d’un determinat producte no només ha esperonat l’activitat 
a un sector econòmic, sinó també, per l’efecte d’augment de 
la notorietat i de la millora de la imatge de marca, s’ha tras-

EL PROCÉS DE CANVI QUALITATIU DE LA PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA 
A LES COMARQUES DE TARRAGONA: IMPACTE I PERSPECTIVES
Joan Gallardo
Consultor
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lladat a la resta dels sectors productius presents al territori 
on es desplega la producció.

La premissa és, des del punt de vista econòmic, fàcil de 
comprendre. Una producció de qualitat, que hom reconeix 
mitjançant l’atorgament de distintius que facin fàcilment identi-
ficable una forma de fer i unes característiques pròpies i supe-
riors d’un determinat producte, permet una comercialització 
amb prou èxit, amb el consegüent augment del preu, la qual 
cosa possibilita un increment del valor afegit brut generat pel 
sector productor.

Aquest augment del valor afegit brut implica un impuls a les 
retribucions dels recursos implicats en el desplegament del 
procés productiu i, el que és més important, en la possibilitat de 
capitalitzar més eficientment les empreses que hi intervenen. 
S’està, en qualsevol cas, davant dels efectes inicials, esmen-
tats en el disseny de la cadena de valor.

Aquest efecte de capitalització consisteix en: millora de la 
posició econòmica i financera de les empreses del sector, 
permet finançar amb èxit un augment sostingut de la capaci-
tat productiva, implementar dinàmiques de millora tecnològi-
ca i reforçar el posicionament del producte al mercat, mitjan-
çant l’endegament de campanyes de notorietat i promoció. 
Són els anomenats impactes directes.

Simultàniament, l’existència d’una producció de qualitat 
possibilita la millora de la percepció del territori. Aquest 
passa a identificar-se amb un determinat producte, i el seu 
patrimoni cultural i paisatgístic es reforça.

D’aquesta manera, les dinàmiques d’atracció de visitants, 
interessats per una cultura caracteritzada i condicionada per 
la producció de qualitat, i on apareixen i es consoliden fenò-
mens com la gastronomia o la visita a equipaments i instal·la-
cions agrícoles i/o industrials: cellers, molins, plantacions, 
etc., passen a impactar positivament sobre sectors com 
l’hostaleria (restauració i allotjament) o el comerç al detall.

Esmentat d’una altra manera, l’interès que suscita un pro-
ducte de qualitat fa atractiu tot allò que al territori on es pro-
dueix el condiciona, tant des del punt de vista cultural com 
paisatgístic. Per aquesta raó, la producció de qualitat esdevé 
un factor addicional de dinamització turística, tot desplegant 
el concepte d’impacte indirecte.

Finalment, l’impuls del sector productor i de la cadena de 
valor que genera, possibilita una millora general que impacta 
a tota l’economia del territori, i que es materialitza en un aug-

ment de l’ocupació, de les retribucions, dels excedents de 
les empreses que hi intervenen i de la base fiscal de les admi-
nistracions.

Per tant, la producció agroalimentària de qualitat no només 
beneficia al sector directament implicat o impulsa els nivells 
de notorietat del territori on es desplega, sinó que també 
possibilita l’atracció i fixació de rendes, tot generant un efec-
te multiplicador de l’activitat econòmica.

Una activitat amb característiques pròpies

Hom podria comentar que, llevat dels matisos vinculats amb 
les qüestions relacionades amb la cultura o, directament, 
amb l’activitat turística (atracció de visitants), l’efecte econò-
mic de la producció agroalimentària de qualitat no s’allunya 
excessivament d’altres activitats industrials que actuen com 
a sectors tractors.

Tanmateix, és necessari establir tot un seguit de diferències 
que resulten determinants per a caracteritzar la producció 
agroalimentària de qualitat vers altres activitats, bàsicament 
del sector primari o industrial. Aquests elements diferencials 
són, bàsicament:

•  Es tracta d’una activitat no susceptible de deslocalització. 
La característica consubstancial de la producció de quali-
tat és la seva vinculació amb un àmbit geogràfic determi-
nat. En aquest cas, no només es tracta de condicions 
edafoclimàtiques específiques (característiques climatolò-
giques, del sòl, ubicació geogràfica, etc.), sinó d’una forma 
de saber fer o know how: de gestionar els conreus, la 
producció, la comercialització, etc.

  Aquestes característiques pròpies fan que la producció 
sigui pràcticament impossible de traslladar a altres territo-
ris. En canvi, sí és possible la imitació, però en aquest cas, 
normalment aquest procés actua de retruc, com una dinà-
mica de reeiximent de la producció original.

•  La producció agroalimentària de qualitat resta prou arrela-
da a un determinat territori, la qual cosa estableix una vin-
culació, essencialment simbiòtica, amb altres productes 
de la zona, tot configurant una cultura gastronòmica prò-
pia, que també és un valor en si mateixa.

•  És una activitat normalment més intensiva en el factor tre-
ball que d’altres de tipus agrícola, ramader o industrial que 
cerquen una producció de caràcter indiferenciat, i que es 
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troben en competència global. En aquests darrers casos, i 
mantenint un determinat estàndard, se cerca una optimit-
zació de costos que passa per una reducció del nombre 
d’efectius, així com un aferrissat procés d’automatització 
o mecanització o, fins i tot, en un canvi de la localització de 
la producció.

  Addicionalment, quan es materialitza la introducció de 
noves tecnologies, tot incorporant avenços tecnològics, 
es produeix un desplaçament creixent des de la producció 
cap a la investigació i la comercialització, per la qual cosa 
la destrucció d’ocupació en la producció agroalimentària 
de qualitat acostuma a ser excepcional.

•  La producció agroalimentària de qualitat contribueix a l’ar-
relament de l’activitat econòmica al territori on es desple-
ga, ja que els impactes directes, indirectes i induïts són de 
fàcil interiorització. Aquest fet ve motivat per una llarga 
interrelació entre els subsectors que actuen com a proveï-
dors directes i els productors.

  És ben cert que, amb la incorporació de noves tecnologi-
es, els proveïdors d’equips i d’instal·lacions s’han globalit-
zat. Tanmateix, l’exigència d’un suport tècnic immediat 
obliga a disposar d’un teixit de manteniment proper, amb 
la suficient capacitat per assegurar un bon servei.

  L’exemple més clar és el de la maquinària agrícola. Així, la 
fabricació dels equips pot materialitzar-se a emplaçaments 
molt llunyans. Tanmateix, el servei tècnic, d’elevada capa-
citat de resposta i qualificació tècnica, es troba en un espai 
geogràfic gairebé immediat.

•  L’arrelament o fixació d’activitat econòmica diversa possi-
bilita frenar les dinàmiques de despoblació que solen afec-
tar els àmbits rurals, per la qual cosa, la potenciació de la 
producció agroalimentària de qualitat és una eina d’equili-
bri demogràfic.

•  Finalment, la producció agroalimentària de qualitat esdevé 
en un atribut essencial per a  configurar una determinada 
imatge de marca territorial.

L’estat de la qüestió a la demarcació de 
Tarragona

La demarcació de Tarragona ha estat un àmbit territorial 
pioner en el desplegament de segells acreditatius d’una pro-
ducció agroalimentària de qualitat.

L’endegament d’aquest procés es va iniciar, com en altres 
indrets de Catalunya, amb l’acció del sector vitivinícola. De 
fet, la Denominació d’Origen Qualificada del Priorat o la 
Denominació d’Origen de Tarragona són dues de les que 
porten una trajectòria més dilatada, a tall d’exemple.

L’èxit de les denominacions d’origen al sector vitivinícola ha 
esperonat tant al creixement d’altres denominacions dins del 
mateix sector, com a l’aparició de denominacions a diferents 
sectors, ja sigui en forma de Denominacions d’origen (DO’s) 
com d’Indicacions geogràfiques protegides (IGP).

Així, i si no es té en compte la DO Catalunya, a la demarcació 
de Tarragona es poden trobar fins a sis denominacions d’ori-
gen protegides, sent només una d’aquestes compartida 
amb dues comarques (Penedès), sobre un total d’onze a 
tota Catalunya (Taula 1). Aquest fet confirma la fortalesa del 
sector vitivinícola tarragoní.

Addicionalment, i deixant a banda la IGP Pa de Pagès Català, 
que resta compartida amb la resta del territori català, la 
demarcació de Tarragona disposa de quatre denominacions 
d’origen i quatre indicacions geogràfiques protegides, que 
abasten diversos productes agroalimentaris, com l’oli d’oli-
va, l’arròs, els fruits secs: l’avellana, la verdura: el calçot, els 
cítrics: la clementina, o les patates (Taula 2).

Taula 1
Denominacions d’origen; sector vitivinícola

 Superfície Viticultors Cellers Producció

Conca de Barberà 3.500,00 870 21 5.764,39
Montsant 1.850,00 750 69 46.128,22
Penedès 16.531,00 2.815 150 240.000,00
Priorat 1.916,17 601 101 13.886,82
Tarragona 4.560,00 1.367 52 18.375,00
Terra Alta 5.820,00 1.251 49 50.317,71
Catalunya 43.655,08 6.127 211 480.102,35

Nota: DO Catalunya: la DO Catalunya, a més dels cellers que té inscrits en exclusiva, també 
té cellers d’altres Denominacions d’Origen. Dades publicades a l’any 2015
Font: INCAVI
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Aquest important nombre d’acreditacions demostra la 
potencialitat de les comarques tarragonines, ja que a tota 
Catalunya, i sempre deixant a banda la IGP Pa de Pagès 
Català, hi ha dotze denominacions d’origen i nou indicacions 
geogràfiques protegides.

Al voltant de la producció agroalimentària de qualitat de les 
comarques de Tarragona està creixent un dinàmic sector de 
la restauració, molt fonamentat en la comercialització de 
productes de proximitat i àmpliament reconeguts.

