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18 de març de 2022 

 
Comptes econòmics anuals de Catalunya 2021 i Comptabilitat trimestral del 4t trimestre 

 

L’economia catalana creix un 5,8% l’any 2021 

El quart trimestre l’activitat augmenta un 6,3% interanual 

L’any 2021 el producte interior brut (PIB) de Catalunya ha assolit els 244.172 milions d’euros, 

i el seu creixement en volum ha estat del 5,8%, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(Idescat). Aquest nivell del PIB suposa una recuperació a preus corrents del 97,1% en relació 

amb el valor més alt existent, que correspon a l’any 2019 i del 93,4% si s’elimina l’efecte 

preus. L’evolució de l’economia catalana ha estat vuit dècimes superior a l’estimació 

avançada per a l’economia espanyola (5,0%) i cinc dècimes per sobre de la mitjana de la 

UE-27 (5,3%). 

 

La demanda interna ha crescut un 5,4% l’any 2021, que contrasta amb la caiguda del 8,9% 

de l’any anterior, principalment a causa de l’augment del consum de les llars (5,2%) i la 

formació bruta de capital (8,1%), mentre que el consum de les administracions públiques 

augmenta un 3,3%. En relació amb el comerç exterior, els resultats també mostren una 

dinàmica positiva, amb un increment del 13,8% tant de les exportacions totals com de les 

importacions totals. 

Des de la perspectiva de l’oferta, l’activitat es recupera en totes les branques. Els serveis i la 

indústria mostren unes taxes de variació d’un 6,3% i un 5,3% respectivament, dades que 

reflecteixen una intensa reactivació després de la recessió de l’any 2020. La construcció amb 

un 1,6% i el sector agrari amb un 1,5% registren creixements de menor intensitat. 

El quart trimestre presenta una taxa interanual del 6,3% i una variació intertrimestral del 2%. 

Al llarg del 2021 l’evolució trimestral mostra una recuperació intensa al segon trimestre del 

2021 (18,7%), en termes comparatius amb el mateix període de l’any precedent (-22,1%), que 
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és quan es va registrar la caiguda més important del PIB. En la segona meitat de l’any ha 

evolucionat amb una tendència a l’alça, amb un creixement del 3,9% al tercer trimestre fins a 

assolir en el quart una taxa interanual del 6,3%. 

Comptes econòmics anuals de Catalunya 2021 

L’any 2021 el PIB de Catalunya ha assolit els 244.172 milions d’euros i el seu creixement en 

volum ha estat d’un 5,8%. Des de l’òptica de la demanda, cal remarcar l’augment del consum 

de les llars (5,2%), que compensa parcialment la davallada de l’any anterior (-12,1%). En 

aquest sentit, tot i mantenir-se importants restriccions de mobilitat i en l’activitat turística 

durant el primer semestre de l’any, la recuperació progressiva de l’activitat s’han traduït en un 

intens avenç del consum  motivat  per l’augment de l’estalvi forçat i per la millora de la situació 

sanitària. D’altra banda, la recuperació de la formació bruta de capital (8,1%) també ha estat 

rellevant, i contrasta amb la important reducció experimentada el 2020 (-11%). Per 

components, destaca el comportament asimètric dels béns d’equipaments (13,9%) respecte 

de la inversió en construcció (-0,2%). Pel que fa al consum de les administracions públiques, 

aquest se situa en valors similars als de l’any anterior, amb un creixement d’un 3,3%. 

En relació amb el sector exterior, convé destacar la seva recuperació, en contrast amb el 

deteriorament que va suposar la pandèmia l’any 2020. Les exportacions totals s’han 

incrementat un 13,8% i només compensen parcialment l’evolució negativa de l’any anterior 

(-23%). Aquest fet s’explica per la divergència en l’evolució del mercat turístic estranger i les 

exportacions de béns i serveis. En concret, aquesta darrera variable ha assolit un valor que, a 

preus corrents, és el més alt de la sèrie històrica, per sobre del màxim que s’havia enregistrat 

l’any 2019. En canvi, el creixement elevat del consum dels estrangers en el territori (44,8%) 

només recupera una part de la intensa reducció de l’any 2020 (-78,3%). Per la seva banda, 

les importacions totals han estat un 13,8% superiors a l’any anterior, xifra que implica una 

forta recuperació respecte de l’any 2020 (-19,1%), fruit sobretot del creixement de les 

importacions de béns i serveis (13,9%). A més, el consum dels residents en l’estranger s’ha 

incrementat un 9,8%. 

