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Nota prelimiNar

D’acord amb l’article 34.k de la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i 
navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres, es presenta la Memòria econòmica de Catalunya 
corresponent a l’any 2020, que ofereix una visió global de l’economia catalana d’aquest any.

Han contribuït a la preparació i la recollida de dades que figuren en aquesta Memòria econòmica de 
Catalunya els electors que formen part del cens de les cambres, i també els diversos organismes de les 
administracions públiques estatal, autonòmica i local. Als uns i als altres, que possibiliten i faciliten la tasca de 
les nostres corporacions, els agraïm la col·laboració, amb la confiança que aquest treball sigui d’utilitat per al 
coneixement de l’economia de Catalunya i el seu territori.

Aquesta publicació ha comptat amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya 
donat el caràcter transversal i territorial de la publicació. Aquest finançament públic ha permès publicar  
edicions territorials de la Memòria Econòmica en les quals es fa el balanç econòmic de la demarcació i  
presentar-lo a les cambres catalanes. Per altra banda, el Departament d’Economia i Hisenda ha col·laborat en 
la realització del capítol de l’Empresa catalana que inclou la Memòria Econòmica de Catalunya.

Barcelona, juny del 2021





La 56a. edició de la Memòria econòmica de Catalunya, que edita anualment el Consell de Cambres 
de Catalunya, és la publicació de referència en l’anàlisi de l’economia catalana. Des de fa set anys, 
la Memòria inclou un estudi detallat del conjunt de les nostres comarques que presentem a mitjans 
d’any des de les 3 cambres de comerç gironines. Aquest informe, anomenat Memòria Econòmica 
de Girona, permet que empresaris, professionals i institucions tinguem un coneixement més  
profund de la nostra realitat econòmica més propera. 

La Memòria Econòmica de Girona presenta el balanç econòmic de la demarcació, amb una intro-
ducció més genèrica sobre l’evolució de l’economia catalana. Addicionalment, s’inclou un article 
de Quirze Salomó (Centre Blockchain de Catalunya) en el qual ens explica en què consisteix la 
tecnologia blockchain, la importància per a Catalunya de liderar aquesta revolució i com difon-
dre-la entre el teixit empresarial català, posant com a exemple la iniciativa “Obrir Girona” que va ser 
una prova pilot per impulsar la reobertura segura d’esdeveniments i altres activitats socials. Així 
mateix, la Memòria Econòmica de Girona incorpora un monogràfic realitzat per l’Alejandra Marly 
del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona que analitza els efectes 
de la pandèmia sobre el teixit empresarial per sectors i dimensió, amb una anàlisi detallada per a 
la demarcació de Girona. Finalment, la publicació inclou la Girona Estadística, que és una recopi-
lació dels principals indicadors de l’economia gironina el 2020.

El balanç econòmic de Catalunya el 2020 ha estat el pitjor de les últimes dècades, degut a la pro-
pagació de la Covid-19 i les mesures restrictives que han hagut d’adoptar les diferents administra-
cions públiques. El PIB ha caigut un 11,5% a causa de la forta contracció de la demanda interna i 
la demanda externa. En concret, cal destacar la forta contribució negativa del consum privat  (-6,4 
punts) a la caiguda del PIB, fenomen que s’explica pels confinaments i el tancament administratiu 
de bona part del teixit empresarial durant el 2020.

En aquest context tan desfavorable, la demarcació de Girona és la que, en termes globals, va 
registrar una evolució més negativa de l’economia el 2020. El PIB va caure, segons estimacions 
del Banc d’Espanya, un -14,2% el 2020, gairebé tres punts més que el conjunt de Catalunya, de-
gut en bona part a la importància econòmica del turisme estranger a Girona. De fet, el nombre de 
viatgers en hotels va caure un 64% el 2020. Tot i que amb menor mesura, també s’observa un 
descens significatiu de la marxa dels negocis al comerç i a la resta de serveis. En canvi, pel que 
fa al comerç exterior de béns, aquesta demarcació és, amb Lleida, l’única que ha mantingut les 
exportacions el 2020 amb un creixement del 0,4% gràcies a la importància del sector càrnic. Tan-
mateix, la forta caiguda de la demanda interna ha reduït les importacions un 7,4%, fet que ha 
permès mantenir un saldo comercial positiu amb l’estranger. En relació amb el teixit empresarial, 
el nombre d’empreses s’ha reduït un 6,7% el 2020, amb gairebé 2.000 empreses menys. Pel que 
fa al mercat de treball, el descens de l’afiliació total ha estat del 2,5%, mig punt més que la mitjana 
catalana, xifra que no inclou els treballadors en ERTO ni autònoms en suspensió d’activitat. Si es 
descompten els afiliats en ERTO del total, la caiguda anual dels assalariats hauria estat superior 
al 10%.
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Les perspectives econòmiques per al 2021 són molt més positives, tot i que la recuperació serà 
parcial, per la qual cosa no serà fins al 2022 que es preveu retornar als nivells d’activitat econòmica 
previs a l’esclat de la Covid-19 amb l’impuls del consum privat i l’arribada dels fons Next Generation 
EU. La recuperació tampoc serà homogènia per sectors, atès que l’activitat a la indústria i la  
construcció es consolidarà abans que en els sectors del turisme, el comerç i la cultura, que depen-
dran en major mesura de l’avenç en el procés de vacunació. 

Des de la Cambra de Comerç de Girona treballem intensament per pal·liar els efectes de la pandè-
mia amb tot un seguit d’actuacions de suport a l’empresa, tant en l’àmbit de l’assessorament com 
de la informació i formació, per evitar el tancament d’empreses i ajudar a la ràpida recuperació de 
l’economia gironina. Hem impulsat la campanya “Que cap empresa tanqui” programant un gran 
nombre de webinars i jornades a la xarxa per prestar el suport que l’empresa reclama en aquests 
moments tan difícils. També hem contribuït en la iniciativa “Obrir Girona”, sumant esforços amb el 
Centre Blockchain de Catalunya i altres administracions públiques. Hem recuperat els cursos d’in-
serció laboral per als joves aturats i també hem llançat programes de subvencions, amb el suport 
de la Unió Europea, per a la innovació i les TIC. I tot plegat, portant les reivindicacions de l’empresa 
a les administracions, que han de redoblar els seus esforços per evitar que aquesta crisi sanitària 
es converteixi en una emergència economicosocial.

Jaume Fàbrega

President de la Cambra de Comerç de Girona 
President del Consell General de Cambres de Catalunya
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Marc exterior

•  El 2020 l’economia mundial ha experimentat una caiguda 
del PIB del 3,3%, la pitjor contracció econòmica en dècades 
i només comparable a períodes de conflictes bèl·lics d’esca-
la internacional. En perspectiva històrica recent, la magnitud 
de la crisi econòmica provocada per la Covid-19 ha sigut 
molt més accentuada que la viscuda el 2009 (en plena crisi 
financera mundial), fet que posa en evidència el repte majús-
cul al que s’han enfrontat les administracions públiques i la 
societat en el seu conjunt. 

•  L’economia de la zona euro ha estat una de les regions del 
món més afectades per la pandèmia, amb una contracció del 
PIB del 6,6% el 2020, força superior al -3,5% registrat als Es-
tats Units. Els principals factors que expliquen aquest major 
impacte són l’elevada contribució al PIB dels serveis que de-
penen de la interacció social, així com la severitat i duració de 
les mesures restrictives a l’activitat i la mobilitat adoptades per 
contenir l’expansió del virus en les diferents onades. Si bé 
l’impacte del coronavirus ha estat molt profund a tota la regió, 
cal matissar que la severitat de la crisi no ha sigut homogènia 
per països. Per una banda, les economies més industrialitza-
des, com ara Alemanya, Polònia i la República Txeca han patit, 
en línies generals, menys intensament les conseqüències de la 
pandèmia. Per contra, països amb una forta dependència dels 
serveis i del sector turístic com Espanya, Itàlia, Grècia i França 
han experimentat un descens més accentuat del PIB.

•  L’any 2020 l’economia espanyola ha experimentat la pitjor 
contracció del PIB (-10,8%) de la zona euro, el que suposa 
la dada més negativa de la sèrie històrica de l’INE (el 2009 
l’economia espanyola va caure un 3,8%). Un dels motius 
principals és l’elevada propagació del virus (especialment 
durant la primera onada), fet que va obligar a la implementa-
ció de mesures molt restrictives a l’activitat econòmica i 
perllongades en el temps. A més, l’elevat pes del turisme a 
Espanya (12,4% del PIB el 2019) ha actuat d’amplificador 
del xoc negatiu originat per la Covid-19. Finalment, els ajuts 
econòmics per esmorteir l’impacte de la pandèmia pro-
vinents de l’Estat han estat inferiors en comparació amb les 
principals economies europees, especialment en el cas dels 
ajuts directes al teixit empresarial.

Economia catalana

•  En el conjunt de l’any, el PIB a Catalunya ha caigut un 11,5% 
el 2020 segons l’Idescat, molt lluny del creixement positiu de 
l’1,9% registrat l’any anterior. Aquesta contracció del PIB s’ha 
produït degut a les aportacions negatives tant de la demanda 
interna (-8,2 p.p.) com de la demanda externa (-3,3 p.p.). El 
component que explica  la meitat de la caiguda del PIB ha 
estat el consum de les llars degut a la pròpia naturalesa de la 
Covid-19. En particular, els tancaments administratius van 
impedir als consumidors realitzar part de la seva despesa 
habitual, disparant l’estalvi forçós especialment durant el se-
gon trimestre de 2020. La inversió també ha tingut un com-
portament molt negatiu el 2020, amb una variació del -13,6%. 
En canvi, el consum públic s’ha incrementat un 5,1% per la 
despesa sanitària i les mesures extraordinàries presses per 
pal·liar els efectes de la Covid-19. Finalment, el saldo amb 
l’estranger ha tingut una aportació negativa al creixement 
degut essencialment a la caiguda del nombre de turistes es-
trangers (-82,2% respecte al 2019). 

 •  En referència als sectors econòmics, els serveis és el que 
explica en major mesura la contracció econòmica del 2020 
degut al seu elevat pes relatiu i a la important davallada que ha 
patit (-11,7% del VAB respecte al 2019). Tot i així, cal destacar 
que l’impacte de la pandèmia ha estat molt més intens al co-
merç, el transport i l’hostaleria (-25,2% interanual) en compa-
ració amb l’administració pública, la sanitat, l’educació i els 
serveis socials, que han crescut un 3,0%. La indústria ha 
caigut menys que els serveis, un 9,0% el 2020, degut a la 
menor incidència de les mesures restrictives sobre l’activitat 
en aquest sector. Finalment, a l’agricultura el retrocés del VAB 
ha estat només del 2,6%. El principal motiu és que el sector 
no s’ha vist especialment afectat per les limitacions a l’activi-
tat econòmica, atès que ha compensat part de la caiguda de 
la facturació provinent de la restauració amb un increment de 
la despesa de les llars. 

•  L’economia catalana ha finalitzat l’any 2020 amb un saldo 

exterior positiu amb l’estranger d’11.748 M€, que sumat al 
saldo positiu amb la resta d’Espanya (15.718 M€), dona un 
saldo exterior total favorable de 27.466 M€, el 12,3% del PIB. 
Tot i així, la Covid-19 ha reduït substancialment el saldo exte-

 La Memòria en síntesi
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rior de Catalunya respecte al 2019, amb un descens inte-
ranual del 19,5%. Cal destacar, però, que Catalunya continua 
sent la comunitat autònoma líder quant a fluxos de béns amb 
l’exterior, ja que les seves exportacions representen el 25,4% 
de les estatals i les importacions el 27,7%.