Aquests establiments, localitzats majoritàriament a l’interior, 
combinen creacions gastronòmiques que reivindiquen els 
productes de qualitat de la zona, amb una cuina molt innova-
dora. En aquesta línia cal destacar molts establiments que 
s’han anat obrint i/o modernitzant als darrers anys.

L’eclosió d’aquesta cultura culinària, amb una creixent d’ofer-
ta d’allotjament de diferent tipologia, amb una forta presència 
de nous establiments hotelers de petita mida i cases rurals, 
està modificant l’oferta turística de forma continuada, en un 
procés versemblant a l’experimentat, a tall d’exemple, a la 
comarca del Matarranya, a la Franja de Ponent (Aragó).

Si aquest procés continua desplegant-se, com sembla a 
hores d’ara, es pot configurar una veritable alternativa eco-
nòmica multisectorial, que pot vertebrar satisfactòriament el 
teixit productiu de les comarques tarragonines, introduint un 
model vinculat als productes de proximitat i de qualitat, que 
actuen com a catalitzadors d’una oferta de restauració i 
allotjament creixent, i que contribueix a diversificar i enfortir 
l’economia del territori.

El futur

L’evidència d’un canvi de model productiu cada cop més 
fonamentat en la comercialització dels productes agroali-
mentaris de qualitat, produïts a les contrades tarragonines, 
amb una densitat prou evident, i que actua com a catalit-
zador d’una oferta de serveis de tota mena, no pot atu-
rar-se.

És per això que es veu amb preocupació que, d’acord amb 
les dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 
setembre de 2020, a Catalunya no hi hagi cap denominació 
d’origen o indicació geogràfica protegida nova en tràmit 
davant de la Unió Europea, mentre altres regions espanyo-
les estan presentant un considerable nombre de propos-
tes, que es troben en diferents fases de reconeixement o 
aprovació.

Així, i a tall d’exemple, de les tretze denominacions d’origen 
o indicacions geogràfiques protegides espanyoles en tràmit 
davant de les autoritats comunitàries, cap correspon a 
Catalunya.

Podria pensar-se que el recorregut per acreditar oficialment 
la qualitat de nous productes agroalimentaris a Catalunya o, 
més concretament, a les contrades tarragonines, ja s’ha 
exhaurit.

Tanmateix, les evidències demostren que encara és possible 
posar en valor altres productes com, a tall d’exemple:

•  La fruita dolça: préssec, cirera i nectarina, de diverses 
classes, conreats a la Ribera d’Ebre o al Baix Camp.

•  La mel del Perelló.

•  L’ametlla marcona conreada a l’interior de la demarcació.

•  El vermut de Reus.

•  Determinats productes carnis, com la botifarra a les Terres 
de l’Ebre, etc.

•  La pastisseria tradicional de determinades comarques: 
pastissets, cocs, coques, etc.

 I que fent-ho, pot donar una embranzida addicional a la pro-
ducció agroalimentària de la demarcació de Tarragona, tot 
accelerant l’ampliació d’un teixit productiu que creix aixoplu-
gat pels segells distintius de qualitat.

Un escenari on la demarcació de Tarragona pogués oferir al 
mercat un major nombre de denominacions d’origen i indica-

Taula 2
Produccions d’altres DO’s i IGP’s

DO Producte Quantitat Unitat Any

Arròs del Delta de l’Ebre Arròs 4.854 tones 2019
Avellana de Reus Avellana 162 tones 2019
Oli del Baix Ebre-Montsià Oli d’oliva 179 tones 2019
Oli de Terra Alta Oli d’oliva 205 tones 2019

IGP Producte Quantitat Unitat Any

Calçot de Valls Calçot 1.342 tones 2019
Clementines Terres Ebre Clementines 271 tones 2019
Gall del Penedès Pollastre 15 tones 2019
Pa de Pagès Català Pa 608 tones 2019
Patates de Prades Patates 50 tones 2019

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya
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cions geogràfiques protegides, reforçaria la seva posició 
com a referent de la gastronomia de qualitat, elaborada amb 
productes autòctons.

Tot plegat seguiria esperonant els sectors econòmics que 
conviuen de forma simbiòtica amb aquesta producció agro-
alimentària de qualitat.

Per aquesta raó és necessari seguint animant a productors i 
autoritats a que segueixen fent valdre aquest tipus de pro-
ductes, ja que fent-ho repercuteix molt favorablement en la 
diversificació i enfortiment del teixit productiu.
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MONOGRÀFIC
IMPACTE DE LA COVID-19 SOBRE L’ECONOMIA, L’EMPRESA  
I LA SOCIETAT 



1. Introducció 

L’economia catalana ha caigut un 11,5% el 2020 arrel de la 
Covid-19, més de 290.000 treballadors al mes en mitjana han 
estat sota un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació 
(ERTO) des de l’inici de la pandèmia1, alhora que més de 
118.000 empreses han estat avalades per l’Institut de Crèdit 
Oficial (ICO) per valor de pràcticament 22 mil milions d’euros 
per tal de pal·liar els efectes de la consegüent crisi econòmica. 
Crisi que s’esperava temporal i limitada a la primera onada del 
virus, però que el perllongament de la pandèmia i, per tant, de 
les restriccions en la mobilitat i l’activitat, més generalistes a 
l’inici i més quirúrgiques a partir del segon semestre del 2020, 
han donat lloc a un impacte asimètric segons sector d’acti-
vitat, dimensió empresarial i territori. Aquesta heterogeneïtat 
s’observa clarament en les variacions del VAB per subsectors 
el darrer any, sent de fins al -25,2% al comerç, transport i hos-
taleria, del -2,6% a l’agricultura o fins i tot positiva en el cas 
de l’administració pública, educació i sanitat (+3%). Mentre 
que les restriccions han estat la major causa de la desigualtat 
observada segons territori i sector, les diferències entre em-
preses de menor o major dimensió s’explicarien més per les 
capacitats d’accedir a finançament extern o la diversificació 
de productes o mercats, per exemple2. En aquest sentit, els 
préstecs amb garanties de l’ICO, moratòries impositives i de 
crèdit, o exoneracions de les quotes a la Seguretat Social (SS) 
han permès a les empreses mantenir-se tot i els tancaments 
temporals. Tanmateix, la gran majoria ha registrat un inevitable 
descens dels ingressos i dels fluxos de l’activitat, de mane-
ra que bé per la magnitud de l’impacte o bé per la situació 
financera prèvia, és probable que s’hagi vist amenaçada la 
continuïtat i supervivència de moltes empreses. 

Així doncs, l’objectiu d’aquest estudi és analitzar els efec-
tes de la pandèmia sobre el teixit empresarial català. Fins 

ara s’havien facilitat xifres agregades, però en aquest article 
s’analitzaran les dades per activitats econòmiques creuades 
per dimensió segons nombre de treballadors, tot distingint 
l’impacte sobre el conjunt del territori i les demarcacions. 
Aquest detall d’anàlisi creuat per tres variables (sector, di-
mensió o territori) proporcionarà un major coneixement so-
bre la transformació que estan vivint les empreses i ajudarà 
a aplicar específicament les mesures necessàries per tal de 
preservar aquelles que siguin viables i sostenibles, alhora 
que es reassignen els recursos productius eficientment.   

L’estudi es divideix en dos blocs principals. El primer fa una 
anàlisi de l’impacte de la Covid-19 sobre el teixit empresarial 
per al conjunt de Catalunya, tant a curt termini (en el darrer 
any), com en comparació amb la darrera crisis economico-
financera. La segona part proporciona una visió territorial a 
través de l’anàlisi per demarcacions. En ambdós casos no 
només s’analitza l’impacte que va tenir la primera onada de 
la pandèmia entre el febrer i el març de 2020, sinó que també 
s’avalua quina és la situació un any després del shock de la 
primera onada del virus amb dades del març del 2021. A 
més, en cada apartat es fa un breu repàs de les diferents 
ajudes que han rebut les empreses pel que fa als ERTO i als 
préstecs bancaris amb garanties de l’ICO. 

Per aproximar-nos a quina és la situació del teixit empresa-
rial català, s’han agafat com a punt de partida les dades de 
comptes de cotització de la SS que proporciona el Ministeri 
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM). Un comp-
te de cotització és una agrupació de treballadors per compte 
d’altri i que desenvolupen una activitat laboral en un o diver-
sos centres de treball d’una mateixa empresa i província3, 
de manera que una empresa pot tenir més d’un compte de 
cotització. Tot i que aquesta variable no s’ajusti amb detall al 
concepte d’empresa, es tracta d’un indicador aproximat que 
ens ajudarà a entendre com ha evolucionat el teixit empresa-

  Efectes de la pandèmia sobre el teixit empresarial. Una 
anàlisi per demarcacions, sectors i dimensió
Alejandra Marly
Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona

1 Dades del març del 2020 al març del 2021.
2 BdE, febrer 2021. “El impacto económico del Covid-19 en las empresas es-
pañolas según la encuesta del Banco de España sobre la actividad empresarial 
(EBAE)”. Accessible a: https://repositorio.bde.es/handle/123456789/15199

3 En general realitzen una activitat principal similar i tenen característiques sem-
blants a l’hora de cotitzar a la SS. Només s’inclou el règim general i l’especial de 
la mineria del carbó.
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table al llarg d’un any marcat per l’expansió econòmica, tot i 
que amb tendència a la desacceleració. Amb l’arribada de la 
Covid-19 a Catalunya a finals del primer trimestre del 2020, 
el nombre d’empreses en alta a la Seguretat Social va patir 
un shock que va situar l’estoc total en 236.021 a 31 de març, 
un 9,4% menys que el mateix mes del 2019 (gràfic 1) i un 
-8,4% entre el febrer i el març del 2020 (-21.702 empreses). 
Amb tota l’economia pràcticament tancada, aquesta saldo 
va continuar caient a l’abril (-11,1% interanual) i no va ser fins 
a l’inici de la desescalada que va començar a registrar certa 
recuperació.