Des de l’òptica de l’oferta destaca l’evolució dels serveis (6,3%), que recuperen una part de la 

davallada experimentada l’any anterior (-11,9%). Les activitats que registren senyals més 

intensos de reactivació són les del comerç, transport i hostaleria (14%), que al seu torn van 

ser els serveis més afectats pels efectes de la covid-19. El comerç també ha augmentat la 

seva activitat, tant a l’engròs com al detall, amb l’excepció del comerç relacionat amb els 

vehicles de motor, que es veu arrossegat pels problemes del mateix sector. Les branques 

d’activitats immobiliàries, professionals i altres han crescut un 3%, en contrast amb la 

reducció d’un 7,2% de l’any anterior, i destaca la millora d’algunes activitats com les agències 

de viatges, les activitats relacionades amb l’ocupació i altres activitats professionals. D’altra 

banda, l’administració pública, educació, sanitat i serveis socials va ser l’única branca que va 

mantenir el creixement durant la pandèmia i l’any 2021 l’incrementa fins al 3,8%.  
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La indústria reflecteix una evolució positiva (5,3%), i mostra una reactivació després de la 

caiguda de l’11,5% de l’any anterior. En aquest sentit, les indústries químiques, 

metal·lúrgiques i alimentàries han estat algunes de les branques que han permès aquesta 

millora en el sector. En canvi, la fabricació de vehicles de motor ha estat l’activitat que ha 

generat una aportació més negativa al creixement industrial, degut als seus coneguts 

problemes logístics. Pel que fa a la construcció, millora el seu creixement en un 1,6%, en 

contrast amb la davallada del 2020 (-12,3%). Finalment el sector agrari, tot i créixer en volum 

un 1,5%, mostra una evolució negativa a preus corrents, explicada en bona mesura perquè 

els preus dels consums intermedis han crescut més que els de producció i això ha generat 

una reducció de les rendes agràries. 

Comptabilitat 4t trimestre del 2021 

L’evolució trimestral del PIB en termes interanuals (6,3%) ha mostrat una millora respecte del 

trimestre anterior (3,9%) i manté el bon dinamisme observat a partir del segon trimestre de 

l’any. 

 

Des de l’òptica de la demanda, tots els components principals han mostrat una tendència 

positiva. La demanda interna, amb un augment del 3,4%, redueix quatre dècimes el 

creixement del trimestre anterior. Destaca l’evolució favorable del consum de les llars (3,5%), 

que contrasta amb la pèrdua d’impuls del consum de les administracions públiques (1,8%) i, 

sobretot, de la formació bruta de capital (4,7%). Aquesta variable mostra notables diferències 

pel que fa a l’evolució dels seus components, atès que la formació bruta de béns 

d’equipaments manté un creixement elevat, del 8,9%, mentre que la inversió en construcció 

assoleix una taxa de variació negativa del 2,4%, i és l’únic component de la demanda amb 

una dinàmica decreixent en aquest trimestre. 
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Pel que fa al sector exterior, els resultats són molt favorables en el cas de les exportacions 

totals (17,6%), alimentats pel bon comportament de les exportacions de béns i serveis 

(11,5%) i el consum dels estrangers (390,3%), que registren una recuperació intensa i 

superior al trimestre anterior. Respecte de les importacions totals, el creixement també és 

notable (12,3%) però inferior al trimestre previ, ja que les importacions de béns i serveis han 

passat d’augmentar el 13,1% el tercer trimestre a l’11,1% en l’actual. Finalment, cal indicar 

que el consum dels residents a l’estranger s’ha incrementat un 135,1%. 

 

Des de la perspectiva de l’oferta, l’activitat s’incrementa en tots els sectors, excepte el sector 

agrari. Els serveis van accelerar el seu ritme de creixement i són els principals protagonistes 

de l’evolució del trimestre, amb un increment del 8,5%. En canvi, la taxa de variació de la 

indústria va ser un 1,4%, set dècimes menys que el trimestre anterior (2,1%). D’altra banda, la 

construcció va registrar una taxa de variació interanual del 1,6%, i el sector agrari va mostrar 

una evolució negativa en el trimestre (-1,5%). 