•  Pel que fa als fluxos d’inversió, segons el Ministeri d’Econo-
mia i Competitivitat, el 2020 ha tancat de manera provisional 
amb un descens de la inversió estrangera a Catalunya del 
-22,8%, situant-se en 2.965 milions d’euros. Pel que fa al pes 
de Catalunya en el total de la inversió estrangera, aquest any 
ha estat del 12,5%, inferior al 16,0% del 2019. Per contra, la 
inversió de Catalunya a l’estranger ha crescut amb força, 
passant de 1.330 milions d’euros el 2019 als 3.562 milions el 
2020, el que implica un increment del 167,8% interanual. No 
obstant això, cal puntualitzar que l’any 2019 la inversió cata-
lana a l’estranger va caure de forma excepcional (-77,3%), fet 
que explica una part important de l’efecte rebot del 2020. 

•  La Covid-19 ha tingut un impacte important sobre el mercat 
laboral, força més intens del que apunten els indicadors 
convencionals de seguiment. En particular, el nombre d’as-
salariats “efectius” (assalariats menys treballadors en 
ERTO) a Catalunya va patir una contracció del 14,8% res-
pecte a la mitjana d’assalariats del 2019. Pel que fa a l’ocu-
pació (sense tenir en compte l’efecte distorsionador dels 
ERTO), el descens ha estat del 3,0% en mitjana anual l’any 
2020, el que equival a uns 104.900 ocupats menys que un 
any enrere. En xifres absolutes, l’ocupació ha assolit la xifra 
de 3.335,8 milers de persones en mitjana el 2020. Les da-
des d’afiliacions a la Seguretat Social confirmen aquesta 
tendència negativa en l’ocupació, atès que a Catalunya s’ha 
comptabilitzat una disminució del 2,6% el 2020. 

•  La població aturada a Catalunya es va situar en 482.300 
persones de mitjana el 2020, un 13,1% superior a la xifra de 
2019. Aquest repunt dels aturats, de 55.900 més respecte a 
l’any anterior, ha estat molt més moderat al que hauríem ob-
servat en cas que no s’haguessin flexibilitzat el criteris d’apro-
vació dels ERTO. Per sexe, el repunt del nombre d’aturats ha 
estat significativament superior en el cas de les dones, amb 
un increment del 15,0% enfront a l’11,2% dels homes. La 
taxa d’atur també ha augmentat de forma significativa, pas-
sant de l’11,0% el 2019 al 12,6% el 2020.

•  La inflació ha estat del -0,4% en mitjana el 2020, un canvi 
significatiu en comparació amb l’augment moderat de la 
inflació del 2019 (0,9%). Aquest descens s’explica, en gran 

part, per una contribució negativa del component energè-
tic, atès que el preu del petroli va assolir mínims històrics 
durant el segon trimestre de 2020. En aquest sentit, cal 
destacar que la inflació subjacent (que exclou els compo-
nents d’energia i aliments sense elaborar) a Catalunya s’ha 
situat en el 0,7% el 2020, només quatre dècimes menys 
que l’any anterior.

•  El cost laboral per hora efectiva (descomptant les hores 
no treballades pels ocupats en ERTO) a Catalunya ha assolit 
els 23,5 euros el 2020, el que suposa un increment del 6,1% 
respecte al 2019. Aquest fort repunt s’explica essencialment 
perquè els sectors econòmics menys productius han aplicat 
els ERTO en major intensitat en comparació amb els que 
tenen una productivitat elevada, fet que ha provocat que el 
pes relatiu de les hores treballades efectives dels sectors 
amb nivells salarials superiors hagi augmentat.

•  Pel que fa als ingressos impositius, l’administració tributà-
ria estatal ha recaptat 37.953 M€ (el 19,6% de la recaptació 
del conjunt estatal territorialitzable) a les administracions 
d’hisenda radicades a Catalunya, un 11,9% menys que l’any 
anterior. En comparació amb la recaptació a la resta de de-
legacions estatals, la caiguda ha estat més pronunciada a 
Catalunya (-8% a la resta de delegacions). Això és degut, 
d’una banda, a que la recaptació d’impostos directes ha 
retrocedit un 9,7% respecte l’any anterior, més del que ho ha 
fet al conjunt de delegacions territorials de l’Estat (-6,3%). I, 
d’altra banda, a que el descens de la recaptació en el capítol 
dels impostos indirectes ha estat del 14,2% a Catalunya i de 
l’11,5% al conjunt delegacions territorials. En relació amb els 
tributs propis i cedits totalment a la Generalitat de Catalunya, 
la recaptació ha estat de 3.277 milions d’euros el 2020, un 
10,5% menys que l’any anterior. D’aquests, la part principal 
són els tributs cedits, que representen el 96% de la recapta-
ció total i han experimentat un descens de l’11,5%, mentre 
que els tributs propis representen el 4% restant i han regis-
trat un creixement del 16,5% el 2020 fins als gairebé 137 
milions d’euros. Aquest augment ve explicat sobretot pel 
nou impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient, que ha entrat en vigor el 2020 i ha recaptat durant 
aquest any 52,5 milions d’euros, convertint-se així en l’im-
post propi més important en termes monetaris.

•  Les finances catalanes han tancat el 2020 amb un dèficit 
públic de 755 milions d’euros, un 43% inferior als 1.329 
milions d’euros de 2019. En percentatge del PIB, el dèficit 
ha passat del 0,56% el 2019 al 0,35% el 2020, la xifra més 
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baixa des de 2007 malgrat la pandèmia i la caiguda històri-
ca del PIB. Això es deu fonamentalment al fort increment 
dels ingressos degut a tres factors: els fons extraordinaris 
rebuts de l’Estat per cobrir les despeses sanitàries, la liqui-
dació del sistema de finançament autonòmic, i les bestretes 
que es van calcular sota un supòsit de creixement econò-
mic que no es va revisar quan va arribar la pandèmia. En 
canvi, els altres ingressos impositius sí que han rebut l’im-
pacte de la Covid-19, tal com ja s’ha comentat. La reducció 
del dèficit i els baixos tipus d’interès han permès que el 
deute públic de la Generalitat hagi augmentat només un 
0,1%, fins als 79.119 milions d’euros a finals de 2020. Tot i 
això, en percentatge del PIB ha augmentat en gairebé qua-
tre punts fins al 37,1% enfront al 33,4% de l’any 2019 degut 
a la forta caiguda de l’activitat econòmica. En comparació 
amb la resta de comunitats autònomes, Catalunya continua 
sent la capdavantera en volum de deute i la tercera en deu-
te en percentatge del PIB, només per darrere de la Comuni-
tat Valenciana (48,6%) i Castella la Manxa (39,7%).

Perspectives 2021 i 2022

•  Segons les darreres previsions elaborades conjuntament 
pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç 
de Barcelona i per AQR-Lab de la UB en el mes d’abril del 
2021, l’economia catalana registrarà una recuperació en 
dos anys, repartida a parts iguals entre el 2021 (creixement 
del 6,0%) i 2022 (6,0%), i no recuperarà el nivell de PIB pre-
vi a la pandèmia fins a finals de 2022. Aquestes previsions 
es recolzen en quatre supòsits importants: que el procés de 
vacunació avanci de forma ràpida, que no es produeixin 
noves restriccions a l’activitat econòmica, que el consum 
privat repunti amb força a partir de la segona meitat del 
2021 en part gràcies a l’estalvi forçós que han realitzat les 
famílies al llarg del 2020, i que els fons del Next Generation 
EU tinguin un impacte positiu sobre la inversió, que serà 
més important el 2022 que el 2021. En resum, el 2020 ha 
estat un dels anys més durs per a la societat i l’economia de 
les darreres dècades, però també pot suposar un punt d’in-
flexió en positiu. D’això en dependrà l’aprofitament adequat 
dels recursos del Next Generation EU i l’aprovació de refor-
mes estructurals de calat que permetin millorar la competi-
tivitat, la sostenibilitat i l’equitat de l’economia catalana.

Empresa catalana 

•  El capítol dedicat a l’anàlisi economicofinancera del teixit 
empresarial mostra que el 2020 ha estat un any força nega-

tiu per a les empreses catalanes (en activitat, beneficis i ren-
dibilitat), en línia amb el conjunt d’indicadors econòmics, i 
que trenca amb la tendència positiva que s’havia iniciat el 
2014. El 2020, la rendibilitat del patrimoni net (rendibilitat fi-
nancera) s’ha reduït al 8,7%, malgrat encara estar en nivells 
satisfactoris especialment si es consideren els efectes nega-
tius de la pandèmia. Entre les causes d’aquesta reducció cal 
destacar la disminució de les vendes i del marges, així com la 
menor rotació dels actius. Tot i això, el bon nivell de rendibili-
tat es degut al favorable rendiment dels actius i també al pa-
lanquejament financer que segueix tenint un valor positiu. El 
fet que el palanquejament financer sigui positiu vol dir que 
l’impacte del deute eleva la rendibilitat del patrimoni. Aquesta 
circumstància es produeix quan el rendiment dels actius és 
superior al cost de l’endeutament. Per tant, el palanqueja-
ment financer ha contribuït favorablement a la rendibilitat, ja 
que el deute és rendible perquè el seu cost és inferior al ren-
diment dels actius. Si es comparen les empreses catalanes 
amb les de la resta d’Espanya es pot comprovar que les se-
gones estan més capitalitzades, però han obtingut menys 
rendibilitat el 2020, com ja havia succeït en els anys anteriors. 
Entre els factors diferencials que expliquen la major rendibili-
tat de les empreses catalanes estarien la millor evolució de 
les dades d’activitat, valor afegit, palanquejament, resultats 
excepcionals i rendiment dels actius. En canvi, la productivi-
tat, les despeses financeres i les amortitzacions i les provisi-
ons han evolucionat pitjor a Catalunya. De tota manera 
aquests resultats s’han de prendre amb molta prevenció atès 
la baixa representativitat de la mostra trimestral referida al 
2020 on les grans empreses tenen un pes important. A més, 
aquest any el capítol incorpora una anàlisi monogràfica dels 
resultats economicofinancers de l’empresa catalana durant 
la dècada de 2010-2019 a partir de les dades de la Central 
de Balanços Integrada facilitades pel Banc d’Espanya. 

Anàlisi territorial 

•  Girona ha estat la demarcació que ha registrat una major 
caiguda relativa de l’activitat econòmica el 2020. Segons el 
BdE, la contracció ha estat del 14,2%, 2,7 punts per sobre 
de la del conjunt de Catalunya. Aquest major retrocés s’expli-
ca per la importància del sector turístic en l’economia, molt 
dependent de la demanda estrangera. Això també s’observa 
en la marxa dels negocis per sectors, en què, tot i que les 
xifres són molt negatives i inèdites a tots els casos, el comerç 
i la resta de serveis, excloent l’hostaleria, presenten els pitjors 
saldos el 2020. Per acabar de complementar aquests resul-
tats, segons dades de l’INE, la caiguda dels viatgers resi-
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dents a hotels ha estat del 64%. A més, els establiments 
hotelers oberts s’han reduït dràsticament, igual que el nom-
bre de places i el personal ocupat. Altres indicadors de de-
manda interna han evolucionat en una línia similar, per exem-
ple, amb caigudes anuals superiors al 20% al sector 
automobilístic (matriculacions) i immobiliari (compravendes). 
En relació amb el comerç exterior de béns, aquesta demar-
cació és, amb Lleida, l’única que ha mantingut les exportaci-
ons el 2020 (0,4% anual) gràcies a la importància del sector 
càrnic. Tanmateix, la greu afectació sobre la demanda interna 
ha reduït les importacions un 7,4%. Aquestes variacions han 
permès mantenir un saldo comercial amb l’estranger positiu. 
A més, les limitacions a l’activitat han afectat significativa-
ment el teixit empresarial i el mercat de treball. El nombre 
d’empreses s’ha reduït un 6,7% el 2020 amb quasi 2.000 
empreses menys. La indústria i els serveis són els principals 
sectors que han contribuït a aquesta reducció global. El des-
cens de l’afiliació total ha estat del 2,5%, mig punt per sobre 
de la mitjana catalana, però aquesta xifra no inclou els treba-
lladors en ERTO ni autònoms en suspensió d’activitat. En cas 
de descomptar els afiliats en ERTO del total, la caiguda anual 
dels assalariats hagués estat superior al 10%. Per comar-
ques, l’ocupació ha caigut a totes elles. Al Gironès els afiliats 
disminueixen un 1,4% i a la Selva, un -2,7%.