Aquesta millora es va tallar sobtadament a l’agost, per fer 
marxa enrere al llarg de tot el segon semestre del 2020 per 
l’arribada de les diferents onades i consegüents restriccions. 
El 2021, s’ha començat a perfilar una certa recuperació gra-
dual del gener al març, tanmateix els 238.360 comptes regis-
trats al març només són un 1% superior (+2.339 empreses) 
al volum del mateix mes del 2020. Això significa que de la 
primera caiguda registrada del febrer al març del 2020, un 
any després (març 2021) s’ha recuperat un 10,8% del teixit 
empresarial. 

Tanmateix, tal i com mostren els gràfics 2A i 2B l’evolució 
sectorial ha estat força heterogènia. El primer gràfic fa refe-
rència a la variació relativa i el segon a l’absoluta. El shock 
que s’ha observat del febrer al març de 2020 en termes agre-
gats, també es va registrar en totes les divisions amb major o 
menor intensitat (des de la caiguda d’un 2% a l’administració 
pública fins al 13% en la informació i la comunicació). Cal 

rial sota els efectes de la Covid-194. Sempre que no s’indiqui 
el contrari, la dada que s’analitza en el l’estudi és el saldo 
dels comptes, és a dir, l’estoc resultant de comptes donats 
d’alta menys els que han tramitat baixa. Cal tenir present que 
en aquesta estadística les empreses deixen d’estar inscrites 
(són baixa) quan no tenen cap treballador en alta a la SS. 
De manera que la baixa d’una empresa inscrita no implica 
la seva dissolució definitiva, ja que pot decidir contractar de 
nou i tornar a estar en alta un cop superada la causa de bai-
xa (per exemple, per una crisi econòmica, perquè es tracta 
d’un negoci altament estacional, etc.). I el mateix succeeix 
en cas d’alta. Quant a les dades d’ERTO, aquestes també 
provenen del Ministeri i les de volum de préstecs amb avals 
públics són les oficials publicades per l’ICO.

2. Catalunya

Efectes a curt termini

Catalunya va tancar el 2019 amb poc més de 258.000 
comptes de cotització –d’ara en endavant, concepte equi-
parable al d’empresa–, xifra que s’havia mantingut força es-

4 No confondre amb l’Estadística d’empreses inscrites a la SS del ministeri. 
Aquesta darrera sèrie parteix de la de comptes de cotització i s’agrupa en una 
única empresa tots aquells comptes amb el mateix identificador fiscal. De ma-
nera que, per exemple, al febrer de 2020 hi havia 257.723 comptes i 230.839 
empreses actives a Catalunya. Tanmateix aquesta última no proporciona dades 
creuades per nombre de treballadors i divisió econòmica segons CCAE, de ma-
nera que no es pot fer una anàlisi prou exhaustiu.

Gràfic 1
Comptes de cotització inscrits a la SS a Catalunya

Variació interanual % (eix dret)

Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes
Font: CambraBCN a partir del MISSM
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Gràfic 2A
Comptes de cotització inscrits a la SS a Catalunya 

(%, variació relativa)

Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes
Font: CambraBCN a partir del MISSM
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Gràfic 2B
Comptes de cotització inscrits a la SS a Catalunya 

(nombre, variació absoluta)

Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes
Font: CambraBCN a partir del MISSM
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da hagués estat similar entre les empreses de menys treba-
lladors (pel notable pes que ja suposen sobre el total), però 
a la resta de casos, les caigudes haurien estat encara més 
accentuades, tot i que sense arribar a invertir la tendència. 
Des del punt de vista de la recuperació que s’ha produït en 
el darrer any, el nombre de microempreses ha augmentat un 
1,2% (2.320 empreses més que suposen un 11,7% del total 
perdut entre el febrer i el març); el volum de petites i mitjanes 
s’ha mantingut estable; i el tram de les que tenen més de 
250 ocupats s’ha incrementat un 2,2%, recuperant més del 
96% del descens observat.   

Les taules 1 i 2 mostren l’evolució del nombre d’empreses 
segons activitat econòmica i per dimensió segons nombre de 
treballadors5. La taula 1 sintetitza els efectes de la primera 
onada, amb les variacions registrades del febrer al març de 
2020. Els efectes del confinament estricte s’observen en una 
caiguda pràcticament generalitzada a tots els casos. En ter-
mes absoluts, el col·lectiu de les microempreses va registrar 
caigudes de força magnitud al comerç, l’hostaleria, la cons-
trucció, la indústria manufacturera, les activitats professio-
nals, i el transport i emmagatzematge –un total de 14.470 
comptes menys i més de 1.000 a cada cas respectivament. A 
més, cal tenir en compte que més del 50% de les empreses 
catalanes desenvolupen la seva activitat en algun dels quatre 
primers sectors. En particular l’hostaleria, la construcció i el 
comerç han estat els principals sectors afectats entre les pe-
tites empreses amb les tres majors reduccions (més de 900 

tenir present que en aquest darrer cas, la caiguda és ele-
vada per un efecte base, ja que el sector té un pes sobre el 
total reduït (inferior al 3%) sobre el conjunt d’empreses. Per 
darrere, a la hostaleria i la construcció, sectors amb un pes 
de l’11,2% i el 9,8% respectivament, s’observen descensos 
superiors al 10% en el nombre de comptes. En l’altre extrem, 
les empreses agrícoles i les relacionades amb la sanitat, sec-
tors de primera necessitat al llarg de tota la pandèmia, re-
gistren caigudes del volum d’empreses inferiors al 5%. Un 
sector especialment perjudicat també ha estat el comerç. 
Atès que té un pes força elevat sobre el conjunt (quasi una 
de cada quatre empreses al febrer del 2020 es dedicava a la 
venda al detall i a l’engròs), la variació relativa se situa en la 
franja intermèdia, tanmateix en termes absoluts és l’activitat 
que registra la major pèrdua: més de 4.500 comptes menys 
en un mes, seguida de l’hostaleria (-3.356) i la construcció.

Si centrem l’atenció en la situació un any després, ja amb 
un major coneixement del comportament del virus i per tant 
de quines mesures són més convenients, així com una cam-
panya de vacunació en marxa, hi ha certes activitats que 
comencen a recuperar part de les empreses perdudes. És 
el cas dels tres subsectors que van patir les majors caigu-
des en termes absoluts. Al març del 2021, la construcció 
registra un increment de 1.600 comptes més i se situa com 
una de les activitats que més ràpid s’ha recuperat respecte 
a la caiguda de fa un any (el 63,7% dels comptes). En el cas 
de l’hostaleria i el comerç, l’estoc d’empreses ha augmentat 
en 667 i 731, respectivament –tanmateix suposa un 18% de 
recuperació en mitjana respecte a la caiguda inicial.  D’entre 
les empreses que han recuperat part del teixit empresarial 
perdut davant la crisi, les activitats financeres han recupe-
rat un de cada tres comptes, la informació i comunicació un 
15,2% i les activitats immobiliàries un 13,2%. Fins ara, s’ha 
vist que, en general, els sectors més afectats han estat els 
serveis, no obstant això, no s’ha de perdre de vista que la 
indústria manufacturera va comptabilitzar més de 2.300 em-
preses menys del febrer al març (-9,8% en termes relatius) i 
que al març del 2021 n’ha reduït 443 en termes anuals.

Quant a l’impacte segons nombre de treballadors, les mi-
croempreses (menys d’11 ocupats), que representen el 85% 
del teixit empresarial han estat les més afectades amb una 
caiguda mensual del 9% arrel de la primera onada (-19.857 
en nombre) (gràfic 3). De manera esglaonada, les petites 
han caigut un 5,2% (-1.579 empreses), les mitjanes un 3,6% 
(-239) i les de més de 250 treballadors un 2,3% (-27). Si es 
distingeix l’efecte composició per branques, és a dir, analit-
zar què hauria passat si l’estructura no hagués estat la del 
tram en qüestió sinó la de la mitjana de l’economia, la caigu-

Gràfic 3
Comptes de cotització inscrits a la SS per dimensió 

a Catalunya (%, variacions relatives)

>250 treballadors<11 treballadors

Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes
Font: CambraBCN a partir del MISSM
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5 Es consideren microempreses les que tenen d’1 a 10 treballadors, petites em-
preses les que tenen d’11 a 50, mitjanes les de 51 a 250 i grans empreses les 
de 251 o més treballadors.

   ALEJANDRA MARLY  EFECTES DE LA PANDÈMIA SOBRE EL TEIXIT EMPRESARIAL 37



línia amb els resultats de creixement econòmic–, i en parti-
cular a les microempreses dedicades al comerç (+1.307) i a 
l’hostaleria (+985).

Comparativa entre crisis

Fins al moment s’han analitzat els efectes més immediats i 
de manera aïllada de l’actual crisis econòmica, però, fins fa 
poc més d’un any, encara teníem presents els efectes de la 
darrera, de naturalesa molt diferent i que es va prolongar del 
2008 al 2014. 

El gràfic 4 mostra com ambdues crisis han afectat el teixit 
empresarial català. En ambdós casos, les majors contrac-
cions interanuals es van produir la primera meitat de l’any. 
Tanmateix, les evolucions de caiguda i recuperació són força 
diferents atesa la naturalesa de cada crisis. L’origen de la 
recessió de 2008 va estar associada a una acumulació de 
desequilibris que van donar lloc a una caiguda lleugerament 
més progressiva fins a un mínim assolit al març del 2009 for-

comptes menys). En el cas de les empreses de 51 a 250 tre-
balladors, el major impacte també s’ha produït a la restaura-
ció i la construcció. Tot i que aquestes últimes activitats regis-
tren els majors descensos absoluts, no s’ha de passar per alt 
altres reduccions significatives entre els serveis vinculats a les 
activitats artístiques (-99 petites empreses), l’educació (-96 
petites) o les activitats administratives (-88 en el mateix tram).

