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Generalitat de Catalunya, Juny 2018. Previsions

2017 2018 2019 2020

PIB Catalunya 3,4 2,9 2,5 _   

Taxa d'atur 13,4 11,4 9,7 _ 

Banc d'Espanya, 21-Maig. Previsions

PIB Espanya 3,1 2,7 2,4 2,1

Taxa d'atur 16,5 14,6 12,9 11,4

Previsions de creixement de l’economia catalana i espanyola
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La població creix per tercer any consecutiu (0,6%)
I ho fa amb més força que els dos anteriors, i amb més intensitat en la població estrangera (3,3%) que en
la població amb nacionalitat espanyola (0,2%)

Cinquè any consecutiu de descens de la població aturada registrada (-8,5%)
Però de manera menys intensa que els tres anys precedents, situant el nombre d’aturats registrats a
desembre de 2017 en 302.569. La taxa d’atur registral se situa en l’11,4%.

Quart any consecutiu d’augment de la població ocupada registrada (3,2%)
Percentualment, la població ocupada masculina (3,3%), la de nacionalitat estrangera (9,5%), i els majors

de 55 anys (6,2%) són els que més augmenten

Creixen per quart any consecutiu els llocs de treball (3,6%)
Els llocs de treball assalariat pugen un 4,3% i els autònoms un 0,1%. Els subsectors d’administració i
relacionats (sanitat, educació) i els serveis de tecnologies de la informació lideren aquests increments

Quart any consecutiu de creixement del nombre d’empreses (0,8%) però amb menys

intensitat
Amb menys intensitat respecte anys anteriors, i amb pèrdues en el sector agrícola i el industrial.

El nombre de viatgers i pernoctacions a l’alça en 2017
Els viatgers augmenten un 3,3%, les pernoctacions un 3,5%, i la taxa turística supera els 35 milions €
El total de viatgers de l’Entorn de Barcelona se situa en 4.843.849, i 12.914.564 a tota la província



2 – CONJUNTURA ECONÒMICA A LES 

COMARQUES DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA









Creixement RFDB

Creixement de la població

> mitjana < mitjana

> mitjana

Baix 
Llobregat*,Gironès*, 
Osona*, Pla d'Urgell*, 
Valles Occidental*, 
Valles Oriental*.

Alt Penedès, 
Garrotxa, 
Maresme, Pla de 
l 'Estany, Segrià, 
Tarragonès.

< mitjana
Alt Camp*, Garraf*, 
Selva*.

Alt Empordà, Alt
Urgell, Alta 
Ribagorça, Anoia,
Aran, Bages*, Baix
Camp*, Baix
Empordà, Baix
Penedès, 
Barcelonès*, 
Berguedà*, 
Cerdanya, Conca 
de Barberà, 
Garrigues*, 
Montsià*, 
Noguera*, Pallars
Jussà, Pallars
Sobirà, Priorat*, 
Ribera d'Ebre, 
Ripollès, Segarra, 
Solsonès, Terra 
Alta*, Urgell .

Dinàmica comarcal 2011-2015
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Totes les comarques guanyen població excepte Berguedà
En el 66% dels municipis de la demarcació creix el nombre d’habitants en el padró del 2017

En totes les comarques es produeix un descens de la població aturada registrada
Baix Llobregat, Alt Penedès, Osona i Vallès Oriental superen el 10% de descens, i Berguedà i Maresme,
no arriben al -7%. En el 78% dels municipis de la demarcació es redueix la població aturada registrada

En totes les comarques es produeix un augment de la població ocupada registrada
Garraf i Vallès Oriental superenel 3,5% de creixement, i Berguedà i Bages no arriben al 3%
En el 83% dels municipis de la demarcació augmenta la població ocupada registrada

Totes les comarques guanyen llocs de treball excepte Berguedà
Bages i Maresme superenel 6% de creixement, i Berguedàpresenta dades lleugerament negatives

En el 72% dels municipis de la demarcació augmenten els llocs de treball

Només les comarques costaneres més els vallesos i Moianès guanyen empreses
Vallès Oriental, Maresme i Barcelonès superen l’1%, mentre Berguedàperd un 3,7%
En el 47% dels municipis de la demarcació augmenten el nombre d’empreses

Els viatgers en hotels creixen en totes les comarques excepte en els dos vallesos
Maresme és la comarca on més creixen percentualment els viatgers i les pernoctacions en hotels

El 81% de la taxa turística s’ha recaptat al Barcelonès

Conjuntura 2017 Comarques de Barcelona



4 – PROJECTES ESTRATÈGICS



Mapa de projectes estratègics locals 2017

TOTAL: 120 projectes estratègics locals

• Els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible 

són la columna vertebral de 

l’agenda 2030 i marcaran l’acció 

global fins al 2030.

• Els projectes estratègics locals se 

centren principalment en els 

objectius 8 (treball i creixement 

econòmic) i 9 (indústria, 

innovació i infraestructures). 

Suposen el 53% de les 120 

iniciatives identificades.