Monogràfic: “Impacte de la Covid-19 sobre l’economia, 
l’empresa i la societat” 

•  El tema monogràfic de la Memòria d’enguany tracta des 
d’una perspectiva holística l’impacte de la Covid-19 un any 
després de la seva eclosió. Amb aquest motiu s’incorporen 
nou articles d’experts que, d’una banda, aporten la seva vi-
sió de com ha afectat la pandèmia a àmbits socials com el 
sanitari, el benestar o la forma de treballar, i, d’altra banda, 
ajuden a aprofundir en àmbits temàtics clau com són les 
empreses, el turisme o la revolució tecnològica actual. L’ob-
jectiu és complementar l’anàlisi dels principals indicadors de 
caire econòmic que es fa al llarg dels capítols previs per tal 
de proporcionar al lector una visió àmplia dels efectes d’una 
crisi que ha trastocat en tots els aspectes i a tots nivells el 
nostre dia a dia tal com el coneixíem.

•  L’article monogràfic “Efectes de la pandèmia sobre el 
teixit empresarial. Una anàlisi per demarcacions, sec-
tors i dimensió” aprofundeix en l’impacte sense prece-
dents en la sèrie històrica que ha tingut la Covid-19 sobre les 
empreses catalanes des d’una perspectiva inèdita fins ara. A 
partir de les dades de comptes de cotització, terme equipa-
rable al d’empreses, l’estudi combina la vessant sectorial 
amb la de dimensió per identificar els efectes desiguals entre 
les petites, mitjanes i grans empreses, alhora que entre les 
diferents activitats econòmiques que desenvolupen, atès 
que les restriccions que han servit per frenar la crisi sanitària 
han tingut aplicacions i conseqüències divergents segons 
els subsectors. Aquesta anàlisis posa de manifest l’elevat 
impacte de l’embat de la primera onada amb la pèrdua de 
pràcticament 22.000 empreses entre el febrer i el març del 
2020 va ser molt significatiu sobre les microempreses dedi-
cades a les indústries manufactureres, el comerç, l’hosta-
leria i la construcció. Igualment, un any després, s’observa 
com ha estat aquest darrer sector el que s’ha recuperat més 
ràpidament i de manera transversal, mentre que el ritme de 
la resta està sent més gradual. Un cop vistes les conseqüèn-
cies a curt termini per al conjunt de Catalunya, les dades 
permeten fer una comparativa entre la crisi actual i la reces-
sió economicofinancera del 2008. La naturalesa exògena i 
abrupta d’aquesta primera envers les causes endògenes i 
estructurals de l’anterior, dona lloc a una evolució molt dife-
rent, marcada pels rebots en aquesta crisi a mesura que 
s’han reduït les restriccions, en contraposició a la progressió 
més lenta en l’anterior.

  A l’anàlisi anterior se li suma la perspectiva territorial amb 
dades per a les quatre demarcacions catalanes. En aquest 
sentit la composició estructural de l’economia de cada terri-
tori ha determinat la profunditat dels efectes, amb una major 
exposició d’aquells més dependents del turisme estranger i 
amb un major pes de micro i petites empreses. La possibili-
tat d’accedir a les línies de l’ICO per disposar de liquiditat i 
recórrer als ERTO per mantenir la plantilla (i les rendes dels 
treballadors), han estat mesures clau per limitar l’impacte de 
la pandèmia sobre el teixit empresarial.
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Girona i comarques
Anàlisi de la demarcació

La demarcació de Girona és la que compta amb menys su-
perfície de totes les demarcacions catalanes (5.905 km2), 
tanmateix és la tercera en termes població, i la segona en 
nombre d’empreses i ocupats, amb pesos propers al 10% 
en tots tres casos. 

El 2020, la població ha augmentat un 1,4% fins a les 781.788 
persones registrades en el cens a la província a 1 de gener, 
un increment idèntic al registrat pel conjunt de Catalunya. 
L’augment per trams d’edat s’ha donat entre els que tenen 
de 15 a 64 anys (1,6%) i els majors de 64 anys (2,2%), men-
tre que la població més jove s’ha reduït lleugerament en un 
0,4%. L’envelliment gradual de la població s’ha traduït en un 
increment de l’índex d’envelliment –rati entre el tram de po-
blació més jove i la més gran– en 3 punts percentuals (p.p.) 
fins a 113%. Aquestes variacions dels grups d’edat han do-
nat lloc a una lleugera disminució de la taxa de dependència 
(proporció de menors de 15 anys i majors de 65 anys sobre 
la població en edat de treballar) per segon any consecutiu, 
que s’ha situat en el 51,1%. Segons la nacionalitat dels resi-
dents, la població espanyola s’ha mantingut força estable 
amb un augment de només el 0,4%, mentre que l’estrangera 
ha augmentat un 5,3% fins a superar les 160.000 persones. 
El percentatge de població estrangera sobre el total continua 
augmentat i ja se situa en un 20,5% (el màxim es va assolir el 
2010, amb un 21,5%). Girona és la demarcació amb la taxa 
de població estrangera més alta a Catalunya. Ara bé, aquest 
augment de la taxa d’estrangeria es deu a la immigració ex-

tracomunitària, atès que la taxa d’estrangeria de fora de la 
UE ha augmentat del 14,5% el 2019 al 15,3% el 2020.

La crisi de la Covid-19 sobre l’activitat econòmica ha estat 
molt important a la demarcació de Girona. De fet, les caigudes 
més pronunciades del PIB el 2020 s’han concentrat en els ter-
ritoris ubicats a l’arc mediterrani i a les Canàries. Segons les 
estimacions de PIB publicades pel Banc d’Espanya1 a partir 
de les dades d’afiliats per sectors i persones en ERTO, el Pro-
ducte interior brut (PIB) de la província de Girona ha disminu-
ït un 14,2% el 2020. L’economia gironina s’ha comportat pitjor 
que la mitjana del territori català (-11,5% segons estimacions 
d’Idescat) i presenta el major retrocés de les quatre demarca-
cions catalanes (gràfic 4.10). La causa que explica aquesta 
major caiguda de l’activitat és la importància del sector turístic 
en l’economia gironina, molt vinculada a la demanda estran-
gera, un sector que ha patit durament les conseqüències de 
les restriccions a la mobilitat per contenir la pandèmia. Pel 
contrari, la demarcació de Lleida és la que ha registrat un me-
nor retrocés del PIB aquest any (-8%) per la menor dependèn-
cia del turisme i el major pes del sector agroalimentari.

Pel que fa a la marxa dels negocis, segons l’Enquesta de 
clima empresarial, el 2020 ha estat un any de xifres molt ne-
gatives a tots els sectors, però molt especialment al comerç 
(gràfic 4.11). Cal dir que aquesta enquesta no cobreix el sec-
tor de l’hostaleria que és el més afectat per la crisi de la Co-
vid-19. El saldo –resultat de la diferència entre els percentat-

Gràfic 4.10
Valor Afegit Brut (VAB) 

(Taxa de variació interanual a preus constants, en %)

Demarcació de Girona Catalunya

2016 2017 2018 2020(e)2019

(e) estimacions del PIB del Banc d’Espanya per a la província i Idescat per a Catalunya
Font: Anuari Econòmic Comarcal BBVA, Banc d’Espanya i Idescat
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Gràfic 4.11
Marxa dels negocis per sectors a Girona 

(Saldos de respostes: diferència entre percentatges de resposta 
“a l’alça” i “a la baixa”)
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1 Banc d’Espanya. Artículo analítico. Boletín Económico 1/2021 “La evolu-
ción de la actividad en las províncias españolas a lo largo de 2020 y sus de-
terminantes”.
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ges de respostes d’evolució a l’alça i a la baixa– supera el 
-35% en el cas de la indústria i la construcció (que són els 
sectors que abans s’han començat a recuperar), i arriba al 
-41% a la resta de serveis i al -50% en el sector del comerç. 
Són valors inèdits en la sèrie històrica. La principal diferència 
quan es comparen aquests resultats amb els obtinguts a la 
resta de demarcacions catalanes s’observa en l’evolució del 
sector comercial, que registra un retrocés molt més intens a 
Girona degut a la major dependència d’aquest respecte del 
turisme estranger i del visitant de segona residència que 
tampoc ha pogut desplaçar-se per les restriccions de mobi-
litat. Per contra, l’evolució del sector de la construcció ha 
estat una mica menys negativa que al conjunt de Catalunya. 
De fet, si s’analitzen les dades d’habitatges iniciats, aquests 
han disminuït un 22,5% fins als 1.185 habitatges el 2020, 
però encara es considera una dada positiva quan es compa-
ra amb la sèrie històrica de la darrera dècada.

Un sector clau per entendre l’evolució de l’activitat econòmi-
ca a Girona aquest any, i que complementa els resultats sec-
torials de la marxa dels negocis, és precisament el sector 
turístic. Segons les dades de l’Enquesta d’ocupació hotele-
ra 2020 que proporciona l’INE (gràfic 4.12), la demarcació de 
Girona ha registrat un descens del nombre de viatgers allot-
jats a hotels del 64%, passant dels poc més de 4 milions as-
solits el 2019 (màxim històric des de l’inici de la recuperació 
econòmica) a situar-se per sota d’1,5 milions. En termes de 
pernoctacions, s’ha passat de les 12,4 milions el 2019 a 3,4 
milions el 2020. Segons la procedència dels viatgers, la cai-
guda ha estat força més intensa entre els estrangers (468.049 
viatgers, un -80% respecte al 2019), que entre els nacionals 
(998.523, un -42%). De les xifres totals, els residents estran-

gers han suposat el 32% dels viatgers, quan anys anteriors 
el percentatge era al voltant del 57%. Respecte a l’estada 
mitjana, aquesta s’ha situat en 2,3 dies. Quant a l’oferta, el 
nombre d’establiments hotelers oberts ha disminuït dràstica-
ment aquest any, passant de 594 el 2019 a només 341 el 
2020, i el nombre de places s’ha reduït a la meitat (fins a les 
25.828). En el grau d’ocupació per places, les diferències 
entre places totals i de cap de setmana són significatives, del 
34,5% en el primer cas (55,8% el 2019) i 43,9% en el segon 
(65,1% el 2019). Finalment, pel que fa al personal contractat 
en el sector hoteler, aquest ha disminuït un 60,5%, de les 
pràcticament 7.000 persones ocupades de mitjana el 2019 a 
una mica més de 2.700 el 2020. 

Si l’anàlisi es fa per marques turístiques, a la demarcació 
de Girona s’inclourien la marca Costa Brava2, majoritària-
ment, i la de Pirineus (amb només tres comarques). La Cos-
ta Brava és la segona marca turística de Catalunya –per dar-
rere de Barcelona– en volum de viatgers a establiments 
hotelers amb 1.269.900 persones el 2020 (un -65,4% res-
pecte al 2019 i el 22% del total català). En pernoctacions, la 
Costa Brava també se situa segona i el descens ha estat fins 
i tot més intens que el del nombre de viatgers: del -74,8% 
fins a situar-se per sota de les 3 milions enfront de les 11,7 
milions de 2019. En mitjana, l’ocupació a establiments ha 
estat del 37,9% (64,3% el 2019). En relació amb els resul-
tats per a la marca Pirineus, aquesta marca turística con-
centra un volum de viatgers i pernoctacions sobre el total a 

Gràfic 4.12
Viatgers i personal ocupat a hotels a la demarcació de Girona  

(Nombre)

Font: INE
* Les dades del darrer any són provisionals.
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2 La marca turística Costa Brava inclou totes les comarques gironines amb 
excepció de la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya, que s’enquadren a la mar-
ca turística Pirineus
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una caiguda interanual del 9,5% el 2020 amb 255 empreses 
menys fins a un total de 2.443. Aquest sector concentrava el 
9,4% de les empreses gironines el 2019, tanmateix ha supo-
sat el 13,2% de la caiguda global el darrer any. En segon lloc, 
la reducció als serveis –sector amb el 76% de les empreses– 
ha estat del 7% (-1.533 empreses) i ha suposat quasi el 80% 
de la pèrdua total d’empreses a la demarcació. Una reducció 
del teixit empresarial vinculada a la caiguda de l’activitat per 
les restriccions imposades en el sector de l’hostaleria, co-
merç, activitats recreatives i esportives, principalment.  En 
tercer lloc, el nombre de comptes agrícoles, amb un pes molt 
reduït al territori, cau un 6,1%, i en darrer lloc, la construcció 
registra el menor impacte: -3,2% fins als poc més de 3.500 
comptes i una contribució a la reducció força per sota del 
seu pes sobre el total de l’economia gironina (6% en front del 
13%). També cal destacar que durant el 2020 el nombre 
d’empreses en concurs de creditors no ha augmentat per la 
moratòria impulsada des del Govern fins a finals del 2021, 
però es preveu que ho faci a partir del 2022 quan es vagin 
retirant les mesures de suport (ICO, ERTO i ajuts directes).

