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20 de març de 2019 
 
 

Comptes econòmics anuals de Catalunya 2018 i Comptabilitat trimestral del 4t trimestre 

 
L’economia catalana creix un 2,6% l’any 2018 

Al quart trimestre l’activitat augmenta un 1,8% interanual 

 

 

L’any 2018 el producte interior brut de Catalunya ha assolit els 242.313 milions d’euros, xifra que representa 

un creixement anual del 2,6%, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest augment de 

l’activitat és menor al registrat en l’evolució dels darrers tres anys, però és una dècima superior a l’espanyol 

(2,5% avanç anual) i set dècimes per sobre de la mitjana de la UE-28 (1,9%). 

 

Des de l’òptica de la demanda, cal remarcar que la demanda interna manté un creixement d’un 2,5%, en 

contrast amb l’evolució del sector exterior, on destaca la desacceleració de l’activitat exportadora (5,1% al 

2017 i 2,0% al 2018). 

 

Des de l’òptica de l’oferta, el sector de la 

construcció lidera el creixement 

econòmic del 2018, amb un 4,7%. El 

canvi més significatiu el registra la 

indústria, que passa d’una taxa del 4,8% 

el 2017 a una de l’1,1% l’any 2018. Els 

serveis augmenten l’activitat un 2,9%, 

tres dècimes més que l’any anterior, i 

degut al pes important que tenen en 

l’economia (161.755 milions d’euros), 

són els principals responsables de la 

seva evolució. Finalment, les branques 

agràries registren una variació negativa 

del 0,4%.  

 

L’evolució trimestral mostra una 

desacceleració del creixement del producte interior brut en termes interanuals, que va des del 3,3% al 

primer trimestre fins al 1,8% al quart trimestre. La variació intertrimestral del PIB català al quart trimestre 

ha estat del 0,4%, una dècima inferior al trimestre precedent. 
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Comptes econòmics anuals de Catalunya 2018 

L’any 2018 el producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement anual d’un 2,6%. La demanda 

interna ha crescut un 2,5%, quatre dècimes menys que l’any anterior. El component més destacat és la 

formació bruta de capital, que s’incrementa un 4,6% degut tant a l’avenç de la inversió en béns 

d’equipament (4,7%) com a l’augment de la inversió a la construcció (4,2%). El consum de les llars, amb 

una taxa positiva del 2,0%, redueix quatre dècimes el resultat de l’any anterior. Pel que fa al consum de les 

administracions públiques, l’increment és d’un 1,9%, lleugerament per sota de l’evolució del 2017 (2,1%).  

 

En relació amb el sector exterior, les exportacions registren una taxa del 2,0% l’any 2018 enfront del 5,1% 

el 2017. Aquesta evolució a la baixa de les exportacions és general a la Unió Europea i coherent amb la 

tendència del comerç en l’àmbit mundial. El consum dels estrangers al territori augmenta un 5,2%, però 

redueix un 1,2 punts percentuals els resultats de l’any anterior. Les importacions han rebaixat el ritme de 

creixement fins al 3,6%, però els seus components han evolucionat amb intensitats força diferents: les 

importacions de béns i serveis s’han incrementat un 3,1%, mentre que el consum dels residents a 

l’estranger ha mantingut un notable augment (14,1%). 

 

Des de l’òptica de l’oferta, l’evolució 

del PIB mostra un canvi rellevant 

respecte d’anys anteriors: la 

desacceleració de les branques 

industrials (des  del  4,8% del 2017 

a l’1,1% del 2018), que ha estat 

significativa i correlacionada amb la 

reducció de les exportacions a 

l’estranger. Malgrat tot, hi ha una 

gran dispersió en el comportament 

de les branques industrials. D’una banda, la metal·lúrgia i la fabricació de maquinària mantenen una forta 

activitat, que es contraposa amb les caigudes de l’electricitat, gas, aigua i productes minerals no metàl·lics. 

Algunes de les branques més importants, com l’alimentació i automoció, registren augments d’activitat 

moderats. 

  

La construcció manté el creixement més alt del 2018, amb un 4,7%, i encadena quatre anys de  taxes 

superiors al 4%. Respecte a l’any anterior redueix 1,1 punts percentuals l’evolució.  

 
Els serveis mostren un dinamisme notable, ja que amb un 2,9% superen tres dècimes el creixement  

anterior.  Si s’analitza per branques, es constata un comportament similar a l’any precedent. Així, novament 

les activitats immobiliàries i professionals són les que més augmenten, amb un 3,8%. El comerç, transport 

i hostaleria presenta una taxa d’un 2,1% i les administracions públiques mantenen un creixement d’un 2,5%, 

similar a l’any anterior. 



  Nota de premsa 

 
Comptes econòmics anuals de Catalunya 2018 i Comptabilitat trimestral del 4t trimestre                                                              3/5 
 

Comptabilitat trimestral del 4t trimestre 

El PIB del quart trimestre ha augmentat un 1,8% interanual, set dècimes menys que al trimestre anterior. 

Des de la perspectiva de la demanda, el PIB ha crescut gràcies al manteniment de la demanda interna 

(2,4%), ja que el saldo dels intercanvis amb l’estranger ha estat negatiu (-0,6%). 

