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S’atenua el retrocés de l’economia catalana fins a -0,1% el primer 
trimestre de l’any 
 
L’economia catalana ha començat l’any 2012 amb una lleugera millora a través d’una 
moderació del ritme de decreixement, tal com mostren els indicadors econòmics de l’avanç 
elaborat pel departament d’Economia i Coneixement. Segons aquestes dades, el primer 
trimestre d’aquest any el PIB ha retrocedit fins a un -0,1% intertrimestral. Això són 0,4 
dècimes menys que el trimestre anterior, quan el PIB català va caure fins a un -0,5%. En 
termes interanuals, el producte interior brut català se situa en un -0,4%. 
 
La millora del ritme de creixement de l’economia s’explica pel bon comportament de les 
exportacions de béns i el turisme que han neutralitzat l’efecte de la contracció de la 
demanda interna.  
 
 

Evolució del producte interior brut a Catalunya 
 

Dades amb els efectes estacionals i de calendari corregits (% de variació interanual) 

  2011 2012 
 Any 2011 I trim II trim III trim IV trim I trim (A) 

Agricultura 1,1 0,7 1,1 1,4 0,9 0,1 

Indústria 1,7 2,7 1,8 3,2 -0,9 -0,4 

Construcció -4,7 -5,5 -4,2 -4,2 -5,0 -5,1 

Serveis 1,3 1,7 1,7 1,1 0,6 0,4 
PIB pm 0,7 1,0 1,1 1,0 -0,1 -0,4 
       

% variació intertrim. PIB 0,2 0,2 0,0 -0,5 -0,1 

       

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

 
 
El dinamisme de les exportacions ha beneficiat la indústria que, després de l’aturada de 
l’últim trimestre del 2011, ha aconseguit disminuir el decreixement i s’ha situat en un -0,4% 
durant els primers mesos del 2012. Aquesta millora es deu, sobretot, al creixement positiu 
de les branques del material de transport, la maquinària i equips mecànics, i l’alimentació, 
begudes i tabac.  
 
El valor afegit brut del sector de serveis ha augmentat un 0,4% interanual, però ha estat 
dues dècimes inferior al del trimestre anterior, especialment a causa del descens de 
l’activitat del subsector del comerç. Tot i això, hi ha sectors que mantenen el signe positiu 
com el turisme internacional i l’exportació de béns. El nombre de turistes procedents de la 
Unió Europea i de la resta del món ha estat un 9,9% superior al del mateix període de l’any 
passat i la despesa turística s’ha enfilat un 17,6%. 
 
La construcció que ja suma quinze trimestres de davallades, continua frenant l’economia 
catalana i se situa al mateix nivell d’activitat que el 2002. Aquest sector es ressent de l’ajust 
de l’habitatge derivat de l’esclat de la bombolla immobiliària, que ara té més a veure amb la 
davallada de l’obra civil ocasionada per la consolidació fiscal que aplica l’Administració 
pública.  