Altres indicadors de demanda interna que ajuden a comple-
tar l’anàlisi a nivell provincial són les matriculacions de ve-
hicles i la compravenda d’immobles. En el primer cas, 
l’evolució ha estat negativa el 2020 amb un descens de les 
matriculacions del 23,7%: 5.784 matriculacions menys fins a 
les 18.586, la xifra més baixa des de 2014. Aquesta reducció 
respon a diferents motius. Per una banda, a la crisi pandèmi-
ca, que ha reduït el nivell de consum de bens duradors tot i 
el programa d’ajudes a la compra de vehicles aprovat el 
2020; i, per altra banda, al canvi de model del sector auto-
mobilístic que s’està produint a nivell mundial com a resultat 

Catalunya força inferior en comparació amb l’anterior, del 
8% i 7%, respectivament. El 2020, el nombre de viatgers 
allotjats en hotels ha caigut un 42,4% fins a les 443.000 per-
sones (enfront de les 769.000 de 2019), tot i ser la menor 
caiguda relativa de totes les marques turístiques juntament 
amb la de la Val d’Aran. Això s’explica perquè els mesos de 
gener i febrer són temporada alta d’esquí i l’activitat turística 
es va poder realitzar amb força normalitat abans que escla-
tés la pandèmia de la Covid-19 a mitjans de març. El grau 
d’ocupació s’ha mantingut en nivells baixos, el 32%, com 
l’any anterior, degut a que aquesta marca turística mostra 
una elevada estacionalitat i és altament depenent també de 
les condicions meteorològiques per practicar esports d’hi-
vern. En aquest sentit, l’Agència Catalana de Turisme ha re-
novat el Programa Pirineus per al 2020 amb l’objectiu de 
consolidar el turisme de les 10 comarques del Pirineu català 
i el territori de la Val d’Aran en els mercats emissors de pro-
ximitat mitjançant una promoció específica per desestacio-
nalitzar la demanda. 

En paral·lel a aquest clima econòmic desfavorable a la majo-
ria de sectors, el teixit empresarial ha rebut fortament l’im-
pacte de la crisi de la Covid-19. Segons les dades de comp-
tes de cotització que proporciona la Seguretat Social, 
aquests s’han reduït un 6,7% al llarg de l’any fins a un total 
de 26.635 comptes (tots amb assalariats), caiguda que  
és lleugerament inferior a la de la mitjana catalana (-7,9%) 
(gràfic 4.13). La província de Girona concentra l’11% dels 
comptes de cotització de Catalunya. Per grans sectors eco-
nòmics, l’evolució el 2020 mostra reduccions generalitza-
des, però de magnituds diferents segons l’activitat. En ter-
mes relatius, la indústria ha registrat el major descens amb 

Gràfic 4.13
Comptes de cotització* amb assalariats a la demarcació de Girona 

(Nombre i pes sobre el total Catalunya, en %)
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*Règim General i Mineria i carbó. Dades a 31 de desembre
Font: Seguretat Social
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increment molt significatiu de les vendes extracomunitàries: 
un 18,3% fins a arribar a superar els 2.000 milions d’euros 
(322 milions més que el 2019), fet que ha permès compensar 
el descens de les vendes destinades al mercat comunitari 
(-7,5%). D’aquesta manera s’ha aconseguit que el mercat 
extracomunitari representi ja el 36% del total exportat per la 
província, el percentatge més elevat de la sèrie històrica. 
L’evolució positiva registrada el 2020 també ha permès a la 
demarcació guanyar pes sobre el total català en termes d’ex-
portacions fora de la UE: del 6,8% el 2019 al 8,8% el 2020. 
Si se centra l’atenció en els deu principals sectors exporta-
dors, hi ha només tres que registren variacions positives, 
però un d’aquests és el sector càrnic que és la principal ac-
tivitat exportadora a la demarcació amb un pes del 36% so-
bre les exportacions totals. Concretament, les exportacions 
de carn han registrat un increment anual relatiu del 8,5% i en 
termes absoluts de més de 166 milions d’euros, fins a més 
de 2.103 milions. Els altres dos sectors que han augmentat 
les exportacions són el sucre, cafè i cacau (3,5%) i automò-
bils i motos (17,4%). Per contra, han disminuït les vendes a 
l’exterior del sector químic (-1,5%), el segon més important 
en volum d’exportació, i també de maquinària (-6,3%) i d’al-
tres semimanufactures (-4,6%), entre d’altres (gràfic 4.15).

El nombre d’empreses exportadores també ha augmentat 
durant el 2020 en 79 empreses més fins a les 3.863. Tanma-
teix, la quantitat d’empreses exportadores regulars (aquelles 
que han exportat de manera continuada com a mínim quatre 
anys seguits) s’ha reduït en 26 fins a les 1.203 empreses gi-
ronines. Sobre el total d’empreses que han exportat el 2020, 
les regulars tenen un pes del 31%, lleugerament per sobre 
del 34% que es registra en mitjana a Catalunya. Segons el 

de la transició del cap al vehicle elèctric i de baixes emissi-
ons. Cal assenyalar que, en comparació amb la mitjana cata-
lana (-30,1%), el descens ha estat menys important a Girona. 
En el segon cas, les compravendes immobiliàries és un indi-
cador de demanda, que també ha caigut significativament 
degut a la crisi de la Covid-19, si bé no tant com a altres ter-
ritoris. El nombre de compravendes del sector immobiliari 
s’han reduït un 21,8% fins a les 32.315 transaccions. Tot i 
que el descens continua sent una dada anual comparable a 
la registrada en el període de 2013 a 2016. El 13,6% del total 
de transaccions al Principat es van registrar a la demarcació 
de Girona, segona en pes per darrere de Barcelona. 

En relació amb les xifres de comerç exterior, Girona i Lleida 
són les úniques demarcacions provincials que han registrat 
un increment de les exportacions en el conjunt de l’any 2020. 
Concretament, en el cas de Girona l’augment fou de només 
el 0,4% i en el cas de Lleida de l’1,4%. En ambdós casos, 
lluny de la caiguda registrada pel conjunt de Catalunya que 
ha estat del -10,3%. D’aquesta manera, Girona assoleix els 
5.804 milions d’euros d’exportació, xifra que suposa un nou 
rècord en la sèrie històrica. Quant a les importacions, la cai-
guda relativa ha estat molt pronunciada en línia amb la caigu-
da de la demanda interna, del -7,4% fins als 2.634 milions 
d’euros aquest darrer any –si bé lluny també de la caiguda 
registrada pel conjunt de Catalunya (-18,1%) (gràfic 4.14). 
Això fa que Girona mantingui, juntament amb Lleida, un sal-
do comercial positiu de 3.170 milions d’euros (el més elevat 
de la sèrie històrica disponible).  

Si es desagreguen les dades d’exportacions per destí, les 
bones dades relatives registrades el 2020 s’expliquen per un 

Gràfic 4.15
Principals sectors exportadors a la demarcació  

de Girona (Milions d’euros)
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Gràfic 4.14
Exportacions i importacions de béns a la demarcació  

de Girona (Taxa de variació interanual, a preus corrents, en %)
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volum monetari exportat, el nombre d’empreses exportado-
res regulars augmenta entre les que exporten menys de 
50.000 euros (1,5%, fins a les 402 empreses) i les que expor-
ten de 500.000 euros a 5 milions (2,1%, amb 388 empreses). 
Per contra, les que exporten entre 50.000 i 500.000 euros i 
les que exporten més de 5 milions minven un 9,4% i 7%, res-
pectivament. Les variacions registrades poden respondre a 
diversos fenòmens, des d’empreses que han disminuït en 
volum exportador (seria el cas de les de l’últim tram, per 
exemple), d’altres que han canviat de tram perquè han redu-
ït/ampliat la quantitat monetària exportada, o empreses que 
ja no s’inclouen a la categoria d’exportadores regulars per-
què han cessat l’activitat.

Respecte a les importacions, com s’ha avançat, el 2020 
aquestes han disminuït però per sota de la mitjana catalana 
(-7,4% enfront al -18,1%), fet que podria estar reflectint un 
menor impacte de la crisi en el consum o en les exportaci-
ons gironines que també són demandants d’importacions. 
En funció de l’origen de les compres estrangeres, s’obser-
va com en termes relatius les extracomunitàries han dismi-
nuït un 5,7% (fins als 598 milions) i les comunitàries un 
7,9% (situant-se en 2.036 milions). Com es pot veure, les 
segones representen el 77% del total. Tot i ser majoritàries, 
de manera molt gradual les importacions comunitàries han 
reduït el seu pes relatiu des del màxim assolit el 2012 (84%). 
Si es limita l’anàlisi a les deu principals activitats importado-
res, aquest darrer any la majoria d’activitats han disminuït el 
seu volum monetari, excepte el sector químic (6,2%), el de 

maquinària especialitzada (4,8%) i el de cereals (14,8%). El 
sector químic representa el 29% de les importacions, a for-
ça distància de la resta d’activitats on els pesos no superen 
el 8% –senyal de l’elevada diversificació de les importa- 
cions gironines. D’entre les restants set activitats que han 
registrat descensos, en valor absolut destaquen la disminu-
ció de les importacions de ferro i acer, matèries primeres 
animals i vegetals, carn, i tèxtils. Tanmateix, juntament amb 
el químic, els principals sectors importadors són les altres 
semimanufactures i la maquinària destinada a altres indús-
tries. 

El darrer bloc de l’anàlisi econòmica és el relatiu al mercat 
laboral. Les dades d’afiliació a la Seguretat Social mos-
tren un descens del 2,5% de l’ocupació entre el 31 de de-
sembre de 2019 i el de 2020 (300.306 afiliacions a finals de 
2020). Tanmateix, cal aclarir que aquestes dades no con-
templen les persones que estan en ERTO i que, malgrat no 
estar actives laboralment, sí que mantenen la condició 
d’afiliat a la Seguretat Social. Segons el tipus de règim 
d’afiliació s’observa una  evolució oposada. D’una banda, 
els assalariats (règim general) han disminuït un 3,1% fins a 
les 240.283 persones afiliades i, d’altra banda, el nombre 
d’autònoms (règim especial) s’ha mantingut estable entorn 
a les 60.000 persones.

Si es tenen en compte els treballadors en ERTO per tal d’in-
corporar els efectes de la Covid-19 sobre el mercat de tre-
ball, el gràfic 4.16 mostra l’evolució dels treballadors en 

Gràfic 4.16
Treballadors en ERTO i assalariats efectius** a la demarcació de Girona

(Nombre i taxa de variació interanual, en %)
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ERTO i de l’afiliació efectiva, és a dir, afiliacions al règim ge-
neral i de la mineria del carbó menys treballadors en ERTO 
des del gener del 2020 a la demarcació de Girona. A l’abril 
del 2020 es van registrar quasi 66.000 persones en ERTO, el 
9,7% del total de Catalunya (lleugerament per sobre del seu 
pes en afiliacions totals). Això va suposar una caiguda del 
32,1% de l’afiliació efectiva el mateix mes. Al llarg dels me-
sos posteriors al confinament, el volum d’ERTOs es va reduir 
gradualment fins a assolit el nivell mínim a l’octubre amb poc 
més de 9.000 persones. Igualment, les caigudes de l’afiliació 
efectiva es van moderar gradualment fins a l’arribada de la 
segona onada de la Covid-19. De fet, no ha estat fins als me-
sos del març i abril del 2021 que es comença a observar un 
inici de recuperació del mercat de treball gràcies a la vacuna-
ció, la reducció de restriccions i la Setmana Santa. 

