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Economia catalana 

 L’Idescat estima que el PIB va créixer un 1,3 % 
trimestral el 3T2021, per sobre de l’estimació 
avançada (d’un 0,7 % trimestral). El creixement 
interanual se situa en un 4,1 %, superior al de 
la zona euro (3,9 %) i al d’Espanya (2,7 %, segons 
l’estimació avançada). 

 La demanda interna creix un 4,2 % 
interanual, amb un augment destacat a 
gairebé tots els seus components: el consum 
de les llars creix un 3,2 %, i destaca el dinamisme 
de la formació bruta de capital (8,9 %). La 
demanda externa aporta 0,4 punts al creixement, 
gràcies a l’augment de les vendes a l’exterior i la 
recuperació progressiva del turisme estranger. 

 Per grans sectors, els serveis (5,3 % 
interanual) lideren el creixement, pels bons 
registres en comerç, logística, hoteleria i 
restauració. La indústria modera la seva evolució 
fins al 2,7 %, pels desajustos en les cadenes de 
subministrament globals. 

 Durant el 2020 el nombre d’empreses 
actives amb seu social a Catalunya ha 
disminuït un 1,1 %, al mateix ritme que al 
conjunt de l’Estat. Les caigudes més pronunciades 
es concentren en les empreses petites i mitjanes. 

 L’IPI corregit d’efectes de calendari es 
redueix un 0,7 % interanual a l’octubre. Els 
béns de consum augmenten un 1,4 %, mentre que 
els béns d’equipament cauen un 4,6 %. 

 Dinamisme en la compravenda d’habitatges 
fins a l’octubre, que permet sobrepassar en un 
5,4 % els nivells prepandèmia. 

 La inflació registra un 5,3 % interanual el 
novembre (5,5 % a Espanya). Destaca el grup de 
l’habitatge, que inclou els efectes del preu de la 
llum i del gas, amb un creixement dels preus del 
14,7 % (3 punts per sota del mes d’octubre). 

 L’afiliació el novembre augmenta un 3,8 % 
interanual, i segueix creixent en comparació als 
nivells prepandèmia (1,2 % més que al novembre 
del 2019, 41.520 persones més). 

 L’atur registrat es redueix per novè mes 
consecutiu, i se situa en les 369.822 persones, un 
5,2 % menys que el novembre del 2019. 

 

Evolució del PIB 

(% de variació) 

Font: Idescat. 

 

Evolució del VAB per grans sectors 

productius (% de variació interanual) 

Font: Idescat. 

IPC. Contribució per components   
(contribucions i variació interanual) 

Font: INE. 
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Govern / Informes/ Notícies de 
premsa 

 El Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori destinarà prop 
del 57% del seu pressupost, 2.694 M€, a 
la descarbonització de la mobilitat. Font: 
GenCat. 

 El Govern ha pagat ja 660 M€ dels ajuts a 
la solvència empresarial, per a empreses i 
autònoms afectats per la crisi de la Covid-19. 
Entre les dues convocatòries d’aquests ajuts, 
s'han atorgat subvencions a 26.926 
beneficiaris, entre autònoms i pimes. Font: 
GenCat. 

 L'empresa GCR Group, referent en el sector de 
reciclatge del plàstic, invertirà més de 50 M€ 
per reindustrialitzar la fàbrica de Robert 
Bosch a Castellet i la Gornal. Font: ACN. 

 La Vall de l'Hidrogen de Catalunya 
treballa amb projectes d’inversió de 1.200 M€, 
amb la participació de prop de 160 empreses i 
institucions. La reducció prevista de les 
emissions de CO2 dels 44 projectes madurs és 
de 415.000 tones anuals. Font: Europa Press. 

 El grup immobiliari Goodman ha presentat, 
davant la Comissió de Reindustrialització de 
Nissan, un projecte per reconvertir els 
terrenys de Nissan en un gran pol logístic i 
d'oficines, amb una inversió de 550 M€ i 
generaria 3.200 ocupacions directes. Font: 
EFE. 

 L’empresa xinesa Gotion de fabricació de 
bateries per a Volkswagen, ha decidit que el 
seu centre d'R+D a nivell europeu serà a 
Barcelona. Font: TV3. 

 La Generalitat destinarà prop de 400 M€ 
dels fons europeus a l'atenció social i a 
la inclusió. Signarà un conveni amb l’Estat 
per gestionar aquests fons per la construcció 
de nous equipaments per a gent gran, 
persones amb discapacitat o malaltia mental, 
així com impulsar la innovació i fer un salt 
tecnològic en l’àmbit social. Font: GenCat. 