A la taula 2 s’observa l’evolució un any després de l’arribada 
de la primera onada. A primera vista, encara es veu una afec-
tació significativa a certs sectors i trams. Per exemple, les 
petites i mitjanes empreses a l’hostaleria mantenen caigudes 
significatives en termes anuals, i el mateix succeeix a les mi-
croempreses dedicades a les indústries manufactureres, les 
activitats professionals i en certa mesura les administraves. 
Cal tenir present que les darrers restriccions molt enfocades 
cap a aquelles activitats de major contacte s’han perllongat 
de manera intermitent al llarg de tot l’any. Tanmateix, també 
es detecta una clara evolució positiva al sector de la cons-
trucció de manera transversal –més de 1.600 comptes i en 

Taula 1
 Evolució dels comptes de cotització a Catalunya, febrer 2020 - març 2020 

(nombre, variació absoluta)

  Petites  Mitjanes Grans 
 Microempreses empreses empreses empreses Total

Agricultura -92 -1 0  -93
Indústries extractives -5 -4 0 0 -9
Indústries manufactureres -2.169 -124 -10 -2 -2.305
Energia i aigua  -66 1 0 0 -65
Construcció -2.235 -317 -44 -1 -2.597
Comerç -4.373 -179 -18 1 -4.569
Transport i emmagatzematge -1.031 -69 -11 -1 -1.112
Hostaleria -2.839 -453 -59 -5 -3.356
Informació i comunicacions -882 -20 -9 -1 -912
Activitats financeres i d’assegurances -274 -10 0 1 -283
Activitats immobiliàries -683 -11 2 0 -692
Activitats professionals, científiques i tècniques -1.823 -61 -2 2 -1.884
Activitats administratives i serveis auxiliars -817 -88 -29 -14 -948
Administració pública, defensa i SS -105 8 -5 0 -102
Educació -610 -96 -25 -2 -733
Activitats sanitàries i serveis socials -380 -24 -2 -1 -407
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment -421 -99 -28 -2 -550
Resta de serveis -1.052 -32 1 -2 -1.085

Total -19.857 -1.579 -239 -27 -21.702

Font. CambraBCN a partir del MISSM
Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes. En cas de no haver-hi cap compte de cotització en la categoria corresponent, s’ha deixat la 
cel·la buida
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net del teixit empresarial. Molts sectors com la construcció i 
totes les activitats vinculades van quedar greument afectats, 
fins i tot de manera irreversible en certes regions del territori. 

ça significatiu (-7% de reducció anual del nombre d’empre-
ses). De la mateixa manera, la recuperació va ser lenta i gra-
dual ja que fins al març del 2014 no es registra un augment 

Taula 2
Evolució dels comptes de cotització a Catalunya, març 2020 - març 2021 

(nombre, variació absoluta)

  Petites  Mitjanes Grans 
 Microempreses empreses empreses empreses Total

Agricultura 48 8 0  56
Indústries extractives -8 2 2 -1 -5
Indústries manufactureres -420 -21 -8 6 -443
Energia i aigua  13 7 -2 3 21
Construcció 1.307 294 52 0 1.653
Comerç 768 -7 -29 -1 731
Transport i emmagatzematge -86 40 7 -4 -43
Hostaleria 985 -278 -38 -2 667
Informació i comunicacions 42 91 -2 8 139
Activitats financeres i d’assegurances 78 15 -1 -1 91
Activitats immobiliàries 106 -8 -3 0 95
Activitats professionals, científiques i tècniques -218 39 24 1 -154
Activitats administratives i serveis auxiliars -85 7 -3 17 -64
Administració pública, defensa i SS -36 4 9 3 -20
Educació 35 -92 15 -2 -44
Activitats sanitàries i serveis socials -84 2 -18 4 -96
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment -17 -46 -16 -2 -81
Resta de serveis -108 -49 -4 -3 -164

Total 2.320 8 -15 26 2.339

Font. CambraBCN a partir del MISSM
Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes. En cas de no haver-hi cap compte de cotització en la categoria corresponent, s’ha deixat la 
cel·la buida

Gràfic 4
Comptes de cotització inscrits a la SS a Catalunya 

Sèrie trimestral  (%, variació interanual)

20082007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes
Font: CambraBCN a partir del MISSM
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fluxos de creació i destrucció d’empreses. Com s’observa al 
gràfic 5, l’evolució d’altes i baixes ha estat força parella des 
del 2007 amb èpoques de molt dinamisme, és a dir, molta 
creació d’empreses alhora que també es destruïen moltes 
altres. En períodes de crisis el que s’observa és una caiguda 
significativa de les altes (-15,7% el 2008 i 25,2% el 2020), 
però també de les baixes (-6,8% i -13,7%, respectivament), 
el que implica dos fets. En primer lloc, un descens de l’es-
toc d’empreses durant el 2020 no per un augment de les 
baixes d’empreses, sinó per una caiguda del nombre d’altes 
superior al de baixes. I, en segon lloc, una notable reducció 
de la rotació6 d’empreses, per tant, menys dinamisme en la 
renovació del teixit empresarial.

Ajudes rebudes

La restricció a l’activitat econòmica, primer pràcticament 
total i després parcial que es va haver d’implementar amb 
la pandèmia va comportar la posada en marxa de mecanis-
mes que fins ara no s’havien implementat en altres reces-
sions. Bàsicament eines d’impuls fiscal, ajornament d’im-
postos i pagaments, i crèdits amb avals públics. Aquest 
apartat recull les ajudes principals: la posada en marxa dels 
ERTO (gràfic 6) i la línia d’avals Covid-19 de la mà de l’ICO 
(taula 3). 

Els expedients de regulació temporal d’ocupació han resultat 

En aquell cas, la indústria, de la mà de les exportacions, va 
liderar el procés de recuperació econòmica.

Per contra, la causa de la recessió en què ens trobem immer-
sos actualment és completament exògena, curta i brusca. 
En aquest cas, l’evolució ha estat de sobtada caiguda i re-
cuperació relativament ràpida en comparació amb l’anterior. 
Es venia d’un 2019 en què predominava la tendència a la 
desacceleració dins la fase expansiva del cicle i el tancament 
total de l’economia de bona part del març fins a finals de 
maig/principis de juny va donar lloc a caigudes anuals sig-
nificatives del nombre de comptes de cotització (del -9,4% 
al març i -9,5% al juny). La recuperació de l’activitat gràci-
es a la desescalada i la relaxació de les restriccions al juli-
ol van apuntar a una tímida recuperació, truncada el segon 
semestre amb les successives onades del virus. Només un 
any després, mesures més quirúrgiques a mesura que s’ha 
tingut més informació del comportament del Covid-19 i la 
posada en marxa de les primeres fases del pla de vacuna-
ció han permès registrar un augment interanual del nombre 
d’empreses per primer cop des de la caiguda (+1%, tenint 
en compte que la comparativa es fa sobre un dels pitjors 
mesos del 2020). 

Un darrer aspecte a analitzar és el de la composició del sal-
do, és a dir, de l’estoc d’empreses analitzat fins ara; resultat 
de la diferència entre noves altes (nous centres inscrits a la 
SS) i el nombre de baixes (comptes que ja no estan regis-
trats a la SS). Ambdós termes serveixen per aproximar els 

6 Definida com a la suma dels fluxos d’altes i baixes.

Gràfic 5
Altes i baixes dels comptes de cotització inscrita a la SS a Catalunya 

(%, variació interanual)

20082007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nota. Règim general i Mineria i Carbó. No hi ha dades per al gener 2012, per problemes en la base de dades de la SS. Mitjana anual
Font: CambraBCN a partir del MISSM
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Quant als préstecs avalats per l’ICO, el Govern de l’Estat 
ha posat a disposició més de 120.000 milions d’euros per-
què les empreses accedissin a crèdits amb avals públics. 
L’objectiu era dotar a les empreses de liquiditat per fer front 
als pagaments, tot i amb el risc que suposa una situació 
d’endeutament a futur. A data de 31 de març, a Catalunya 
s’han tancat més de 190.000 operacions a través de la línia 
d’avals Covid-19, arribant a quasi 120.000 empreses. El total 
d’avals sol·licitat ha estat per valor de 16.724 milions d’eu-
ros, el que ha permès accedir a finançament per un total de 
21.841 milions per garantir la liquiditat de les empreses (una 
mitjana de 183.829 euros per empesa, tenint en compte la 
forta heterogeneïtat segons dimensió i sector). Catalunya ha 
estat la segona comunitat en import d’avals sol·licitats amb 
un 18,6% del total de l’Estat, només per darrere de Madrid 
(20,2%) i per davant d’Andalusia (12,5%). 

Malgrat que l’ICO no disposa de dades per tipus d’empresa 
i sectors a nivell de comunitats, es pot fer una aproximació 
a partir de les xifres per al total de l’Estat. Així doncs, fins al 
mes de març, una de cada tres de les empreses amb ope-
racions formalitzades estaven gestionades per autònoms; un 
42% són microempreses; un 24% són petites i mitjanes; i un 
2%, grans empreses. El 73% de les operacions formalitzades 
a tot l’Estat ha servit per garantir l’aval de nous préstecs, 
que en un 69% dels casos es retornaran en un termini de 4 
a 8 anys i en un 24% dels casos, de 2 a 3 anys. Quant a la 
distribució sectorial del finançament final, el turisme, l’oci i la 
cultura han rebut un 15% del finançament total –és molt pos-

ser una eina fonamental per mantenir tant les rendes dels 
treballadors com el teixit empresarial. Pensat per a circums-
tàncies conjunturals, ha permès ajustar les plantilles a les 
necessitats empresarials segons la demanda, condicionada 
per les restriccions. Aquest mecanisme ha servit per afron-
tar la present crisi d’una manera molt diferent a anteriors re-
cessions, tenint en compte la naturalesa transitòria i de curt 
termini de la crisi actual. Un dels efectes més clars s’ha vist 
en la caiguda de l’activitat econòmica a Catalunya el 2020 
(-11,5%) enfront de la de l’ocupació (-3% segons l’EPA), atès 
que compta als treballadors en ERTO com a ocupats. En 
altres períodes de crisi s’havia produït una major destrucció 
del mercat laboral que de l’activitat econòmica com a meca-
nisme d’ajust al context. 