Dins dels serveis, destaca la branca del comerç, transport i hostaleria (20,2%), que va 

augmentar força la seva activitat respecte del trimestre precedent. Pel que fa a les branques 

d’activitats immobiliàries i professionals, que van créixer un 3,8%, també milloren quasi dos 

punts respecte del tercer trimestre. Finalment, la branca dels serveis d’administració pública, 

educació, sanitat i serveis socials va presentar un creixement del 4% interanual. 
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Taula 1. Producte interior brut (PIB). Per branques d'activitat. Catalunya. Oferta. 2019-2021

2019 2020 2021 2019 2020 2021

PIB 251.417 225.055 244.172 2,1 -11,7 5,8

Valor afegit brut 230.966 207.815 224.198 2,4 -11,7 5,8

Agricultura 2.288 2.478 2.180 -2,3 -2,3 1,5

Indústria 44.477 40.777 45.462 -0,5 -11,5 5,3

Indústria manufacturera 37.417 34.456 38.317 -1,0 -11,8 7,1

Construcció 12.141 10.856 11.359 1,3 -12,3 1,6

Serveis 172.061 153.705 165.197 3,3 -11,9 6,3

Comerç, transport i hostaleria 57.516 43.078 49.947 2,8 -26,2 14,0

Act. immobiliàries, professionals i altres 78.830 73.598 75.484 4,4 -7,2 3,0

Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 35.714 37.029 39.766 1,7 0,8 3,8

Impostos nets sobre productes 20.452 17.241 19.974 -0,5 -11,3 5,8

Font: Idescat.

 (milions d'euros)  (%)

Variació en volumValor en preus corrents

Taula 2. Producte interior brut (PIB). Per components de la demanda. Catalunya. 2019-2021

2019 2020 2021 2019 2020 2021

PIB 251.417 225.055 244.172 2,1 -11,7 5,8

Demanda interna 216.133 197.536 212.810 1,4 -8,9 5,4

Consum de les llars 129.507 113.781 121.787 1,0 -12,1 5,2

Consum de les adm. públiques (1) 40.196 42.119 44.885 2,9 3,5 3,3

Formació bruta de capital (2) 46.430 41.636 46.138 1,3 -11,0 8,1

FBCF (béns d'equipament i altres actius) 25.436 22.684 26.009 0,2 -10,7 13,9

FBCF (construcció) 20.365 18.676 19.241 2,3 -9,9 -0,2

Saldo exterior (3)(4) 35.284 27.519 31.362 0,9 -4,0 1,1

Saldo amb l'estranger (4) 17.962 10.930 13.861 1,0 -2,9 0,7

Exportacions totals a l'estranger 97.727 74.450 90.042 3,2 -23,0 13,8

   Exportacions de béns i serveis 81.681 70.986 84.863 3,1 -12,1 12,2

   Consum dels estrangers al territori 16.045 3.464 5.178 3,6 -78,3 44,8

Importacions totals de l'estranger 79.765 63.519 76.180 0,8 -19,1 13,8

   Importacions de béns i serveis 75.110 61.813 74.270 0,6 -16,4 13,9

   Consum dels residents a l'estranger 4.655 1.706 1.910 5,1 -63,0 9,8

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.

 (milions d'euros)  (%)

Valor en preus corrents Variació en volum
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Taula 3. Producte interior brut (PIB).  Catalunya. Oferta. 4t trimestre del 2021

Dades corregides d'estacionalitat. Per branques d'activitat

Variació en volum (%)

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

PIB. Variació interanual -3,8 18,7 3,9 6,3

Valor afegit brut -4,0 18,2 4,3 6,6

Agricultura 3,2 2,0 2,6 -1,5

Indústria 0,3 19,6 2,1 1,4

Construcció -9,9 22,6 -2,8 1,6

Serveis -4,8 17,9 5,4 8,5

   Comerç, transport i hostaleria -10,1 42,7 12,8 20,2

   Act. immobiliàries, professionals i altres -5,2 12,9 1,7 3,8

   Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 3,3 4,0 4,0 4,0

Impostos nets sobre productes -0,9 24,4 -0,3 3,7

PIB. Variació intertrimestral 0,0 3,3 1,0 2,0

Font: Idescat.

