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L’economia catalana creix un 3,4% interanual el tercer trimestre del 2016 

La variació intertrimestral del PIB és del 0,7% 
 
 

El producte interior brut de Catalunya registra un augment interanual del 3,4% al tercer trimestre del 

2016, una dècima inferior a l’estimada en el trimestre precedent (3,5%), segons l’Institut d’Estadística de 

Catalunya (Idescat). El conjunt de l’economia catalana creix impulsat per la demanda interna, amb un 

augment del 2,3% interanual, així com també per la contribució del saldo exterior (1,4%). 

 

Tot i moderar el ritme d’avenç respecte 

dels trimestres anteriors, el PIB català es 

manté en taxes de creixement per sobre 

de la mitjana espanyola (3,2%) i gairebé 

dobla la mitjana de la UE-28 (1,8%). 

 

En termes intertrimestrals, el PIB de 

Catalunya creix un 0,7% i se situa en el 

mateix valor que la mitjana espanyola. 

Amb aquesta dada, el PIB català 

encadena tres anys i mig de creixements 

trimestrals positius. Pel que fa a l’agregat 

de la UE-28, l’increment trimestral registrat ha estat del 0,4% en el mateix període. 

 

L’anàlisi del PIB des de l’òptica de la demanda mostra que la demanda interna continua creixent a un 

ritme destacable (2,3%), però a un ritme inferior al trimestre anterior (3,3%). L’evolució seguida per la 

demanda interna reflecteix principalment la desacceleració del consum de les llars (2,5%) i de la formació 

bruta de capital en béns d’equipament (2,6%) el tercer trimestre de l’any. Així mateix, el consum de les 

administracions públiques segueix reduint el ritme de creixement i tanca el tercer trimestre amb una 

variació interanual de l’1,2%. En canvi, la formació bruta de capital en construcció es manté en taxes de 

creixement positives per setè trimestre consecutiu i registra una variació del 2,8% interanual el tercer 

trimestre de l’any. 

 

Pel que fa a l’aportació del sector exterior al creixement de l’economia catalana, el saldo dels intercanvis 

amb l’estranger experimenta un increment interanual del 0,5% com a resultat, d’una banda, del bon 
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comportament de les exportacions de 

béns i serveis (4,1%), que superen el 

creixement de les importacions en el 

mateix període (2,8%) i, d’altra banda, 

per l’increment del consum dels 

estrangers en el territori (5,7%), que 

ha repuntat considerablement 

respecte de la dada del trimestre 

anterior. Finalment, el consum dels 

residents a l’estranger continua 

mostrant senyals d’un notable 

dinamisme i assoleix un creixement 

interanual del 23,9%. 

 

L’anàlisi des de l’òptica de l’oferta permet apreciar la notable activitat de la indústria, que segueix amb la 

tendència encetada l’any passat i assoleix un creixement del 5,4% interanual, la dada més elevada des 

de finals del 2010. Els serveis i la construcció també contribueixen en bona mesura al creixement 

econòmic, tot i que moderen el seu ritme de creixement fins a assolir taxes del 3,1% i del 2,9%, 

respectivament. Entre les branques industrials més dinàmiques, durant aquest període trobem les de 

l’alimentació, la fabricació de maquinària, la refinació de petroli i la branca del tèxtil, mentre que en el cas 

de les branques de serveis destaquen les activitats de venda i reparació de vehicles i motocicletes, les 

activitats professionals, científiques i tècniques i també les de serveis de menjars i begudes. Finalment, 

el sector agrari manté una taxa de creixement estable del 0,1%, en el tercer trimestre de l’any.  
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Més informació sobre aquesta activitat a www.idescat.cat/n2510 
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1. Producte interior brut (PIB pm). Base 2010. Catalunya. Oferta. 3r trimestre del 2016
Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. Per branques d'activitat

% variació en volum

1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim. 1r trim. 2n trim. 3r trim.

PIB. Variació interanual 2,8 3,2 3,6 3,9 3,8 3,5 3,4

Agricultura 0,3 -0,5 -2,0 -2,4 -0,3 0,1 0,1
Indústria 2,2 2,2 3,1 3,4 3,9 4,5 5,4
Construcció 1,9 3,5 4,0 4,2 4,6 3,6 3,1
Serveis 3,1 3,5 3,8 4,0 3,7 3,3 2,9
Impostos nets sobre productes 2,7 3,3 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7

PIB. Variació intertrimestral 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 0,8 0,7

Font: Idescat.
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2. Producte interior brut (PIB pm). Base 2010. Catalunya. Demanda. 3r trimestre del 2016
Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. Per components de la demanda

% variació interanual en volum

1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim. 1r trim. 2n trim. 3r trim.

PIB 2,8 3,2 3,6 3,9 3,8 3,5 3,4
Demanda interna 3,4 3,9 4,4 4,2 3,5 3,3 2,3

despesa en consum de les llars 2,8 3,4 4,1 4,0 4,0 3,6 2,5
despesa en consum de les adm. públ. (1) 2,3 3,2 3,6 4,2 3,1 1,8 1,2
formació bruta de capital (2) 6,2 6,0 5,9 4,5 2,5 3,7 2,6

béns d'equipament i altres actius 7,7 6,7 6,6 4,6 1,8 4,2 2,6
construcció 1,5 3,3 3,7 3,8 3,7 2,8 2,8

Saldo exterior (3) (4) -0,2 -0,2 -0,2 0,2 0,6 0,6 1,4
saldo amb l'estranger (4) 0,4 -0,8 -0,6 -1,1 -1,2 -0,1 0,5

exportacions totals de béns i serveis 4,7 5,4 4,0 5,0 4,0 4,5 4,3
   exportacions de béns i serveis 5,0 6,3 4,8 5,4 4,3 4,6 4,1
   consum dels estrangers en el territori 2,9 0,2 -1,3 2,0 2,4 3,6 5,7
importacions totals de béns i serveis 4,4 8,9 6,7 9,4 8,4 5,6 3,5
   importacions de béns i serveis 4,4 8,8 6,8 9,7 8,1 5,1 2,8
   consum dels residents a l'estranger 5,0 9,9 4,8 2,1 15,5 19,0 23,9

Font: Idescat
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la vaciació en existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i la resta d'Espanya.
(4) Aportació al creixement del PIB.
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