Les dades mostren com les fluctuacions en el nombre de 
treballadors en ERTO (290.984 en mitjana al mes des del 
març del 2020 fins al març del 2021) han anat en sincronia 
amb el grau de restriccions a la mobilitat i l’activitat. El màxim 
es va assolir el mes d’abril amb quasi 680.000 treballadors a 
Catalunya i va descendir progressivament fins a l’arribada de 
la segona onada a l’octubre. Quant als expedients, la mitjana 
mensual d’expedients en curs per al mateix període ha estat 
de 44.217 (amb un màxim de 90.316 al març i un mínim de 
poc més de 27.500 a l’octubre). Si es calcula la ràtio entre 
treballadors i expedients, el resultat és de set treballadors per 
expedient en mitjana durant el confinament i de cinc a partir 
del darrer estiu.

Gràfic 6
Treballadors en ERTO a Catalunya 

(nombre)

Nota. Darrer dia de mes
Font: CambraBCN a partir del MISSM
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Taula 3

ICO. Línia avals Covid-19  
a 31 de març de 2021

 Catalunya

Nombre

Operacions 191.658
Empreses 118.809

MEUR

Aval Sol·licitat 16.724
Finançament 21.841

Font: CambraBCN a partir de l’ICO
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entre mitjanes empreses –en el cas de les grans, el balanç 
global va ser d’estabilitat (taula 4). En el cas del tram d’em-
preses amb menys d’11 treballadors, l’impacte més signifi-
catiu vas ser, pràcticament a parts iguals, al comerç (-281 
comptes del febrer al març del 2020) i l’hostaleria (-275) 
–conjuntament, un 38,7% del descens total registrat entre 
aquestes empreses. Molt a prop, la construcció va perdre 
240 empreses de l’estoc total i les indústries manufacture-
res, -136 comptes. En els segments posteriors, aquestes 
quatre activitats van encapçalar també els descensos entre 
les petites empreses, però en un ordre de magnituds dife-
rent i sent la construcció (-49 comptes) i l’hostaleria (-38) el 
dos principals afectats en aquest cas. Ambdós van supo-
sar el 60% de la reducció total observada. Finalment, entre 
les mitjanes, mentre que les manufactureres van sumar una 
empresa més (molt probablement, i com mostra la taula, fos 
una gran empresa que va reduir plantilla i, per tant, va baixar 
de tram), a l’hostaleria i el comerç es van sumar les activitats 
administratives i les artístiques culturals com a altres amb 
descensos significatius.

sible que aquest percentatge hagi estat superior a Catalunya 
per l’elevat pes del sector turístic–; les empreses construc-
tores i d’infraestructures, un 10,8%; les de serveis empresa-
rials, professionals i administratius, un 9,1%; les de bens 
d’equip i industrials, un 8,2%; i les de distribució d’aliments i 
begudes, un 7,7%. A la resta d’activitats els percentatges se 
situen per sota del 6%.

3. Anàlisi a la demarcació de Tarragona

La demarcació de Tarragona registrava un total de 25.307 
comptes de cotització al febrer del 2020, dels quals un de 
cada quatre es dedicava al comerç, un 13,9% a l’hostaleria, 
un 11,3% a la construcció i un 8,1% a les indústries manu-
factureres. L’arribada de la pandèmia a Catalunya va supo-
sar una contracció del 6,4% del teixit empresarial (-1.616 
empreses), de les quals, com a les altres províncies, un 89% 
de l’afectació es va produir sobre les microempreses (-1.438 
comptes menys), un 9% sobre petites empreses i un 2% 
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Taula 4
Evolució dels comptes de cotització a la demarcació de Tarragona, febrer 2020 - març 2020 

(nombre, variació absoluta)

  Petites  Mitjanes Grans 
 Microempreses empreses empreses empreses Total

Agricultura -8 0 0  -8
Indústries extractives 0 -1 0  -1
Indústries manufactureres -136 -20 1 -1 -156
Energia i aigua  -6 -1 0 0 -7
Construcció -240 -49 -5 -1 -295
Comerç -281 -14 -5 1 -299
Transport i emmagatzematge -74 -5 0 0 -79
Hostaleria -275 -38 -7 0 -320
Informació i comunicacions -19 2 -1  -18
Activitats financeres i d’assegurances -16 0 0 0 -16
Activitats immobiliàries -35 1   -34
Activitats professionals, científiques i tècniques -64 -4 -2 0 -70
Activitats administratives i serveis auxiliars -42 -6 -6 0 -54
Administració pública, defensa i SS -7 4 -2 0 -5
Educació -58 -8 -1 1 -66
Activitats sanitàries i serveis socials -33 -1 0 0 -34
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment -45 -6 -4 0 -55
Resta de serveis -99 1 -1 0 -99

Total -1.438 -145 -33 0 -1.616

Font. CambraBCN a partir del MISSM
Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes. En cas de no haver-hi cap compte de cotització en la categoria corresponent, s’ha deixat la 
cel·la buida
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Taula 5
Evolució dels comptes de cotització a la demarcació de Tarragona, març 2020 - març 2021 

(nombre, variació absoluta)

  Petites  Mitjanes Grans 
 Microempreses empreses empreses empreses Total

Agricultura 7 -3 0  4
Indústries extractives -2 2 0  0
Indústries manufactureres -53 2 7 2 -42
Energia i aigua  3 -2 3 0 4
Construcció 174 51 5 0 230
Comerç 134 14 -2 2 148
Transport i emmagatzematge 11 -3 0 -1 7
Hostaleria 174 -16 1 0 159
Informació i comunicacions -6 1 1  -4
Activitats financeres i d’assegurances -4 -2 1 -1 -6
Activitats immobiliàries 13 1   14
Activitats professionals, científiques i tècniques -39 6 2 0 -31
Activitats administratives i serveis auxiliars -3 -5 12 1 5
Administració pública, defensa i SS -8 -6 3 1 -10
Educació 14 -7 0 -1 6
Activitats sanitàries i serveis socials -11 -2 -1 0 -14
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 5 -4 -2 0 -1
Resta de serveis -8 -5 -1 0 -14

Total 401 22 29 3 455

Font. CambraBCN a partir del MISSM
Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes. En cas de no haver-hi cap compte de cotització en la categoria corresponent, s’ha deixat la 
cel·la buida

Gràfic 7
Treballadors en ERTO a la demarcació de Tarragona 

(nombre)

Nota. Darrer dia de mes
Font: CambraBCN a partir del MISSM
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ICO. Línia avals Covid-19  

a 31 de març de 2021

 Tarragona

Nombre

Operacions 18.892
Empreses 12.229

MEUR

Aval Sol·licitat 1.124
Finançament 1.440

Font: CambraBCN a partir de l’ICO



De l’abril del 2020 al març del 2021, la demarcació de Tar-
ragona ha concentrat un 6,4% dels treballadors catalans 
en mitjana mensual –és a dir, poc més de 18.000 treba- 
lladors. Amb el confinament decretat al març, el volum 
d’ERTOs va assolir un màxim de 52.428 treballadors a 
l’abril, xifra que es va reduir significativament amb la de-
sescalada i als mesos d’estiu fins a un mínim de 6.378 
persones en situació de suspensió o reducció de jornada a 
l’octubre (gràfic 7). La segona onada va més que duplicar 
aquesta darrera xifra fins a més de 14.000 persones. Des 
de llavors, l’evolució ha estat força estable i al mes de març 
s’ha començat a observar una millora més significativa. En 
volum d’expedients, la mitjana mensual per al període ha 
estat de quasi 4.000, el que ha donat lloc a una mitjana de 
quatre treballadors en ERTO per expedient (lleugerament 
per sota dels cinc per al conjunt de Catalunya). En relació 
amb l’extensió de la línia d’avals Covid-19 per la província, 
el volum d’operacions fins al 31 de març ha estat de quasi 
19.000, el que ha permès accedir a finançament a poc més 
de 12.200 empreses (el 10,3% del total català) (taula 6). 
El finançament total ha estat de 1.440 milions d’euros (un 
6,6% del total català), el que ha donat lloc a una dotació 
de 117.753 euros en mitjana per empresa (tenint en comp-
te l’elevada heterogeneïtat segons sector i, especialment, 
dimensió). En aquest sentit, destacar que Tarragona pre-
senta la major diferència si es comparen el pes en termes 
d’empreses beneficaries i el pes en termes de finançament 
rebut sobre el total de Catalunya, el que ha suposat un 
menor finançament per empresa.

Quant a l’evolució del teixit empresarial el darrer any, Tar-
ragona ha estat la demarcació en registrar un major in-
crement de comptes en termes relatius al març de 2021: 
+1,9% anual fins a les 24.146 empreses, 455 més respecte 
al març del 2020 (taula 5). Per trams, l’augment ha estat ge-
neralitzat a tots els casos sense excepció, amb un augment 
de poc més de 400 comptes entre les microempreses, 29 
comptes més les mitjanes, 22 les petites i 3 les més grans. 
Per sectors d’activitat, la millora no ha estat global, tanma-
teix ha estat força significativa a sectors molt afectats com 
la construcció (+230 empreses en total) o l’hostaleria i el 
comerç. Tanmateix, en el primer cas la recuperació s’ha 
produït essencialment en el tram de les empreses de menys 
d’11 treballadors (+175 comptes, més d’un 40% de l’incre-
ment total en aquest segment). I, en el segon cas, tant a 
les micro com a les petites empreses s’observa una millora 
(+148 en total), però l’evolució és negativa en el cas de les 
mitjanes. Com ha succeït en altres casos, part de l’aug-
ment de l’estoc total per trams pot venir per empreses que 
pertanyien a un altre col·lectiu i al variar la seva plantilla han 
canviat d’agrupació. A banda de l’evolució a aquestes ac-
tivitats de serveis, cal parar atenció en l’evolució particular 
de les empreses manufactureres, on es continua registrant 
una contracció del teixit empresarial entre les empreses 
més petites, alhora que incrementa l’estoc en el tram de les 
empreses mitjanes (set més amb una plantilla entre 51 i 250 
treballadors, el 24,5% de l’increment net total en aquest 
tram).
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les quals cal sumar activitats d’informació i comunicació, ad-
ministratives, immobiliàries o culturals. Tanmateix, no s’han 
de deixar de banda els efectes significatius sobre les indús-
tries manufactureres i la construcció, atès que el confinament 
va ser total i generalitzat. A banda, de la dimensió i l’activitat, 
s’ha vist que l’impacte ha estat molt notable a totes les de-
marcacions, amb caigudes mensuals al març que han oscil-
lat entre el -9,3% de Barcelona i el -5,5% de Girona. En el 
primer cas, cal tenir present que la demarcació de Barcelona 
concentra més del 70% de les empreses catalanes, a més 
de ser altament depenent del turisme internacional, el qual 
s’ha situat en mínims històrics el darrer any. 