2021

Taula 4. Producte interior brut (PIB). Catalunya. Demanda. 4t trimestre del 2021

Dades corregides d'estacionalitat. Per components de la demanda

Variació interanual en volum (%)

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

PIB -3,8 18,7 3,9 6,3

Demanda interna -2,5 18,9 3,8 3,4

Consum de les llars -5,3 22,6 3,0 3,5

Consum de les adm. públiques (1) 2,1 5,7 3,7 1,8

Formació bruta de capital (2) 0,9 23,5 6,1 4,7

FBCF (béns d'equipament i altres actius) 7,6 28,1 12,9 8,9

FBCF (construcció) -8,2 17,0 -3,7 -2,4

Saldo exterior (3)(4) -1,6 2,1 0,6 3,3

Saldo amb l'estranger (4) -1,1 1,5 0,2 2,3

Exportacions totals a l'estranger -7,8 40,9 12,7 17,6

   Exportacions de béns i serveis 1,0 32,2 8,1 11,5

   Consum dels estrangers al territori -74,6 1801,0 161,2 390,3

Importacions totals de l'estranger -5,3 42,4 14,3 12,3

   Importacions de béns i serveis -0,7 38,2 13,1 11,1

   Consum dels residents a l'estranger -75,1 895,5 68,4 135,1

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.

2021
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Nota metodològica 

Els Comptes econòmics anuals de Catalunya són un producte estadístic que té com a 

principal objectiu conèixer amb detall l'economia catalana des d'una triple òptica: oferta, 

demanda i rendes. L'Idescat els presenta amb la Revisió estadística 2019, d'acord amb la 

metodologia del Sistema europeu de comptes. Ofereix estimacions de les principals 

variables macroeconòmiques (valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, 

remuneració d'assalariats, excedent brut d'explotació i llocs de treball) desagregades a 

quaranta-quatre branques d'activitat. També es presenten els índexs en volum i els índexs 

dels deflactors i les seves variacions. 

La Comptabilitat trimestral de Catalunya és una estadística de síntesi de caràcter 

conjuntural que té com a principal objectiu proporcionar una descripció quantitativa coherent 

del comportament de l'economia catalana a curt termini. Proporciona les estimacions dels 

principals components del producte interior brut (PIB) des de l'òptica de l'oferta i de la 

demanda per tal de presentar el resultat final de l'activitat de producció dels agents 

econòmics en el territori des d'una perspectiva temporal. 

L'Idescat elabora les actuacions estadístiques Avanç del PIB trimestral i Comptabilitat 

trimestral de Catalunya i les presenta integrades en una mateixa sèrie de comptabilitat 

trimestral, però respectant el calendari específic de disponibilitat de resultats de cadascuna. 

• L'Avanç del PIB trimestral és una estimació calculada amb informació conjuntural i 

provisional no completa del període de referència, publicada aproximadament 35 dies 

després del tancament del trimestre. Proporciona la taxa de creixement en volum de 

l'economia catalana ajustada d'estacionalitat, des de la perspectiva de l'oferta per les 

principals branques d'activitat (l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis). 

• La Comptabilitat trimestral de Catalunya és una estimació elaborada amb 

informació completa del període de referència, publicada aproximadament 75 dies 

després del tancament del trimestre. Ofereix la informació del PIB des de l'òptica de 

l'oferta i la demanda i presenta els resultats a preus corrents, en índexs en volum, i 

les corresponents variacions trimestrals i anuals. A més, proporciona les dades en 

termes bruts i corregits d'estacionalitat. 

o Des de l'òptica de l'oferta, s'ofereixen estimacions de les principals branques 

productives (agricultura, indústria, construcció i serveis). En el cas dels 

serveis, a més, la informació es presenta detallada en tres agrupacions de 

branques: Comerç, transport i hostaleria, Activitats immobiliàries, 

professionals i altres i Administració pública, educació, sanitat i serveis 

socials. 

o Des de l'òptica de la demanda, el PIB analitza l'ús final dels béns i serveis 

produïts en l'economia catalana, en funció de si van adreçats a consum final, 

inversió o comerç exterior 
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