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L’economia catalana creix un 0,2% interanual al tercer trimestre 
 

Aquest creixement es produeix pel dinamisme de la demanda exterior 
 

 

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un increment interanual del 0,2% al tercer 

trimestre del 2010, quatre dècimes per sobre del que es va estimar en el període precedent. Segons 

l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el PIB català registra un creixement positiu que no es 

donava des del segon trimestre del 2008. 

 

A Catalunya la producció evoluciona de forma molt semblant a com ho fa a Espanya (0,2% 

interanual al tercer trimestre), però totes dues economies es recuperen amb més lentitud que el 

conjunt de la Unió Europea (UE-27). Des de finals del 2009 aquesta ha millorat, en conjunt, amb 

més gran rapidesa, de manera que en l’actualitat el seu creixement interanual ja supera el 2%. 

 

En el tercer trimestre del 2010 la variació intertrimestral del PIB de Catalunya ha estat del 0,2%, 

mentre que en el segon trimestre va ser del 0,4% i al primer un 0,0%. Aquesta dada confirma que 

l’activitat a Catalunya es recupera lleugerament per segon trimestre consecutiu. 

 

El PIB pel costat de la demanda mostra que al tercer trimestre el relatiu dinamisme es produeix 

gràcies a la demanda exterior. L’augment interanual de 0,2 punts pecentuals és causat per una 

aportació del saldo exterior al creixement del PIB de 0,7 punts, mentre que la demanda interna ha 

tingut una aportació negativa de -0,5 punts.  

 

Aquesta variació negativa de la demanda interna és determinada pel comportament més moderat de 

la despesa en consum de les llars, que creix un 1,7% en el tercer trimestre. Es tracta d’una 

magnitud amb un pes determinant. Així, es comprova que el segon trimestre, quan la despesa en 

consum va millorar un 2,7%, la demanda interna es va arribar a estabilitzar (0%). El tercer trimestre, 

amb un menor dinamisme del consum, la demanda interna ha tornat a taxes negatives. 

 

En canvi, la despesa en consum del conjunt de les administracions públiques segueix la tendència a 

la baixa, i se situa en un -0,3%. Finalment, la inversió (formació bruta de capital) continua disminuint, 

tot i que el -6% interanual del tercer trimestre millora de molt el -15,6% d’un any enrere.  
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L’aportació positiva al PIB del sector exterior és de 0,7 punts, que s’explica per una millora del saldo 

exterior causat per la desacceleració intensa de les importacions (del 16,3% al 2,4%), mentre que 

les exportacions han mantingut el seu dinamisme (un 8,9%, taxa idèntica a la del segon trimestre). 

 

L’anàlisi des de l’òptica de l’oferta mostra que tots els sectors econòmics, excepte la construcció     

(-5,8%), han registrat increments. Destaca l’evolució dels serveis que creixen un 0,6%, després 

d’una sèrie de set trimestres negatius, ja que és el sector més voluminós de tots i ell sol aplega prop 

de dos terços de la producció de Catalunya, de manera que el seu comportament és força 

determinant del conjunt de l’economia. 

 

La indústria amb un 1,7% continua sent el sector més dinàmic, però a un ritme més moderat que el 

trimestre precedent. A la indústria la crisi ha estat especialment severa pel que fa a la seva 

intensitat: més del doble del que ho ha arribat a ser a la construcció. En canvi la velocitat de 

caiguda, primer, i de recuperació, després, de la indústria ha estat molt més gran, lligada a la 

demanda exterior. D’altra banda, l’agricultura creix un 1,4% i continua la desacceleració d’aquest 

sector iniciat a finals del 2009.  

 

http://www.idescat.cat/premsa/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Font: Idescat, Eurostat i INE 

 

 

PIB pm
% variació interanual, en volum

-6

-4

-2

0

2

4

08/T1 08/T2 08/T3 08/T4 09/T1 09/T2 09/T3 09/T4 10/T1 10/T2 10/T3

Cata lunya UE (27) Espanya



                                               Nota de premsa 
 

Producte interior brut de Catalunya. 3r. trimestre del 2010   3/4 
 

Producte interior brut (PIB pm). Catalunya. 3r. trimestre del 2010
Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. Per branques d'activitat

1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim.

PIB. variació interanual -4,1 -4,9 -4,2 -2,9 -1,5 -0,2 0,2
Agricultura 5,6 7,1 7,1 5,8 3,6 2,1 1,4
Indústria -15,7 -16,2 -13,0 -5,8 -1,0 2,4 1,7
Construcció -4,4 -6,0 -7,7 -8,3 -8,6 -7,7 -5,8
Serveis -0,7 -1,5 -1,4 -1,1 -0,8 -0,1 0,6
Impostos nets s/ productes -2,2 -2,8 -1,5 -4,1 -0,2 1,9 0,3

PIB. Variació intertrimestral -1,4 -0,9 -0,2 -0,3 0,0 0,4 0,2

Font: Idescat.

Producte interior brut (PIB pm). Catalunya. 3r. trimestre del 2010
Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. Per components de la demanda

% variació interanual en volum

1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim.

PIB pm -4,1 -4,9 -4,2 -2,9 -1,5 -0,2 0,2
Demanda interna -6,1 -7,1 -6,5 -5,4 -2,6 0,0 -0,5
   despesa en consum de les llars -6,2 -6,4 -5,1 -3,8 -0,4 2,7 1,7
   despesa en consum de les adm. púb. (1) 6,4 5,2 4,1 3,1 0,2 -0,2 -0,3
   formació bruta de capital (2) -12,5 -15,1 -15,6 -14,0 -9,5 -6,3 -6,0

Saldo exterior (3) (4) 1,9 2,0 2,2 2,4 1,1 -0,2 0,7
   saldo amb l'estranger (4) 1,1 2,4 -0,4 0,6 0,9 -2,5 1,3
      exportacions totals de béns i serveis -18,0 -15,2 -13,4 -5,4 10,6 8,9 8,9
      importacions totals de béns i serveis -18,9 -20,2 -10,9 -6,2 3,0 16,3 2,4

Font: Idescat.

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars.
(2) Inclou 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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Producte interior brut (PIBpm). Per components de la demanda 
Catalunya. 3r. trimestre del 2010 

Demanda interna i exterior 
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  Font: Idescat. 

  Unitat: aportació al creixement del PIB pm (%). 

 

 