Pel que fa a l’evolució un any després d’aquest primer shock, 
el nombre d’empreses s’ha incrementat lleugerament al març 
del 2021 amb variacions interanuals que han fluctuat entre 
el 0,3% de la demarcació de Lleida i l’1,9% de Tarragona, 
de fet aquesta última és l’única que ha registrat un augment 
del nombre d’empreses per a tots els trams analitzats. No 
obstant això, és el grup de les microempreses les que impul-
sen aquesta recuperació a Catalunya, Barcelona i Tarragona 
–només en el cas de Girona i Lleida els creixements més sig-
nificatius s’han produït entre les petites empreses. En termes 
sectorials, clarament la construcció és el que ha recuperat el 
major nombre d’empreses de manera transversal per a tots 
els trams i generalitzada per a tots els territoris. Igualment, la 
hostaleria i el comerç recuperen bona part de l’estoc d’em-
preses a pràcticament totes les demarcacions, més del 67% 
del creixement total d’empreses a Catalunya. Amb tot, hi ha 
activitats dels serveis com les activitats professionals, ad-
ministratives, immobiliàries en alguns territoris o artístiques 
que mantenen els descensos anuals al març. Tendència que 
també persisteix a les indústries manufactureres, que mante-
nen descensos encara significatius a tots els casos, excepte 
a Tarragona. 

En suma, des del mes de febrer s’observa un canvi de ten-
dència en positiu amb la recuperació progressiva de l’estoc 
d’empreses a Catalunya. Juntament amb aquest indicador, 
també acompanya una bona evolució del mercat de treball, 
les expectatives dels empresaris i el context internacional. 
Tot plegat apunta a que es comença a veure la llum al final 
del túnel, on gràcies a l’avenç de la vacunació i el relaxa-
ment de les restriccions, cada cop més indicadors (consum, 
exportacions, turisme, etc.) tanquen el mes en positiu. Tan-
mateix, cal no baixar la guàrdia atès que les fases inicials, 
i més amb la incertesa que ha demostrat el Covid-19 en 
la seva evolució, són delicades. Una retirada ràpida i brus-
ca de certes limitacions fins que no s’assoleixi la immunitat 

4. Conclusions

L’arribada inesperada de la pandèmia per el Covid-19 al 
març de 2020 va suposar un impacte sobre el teixit empresa-
rial català sense precedents en la sèrie històrica amb dues 
caigudes consecutives del nombre d’empreses superiors al 
9% interanual el primer i segon trimestres, respectivament. 
En concret, del febrer al març es va registrar una reducció 
de pràcticament 22.000 comptes de cotització a Catalunya. 
Amb el tancament necessari de l’activitat es van posar en 
marxa diversos mecanismes per tal de sostenir tant empre-
ses com treballadors (ERTOS, mesures d’impuls fiscal, ajor-
nament d’impostos i pagaments, o crèdits amb avals públics 
a través de l’ICO). Tanmateix, la persistència de la Covid-19 
i els consegüents efectes socioeconòmics s’han perllongat 
més del previst inicialment amb l’arribada de successives 
onades que han minvat les possibilitats de recuperació. En 
aquest sentit, un any després de l’inici de la crisis sanitària i 
socioeconòmica, el teixit empresarial català ha recuperat al 
març del 2021 només un 10,8% de la pèrdua d’empreses 
(2.339). En aquest sentit, tot i que s’observa cert efecte re-
bot en aquesta incipient recuperació gràcies a la posada en 
marxa de la campanya de vacunació i el relaxament en les 
restriccions, l’evolució global de la situació així com la imple-
mentació dels recursos del programa Next Generation EU 
seran clau perquè perduri l’efecte i no es quedi en un rebot 
aïllat, en un efecte “ampolla de cava”. A més, amb aquest 
inici de tendència positiva es podrà dirimir si les polítiques 
públiques han estat suficients per evitar efectes estructurals 
irreversibles sobre les empreses i si han servit per mantenir 
actives aquelles amb un projecte viable econòmicament.

A banda de les conseqüències en termes agregats, les ca-
racterístiques de la propagació de la pandèmia i les mesu-
res que s’han hagut de prendre –primer de caràcter general 
i després més específiques– han donat lloc a un impacte 
asimètric i desigual per activitats econòmiques, dimensió 
empresarial i, en certa mesura, també des del punt de vista 
territorial. En aquest sentit, el present estudi aporta aquesta 
visió addicional que no s’havia analitzat fins ara per a Cata-
lunya amb una anàlisis de l’impacte de la primera onada i 
dels efectes un any després, combinant els tres components 
esmentats: activitat, dimensió i ubicació de les empreses. En 
aquest sentit, l’anàlisi dut a terme en aquest estudi ha posat 
de manifest com les microempreses han estat les més perju-
dicades (amb un pes del  85,1% del teixit empresarial total, 
van suposar més del 90% del descens total registrat entre el 
febrer i el març del 2020). Dins d’aquestes, per exemple, les 
activitats del sector serveis registren reduccions considera-
bles, com ja es sabut, especialment el comerç i l’hostaleria, a 
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de gestionar-los adequadament i treure’ls-hi el màxim pro-
fit al llarg dels pròxims anys. Alhora, s’hauran de prioritzar 
aquells projectes de futur, transformadors per afegir valor 
a la nostra capacitat productiva i que permetin implemen-
tar les reformes estructurals pendents. Malgrat els greus i 
irreversibles efectes que ha suposat la pandèmia a tots els 
nivells, aquests fons suposen una oportunitat única que no 
s’ha de deixar escapar.

de grup o una suspensió precipitada d’algunes polítiques 
públiques que han esdevingut clau com els ERTO o la ne-
cessària flexibilitat en el retorn dels préstecs avalats per ICO 
podrien tallar en sec aquesta recuperació incipient. Igual-
ment, l’impuls definitiu vindrà de la mà dels fons europeus. 
En aquest sentit, és fonamental planificar amb detall l’arriba-
da dels recursos de manera que l’administració sigui capaç 

5. Annexes

Annex 1
Comptes de cotització a la demarcació de Tarragona 

(nombre)

 Febrer 2020 Març 2020   Març 2021

    Micro- Petites Mitjanes Grans 
Nombre Total Total Total empreses empreses empreses empreses

AGRICULTURA 372 364 368 337 29 2 0
INDÚSTRIA 2.243 2.079 2.041 1.425 436 150 30
CONSTRUCCIÓ 2.869 2.574 2.804 2.475 302 26 1
SERVEIS 19.823 18.674 18.933 16.579 1.834 448 72

Agricultura 372 364 368 337 29 2 0
Indústries extractives 29 28 28 16 11 1 0
Indústries manufactureres 2.053 1.897 1.855 1.312 385 130 28
Energia i aigua  161 154 158 97 40 19 2
Construcció 2.869 2.574 2.804 2.475 302 26 1
Comerç 5.784 5.485 5.633 5.072 487 65 9
Transport i emmagatzematge 1.195 1.116 1.123 923 163 32 5
Hostaleria 3.521 3.201 3.360 3.060 275 24 1
Informació i comunicacions 330 312 308 257 40 11 0
Activitats financeres i d’assegurances 326 310 304 280 20 2 2
Activitats immobiliàries 618 584 598 591 7 0 0
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.556 1.486 1.455 1.317 108 27 3
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.271 1.217 1.222 957 174 82 9
Administració pública, defensa i SS 1.001 996 986 723 169 79 15
Educació 772 706 712 522 141 48 1
Activitats sanitàries i serveis socials 892 858 844 628 123 68 25
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 620 565 564 489 68 6 1
Resta de serveis 1.937 1.838 1.824 1.760 59 4 1

Total 25.307 23.691 24.146 20.816 2.601 626 103

Font. CambraBCN a partir del MISSM
Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes
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 Cronologia

ANY 2020

GENER

w  01/01 Entra en funcionament la Zona de Baixes Emissions en determinats municipis de l’AMB, 
amb l’objectiu de restringir la circulació dels vehicles més contaminants en les franges horàries 
de més circulació.

w  07/01 El Congrés dels Diputats investeix Pedro Sánchez, candidat del PSOE, com a president 
del Govern espanyol.

w  20/01 El temporal “Gloria” colpeja amb força Catalunya i el litoral mediterrani, causant danys  
materials i econòmics molt considerables.

w  23/01 El govern xinès imposa les primeres mesures de quarantena a la ciutat de Wuhan i altres 
ciutats de la província de Hubei amb l’objectiu d’evitar la propagació del SARS-CoV-2.

w  28/01 Les borses mundials, inclòs l’IBEX 35, registren la primera caiguda significativa, del 2%, 
pel temor dels inversors a un descens de l’activitat econòmica a causa de la Covid-19.

w  30/01 L’OMS declara l’alerta global per l’aparició del nou coronavirus.

FEBRER

w  01/02 El Regne Unit deixa oficialment de formar part de la Unió Europea. S’obre el període de 
negociació entre ambdós interlocutors per assolir un nou acord bilateral amb data prevista  
de finalització el dia 31 de desembre de 2020.

w  01/02 El Ministeri de Sanitat confirma el primer cas de Covid-19 a Espanya, a l’illa de La  
Gomera (Canàries).

w  04/02 El Govern fa oficial la pujada del salari mínim interprofessional a 950 euros mensuals en  
14 pagues, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2020.

w  13/02 El GSMA anuncia que cancel·la l’edició 2020 del Mobile World Congress a causa de la 
crisi sanitària provocada per la Covid-19.

w  25/02 El Departament de Salut confirma el primer positiu per coronavirus a Catalunya. 

