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L’economia catalana modera la seva caiguda el tercer trimestre  
 
 
L’economia catalana modera dues dècimes el seu ritme de decreixement durant el tercer 
trimestre de l’any i s’alenteix fins a un -0,3%, després del retrocés del -0,5% registrat el 
segon trimestre, tal com mostra l’avanç del PIB elaborat pel Departament d’Economia i 
Coneixement. Aquesta lleugera frenada de la taxa intertrimestral del PIB es deu a 
l’alentiment de la caiguda del consum privat durant els mesos de juliol i agost. 
 
En termes interanuals, el producte interior brut català se situa en un -1,4% el tercer 
trimestre. Com els trimestres anteriors, les exportacions i el turisme continuen donant suport 
a l’activitat econòmica, però l’aportació positiva de la demanda externa no ha estat suficient 
per evitar el deteriorament interanual de l’economia i dels diversos sectors productius. 
 
 

 Evolució del producte interior brut a Catalunya 
 

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

  
2011 

 
2011 

 
2012 

  I T II T III T IV T I T II T III T (A) 

Agricultura 1,1 0,7 1,1 1,4 0,9 -0,6 -1,1 -1,5 

Indústria 1,7 2,7 1,8 3,2 -0,9 -0,5 -1,2 -2,7 

Construcció -4,7 -5,5 -4,2 -4,2 -5,0 -5,6 -6,3 -6,4 

Serveis 1,3 1,7 1,7 1,1 0,6  0,5 -0,2 -0,6 

PIB pm 0,7 1,0 1,1 1,0 -0,1 -0,4 -1,1 -1,4 

% variació intertrim. PIB 0,2 0,2 0,0 -0,5 -0,1    -0,5 -0,3 

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

 
 
El turisme manté el seu creixement positiu a causa de l’afluència de visitants estrangers que 
fins al setembre han augmentat un 11,6%, i la despesa que generen, un 14,3%.  
 
Tot i la dinàmica positiva de les exportacions, la contracció de la demanda interna ha fet 
caure un 2,7 % interanual el valor afegit brut industrial el tercer trimestre. Aquest resultat 
segueix la tònica del conjunt de la zona euro, on el mes d’agost passat la producció 
industrial va caure un 2,9 % interanual. 
 
La construcció, que continua la tendència negativa iniciada la segona meitat del 2008, ha 
disminuït un 6,4 % interanual, a causa de la reducció de la construcció d’habitatges i del 
volum d’obra pública. D’altra banda, el sector de serveis presenta resultats interanuals 
negatius (-0,6 %), com a conseqüència del deteriorament de la demanda interna.  
 
 
 
 
 
  