Per branca d’activitat econòmica, tots els grans sectors eco-
nòmics mostren reduccions de les afiliacions segons règim 
general i règim especial d’autònoms el 2020 (gràfics 4.17 i 
4.18), tot i que molt moderades a l’agricultura, indústria i 
construcció, i força més intensa en el cas dels serveis. En 
aquest darrer sector, les afiliacions han caigut un 3,3% amb 
7.312 llocs de treball menys fins als poc més de 214.600 (el 
71,5% del total de la demarcació). Aquesta reducció ha estat 
més significativa que la del conjunt de Catalunya (-2,3%) pre-
cisament per aquesta major dependència de les activitats del 
sector serveis de la demanda del sector turístic. Aquest im-
pacte es veu clarament per subsectors, amb una pèrdua de 
més de 5.400 afiliacions a l’hostaleria (serveis de menjar i 
begudes i allotjament, conjuntament), un 69% de la reducció 
total neta. Per darrere, el comerç minorista perd unes 780 
afiliacions i les activitats esportives i d’entreteniment registra 

730 menys (un 10% dels llocs de treball perduts nets, res-
pectivament). Tot i aquest impacte tant negatiu, un de cada 
tres subsectors ha mantingut l’afiliació estable o l’ha aug-
mentat el 2020 a Girona. Encapçalen la llista l’administració 
pública (+857), les activitats sanitàries (+741) o l’assistència 
a establiments residencials (+201), activitats clau durant la 
crisis pandèmica. 

A la indústria, sector que concentra el 17,9% de l’afiliació a 
Girona, l’impacte de la Covid-19 ha estat força inferior en re-
lació amb el conjunt de Catalunya. Mentre que la demarcació 
registra una reducció del 0,6% (307 afiliacions menys fins a 
les poc més de 53.700), la reducció de la mitjana catalana ha 
estat de l’1,9%. D’un total de 34 subsectors, 18 s’han man-
tingut estables o han vist augmentada l’afiliació, mentre que 
a 16 ha disminuït. En aquest darrer grup, la fabricació de 
béns metàl·lics, la indústria tèxtil i la de la fusta perden més 
de 130 afiliacions cadascuna. A l’altre extrem, la indústria de 
l’alimentació i dels productes farmacèutics augmenten els 
llocs de treball en 322 i 164 afiliacions, respectivament, del 
2019 al 2020. 

En darrer lloc, el nombre d’afiliacions s’ha mantingut estable 
a la construcció passant de 27.325 a 27.319 del 2019 al 
2020, tendència força similar a la del conjunt de Catalunya 
(+0,3%). Un 9,1% dels llocs de treball a la demarcació es 
concentren en aquesta activitat. Tanmateix, per subsectors 
sí que s’identifica una tendència oposada amb una disminu-
ció de les persones afiliades a la construcció d’edificis i un 
increment a l’enginyeria civil i a activitats especialitzades. 
Quant a l’evolució a l’agricultura (amb un pes força reduït 
sobre el total), la caiguda de l’afiliació s’ha moderat fins al 

Gràfic 4.17
Afiliacions per sectors a la demarcació de Girona  

(Taxa de variació interanual, en %)
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Quadre 4.4  
Dades bàsiques de la demarcació de Girona

 Variació 2020–2019 (%, pp) Pes Dem./Catalunya (%)
 2017 2018 2019 2020 Demarcació Catalunya 2019 2020

DEMOGRAFIA 
Població Total 755.716 761.947 771.044 781.788 1,4 1,4 10,0 10,0
DDensitat (hab/km2) 128,0 129,0 130,6 132,4 1,4 1,4 - -
Població de menys de 15 anys 124.415 124.657 124.362 123.925 -0,4 -0,5 10,6 10,6
Població de 15 a 64 anys 499.073 502.379 509.258 517.423 1,6 1,7 10,1 10,1
Població de 65 anys i més 132.228 134.911 137.424 140.440 2,2 1,8 9,5 9,6
Índex de dependencia global 51,4 51,7 51,4 51,1 -0,3 -0,5 - -
Índex d’envelliment 106,3 108,2 110,5 113,3 2,3 2,9 - -
Nacionalitat espanyola 614.826 617.227 618.736 621.353 0,4 0,1 9,5 9,5
Nacionalitat estrangera 140.890 144.720 152.308 160.435 5,3 8,7 13,1 12,7
Taxa d’estrangeria total 18,6 19,0 19,8 20,5 0,8 1,1 - -
Taxa d’estrangeria extracomunitària 13,4 13,8 14,5 15,3 0,7 0,9 - -

ACTIVITAT ECONÒMICA
Comptes de cotització1 28.207 28.509 28.561 26.635 -6,7 -7,9 11,1 11,2
Nombre d’empreses2 62.036 62.984 63.357 64.413 1,7 1,6 10,2 10,2
Sense assalariats 33.517 33.636 34.289 35.207 2,7 2,2 9,6 9,6
Amb assalariats 28.519 29.348 29.068 29.206 0,5 0,8 11,1 11,1
 1 a 49 assalariats 28.127 28.952 28.642 28.754 0,4 0,7 11,2 11,1
 50 a 199 assalariats 320 325 347 367 5,8 4,4 8,5 8,6
 200 a 999 assalariats 66 65 73 76 4,1 6,7 6,7 6,5
 1.000 o més assalariats 6 6 6 9 50,0 -1,5 3,0 4,6
Empreses concursades 62 71 121 60 -50,4 -14,0 10,3 5,9
Compravendes immobiliàries 35.096 37.133 41.316 32.315 -21,8 -22,0 13,6 13,6
Matriculació de vehicles3 24.314 26.120 24.370 18.586 -23,7 -30,1 8,3 9,0
Viatgers allotjats en hotels3 3.734.876 3.925.418 4.023.738 1.466.572 -63,6 -72,1 19,4 25,4
Residents a Espanya 1.630.966 1.730.514 1.717.387 998.523 -41,9 -53,9 23,4 29,5
Residents a l’estranger 2.103.910 2.194.904 2.306.351 468.049 -79,7 -82,1 17,2 19,5

SECTOR EXTERIOR4        
Exportacions de béns (milions €) 5.233 5.262 5.785 5.804 0,4 -10,3 7,8 8,8
10 principals sectors:        
Carn 1.480 1.465 1.929 2.103 8,5 13,9 49,4 47,4
Prod. químics 995 943 969 954 -1,5 -2,8 4,9 4,9
Maq. esp. altres indústries 467 515 478 443 -6,3 -11,3 10,8 11,1
Altres semimanuf. 368 399 423 404 -4,6 -7,9 16,0 16,6
Sucre, cafè i cacau 318 312 294 304 3,5 0,7 38,3 39,5
Altres béns d’equip 311 313 286 282 -1,2 -8,9 4,7 5,1
Tèxtils i confecció 240 258 242 202 -16,5 -17,5 4,4 4,4
Preparats alimentaris 128 127 147 140 -5,1 -0,4 11,5 11,0
Automòb. i motos 84 89 89 104 17,4 -13,3 1,2 1,7
Altres manuf. de consum 92 94 100 93 -7,0 -16,8 5,3 6,0
Exportacions UE 3.777 3.824 4.018 3.714 -7,5 -10,6 8,4 8,7
Exportacions fora UE 1.456 1.438 1.767 2.089 18,3 -9,7 6,8 8,8
Importacions de béns (milions €) 2.614 2.757 2.855 2.634 -7,4 -18,1 3,1 3,5
10 principals sectors:        
Prod. químics 682 751 723 763 6,2 -4,3 3,4 3,8
Altres semimanuf. 196 221 231 215 -6,5 -15,5 9,6 10,6
Maq. esp. altres indústries 166 180 189 197 4,8 -16,1 3,6 4,5
Altres béns d’equip 137 158 172 162 -5,7 -10,3 2,3 2,4
Tèxtils i confecció 179 182 169 152 -9,7 -14,1 2,1 2,2
Carn 98 109 135 114 -15,3 -8,1 22,9 21,2
Mat. primeres animals i vegetals 91 103 118 90 -20,7 -10,9 15,4 13,2
Ferro i acer 123 123 126 78 -38,2 -25,2 7,7 6,3
Altres manuf. de consum 83 87 87 74 -14,1 -20,9 3,5 3,8
Cereals 80 67 59 70 14,8 -7,2 5,2 6,6
Importacions UE 2.093 2.202 2.219 2.036 -7,9 -16,8 4,5 4,9
Importacions fora UE 521 554 636 598 -5,7 -19,7 1,5 1,8
Nombre d’empreses exportadores  3.481 3.797 3.784 3.863 2,1 1,2 7,8 7,9
Nombre d’empreses exportadores regulars5 1.203 1.210 1.229 1.203 -2,1 -2,8 7,1 7,2
 Exporten menys de 50.000 € 397 407 396 402 1,5 -1,5 5,0 5,2
 Exporten de 50.000 a 500.000 € 249 247 276 250 -9,4 -4,6 6,9 6,5
 Exporten de 500.000 a 5 milions € 392 386 380 388 2,1 -2,5 9,9 10,4
 Exporten més de 5 milions € 147 151 158 147 -7,0 -5,8 9,8 9,7

MERCAT DE TREBALL
Afiliacions total règims1 291.361 300.411 307.962 300.306 -2,5 -2,0 9,2 9,2
Agricultura 4.639 4.639 4.634 4.606 -0,6 -0,5 14,4 14,4
Indústria 51.311 52.775 54.058 53.751 -0,6 -1,9 11,2 11,3
Construcció 25.374 26.903 27.325 27.316 0,0 0,3 13,4 13,3
Serveis 210.037 216.094 221.945 214.633 -3,3 -2,3 8,5 8,4
Assalariats 230.062 238.806 247.973 240.283 -3,1 -2,4 8,9 8,8
Autònoms 61.299 61.605 59.989 60.023 0,1 -0,1 10,9 10,9
Ocupats (EPA)6 327.200 340.250 352.625 338.450 -4,0 -3,0 10,2 10,1
Contractes1 287.727 291.426 302.449 219.766 -27,3 -33,1 9,0 9,8
Temporals 247.619 245.096 255.474 185.676 -27,3 -33,5 8,8 9,6
Indefinits 40.108 46.330 46.975 34.090 -27,4 -30,4 10,5 11,0
Atur registrat1 41.742 38.880 37.745 49.672 31,6 28,2 9,7 10,0
Taxa d’atur (EPA)6 14,0% 11,4% 10,3% 12,6% 2,3 1,6 - -
1 Dades de final d’any.
2 Les dades són a 1 de gener de cada any (Directori Central d’Empreses  de l’INE).
3 Les dades del darrer any són provisionals.
4 Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l’any anterior. 
5 En alguns anys la suma dels valors dels trams no coincideix amb el valor total perquè s’aplica la llei de confidencialitat estadística (12/1989) i no es pot revelar la informació amb tant detall.
6 Les dades fan referència a la mitjana anual.
Fonts: INE, Idescat, Observatori d’Empresa i Ocupació, Direcció General de Trànsit (DGT), DataComex i ICEX
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0,6% amb poc més de 4.600 afiliacions. No obstant això, 
aquesta xifra no inclou els treballadors sota el règim agrari 
(un 44% del total amb més de 2.800 persones), on els llocs 
de treball han crescut un 0,4%.