MARÇ

w  03/03 El Tribunal de Justícia de la UE resol que els clients amb contractes hipotecaris vinculats 
a l’Índex IRPH podran reclamar a les entitats bancàries el pagament de més que han realitzat 
a causa d’aquestes clàusules.

w  03/03 La Reserva Federal d’Estats Units comença a abaixar els tipus d’interès de referència 
per calmar els mercats i fer front a la caiguda d’activitat causada per la crisi sanitària mundial.

w  11/03 L’OMS qualifica de pandèmia el brot de la Covid-19.

w  12/03 El Govern espanyol aprova un primer paquet de polítiques econòmiques, entre les que 
destaquen mesures de liquiditat per a les petites i mitjanes empreses i una despesa addicional 
per al sistema sanitari. La Generalitat també acorda un seguit de mesures de caràcter assis-
tencial, de liquiditat i pressupostàries per fer front a la Covid-19.

w  12/03 El BCE anuncia un paquet addicional de crèdits a llarg termini a tipus d’interès molt re-
duïts per a la banca i amplia el programa de compra de deute en 120.000 M€ fins a finals de 
2020. 
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w  12/03 Malgrat les polítiques expansives del BCE, les borses mundials es desplomen. L’IBEX 
35 retrocedeix més d’un 14% en un sol dia, la pitjor caiguda de la seva història. 

w  14/03 El president Pedro Sánchez declara l’estat d’alarma a Espanya davant del ràpid aug-
ment de casos confirmats per Covid-19, el confinament domiciliari i el tancament de les acti-
vitats no essencials. 

w  17/03 El Govern espanyol aprova un segon paquet de polítiques econòmiques, amb mesures 
addicionals de liquiditat, despesa pública, d’àmbit laboral i de restricció a la inversió estrange-
ra. La Generalitat anuncia un paquet addicional de mesures, com ara l’ajut des fins a 2.000 
euros a autònoms i la moratòria de tributs propis i cedits fins que duri l’estat d’alarma. 

w  18/03 El BCE anuncia un nou paquet de compra de deute públic i corporatiu de 750.000 M€ 
amb l’objectiu de calmar els mercats financers i evitar l’augment de la prima de risc dels països 
perifèrics. 

w  19/03 La Generalitat aprova una reducció del 50% del cànon de l’aigua per a autònoms,  
PIMES i usuaris domèstics. 

w  31/03 El Govern espanyol aprova un nou paquet de mesures econòmiques, entre les que 
destaquen la moratòria de cotitzacions dels autònoms i del lloguer en cas de situació de vul-
nerabilitat, així com els subsidis d’atur als treballadors en el règim de la llar i als treballadors 
amb contractes temporals. 

ABRIL

w  12/04 L’OPEP i els estats membres aliats subscriuen un nou acord per reduir l’oferta de petroli 
en gairebé 10 milions de barrils diaris.

w  14/04 L’Estat espanyol fa públiques noves mesures econòmiques: extensió del termini volun-
tari per presentar i pagar les declaracions i autoliquidacions tributàries en el cas de pimes i 
autònoms amb una facturació inferior als 600.000€ el 2019.

w  22/04 El Govern central aprova un paquet addicional de mesures, entre les que destaquen  
la moratòria d’arrendaments d’oficines i locals per a PIMES i autònoms, la reducció de l’IVA 
d’alguns productes i les modificacions del sistema de tributació de l’impost de societats, IRPF 
i IVA.

w  23/04 Els líders europeus acorden amb l’Eurogrup un paquet de 540.000 milions per promou-
re la recuperació econòmica a la Unió Europea després de la pandèmia.

w  30/04 El BCE relaxa les condicions sobre les operacions específiques a llarg termini (TLTRO III) 
i aprova un nou paquet de finançament d’emergència (PELTRO) per donar més liquiditat al 
sistema financer.

MAIG

w  3/05 El Tribunal Constitucional d’Alemanya emet una sentència en la que demana al BCE que 
examini les conseqüències de la seva política monetària ultraexpansiva.

w  19/05 Alemanya i França proposen que la Comissió Europea s’endeuti per valor de 500.000 
milions d’euros amb l’objectiu de repartir ajudes als estats membres de la UE.

w  29/05 S’aprova l’Ingrés Mínim Vital, una prestació de la que es podran beneficiar fins a 
850.000 famílies al conjunt de l’Estat.
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JUNY

w  4/06 El BCE amplia la dotació del programa de compres contra la Covid-19 (PEPP) en 600.000 
milions d’euros i prorroga aquest instrument fins a mitjans de 2021.

w  16/06 L’Estat aprova el Fons Covid-19 de 16.000 milions d’euros per a les comunitats autòno-
mes amb l’objectiu de compensar la caiguda dels ingressos i l’augment de les despeses sani-
tàries.

w  21/06 Finalitza la desescalada juntament amb l’estat d’alarma. A partir d’aquest moment, les 
mesures de contenció de l’expansió del virus passen a ser competència de les comunitats 
autònomes.

JULIOL

w  21/07 El Consell Europeu aprova un pla de recuperació contra la Covid-19 de 750.000 milions 
d’euros (360.000 en préstecs i 390.000 en transferències), que es finançarà amb deute emès 
per la UE i que es desemborsaran als estats membres durant el període 2021-2026. A Espa-
nya s’assignen 140.000 milions, dels quals 72.000 en ajuts directes.

w  4/07 La Generalitat de Catalunya ordena el confinament de la comarca de El Segrià davant 
l’augment de contagis, que finalitzarà el 19/07.

w  18/07 S’apliquen noves restriccions i es recomana la reducció de la mobilitat a diferents muni-
cipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

w  18/07 Josep Maria Argimon ocupa la plaça de secretari de Salut Pública després de dos me-
sos d’estar el càrrec vacant.

SETEMBRE

w  25/09 El Consell Europeu aprova la concessió de 87.400 milions d’euros en préstecs SURE 
(suport temporal per protegir llocs de treball i rendes dels treballadors en situació d’emergèn-
cia), dels quals 21.300 milions seran per a l’economia espanyola.

OCTUBRE

w  Inici de la segona onada de la pandèmia. França, Alemanya i Espanya, entre altres països, 
anuncien nous confinaments i restriccions a la mobilitat per contenir l’expansió del virus.

w  16/10 Entra en vigor a Catalunya el tancament de tots els bars i restaurants, la prohibició de 
reunió de més de sis persones, la suspensió de l’activitat presencial a les universitats i la limi-
tació a l’aforament de les activitats de culte. A partir de 30 d’octubre es prorroguen les mesu-
res anteriors i s’imposa la limitació de l’entrada i sortida de persones de Catalunya, així com el 
confinament municipal de cap de setmana. L’aforament queda restringit al 30% als establi-
ments de menys de 800 metres quadrats. S’aprova el toc de queda de 22h a 6h. El Govern de 
la Generalitat aprova paquets d’ajuda als sectors econòmics afectats per import de 159,2 
milions d’euros.

NOVEMBRE

w  3/11 El Govern prorroga l’estat de l’alarma fins al 9 de maig de 2021.

w  23/11 Es permet l’obertura de bars i restaurants de les 6 a 21.30h amb un màxim de quatre 
persones per taula, amb ocupació plena de terrasses i del 30% a l’interior, també es permeten 
les activitats esportives no competitives a l’aire lliure al 50%. Els gimnasos poden obrir amb 
cita prèvia i aforament màxim del 30%. Es reprenen les activitats culturals al 50% amb un mà-
xim de 500 persones. Nou paquet d’ajudes de la Generalitat per import total de 282 milions 
d’euros.
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DESEMBRE

w  10/12 El BCE amplia la dotació del programa de compres contra la Covid-19 (PEPP) en 
500.000 milions d’euros, fins assolir un import total d’1,85 bilions d’euros.

w  24/12 La UE i el Regne Unit arriben a un acord comercial per regular les seves relacions  
econòmiques a partir de l’1 de gener de 2021, quan entra en vigor el Brexit.

w  21/12 L’Agència Europea del Medicament (EMA) aprova la primera vacuna a Europa contra la 
Covid-19 desenvolupada per BioNTech i Pfizer.

w  31/12 El recompte oficial de morts per Covid-19 a nivell mundial supera els 1,7 milions de 
persones. A Espanya s’han notificat, fins al 31 de desembre, un total de 50.837 morts per 
coronavirus, dels quals 8.723 a Catalunya, segons el Ministeri de Salud.

w  14/12 El confinament municipal a Catalunya passa a ser comarcal, els centres comercials  
poden reobrir i la restauració només pot obrir de 7:30 a 9:30 / 13:30 a 15:30 / 19 a 22 (per 
emportar). Es decreta el confinament perimetral de les comarques del Ripollès i la Cerdanya el 
22 de desembre. Per als dies assenyalats: Nit de Nadal, Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any es  
permet les trobades d’un màxim de deu persones de dues bombolles de convivència.

w  27/12 S’administra la primera vacuna a Catalunya.

w  31/12 L’any 2020 tanca amb una caiguda històrica del PIB a Catalunya de l’11,5%.

ANY 2021

GENER

w  15/01 Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Girona, és escollit nou president del Consell 
General de Cambres de Catalunya.

w  20/01 Joe Biden es proclamat nou president dels EUA en substitució de Donald Trump. A 
principis de mes, un grup de manifestants entra per la força s a la seu del Congrés en protesta 
pels resultats electorals.

w  7/01 Com a resposta a la tercera onada, la Generalitat tornar a decretar el confinament muni-
cipal i el tancament dels centres comercials i comerços de més de 400 metres quadrats de 
dilluns a divendres, i el cap de setmana de tots els establiments no essencials. La restauració 
només pot obrir al 30% d’aforament de 7:30-9:30 i 13:30-15:30. La Generalitat aprova un nou 
paquet d’ajudes.