Entorn 

 L’EURIBOR a un any, el principal índex de 
referència dels prèstecs hipotecaris, baixa 
fins al –0,487% al novembre (-0,47 % a 
l’octubre), i manté un descens interanual de 
0,006 punts percentuals. Font: BdE. 

 El PIB de la zona euro creix un 3,9 % 
interanual el 3T2021 i un 2,2 % respecte al 
trimestre anterior. Font: Eurostat 

 La producció industrial de la zona euro 
augmenta un 1,1 % mensual a l’octubre. 
Respecte de l’octubre del 2020, l’increment és 
del 3,3 %. Font: Eurostat  

 L’ocupació de la zona euro augmenta un 0,9 % 
intertrimestral el 3T2021 (2,1 % interanual). 
Les hores treballades incrementen amb 
més força, un 2,2 % intertrimestral i un 
3,4 % interanual. Font: Eurostat 

 El PMI compost de la zona euro 
augmenta notablement el novembre 
(+1,2 pp, fins 55,4), impulsat sobretot pels 
serveis. Font: IHS Markit 

 L’IPC de la zona euro augmenta fins al 
4,9 % interanual (+0,8 pp.) el novembre 
segons la dada avançada, i assoleix el màxim 
de la sèrie històrica, impulsat pels preus de 
l’energia i els serveis. La inflació subjacent se 
situa al 2,6 % interanual. Font: Eurostat. 

 A la Xina, el PMI compost es redueix 
fins 51,2 (-0,3 pp.), tot i que es manté en la 
zona d’expansió, frenat pel component de 
manufactures. Font: IHS Markit. 

 El PIB de Japó cau un 3,6% interanual 
el 3T2021, arrossegat per la caiguda del 
consum degut a les restriccions sanitàries i als 
problemes en les cadenes de subministrament, 
que han afectat a les exportacions. Font: 
Japan Times. 

 

Enllaços d’interès 

 Economia catalana 

 Indicadors de Conjuntura 

 Estudis i publicacions 

 Trets estructurals de l’economia catalana 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/estudis-publicacions/altres-publicacions/IC/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/estudis-publicacions/altres-publicacions/IC/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/trets/
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Recull de gràfics 

(a) Dades avançades. (1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars. 

(2) Inclou la variació d’existències. (3) Inclou el saldo amb l’estranger i amb la resta d’Espanya. 

Nota: alguns indicadors poden presentar variacions interanuals molt fortes alguns mesos del 2021 ja que mostren 

l'augment respecte dels mesos de confinament generalitzat el 2020, quan l'activitat era excepcionalment baixa. 

Fonts: Idescat, INE i Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social  

Evolució del PIB en volum 
(% variació intertrimestral)  

 

 
Índex de producció industrial (IPI) corregit 
(% variació del total i de la mitjana mòbil de 12 mesos) 

 

 
Afiliacions  a la Seguretat Social 
(% variació del total i de la mitjana mòbil de 12 mesos) 

 

Contribució dels components al PIB en volum 
(contribució al creixement interanual del PIB) 

 

 
Índex de volum de negoci del sector de serveis  
(% variació del total i de la mitjana mòbil de 12 mesos) 

 

 
Índex de preus de consum (IPC) 
(% variació interanual) 
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Recull de gràfics 

Nota: alguns indicadors poden presentar variacions interanuals molt fortes alguns mesos del 2021 ja que mostren 
l'augment respecte dels mesos de confinament generalitzat el 2020, quan l'activitat era excepcionalment baixa. La 
variació de l'evolució del turisme estranger els mesos d'abril, maig i juny del 2021 no està disponible. 

Fonts: Idescat, INE, Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Banc d’Espanya, Borsa de Barcelona i Bloomberg. 

Evolució de les exportacions de béns 
(% variació del total i de mitjana mòbil de 12 mesos) 

 

Evolució de l’estoc de crèdit privat 
(% variació interanual; i % respecte al PIB) 

 
Nota del gràfic: Crèdit privat concedit per les entitats de dipòsit a 
tancament del període. La caiguda del 2018 s’explica per l’efecte 
estadístic del trasllat de domicili social d’algunes empreses fora de 
Catalunya. La dada del PIB és l’acumulat dels últims 4 trimestres. 

 

Tipus de canvi de l’euro enfront del dòlar 
(dòlars americans per euro) 

 

Evolució del turisme estranger  
(% variació interanual) 

 

Cotització borsària IBEX-35  
(punts) 

 
 
 
 
 
 

Preu del barril de petroli Brent 
(dòlars americans) 
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