En línia amb les dades d’afiliacions, les xifres d’ocupació 
que proporciona l’Enquesta de població activa de l’INE tam-
bé mostren un resultat molt negatiu pel que fa a l’evolució del 
mercat de treball a la demarcació de Girona el 2020. Amb un 
decreixement interanual del 4% (superior a la caiguda del 3% 
registrada per la mitjana catalana), la xifra d’ocupats s’ha re-
duït fins a les 338.450 persones, el 10,1% del total de Cata-
lunya. Aquest descens trenca l’evolució positiva que s’ha 
anat registrant durant tot el període de recuperació que s’ini-
cià el 2013. 

En paral·lel a aquestes xifres d’afiliacions i ocupació, el flux 
de contractes de treball signats el 2020 ha disminuït un 
27,3%, una evolució que no ha diferit gaire entre els contrac-
tes temporals i els indefinits. Els contractes de tipus temporal 
són els majoritaris (84% del total) per l’elevada rotació que 
existeix en el mercat laboral, i sobretot en determinats sec-
tors amb molta estacionalitat com el turisme. Cal tenir pre-
sent que aquestes són dades que reflecteixen el flux de nova 
contractació i que en termes d’estoc, els pesos de cada mo-
dalitat s’inverteixen predominant clarament els treballadors 
indefinits. En comparació amb Catalunya, amb un descens 
del 33,1%, la caiguda de la contractació a Girona ha estat 
una mica més moderada. 

L’evolució del nombre d’aturats registrats a les oficines del 
SOC ha experimentat una tendència fortament alcista el 
2020 a causa de la crisi causa per la pandèmia. Així, el nom-
bre de persones en situació d’atur ha augmentat un 32% fins 
a fregar les 50.000  –el 10% del total de Catalunya. Aquesta 
dada desfà la reducció de l’atur que s’havia aconseguit els 
darrers cinc anys, i es torna a una dada d’atur equivalent a la 
de l’any 2015. En la mateixa línia, la taxa d’atur, a partir de 
l’EPA, ascendeix del 10,3% el 2019 al 12,6% el 2020. Tan-
mateix, cal recordar que les dades d’atur no recullen els tre-
balladors que estan en ERTO, de manera que l’efecte de la 
pandèmia sobre el mercat laboral no es coneixerà definitiva-
ment fins que no es retirin aquestes mesures excepcionals i 
es produeixi el retorn o no a l’activitat dels treballadors que 
actualment estan en ERTO. 

En darrer lloc, Girona registra una caiguda dels preus del 
consum del -0,8% el 2020, lleugerament superior a la de la 
mitjana catalana (-0,4%), després de tres anys amb varia- 
cions positives dels preus.

Anàlisi comarcal

La demarcació de Girona està formada per tots els municipis 
de les comarques de l’Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, el Gi-
ronès, el Pla de l’Estany i el Ripollès. A més, inclou pràctica-
ment tots els municipis de la Selva (amb l’excepció de Fo-
gars de la Selva) i una part important dels municipis de la 
Cerdanya, incloent-hi Puigcerdà, la seva capital. També inte-
gra tres municipis de la comarca d’Osona (Espinelves, Vidrà 
i Viladrau). No obstant això, l’anàlisi comarcal s’ha efectuat 
considerant les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empor-
dà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el 
Ripollès i la Selva en la seva totalitat.

Pel que fa a l’evolució demogràfica, la població ha augmen-
tat en major o menor mesura a totes les comarques el 2020 
–des del 0,7% del Ripollès fins a l’1,8% de la Cerdanya, la 
Garrotxa i la Selva. En comparació amb el creixement demo-
gràfic mitjà de la província (1,4%), la meitat de comarques 
han registrat creixements superiors i l’altra meitat augments 
inferiors. Si es limita l’anàlisi a aquelles que concentren més 
població, el Gironès –amb una quarta part de la població to-
tal– ha registrat un augment demogràfic de l’1,6%; seguida 
de la Selva (amb un 22% de la població i un creixement de 
l’1,8%); l’Alt Empordà (un 18% en població i un increment del 
0,9%); i el Baix Empordà (17% dels residents de la província 
i 1,1% habitants més el 2020) (mapa 4.4). Si s’atén al lloc de 
naixement dels residents, la població nascuda a l’estranger 
ha augmentat a totes les comarques gironines. Els augments 
són, en general, força elevats i han oscil·lat entre el 3,6% de 
l’Alt Empordà i l’11,1% del Ripollès, sent l’increment al con-
junt de la demarcació de vora el 6%. Cal dir que la comarca 
amb un percentatge més elevat de població nascuda a l’es-
tranger és l’Alt Empordà (28% de la població total), seguida 
del Baix Empordà i el Gironès (24% les dues). 

En relació amb l’evolució del teixit empresarial, l’Observatori 
del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya 
només disposa de dades del nombre de comptes de cotit-
zació fins al tercer trimestre de 2020. Així doncs, a data del 
30 de setembre de 2020, totes les comarques de la demar-
cació han registrat descensos anuals del nombre d’empre-
ses, tot i que amb intensitats diferents. En termes relatius, les 
reduccions han oscil·lat entre el -1,2% del Ripollès i el -11,3% 
de la Selva –igualment en termes absoluts, aquestes dues 
comarques delimiten el rang de caigudes. Entre les comar-
ques que concentren major proporció d’empreses sobre el 
total de la província, el Gironès amb una de cada quatre em-
preses gironines ha perdut 370 empreses; l’Alt Empordà 
amb el 19,8% del total, 421 comptes; la Selva, amb una con-
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on s’observen caigudes superiors: la Selva (-2,7%) i l’Alt Em-
pordà (-2,5%). A la resta, les variacions negatives han oscil-
lat entre el -0,8% i el -1,4%. En la comarca del Gironès, la 
més important atès que concentra el 27% dels afiliats, la cai-
guda ha estat de l’1,4% fins a arribar a les 81.056 persones 
afiliades.

Les mateixes xifres analitzades per sexe (quadre 4.6) mos-
tren que l’impacte sobre l’afiliació entre homes i dones ha 
estat força similar per al conjunt de la província amb una re-
ducció del -1,8% en el cas dels homes i del -1,4% per a les 

centració similar a la comarca anterior, ha perdut 670 empre-
ses; i el Baix Empordà, 405 comptes de cotització. 

Quant al mercat laboral, a nivell comarcal, es disposa de da-
des d’afiliacions a la Seguretat Social segons residència pa-
dronal de l’afiliat. Cal tenir present que aquestes dades po-
den diferir de les que fan referència a les afiliacions segons 
seu de l’empresa si hi ha una elevada mobilitat laboral entre 
comarques. Segons mostra el mapa 4.5, les afiliacions han 
disminuït a totes les comarques, excepte a la Garrotxa. Amb 
un descens mitjà provincial de l’1,6%, hi ha dues comarques 

Mapa 4.4
Població. Any 2020

(Taxes de variació interanual, en percentatge)
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Quadre 4.6
Afiliats a la Seguretat Social segons la residència padronal1. Any 2020

 Sexe

 
Total afiliats

 Home Dona

  Variació  Variació  Variació
 Nombre 20/19 (%) Nombre 20/19 (%) Nombre 20/19 (%)

Alt Empordà 52.589 -2,5 28.961 -2,2 23.628 -2,8

Baix Empordà 50.473 -1,2 27.643 -1,3 22.830 -1,0

Cerdanya 8.224 -0,8 4.425 -0,1 3.799 -1,6

Garrotxa 25.414 0,6 13.815 0,9 11.599 0,3

Gironès 81.056 -1,4 42.758 -1,2 38.298 -1,6

Pla de l’Estany 14.399 -0,5 7.722 -0,6 6.677 -0,4

Ripollès 10.464 -1,4 5.644 -1,5 4.820 -1,4

Selva 63.307 -2,7 35.335 -2,3 27.972 -3,1

Demarcació de Girona 305.926 -1,6 166.303 -1,4 139.623 -1,8

Catalunya 3.214.634 -1,9 1.708.297 -1,9 1.506.337 -2,0 

1 Dades a 31 de desembre
Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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Quant a l’anàlisi de l’afiliació per trams d’edat i nacionalitat, 
el quadre 4.7 recull com l’evolució ha estat  negativa entre els 
més joves, en termes generals, i positiva per als de major 
edat. En canvi, segons la nacionalitat dels treballadors, la 
tendència ha estat negativa tant per als de nacionalitat espa-
nyola com per als estrangers. En el primer cas, per edats, el 
2020 els afiliats amb menys de 30 anys es redueixen a totes 
les comarques (-6% en mitjana), excepte al Pla de l’Estany 
(+0,4%). A totes, la reducció és superior a la de la mitjana 
menys a la Garrotxa (-1,4%) i al Gironès (-4,9%). Entre els 
treballadors que tenen de 30 a 44 anys, la reducció es pro-

dones. Segons la comarca, les variacions també són similars 
per exemple al Baix Empordà amb tres dècimes de diferèn-
cia, el Pla de l’Estany i el Ripollès (un dècima de distància a 
cada cas). Mentre que a altres territoris les reduccions són 
més diferenciades, per exemple a la Cerdanya l’afiliació entre 
les dones només es redueix un 0,1%, però entre els homes 
un 1,6%, i a la Selva la diferència és de vuit dècimes (-2,3% 
entre dones i -3,1% entre homes). En el cas de la Garrotxa, 
única comarca amb un augment dels afiliats, aquest ha estat 
superior entre les dones (0,9%) que respecte als homes 
(0,3%). 

Mapa 4.5
Afiliacions a la Seguretat Social1. Any 2020

(Taxes de variació interanual, en percentatge)

1Dades a 31 de desembre 
Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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Quadre 4.7 
Afiliats a la Seguretat Social segons la residència padronal1. Any 2020

  Edat  Nacionalitat

 Menys de 30 anys de 30 a 44 anys de 45 a 54 anys de 55 anys i més Espanyola Estrangera

  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var
 Nombre 20/19 Nombre 20/19 Nombre 20/19 Nombre 20/19 Nombre 20/19 Nombre 20/19

Alt Empordà 7.545 -8,2 18.998 -5,2 14.882 0,1 11.164 3,3 41.833 -2,1 10.756 -4,0

Baix Empordà 6.953 -7,0 17.681 -4,3 14.791 1,4 11.048 5,1 43.159 -0,3 7.314 -5,7

Cerdanya 1.152 -13,6 2.864 -1,6 2.298 2,7 1.910 5,7 7.264 1,3 960 -14,1

Garrotxa 4.137 -1,4 9.054 -0,9 6.803 2,1 5.420 3,1 21.304 0,1 4.110 3,4

Gironès 12.971 -4,9 31.431 -3,7 22.083 1,4 14.571 3,3 66.710 -1,0 14.346 -3,2

Pla de l’Estany 2.232 0,4 5.302 -2,1 3.833 -0,9 3.032 2,3 12.425 -0,4 1.974 -1,3

Ripollès 1.500 -7,1 3.545 -2,9 2.955 1,4 2.464 1,1 9.578 -1,3 886 -2,5

Selva 9.350 -6,8 23.337 -4,5 18.420 -0,4 12.200 1,1 53.700 -2,3 9.607 -4,7 

Demarcació de Girona 45.840 -6,0 112.212 -3,9 86.065 0,7 61.809 3,1 255.973 -1,2 49.953 -3,7

Catalunya 492.064 -7,1 1.212.886 -4,2 912.416 1,0 597.268 3,2 2.748.066 -1,7 466.568 -3,2

1 Dades a 31 de desembre

Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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dueix a totes les comarques, però en general amb caigudes 
menors que fluctuen entre el -0,9% de la Garrotxa i el -5,2% 
de l’Alt Empordà. En el cas d’afiliats de 45 a 54 anys, la ten-
dència es reverteix a sis de les vuit comarques gironines i es 
registra un augment mitjà del 0,7% i que és superior a l’1% 
totes sis menys a l’Alt Empordà. En darrer lloc, ha augmentat 
l’afiliació de forma generalitzada a tots els territoris per als 
majors de 55 anys. En aquest cas, l’increment mitjà ha estat 
del 3,1% amb cinc comarques amb variacions iguals o supe-
riors (fins al 5,7% a la Cerdanya). 