FEBRER

w  7/02 Es detecta el primer malalt de la variant britànica de la Covid, més contagiosa.

w  14/02 Se celebren les eleccions al Parlament de Catalunya. El PSC guanya les eleccions en 
percentatge de vots però empata amb ERC en nombre d’escons (33 cadascun). La tercera 
força política és JuntsxCat amb a 32 escons.

MARÇ

w  05/03 La UE i els EUA decideixen eliminar els aranzels que s’havien imposat pels ajuts estatals 
a Airbus i Boeing, respectivament.

w  08/03 Mónica Roca és investida com a nova presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelo-
na, prenent el relleu a Joan Canadell, la primera en 135 anys d’història de la institució.

w  11/03 El BCE aprova augmentar el ritme de compres setmanals del programa PEPP de compres 
d’actius de deute, tot i mantenir el disseny i la capacitat total de compra, amb un total de 1,85 
bilions d’euros.
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ABRIL

w  20/04 CaixaBank planteja als sindicats un ERO de 8.291 treballadors, 754 dels quals a Cata-
lunya. Dos dies després, el BBVA anuncia també un ERO de 3.800 empleats.

w  30/04 El Govern espanyol presenta el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la 
Comissió Europea per rebre els fons del Next Generation EU durant els propers anys.



Tarragona estadística 2020
   Variació  Gir/Cat 

 2019 2020 (%, pp) Catalunya 2020 2020 (%)

SUPERFÍCIE TOTAL (KM2) 6.308 6.308 - 32.108 19,6

POBLACIÓ TOTAL 804.664 816.772 1,5 7.780.479 10,5

   Població estrangera 127.768 136.793 7,1 1.260.619 10,9

POBLACIÓ OCUPADA 340.225 334.175 -1,8 3.335.800 10,0

POBLACIÓ ATURADA 52.800 60.300 14,2 482.300 12,5

Taxa d’atur (aturats/actius, en %)* 13,5 15,3 1,8 12,6 -
Taxa d’ocupació (ocupats/població +16 anys, en %)* 51,1 49,5 -1,6 52,7 -
Taxa d’activitat (actius/població +16 anys, en %)* 59,0 58,5 -0,6 60,3 -

AFILIACIONS TOTAL RÈGIMS1 290.735 287.601 -1,1 3.270.785 8,8

CONTRACTES1 334.196 246.098 -26,4 2.239.613 11,0

   Indefinits 34.230 24.495 -28,4 311.312 7,9
   Temporals 299.966 221.603 -26,1 1.928.301 11,5

VALOR AFEGIT BRUT, VAB (VARIACIÓ REAL, %)*2 1,2 -11,4 -12,6 -11,5 -

INFLACIÓ MITJANA ANUAL (%)* 0,4 -0,8 -1,2 -0,4 -

EXPORTACIONS DE BÉNS (MILIONS €)2,3 8.906 7.617 -13,3 66.265 11,5

5 Principals sectors
   Productes químics 2.969 2.633 -11,5 19.378 13,6
   Joguines 634 663 4,6 1.136 58,4
   Petroli i derivats 1.510 662 -54,2 1.783 37,1
   Altres béns d’equip 711 657 -7,4 5.478 12,0
   Tèxtils i confecció 420 395 -6,1 4.590 8,6
UE-27 6.814 5.695 -15,0 42.559 13,4
Resta del món 2.092 1.922 -7,9 23.706 8,1

IMPORTACIONS DE  BÉNS (MILIONS €)2,3 14.402 10.884 -24,6 75.681 14,4

5 Principals sectors
   Petroli i derivats 4.912 2.553 -47,7 3.810 67,0
   Productes químics 2.418 2.126 -14,3 20.256 10,5
   Altres béns d’equip 1.000 895 -10,4 6.849 13,1
   Automòbils i motos 1.090 779 -28,5 6.342 12,3
   Tèxtils i confecció 643 554 -13,7 6.901 8,0
UE-27 5.082 4.437 -13,7 41.759 10,6
Resta del món 9.320 6.447 -30,6 33.921 19,0
Saldo comercial (Exp-Imp) (milions €)2,3 -5.495 -3.267 -42,1 -9.415 -

NOMBRE D’EMPRESES EXPORTADORES TOTALS2 3.006 3.153 4,9 48.980 6,4

   Nombre d’empreses exportadores regulars4 1.034 1.055 2,0 16.811 6,3
   Nombre d’empreses exporten >50.000 € 936 888 -5,1 11.904 7,5
   Nombre d’empreses exporten >50.000 € regulars4 633 609 -3,8 9.065 6,7

NOMBRE D’EMPRESES5 53.308 54.217 1,7 629.876 8,6

   1-9 assalariats 22.087 22.247 0,7 234.459 9,5
   10-49 assalariats 1.783 1.841 3,3 24.176 7,6
   50-199 assalariats 269 288 7,1 4.251 6,8
   200 o més assalariats 76 84 10,5 1.356 6,2
   Sense assalariats 29.093 29.757 2,3 365.634 8,1

* Variació en punts percentuals. 
(1) Dades de final d’any. 
(2) Les dades del darrer any són provisionals i s’actualitzaran l’any vinent. 
(3) Les taxes de variació estan calculades sobre les dades provisionals de l’any anterior. 
(4) Regulars: empreses que han exportat en els 4 últims anys consecutius.  
(5) Les dades són a 1 de gener de cada any (Directori Central d’Empreses de l’INE). 

Fonts: Idescat, INE, SEPE, DataComex, ICEX, Generalitat de Catalunya i Ministeri de Foment.



Tarragona estadística 2020
   Variació  Gir/Cat 

 2019 2020 (%, pp) Catalunya 2020 2020 (%)

AGRICULTURA

Comptes de cotització1 363 356 -1,9 2.505 14,2
Nombre d’afiliacions1 6.528 6.462 -1,0 32.014 20,2

INDÚSTRIA

Comptes de cotització1 2.269 2.055 -9,4 22.073 9,3
Nombre d’afiliacions1 47.324 46.989 -0,7 473.845 9,9

CONSTRUCCIÓ

Comptes de cotització1 2.782 2.702 -2,9 23.913 11,3
Nombre d’afiliacions1 23.227 23.310 0,4 204.806 11,4
Habitatges iniciats 1.275 620 -51,4 11.395 5,4
Habitatges acabats 505 1.008 99,6 11.601 8,7
Ràtio d’habitatges iniciats per cada 10.000 habitants 15,8 7,6 -8,3 14,6 -
Preus de l’habitatge lliure (€/m2) 1.282 1.253 -2,3 2.002 -
Preus de l’habitatge protegit (€/m2) 1.180 1.189 0,8 1.212 -

SERVEIS

Comptes de cotització1 19.936 18.716 -6,1 189.059 9,9
Nombre d’afiliacions1 213.594 209.978 -1,7 2.554.659 8,2

COMERÇ

Comptes de cotització1 5.873 5.609 -4,5 57.899 9,7
Nombre d’afiliacions1 49.232 48.892 -0,7 583.706 8,4

TURISME2

Total de viatgers en establiments hotelers 2.964.829 863.871 -70,9 5.777.676 15,0
   De turisme domèstic 1.657.565 709.873 -57,2 3.381.707 21,0
   De turisme estranger 1.307.264 153.999 -88,2 2.395.969 6,4
Total de pernoctacions hoteleres 10.393.398 1.945.506 -81,3 13.154.796 14,8
   De turisme domèstic 4.012.851 1.523.786 -62,0 6.967.984 21,9
   De turisme estranger 6.380.547 421.720 -93,4 6.186.812 6,8
Estada mitjana en hotels (en dies) 3,5 2,3 - 2,3 -
Nombre d’establiments hotelers 250 140 -44,2 1.229 11,4
Nombre de places hoteleres 41.559 15.429 -62,9 109.892 14,0
Grau d’ocupació per places hoteleres (en %)* 62,2 32,8 -29,4 32,2 -
Total de viatgers de turisme rural 52.022 29.387 -43,5 272.342 10,8
Total de places de turisme rural 2.341 2.127 -9,2 11.999 17,7
Total de viatgers en càmpings 1.064.263 533.447 -49,9 1.712.469 31,2
Total de parcel·les en càmpings 14.793 9.069 -38,7 33.362 27,2

TRANSPORT

Matriculació de vehicles 24.009 17.795 -25,9 205.382 8,7
Passatgers Aeroport Tarragona - Reus (milers)6 1.045 39 -96,3 12.945 0,3

RECERCA I INNOVACIÓ

Sol·licitud de patents nacionals 18 13 -27,8 185 7,0
Sol·licitud de models d’utilitat 29 45 55,2 586 7,7
Sol·licitud de marques nacionals 646 648 0,3 8.449 7,7
Sol·licitud de noms comercials 139 181 30,2 1.837 9,9
Sol·licitud de disseny industrial 11 17 54,5 238 7,1

* Variació en punts percentuals. 
(1) Dades de final d’any. 
(2) Les dades del darrer any són provisionals i s’actualitzaran l’any vinent.
(6) No s’inclouen passatgers en trànsit. 

Fonts: Idescat, INE, SEPE, DataComex, ICEX, Generalitat de Catalunya i Ministeri de Foment.







Col·labora:

www.cambrescat.org

C/ Boule, 2 - 43201 Reus

cambrareus@cambrareus.org

Telèfon: 977 338 080

www.cambrareus.org

Av. Pau Casals, 17 -  

43003 Tarragona

info@cambratgn.org

Telèfon: 977 219 676

www.cambratgn.com

Cervantes 7 - 43500 Tortosa

tortosa@cambratortosa.com

Telèfon: 977 441 537

www.cambratortosa.com

Jacint Verdaguer, 1  2a - 

 43800 Valls

valls@cambravalls.com

Telèfon: 977 600 909

www.cambravalls.com

Cambra de Comerç
de Valls


