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L’economia catalana va créixer un 0,7% el 2011, sis dècimes més 
que l’any anterior 
 
Catalunya va tancar l’any 2011 amb un increment interanual del PIB del 0,7%, segons les 
estimacions avançades pel departament d’Economia i Coneixement. Aquesta xifra supera en 
sis dècimes el PIB de l’exercici 2010, quan la pujada va ser del 0,1%.  
 
En termes intertrimestrals, l’economia catalana es va afeblir en el quart trimestre del 2011 
fins caure un 0,4%, degut a la debilitat de la demanda interna i al menor creixement de les 
exportacions els darrers mesos de l’any.   
 
La situació econòmica al conjunt de la zona euro va empitjorar durant la segona meitat del 
2011 per l’agudització de la crisi del deute sobirà i l’activació de les polítiques de 
consolidació fiscal. A Catalunya, els esforços addicionals per controlar el dèficit es van afegir 
a les dificultats d’accés al crèdit per part de famílies i empreses, provocant una  regressió de 
la demanda interna. Aquesta, però, es va veure compensada amb escreix pel bon ritme de 
les exportacions, que van tenir un comportament expansiu per segon any consecutiu. 
 
El dinamisme de les exportacions va permetre que, en el conjunt del 2011, el sector 
industrial consolidés la tendència positiva iniciada el 2010, amb un repunt interanual del 
0,7%. Tot i així, la producció es va contreure de forma significativa en l’últim trimestre, una 
pauta generalitzada al conjunt de la zona euro. Les branques que van augmentar més la 
seva producció van ser la maquinària i els equips mecànics, el material de transport i 
l’alimentació, les begudes i el tabac.  
 
 

 2010 2011 

 Total any I trim II trim III trim IV trim (a) Total 2011 

Agricultura  0,3 0,5 0,9 1,4 2,8 1,4 

Indústria  1,8 1,7 0,5 2,0 -1,2 0,7 

Construcció  -6,1 -4,9 -4,6 -4,7 -4,7 -4,7 

Serveis  0,4 1,7 1,5 1,1 0,7 1,2 

       

PIBpm 0,1 1,3 0,9 0,7 0,0 0,7 

PIBpm (% var. Intertrim)  0,2 0,1 0,1 -0,4  

 
(a) Dades d’avanç 
 
Font: Idescat (dades d’avanç, Departament d’Economia i Coneixement) 

 
 
Pel que fa al sector serveis, la taxa mitjana de creixement el 2011 va ser de l’1,2%, malgrat 
que va haver-hi diferències entre el subsector de la distribució comercial, més afectat per la 
debilitat del consum privat, i les àrees vinculades a l’activitat industrial i el turisme. De fet, el 
turisme va ser, per segon any consecutiu, un dels suports bàsics de l’activitat econòmica, 
gràcies a la major afluència de turistes estrangers. 
 
El sector de la construcció va viure el seu quart any consecutiu de retrocés i va cedir un 
4,7%, amb un volum d’activitat semblant al del 2003. El nombre d’habitatges iniciats es va 
situar sota mínims, amb una mitjana mensual de 550, mentre que la licitació pública també 
va caure un 68,4%. Finalment, l’agricultura va assolir un creixement de l’1,4% en el conjunt 
de l’any 2011. 


