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L’economia catalana augmenta l’activitat un 3,0% interanual el segon trimestre del 2017 

La variació intertrimestral del PIB és de l’1,1% 
 
 

El producte interior brut de Catalunya registra un augment interanual del 3,0% el segon trimestre del 

2017, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta dada representa una millora de dues 

dècimes respecte del trimestre anterior, en línia amb l’evolució de l’economia espanyola i de la Unió 

Europea, que també mostren una acceleració de l’activitat econòmica. El creixement de l’economia 

espanyola ha estat d’un 3,1% i el de la mitjana de la UE-28, d’un 2,3%. El conjunt de l’economia catalana 

creix impulsat per l’evolució positiva de la demanda interna, amb un augment del 2,8% interanual, així 

com per la contribució, tot i que més 

moderada, del saldo exterior (0,6%). 

 

En termes intertrimestrals, el PIB de 

Catalunya creix un 1,1% en el segon 

trimestre del 2017, cosa que representa 

un repunt respecte de la dada del trimestre 

anterior (0,9%) i se situa també per sobre 

de la mitjana espanyola (0,9%). Pel que fa 

al conjunt de la UE-28, l’increment 

trimestral registrat ha estat del 0,6%.   

  

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

ritme notable (2,8%), però lleugerament inferior al trimestre anterior (2,9%). El consum de les llars creix 

a una taxa del 2,6%, tres dècimes superiors al trimestre anterior. Pel que fa al consum de les 

administracions públiques, l’augment és del 2,1% i, finalment, la formació bruta de capital registra un 

augment del 3,7%, a partir tant del creixement de la inversió en béns d’equipament (3,9%) com en 

construcció (3,2%). 

 

L’aportació del sector exterior al creixement de l’economia catalana és del 0,6% i representa una millora 

de quatre dècimes respecte al trimestre anterior. Els intercanvis amb l’estranger, amb un increment 

interanual de l’1,1%, són un factor explicatiu del dinamisme del sector exterior, gràcies al bon 

comportament de les exportacions de béns i serveis (5,7%), que compensa el creixement de les 

importacions en el mateix període (3,2%). L’augment de les exportacions s’ha vist impulsada per 
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l’evolució creixent del consum dels 

estrangers en el territori (8,6%), que és 

força superior a la dada del trimestre 

anterior (6,1%). Les importacions han 

moderat el creixement respecte del 

trimestre anterior, sobretot per 

l’evolució de les importacions de béns i 

serveis, que creixen un 2,9%, sis 

dècimes menys que al trimestre 

anterior. Finalment, el consum dels 

residents a l’estranger continua 

mostrant senyals de dinamisme, amb 

una taxa de variació interanual del 10,9%. 

 

L’anàlisi des de l’òptica de l’oferta permet apreciar l’evolució de la construcció, que tanca el segon 

trimestre amb un increment del 6,5% interanual, la dada més elevada des de fa una dècada. Les 

branques industrials mantenen una notable activitat, amb un creixement del 2,9%, com el trimestre 

anterior. En aquest període destaquen les indústries extractives, les químiques i les de fabricació de 

mobles.  

 

D’altra banda, les branques de serveis també contribueixen en bona mesura al creixement econòmic i, 

amb una millora de tres dècimes respecte del trimestre anterior, tanquen el segon trimestre de l’any amb 

un increment del 2,7% interanual. Entre les branques de serveis més dinàmiques hi ha les comercials, 

principalment les de comerç a l’engròs, i les activitats d’hostaleria i restauració. Les activitats 

d’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials també mostren un augment d’activitat notable, 

amb una taxa interanual d’un 3,7%. Finalment, l’agricultura registra un creixement positiu de l’1,4% en el 

segon trimestre de l’any. 
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Més informació sobre aquesta activitat a https://www.idescat.cat/n2739 

Servei de premsa  Telèfon +34-93.557.30.50  premsa@idescat.cat  
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Taula 1. Producte interior brut (PIB). Base 2010. Catalunya. Oferta. 2n trimestre del 2017
Dades corregides d'estacionalitat. Per branques d'activitat. Variació en volum (%)

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

PIB. Variació interanual 3,8 3,8 3,4 2,8 2,8 3,0

Valor afegi t brut 3,6 3,7 3,4 2,8 2,7 2,9
Agricul tura 8,2 11,2 11,8 9,2 4,8 1,4
Indústria 4,0 4,1 4,2 3,9 2,9 2,9
Construcció 1,8 2,7 3,3 5,0 5,6 6,5
Serveis 3,6 3,6 3,0 2,3 2,4 2,7
   Comerç, transport i  hosta leria 3,5 2,0 1,8 1,4 1,5 2,8
   Act. immobi l iàries , profess ionals  i  a l tres 4,5 5,0 4,1 2,5 2,7 2,3
   Adm. públ ica , educació, sani tat i  serveis  socia ls 1,6 3,2 2,9 3,4 3,5 3,7

Impostos  nets  sobre productes 5,5 4,7 3,9 2,9 3,4 3,6

PIB. Variació intertrimestral 1,0 0,9 0,5 0,5 0,9 1,1

Font: Idescat.
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Taula 2. Producte interior brut (PIB). Base 2010. Catalunya. Demanda. 2n trimestre del 2017
Dades corregides d'estacionalitat. Per components de la demanda. Variació en volum (%)

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

PIB. Variació interanual 3,8 3,8 3,4 2,8 2,8 3,0

Demanda interna 3,7 3,7 2,8 2,7 2,9 2,8
Consum de les  l lars 2,8 3,3 2,1 2,5 2,3 2,6
Consum de les  adm. públ iques  (1) 4,4 2,8 2,2 1,4 1,4 2,1
Formació bruta  de capi ta l  (2) 5,7 5,7 5,2 4,4 6,2 3,7

FBCF (béns  d'equipament i  a l tres  actius ) 4,9 5,0 4,5 3,5 7,4 3,9
FBCF (construcció) 5,3 4,6 4,3 4,1 3,4 3,2

Sa ldo exterior (3)(4) 0,5 0,6 1,0 0,5 0,2 0,6
Sa ldo amb l 'es tranger (4) -1,0 -0,3 0,3 -0,3 1,0 1,1

Exportacions  tota ls  amb l 'es tranger 3,2 3,7 3,7 5,7 5,8 5,7
   Exportacions  de béns  i  serveis 3,4 3,7 3,4 6,2 5,8 5,3
   Consum dels  estrangers  a l  terri tori 2,0 4,1 6,1 2,5 6,1 8,6
Importacions  tota ls  amb l 'es tranger 6,8 5,3 3,5 7,6 3,8 3,2
   Importacions  de béns  i  serveis 6,4 4,7 3,0 7,3 3,5 2,9
   Consum dels  res idents  a  l 'es tranger 17,4 19,4 16,9 15,3 11,9 10,9

PIB. Variació intertrimestral 1,0 0,9 0,5 0,5 0,9 1,1
Font: Idescat.

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) Els saldos vinculats al comerç exterior es presenten en aportacions.
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