En el segon cas, per nacionalitats, la caiguda de la afiliació 
mitjana a la demarcació de Girona ha estat superior entre els 
estrangers (-3,2%) que els de nacionalitat espanyola (-1,2%). 
Entre els estrangers, les reduccions han fluctuat entre el 
-14,1% de la Cerdanya i el -1,3% del Pla de l’Estany. L’Alt 
Empordà i el Gironès són les comarques amb més afiliació 
estrangera (25,5% i 17,7% sobre el total, respectivament). 
En aquests casos els afiliats s’han reduït un 4% i 3,2% a ca-
dascuna. En l’altre extrem, l’afiliació estrangera al Ripollès és 
del 8,5% sobre el total de la comarca i el descens ha estat 

Quadre 4.8 
Dades econòmiques bàsiques de les comarques. Any 2020

  Població nascuda Empreses  Afiliats segons   
 Població a l’estranger (comptes de cotització) residència Atur registrat

  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var  (%) Var
 Nombre 20/19 Nombre 20/19 Nombre1 20/19 Nombre2 20/19 Nombre2 20/19

Alt Empordà 142.624 0,9 40.395 3,6 5.503 -7,1 52.589 -2,5 10.131 29,8

Baix Empordà 135.805 1,1 32.271 4,7 5.225 -7,2 50.473 -1,2 8.642 28,6

Cerdanya 18.525 1,8 3.826 9,0 1.017 -6,2 8.224 -0,8 766 77,3

Garrotxa 58.620 1,8 11.728 9,2 1.831 -6,8 25.414 0,6 2.757 31,1

Gironès 197.104 1,6 47.173 6,6 6.998 -5,0 81.056 -1,4 12.281 31,2

Pla de l’Estany 32.637 1,1 5.441 6,1 1.178 -5,7 14.399 -0,5 1.425 29,7

Ripollès 25.253 0,7 3.044 11,1 878 -2,1 10.464 -1,4 1.162 40,0

Selva 174.638 1,8 40.446 7,0 5.252 -11,3 63.307 -2,7 12.707 33,3

Demarcació de Girona 781.788 1,4 184.002 5,9 27.882 -7,2 305.926 -1,6 49.672 31,6

Catalunya 7.780.479 1,4 1.584.855 7,9 239.346 -7,3 3.214.634 -1,9 497.611 28,2

1 Dades a 30 de setembre
2 Dades a 31 de desembre

Font: Idescat, INE, MTAS i Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya

Mapa 4.6
Atur registrat1. Any 2020

(Taxes de variació interanual, en percentatge)

1Dades a 31 de desembre 
Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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pels confinaments comarcals. A continuació, les comarques 
amb majors augments de l’atur han estat el Ripollès (40%) i 
la Selva (33%). El Baix Empordà i l’Alt Empordà registren les 
taxes d’increment d’aturats més baixes (al volant del 29%), 
tot i ser variacions molt importants. S’ha de recordar nova-
ment que aquestes dades no inclouen les persones que es-
tan en ERTO i que continuen donades d’alta com a treballa-
dors cotitzants malgrat no estiguin laboralment actius. En 
termes absoluts, les comarques amb més nombre d’aturats 
són la Selva (amb 12.707 aturats, 3.174 més que a finals de 
2019) i el Gironès (amb 12.281 aturats, gairebé 3.000 més). 
Aquestes dues comarques concentren el 50% de les perso-
nes en atur de la demarcació gironina. 

dels més inferiors en termes relatius (-2,5%). Entre els de na-
cionalitat espanyola, el nombre d’afiliats només augmenta a 
la Cerdanya (+1,3%), es manté estable a la Garrotxa (0,1%) i 
disminueix entre el 0,3% del Baix Empordà i el -2,3% de la 
Selva. En mitjana, la reducció s’ha situat en un -1,2% a la de-
marcació.

Quant a l’atur registrat, el 2020 s’ha produït un augment ge-
neralitzat i sense precedents del nombre d’aturats a totes les 
comarques gironines (al voltant del 30% o superior) quan es 
comparen les dades de desembre de 2020 amb les d’un any 
enrere (mapa 4.6). L’increment més important de l’atur s’ha 
produït a la comarca de la Cerdanya (77%), molt afectada 
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El CBCat, o Centre Blockchain de Catalunya, va néixer ara fa 
aproximadament un any, amb el clar objectiu de difondre la 
tecnologia blockchain, per tal d’impulsar-ne l’adopció per 
part del teixit empresarial de Catalunya, amb el clar conven-
ciment que és essencial que les empreses catalanes liderin la 
revolució que aquesta nova tecnologia portarà en els prò-
xims anys. La nostra és i ha estat sempre una terra precurso-
ra, d’esperit capdavanter; només cal recordar que, malgrat 
que se’n parli menys, la revolució industrial es va iniciar al 
nostre país alhora que ho feia a Anglaterra. 

Les Cambres de Comerç de Catalunya són, precisament, un 
agent que entén més que ningú la importància de liderar el 
canvi; ja al segle XIV, l’emblemàtic edifici de La Llotja de Mar 
era un centre financer punter de l’època, lloc de reunió dels 
mercaders de la ciutat, i on es produïa un elevat nombre 
d’intercanvis i contractacions. La Cambra de Comerç de 
Barcelona, és de fet la principal entitat impulsora del CBCat, 
juntament amb el Departament de Polítiques Digitals de la 
Generalitat, i una sèrie de persones clau de l’ecosistema 
català de la blockchain, que apostem fermament per l’adop-
ció de la tecnologia.

És important que tots i totes entenguem que no ens podem 
permetre quedar fora de joc en aquesta nova revolució. Cal 
que cerquem de nou l’essència pionera inherent a la societat 
catalana, i que ens alcem com a motor de canvi i actor digital 
en l’esfera internacional. Tenim a les nostres mans l’oportu-
nitat de construir les Cambres de Comerç del segle XXI, i no 
només això, sinó de liderar la revolució digital que està a punt 
d’arrencar, i que –és important que ho tinguem clar–, ho farà 
tant si nosaltres hi som al capdavant, com si no. 

Per què és tan revolucionària la blockchain?

Si encara no heu començat a interessar-vos per la tecnologia 
blockchain (feu-ho ja, mai és massa tard, però tampoc 
massa d’hora), potser us demaneu per què hi ha tant rebom-
bori entorn d’aquesta nova eina. Doncs us he de dir una 
cosa: poc se’n parla, tenint en compte tots els canvis que 
portarà! 

Tot va començar l’any 2008, quan una persona anònima (o 
un grup de persones anònimes), amb el pseudònim de 
Satoshi Nakamoto van unir una sèrie de tecnologies prèvia-
ment existents, per tal de crear una moneda digital: el Bitcoin. 
La principal característica d’aquesta nova tecnologia és la 
descentralització; és a dir, ningú en té el poder absolut, sinó 
que el seu control es reparteix entre tots els actors partici-
pants. Això garanteix tres pilars fonamentals: la seguretat, la 
transparència i la privacitat entre els usuaris. 

Tècnicament, la blockchain és una mena de llibre de registre 
digital que només pot ser actualitzat amb el consens de la 
majoria de participants del sistema. Una vegada que s’intro-
dueix qualsevol informació, es crea una marca de temps, i un 
enllaç al bloc anterior, encadenant així diferents blocs, que 
representen les diferents accions o transaccions (d’aquí el 
nom de cadena de blocs, o blockchain). Les dades són veri-
ficables i no es poden manipular; això ens permet realitzar 
transaccions amb terceres persones o actors desconeguts, 
sense necessitat d’intermediaris, i de manera segura. 

Malgrat que, efectivament, la tecnologia blockchain va néixer 
a conseqüència de la creació de la criptomoneda més reco-
neguda, i que encara avui molta gent pensa que aquesta és 
la seva única aplicació, és important recalcar que les cripto-
divises tan sols són una de les infinites aplicacions que té la 
blockchain, com també ho són, per exemple, la identitat 
digital, el registre i verificació de dades, els contractes intel-
ligents o les cadenes de subministraments.

La tokenització del tot

Un dels booms més recents de la tecnologia blockchain són 
els NFTs, o tokens no fungibles (Non-Fungible Tokens en 
anglès), que han revolucionat el món de l’art. Un NFT és un 
actiu digital criptogràfic, amb un codi d’identificació que el fa 
singular; i aquest és el quid de la qüestió: són “no-fungibles” 
perquè són únics i no es poden substituir. La diferència entre 
un NFT i un token fungible, com per exemple un Bitcoin, és 
que els tokens fungibles es poden intercanviar uns per altres 
perquè tenen el mateix valor: si jo tinc un Bitcoin, el puc can-

CATALUNYA S’HA DE POSAR AL CAPDAVANT DE LA REVOLUCIÓ  
BLOCKCHAIN
Quirze Salomó 
President executiu del Centre Blockchain de Catalunya
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viar per qualsevol altre Bitcoin i tindrà el mateix valor (deixant 
de banda les oscil·lacions del mercat, és clar). 

Aquesta tecnologia, com dèiem, s’ha aplicat recentment al 
món de l’art, i sobretot de l’art digital. Abans, qualsevol perso-
na podia guardar una imatge d’una obra digital, i això provo-
cava que aquestes, per ser replicables i indistingibles de l’ori-
ginal, no tinguessin el mateix valor que una obra d’art tangible. 
La blockchain, per contra, permet que el creador pugui regis-
trar la seva obra a la cadena de blocs, i que la pugui vendre a 
través d’aquesta, deixant constància de qui és el posseïdor 
d’aquella obra, donant-li així un valor que abans cap obra 
digital podia tenir. Aquest fenomen ha revolucionat, el món de 
l’art en general, i de l’art digital en concret en els últims dos o 
tres mesos, i actualment s’està començant a estendre també 
pel món de la música, i fins i tot de l’audiovisual. 

Però la cosa no es queda aquí; la tokenització de tota mena 
d’actius –no només peces d’art– és una realitat cada vegada 
més pròxima al nostre present. La tokenització no és més 
que el procés de digitalitzar el valor de qualsevol bé, sigui 
tangible o intangible. Així, un token és la representació d’al-
guna cosa, i per tant el propietari en té els drets de propietat, 
o els drets que s’estipulin al contracte intel·ligent vinculat al 
procés de tokenització. Aquesta tecnologia obre infinitat de 
possibilitats. Un sector que ja ha començat a tokenitzar els 
seus actius és l’immobiliari, que aprofita l’oportunitat de 
fragmentar un actiu en parts més petites, permetent la propi-
etat de forma fraccionada. 

La tokenització del tot –perquè tot es pot tokenitzar–, és un 
dels més clars exemples de com la blockchain pot revolu- 
cionar diferents indústries. Segurament, ara a tots ens costi 
imaginar una societat on la blockchain sigui tan present a les 
nostres vides, de la mateixa manera que als anys noranta no 
hauríem pogut concebre la revolució que va acabar repre-
sentant l’Internet. Però de la mateixa manera com ara no ens 
imaginem el nostre dia a dia sense Internet, no em sembla 
gens arriscat pronosticar que aviat arribarà el dia en què no 
ens puguem imaginar la nostra vida sense tots els canvis que 
ens aportarà la tecnologia blockchain. 

Projectes del Centre Blockchain de Catalunya 
(CBCat)

El CBCat té com a objectiu principal la promoció i difusió de 
la blockchain, per tal que aquesta sigui adoptada tant pel 
teixit empresarial català, com per al futur d’aquest, que es 
troba entre els nostres estudiants, situant així Catalunya en 

una posició capdavantera a la revolució que suposarà -i 
suposa, ja actualment- aquesta tecnologia. 

