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4 de novembre de 2022 

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. 3r trimestre del 2022 

L’economia catalana creix un 4,0% interanual al tercer trimestre del 2022 

La taxa intertrimestral se situa en un 0,1% 

L’evolució del PIB català el tercer trimestre del 2022 mostra un creixement interanual del 

4,0%, segons l’estimació avançada de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), i se situa 

dues dècimes per sobre de la variació experimentada per l’economia espanyola en el mateix 

període. Per la seva banda, la UE-27 registra un creixement del 2,4% en el tercer trimestre de 

l’any. En termes intertrimestals, la taxa de variació a Catalunya és d’un 0,1%, una dècima 

inferior a l’espanyola (0,2%) i a la registrada a la UE-27 (0,2%). 

 

Pel que fa a la variació interanual del PIB durant el tercer trimestre s’evidencia una reducció 

de nou dècimes respecte del trimestre anterior, que deixa el creixement en un 4,0%. Pel que 

fa a la seva composició interna, el sector serveis i de la construcció mantenen taxes de 

variació positives, mentre que el sector agrari i la indústria presenten una evolució negativa.  

El sector serveis registra una taxa de variació d’un 6,0%, més d’un punt inferior al trimestre 

anterior (7,1%), i és el principal factor explicatiu de l’evolució de l’economia catalana d’aquest 

trimestre, atesa la intensitat del seu creixement i el seu pes en l’economia catalana. Dins 

d’aquest sector, destaquen les següents branques d’activitat per la seva contribució en 

l’assoliment d’aquests resultats. En primer lloc, l’hoteleria i restauració, juntament amb el 

transport aeri, les quals mostren millores notables en un context de normalització de la 

mobilitat turística. En segon lloc, també creixen força activitats com el comerç a l’engròs i 

l’emmagatzematge i activitats afins al transport. Finalment, també s’ha de remarcar l’activitat 

de branques com el serveis jurídics, informàtics, de seguretat i de publicitat.  
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La indústria, amb una taxa interanual del -2,4%, mostra una tendència a la baixa, tot i que 

millora dues dècimes respecte del trimestre anterior. La indústria metal·lúrgica, una de les 

més perjudicades per l’evolució dels preus energètics, és una de les branques on més s’ha 

reduït la producció. D’altra banda, les branques que més han contribuït al creixement 

industrial han estat la fabricació de productes farmacèutics, de productes de cautxú i matèries 

plàstiques i de maquinària. Cal destacar també que la indústria de fabricació de vehicles, molt 

afectada per la crisi de la cadena de components, mostra signes de millora respecte del 

trimestre anterior.  

Pel que fa al sector de la construcció mostra una taxa de variació d’un 2,7% respecte del 

mateix període de l’any anterior, dada equivalent a la del segon trimestre del 2022. Finalment, 

l’agricultura, amb una variació interanual del -15,0%, reflecteix un empitjorament respecte de 

l’estimació del darrer trimestre (-9,9%). 

 

 

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. Catalunya. Oferta. 3r trimestre del 2022

Dades corregides d'estacionalitat

Variació en volum (%)

2022

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 (a)

PIB. Variació interanual -6,0 -22,1 -9,9 -8,7 -3,8 18,7 3,9 6,3 6,9 4,9 4,0

Agricultura -4,9 -2,6 -1,8 0,2 3,2 2,0 2,6 -1,5 -4,1 -9,9 -15,0

Indústria -8,0 -22,5 -9,3 -5,9 0,3 19,6 2,1 1,4 -1,8 -2,6 -2,4

Construcció -3,6 -27,5 -7,8 -10,3 -9,9 22,6 -2,8 1,6 4,2 2,7 2,7

Serveis -5,6 -21,5 -10,7 -9,6 -4,8 17,9 5,4 8,5 10,0 7,1 6,0

PIB. Variació intertrimestral -5,1 -16,3 15,4 -0,4 0,0 3,3 1,0 2,0 0,5 1,4 0,1

Font: Idescat.

(a) Dada avançada.
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Nota metodològica 

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. 

− 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.  

− 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació sobre aquesta actuació a www.idescat.cat/n4388 

Servei de premsa Telèfon +34-93.557.30.50  premsa@idescat.cat  

Totes les notes de premsa a  www.idescat.cat/premsa 
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