• L’economia circular, la inclusió i la 

planificació estratègica 

participada també són àmbits 

d’acció rellevants de les entitats 

locals.
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5 – ESTUDIS MONOGRÀFICS



Monogràfic 1: Enquesta d’hàbits de consum i compra a la 

demarcació de Barcelona. Principals resultats 

• Perfil del responsable de compra de les llars familiars principals: dona (70,8%). L’acte de compra es fa

de manera exclusiva en el 72,5%, dels quals 82,1% correspon al sexe femení.

• La dimensió del municipi és un element clau que explica la percepció de l’oferta comercial del municipi.
Relació positiva.

• Fort arrelament municipal: localització del 89% de la compra dels productes quotidians (alimentació
fresca, resta d’alimentació i no alimentaris) al propi municipi.

• El supermercat és el format preferit per la comprade productes quotidians, dins i fora del municipi.

• Per a l’alimentació fresca, el format botiga de barri (30,6%) comparteix quota amb el supermercat (34,1%)
i el mercat municipal (29,8%), quan la compra es fa dins del municipi.

• En els productes d’equipament de la persona, la botiga de barri/eix comercial lidera com a format preferit,
tant dins com fora del municipi (42,8%).

• En canvi, en l’equipament de la llar el gran magatzem (30,5%) i els centres comercials (21%) competeixen
amb el format botiga/eix comercial (29,9%) per l’atracció intermunicipal.

• Els motius de la fuga de despesa del municipi són: oferta disponible de botigues, varietat de productes i

preus més econòmics, per a tots els productes.

• El 36,1% de les llars han comprat per internet durant l’últim any, especialment llars formades per parelles

amb fills menors de 18 anys (73,8%) i les monoparentals (64,3%).

• Els productes de proximitat, ecològics i directament del productor tenen una molt bona valoració com
a oferta habitual en els comerços. Les verdures, ous i fruites són consumides per la meitat de les llars

enquestades.
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Monogràfic 2: Especialització turística comarcal des del 

punt de vista de l’ocupació
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 En el conjunt de la demarcació de Barcelona,
l’ocupació en el sector turístic representa el 12,5%
del total. Les comarques amb un major pes del sector

turístic en l’ocupació el 2017 són: el Garraf (18,9%), el
Baix Llobregat (15,2%), el Barcelonès (13,8%) i el

Maresme (13%), les quatre comarques del litoral de la
demarcació.

 El Garraf i el Berguedà són les dues comarques
amb un índex d’especialització de l’ocupació

turística més elevat (categoria alta), a continuació li
segueix el Barcelonès amb una categoria de mitjana-
alta.

 Del 2008 al 2017, totes les comarques han

augmentat el pes d’ocupats en el sector turístic
respecte al total. Sobretot, les comarques més
especialitzades (concentració alta i mitjana-alta);

destaquen el Garraf, el Berguedà, el Baix Llobregat i
el Moianès amb els creixements superiors.



Monogràfic 3: Quines han estat les principals activitats que han 

generat contractació indefinida a la demarcació en els darrers anys?
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El 2017, el 13,5% dels nous contractes signats han estat indefinits a la demarcació de Barcelona. Entre

el 2014 i el 2017 hi ha hagut un notable increment de la creació de contractes indefinits, més de 100.000 (46%). Les

activitats que més han contribuït a aquest creixement han estat l’hostaleria, el comerç i la indústria manufacturera.

Les comarques amb un pes de la nova contractació fixa més elevat el 2017 són: el Moianès (18,8%) i

Osona (16,8%); li segueixen el Maresme, Vallès Occidental i el Barcelonès. Per contra, l’Alt Penedès i el Garraf són

les comarques amb menys pes de contractació indefinida, per sota de l’11%.

Entre el 2014 i el 2017 totes les comarques han augmentat el flux de contractes indefinits signats, però

sobretot a: Osona, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Barcelonès. Osona destaca per ser la

comarca amb més pes relatiu de la contractació indefinida en tres dels quatre sectors econòmics.

Pes de la contractació indefinida 

per comarques, 2017 
(en percentatge sobre el total de 

contractes nous signats de la comarca)



Monogràfic 4: Els ciutadans i l’economia circular
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 L’economia circular ha de ser concebuda amb una visió sistèmica de l’activitat econòmica. La

col·laboració entre diferents agents (públics i privats) és clau per a la implementació dels models
circulars, que necessitend’un canvi del model de producció i, també, del de consum.

 Les administracions locals han d’establir un full de ruta concret amb objectius clars, ambiciosos i

monitoritzables. Aquests fulls de ruta han d’incloure actuacions com la generació d’informació sobre
els sectors i espais econòmics amb major potencial de circularitat a cada territori, la utilització

d’instruments fiscals i de bonificació o el proveïment per mitjà de la compra pública innovadora o
responsable.

 Existeixen experiències a nivell local que poden ser inspiradores per l’extensió dels projectes

d’economia circular. La seva identificació i posadaen valor és una tasca clau a dia d’avui.