 

La demanda interna mostra una tendència a l’alça (2,4%), dues dècimes superiors al trimestre anterior, 

generada per l’augment del consum de les administracions públiques (2,3%) i la formació bruta de béns 

d’equipament (6,1%). En canvi, el consum de les llars evoluciona a la baixa, amb una reducció de dues 

dècimes fins al 1,5%.+ 

 

Les exportacions totals a l’estranger 

mostren una desacceleració i se situen 

amb un creixement del 0,4%. El 

component més important, les 

exportacions de béns i serveis, ha tingut 

una evolució negativa (-1,1%) que 

representa un canvi respecte al 

comportament de l’economia catalana 

dels darrers anys, caracteritzat per un 

fort dinamisme exportador.  En canvi, el 

consum dels estrangers al territori ha 

pujat un 9,5%. Pel que fa a l’evolució de 

les importacions totals, s’han incrementat moderadament (2,4%) respecte al trimestre anterior. 

 

Des de l’òptica de l’oferta, destaca la primera taxa de variació negativa de la indústria (-2,4%) en els últims 

cinc anys, en coherència amb l’evolució a la baixa de les exportacions. La construcció, amb un 5,2%, manté 

un creixement notable al quart trimestre del 2018. Les branques de serveis mostren força estabilitat al llarg 

de tot l’any. El comerç, transport i hostaleria creix al quart trimestre un 2,1%, dues dècimes inferiors al 

trimestre anterior. La resta d’activitats de serveis de mercat augmenten fins al 3,9% i les branques 

associades a les administracions públiques es mantenen estables, amb un creixement del 2,2%. 
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Taula 1. Producte interior brut (PIB). Base 2010. Catalunya. Oferta. 2016‐2018
Per branques d'activitat

2016 2017 2018 2016 2017 2018

PIB 224.687 234.680 242.313 3,4 3,3 2,6

Valor afegi t brut 206.462 215.229 221.702 3,2 3,2 2,6
Agricul tura 1.944 2.319 2.196 4,1 3,7 ‐0,4
Indústria 43.101 45.202 45.889 3,8 4,8 1,1
Indústria  manufacturera 36.443 38.488 39.150 3,9 5,9 1,7

Construcció 10.283 11.163 11.863 5,2 5,8 4,7
Serveis 151.134 156.545 161.755 2,9 2,6 2,9
Comerç, transport i  hosta leria 54.026 55.774 56.983 4,5 1,7 2,1
Act. immobi l iàries , profess iona ls  i  al tres 67.344 69.990 73.242 2,4 3,2 3,8
Adm. públ ica , educació, sani tat i  serveis  soci 29.764 30.781 31.530 0,9 2,7 2,5

Impostos  nets  sobre  productes 18.225 19.452 20.611 5,9 5,1 2,5

Font: Idescat.

(milions d'euros)  (%)

Variació en volumValor en preus corrents

Taula 2. Producte interior brut (PIB). Base 2010. Catalunya. Demanda. 2016‐2018

Per components de la demanda

2016 2017 2018 2016 2017 2018

PIB 224.687 234.680 242.313 3,4 3,3 2,6

Demanda  interna 195.341 204.273 212.778 2,5 2,9 2,5
Consum de  les  l la rs 118.971 124.116 128.824 2,1 2,4 2,0
Consum de  les  adm. públ iques  (1) 35.214 36.048 37.109 1,2 2,1 1,9
Formació bruta  de  capita l  (2) 41.156 44.109 46.845 4,7 5,2 4,6

FBCF (béns  d'equipament i  al tres  actius ) 23.765 25.040 26.479 4,3 4,7 4,7
FBCF (construcció) 16.578 18.009 19.202 5,1 4,9 4,2

Sa ldo exterior (3)(4) 29.346 30.407 29.535 1,2 0,8 0,4
Sa ldo amb l 'es tranger (4) 15.471 15.728 13.837 0,7 0,2 ‐0,4

Exportacions  tota ls  a  l 'es tranger 83.692 89.810 92.580 4,4 5,1 2,0
   Exportacions  de  béns  i  serveis 71.496 76.561 78.397 4,4 4,9 1,4
   Consum dels  estrangers  a l  terri tori 12.196 13.249 14.183 4,2 6,4 5,2
Importacions  tota ls  de  l 'es tranger 68.221 74.082 78.743 3,0 5,6 3,6
   Importacions  de  béns  i  serveis 64.971 70.473 74.562 2,6 5,3 3,1
   Consum dels  res idents  a  l 'es tranger 3.250 3.609 4.181 9,6 10,3 14,1

Font: Idescat.

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions  sense finalitat de lucre al servei de les llars.

(2) Inclou 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) Aportació al creixement del PIB.

(mi l ions  d'euros)  (%)
Valor en preus  corrents Variació en volum
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Taula 3. Producte interior brut (PIB). Base 2010. Catalunya. Oferta. 4t trimestre del 2018

Dades corregides d'estacionalitat. Per branques d'activitat

Variació en volum (%)

1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim.

PIB. Variació interanual 3,3 2,8 2,5 1,8

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

Impostos  nets  sobre  productes 4,5 0,9 3,2 1,4

PIB. Variació intertrimestra l 0,4 0,5 0,5 0,4

Font: Idescat.

2018

Taula 4. Producte interior brut (PIB). Base 2010. Catalunya. Demanda. 4t trimestre del 2018

Dades corregides d'estacionalitat. Per components de la demanda

Variació interanual en volum (%)

1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim.

PIB 3,3 2,8 2,5 1,8

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

FBCF (béns  d'equipament i  al tres  actius ) ‐0,1 8,9 4,2 6,1
FBCF (construcció) 6,3 4,2 3,5 3,0

Sa ldo exterior (3)(4) 0,9 0,4 0,6 ‐0,2
Saldo amb l 'es tranger (4) 0,1 ‐0,8 ‐0,3 ‐0,6

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

Font: Idescat.

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions  sense finalitat de lucre al servei de les llars.

(2) Inclou 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) Aportació al creixement del PIB.
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