Per tal de complir amb aquest objectiu, el CBCat ha desen-
volupat diversos projectes, com són el Blockchain4SDG, 
una sèrie de 17 reptes associats als ODS creats per les 
Nacions Unides on estudiants d’universitats catalanes pro-
posen solucions, basades en blockchain, per tal de resoldre 
les problemàtiques exposades a través dels reptes. La parti-
cipació en aquest projecte és una oportunitat per a les 
empreses d’entrar en contacte directe amb estudiants, i 
trobar, de forma conjunta, solucions als diferents problemes 
plantejats; paral·lelament, aquestes iniciatives es poden arri-
bar a convertir en models de negoci reals. Actualment hem 
llançat la primera edició d’aquesta iniciativa, en col·laboració 
amb l’empresa HIPRA, juntament amb la Universitat de 
Girona, i la Universitat Politècnica de Catalunya. En el sector 
de la formació, també estem oferint uns seminaris d’intro-
ducció i profundització a la tecnologia blockchain, que han 
tingut molt d’èxit, tant entre estudiants com entre professio-
nals de sectors molt diversos. 

En un altre ordre, també som els organitzadors de l’esdeve-
niment de projecció internacional Democracy4All, que 
enguany se celebrarà per tercera vegada. Es tracta d’un 
punt de trobada de referència que vincula les temàtiques de 
governança i blockchain, un món on aquesta tecnologia té 
molt a aportar. Així mateix, aquest 2021 organitzarem per 
primera vegada el BxCat, un esdeveniment de caire absolu-
tament local, on volem representar la blockchain “de cata-
lans, i per a catalans”, on volem reunir tots els actors clau de 
l’ecosistema, així com empreses, professionals i curiosos, 
per tal de crear sinergies i noves oportunitats. Amb això 
volem demostrar tot el talent i la innovació que hi ha a 
Catalunya, perquè a vegades anem a buscar molt lluny el 
que, sense saber-ho, podríem trobar a casa!

#ObrirGirona: Una reobertura econòmica segura 
i controlada és possible

A banda de la nostra voluntat didàctica i divulgativa, des del 
CBCat també tenim entre mans alguns projectes que esde-
venen clars casos actuals d’aplicació de la tecnologia 
blockchain. Un d’ells, i el que segurament desperta més 
interès actualment, és Obrir Girona, una prova pilot de certi-
ficats de vacunació i tests digitals, vinculada a una arquitec-
tura estructurada a través de les Cambres de Comerç i les 
Farmàcies de Catalunya, mitjançant la qual es vol reobrir 
l’economia de manera segura i controlada.
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La situació actual, a més de ser la crisi sanitària més gran 
dels darrers cent anys, es pot convertir en una enorme crisi 
econòmica si no es prenen mesures per tal de retornar la 
seguretat i confiança dels ciutadans i les ciutadanes, i que 
aquests puguin recuperar certa normalitat com a consumi-
dors. El nom Obrir Girona, vol reflectir aquest retorn a la 
normalitat: tornar a obrir els comerços, els restaurants, les 
activitats culturals i d’oci entre d’altres de la manera més 
segura possible. 

El projecte Obrir Girona, iniciat el 23 d’abril, té com a fina-
litat desenvolupar una prova pilot dins de la ciutat de 
Girona per tal d’afinar un sistema de certificacions que 
permetin acreditar que una persona suposa una Molt Baixa 
Capacitat de Contagiar (MBCC). Amb aquesta acreditació 
es permet accedir a una sèrie d’esdeveniments socials 
organitzats especialment per a l’ocasió i que, donat l’estat 
de MBCC dels assistents, tenen unes mesures de segure-
tat sanitàries més relaxades respecte de l’aforament i l’ho-
rari que la resta d’esdeveniments on els assistents no han 
estat certificats. 

Entre les activitats que es plantegen hi ha competicions 
esportives amb públic, comerç, restauració, espectacles 
culturals... en definitiva, les que eren habituals abans de la 
pandèmia i les que han de permetre reprendre l’activitat eco-
nòmica. Aquesta prova pilot ha de ser el més similar possible 
al que serà el futur desplegament per tot el territori. Girona és 
un ecosistema representatiu del nostre país i, per tant, fer la 
prova pilot en aquesta ciutat és un bon referent per a un futur 
desplegament a tot el territori.

Privacy by design

La clau d’aquest projecte rau en el fet que és possible dur a 
terme la iniciativa, tot mantenint la privacitat de les dades 
personals, de manera segura i immutable gràcies a la tecno-

logia blockchain, que permet que l’usuari sigui l’únic respon-
sable de les seves dades i que aquestes no puguin ser alte-
rades. 

“El coneixement és poder” és una frase amb la qual segura-
ment tothom està familiaritzat; tot i que aquesta és una cita 
popular, la idea ja ve d’antic; va ser matèria d’estudi per 
Aristòtil, cap al 300 aC., i ho va seguir sent per a grans pen-
sadors com Francis Bacon, Thomas Hobbes o, més recent-
ment, Michael Foucault. La qüestió és que actualment, amb 
el Big Data, aquesta frase té més sentit que mai, i no preci-
sament de manera positiva. Avui dia, les dades s’han con-
vertit en un actiu molt valuós per a una gran quantitat d’em-
preses, que les recopilen, les utilitzen i, fins i tot, les revenen. 

Però gràcies a la privacy by design, o la privacitat des del 
disseny de la blockchain, per primera vegada els usuaris no 
han de demanar o exigir que les seves dades no siguin distri-
buïdes, i que es respecti la seva intimitat, sinó que aquesta 
privacitat ja és intrínseca, per defecte ve enclavada al codi, i 
no es pot modificar. Així doncs, tothom té la certesa que, 
gràcies a la blockchain, les seves dades no són distribuïdes, 
ni utilitzades, ni venudes; les seves dades, de fet, no aban-
donen els seus dispositius mòbils.

El CBCat: l’aposta de Catalunya per liderar la 
revolució

Finalment, voldria acabar dient que l’aposta que ha fet 
Catalunya per la creació del CBCat és una declaració d’in-
tencions per liderar la revolució que suposarà la tecnologia 
blockchain. I és una aposta molt necessària, si volem seguir 
essent un país innovador i atractiu per a empresaris i inver-
sors. Ara és el moment de no defallir, hem de seguir remant 
junts, i amb força, per poder no només pujar a l’onada, sinó 
ser dels primers a surfejar-la. Recuperem l’esperit pioner del 
nostre poble!
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MONOGRÀFIC
IMPACTE DE LA COVID-19 SOBRE L’ECONOMIA, L’EMPRESA  
I LA SOCIETAT 



1. Introducció 

L’economia catalana ha caigut un 11,5% el 2020 arrel de la 
Covid-19, més de 290.000 treballadors al mes en mitjana han 
estat sota un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació 
(ERTO) des de l’inici de la pandèmia1, alhora que més de 
118.000 empreses han estat avalades per l’Institut de Crèdit 
Oficial (ICO) per valor de pràcticament 22 mil milions d’euros 
per tal de pal·liar els efectes de la consegüent crisi econòmica. 
Crisi que s’esperava temporal i limitada a la primera onada del 
virus, però que el perllongament de la pandèmia i, per tant, de 
les restriccions en la mobilitat i l’activitat, més generalistes a 
l’inici i més quirúrgiques a partir del segon semestre del 2020, 
han donat lloc a un impacte asimètric segons sector d’acti-
vitat, dimensió empresarial i territori. Aquesta heterogeneïtat 
s’observa clarament en les variacions del VAB per subsectors 
el darrer any, sent de fins al -25,2% al comerç, transport i hos-
taleria, del -2,6% a l’agricultura o fins i tot positiva en el cas 
de l’administració pública, educació i sanitat (+3%). Mentre 
que les restriccions han estat la major causa de la desigualtat 
observada segons territori i sector, les diferències entre em-
preses de menor o major dimensió s’explicarien més per les 
capacitats d’accedir a finançament extern o la diversificació 
de productes o mercats, per exemple2. En aquest sentit, els 
préstecs amb garanties de l’ICO, moratòries impositives i de 
crèdit, o exoneracions de les quotes a la Seguretat Social (SS) 
han permès a les empreses mantenir-se tot i els tancaments 
temporals. Tanmateix, la gran majoria ha registrat un inevitable 
descens dels ingressos i dels fluxos de l’activitat, de mane-
ra que bé per la magnitud de l’impacte o bé per la situació 
financera prèvia, és probable que s’hagi vist amenaçada la 
continuïtat i supervivència de moltes empreses. 

Així doncs, l’objectiu d’aquest estudi és analitzar els efec-
tes de la pandèmia sobre el teixit empresarial català. Fins 

ara s’havien facilitat xifres agregades, però en aquest article 
s’analitzaran les dades per activitats econòmiques creuades 
per dimensió segons nombre de treballadors, tot distingint 
l’impacte sobre el conjunt del territori i les demarcacions. 
Aquest detall d’anàlisi creuat per tres variables (sector, di-
mensió o territori) proporcionarà un major coneixement so-
bre la transformació que estan vivint les empreses i ajudarà 
a aplicar específicament les mesures necessàries per tal de 
preservar aquelles que siguin viables i sostenibles, alhora 
que es reassignen els recursos productius eficientment.   

L’estudi es divideix en dos blocs principals. El primer fa una 
anàlisi de l’impacte de la Covid-19 sobre el teixit empresarial 
per al conjunt de Catalunya, tant a curt termini (en el darrer 
any), com en comparació amb la darrera crisis economico-
financera. La segona part proporciona una visió territorial a 
través de l’anàlisi per demarcacions. En ambdós casos no 
només s’analitza l’impacte que va tenir la primera onada de 
la pandèmia entre el febrer i el març de 2020, sinó que també 
s’avalua quina és la situació un any després del shock de la 
primera onada del virus amb dades del març del 2021. A 
més, en cada apartat es fa un breu repàs de les diferents 
ajudes que han rebut les empreses pel que fa als ERTO i als 
préstecs bancaris amb garanties de l’ICO. 

Per aproximar-nos a quina és la situació del teixit empresa-
rial català, s’han agafat com a punt de partida les dades de 
comptes de cotització de la SS que proporciona el Ministeri 
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM). Un comp-
te de cotització és una agrupació de treballadors per compte 
d’altri i que desenvolupen una activitat laboral en un o diver-
sos centres de treball d’una mateixa empresa i província3, 
de manera que una empresa pot tenir més d’un compte de 
cotització. Tot i que aquesta variable no s’ajusti amb detall al 
concepte d’empresa, es tracta d’un indicador aproximat que 
ens ajudarà a entendre com ha evolucionat el teixit empresa-

  Efectes de la pandèmia sobre el teixit empresarial. Una 
anàlisi per demarcacions, sectors i dimensió
Alejandra Marly
Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona

1 Dades del març del 2020 al març del 2021.
2 BdE, febrer 2021. “El impacto económico del Covid-19 en las empresas es-
pañolas según la encuesta del Banco de España sobre la actividad empresarial 
(EBAE)”. Accessible a: https://repositorio.bde.es/handle/123456789/15199

3 En general realitzen una activitat principal similar i tenen característiques sem-
blants a l’hora de cotitzar a la SS. Només s’inclou el règim general i l’especial de 
la mineria del carbó.
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table al llarg d’un any marcat per l’expansió econòmica, tot i 
que amb tendència a la desacceleració. Amb l’arribada de la 
Covid-19 a Catalunya a finals del primer trimestre del 2020, 
el nombre d’empreses en alta a la Seguretat Social va patir 
un shock que va situar l’estoc total en 236.021 a 31 de març, 
un 9,4% menys que el mateix mes del 2019 (gràfic 1) i un 
-8,4% entre el febrer i el març del 2020 (-21.702 empreses). 
Amb tota l’economia pràcticament tancada, aquesta saldo 
va continuar caient a l’abril (-11,1% interanual) i no va ser fins 
a l’inici de la desescalada que va començar a registrar certa 
recuperació.

Aquesta millora es va tallar sobtadament a l’agost, per fer 
marxa enrere al llarg de tot el segon semestre del 2020 per 
l’arribada de les diferents onades i consegüents restriccions. 
El 2021, s’ha començat a perfilar una certa recuperació gra-
dual del gener al març, tanmateix els 238.360 comptes regis-
trats al març només són un 1% superior (+2.339 empreses) 
al volum del mateix mes del 2020. Això significa que de la 
primera caiguda registrada del febrer al març del 2020, un 
any després (març 2021) s’ha recuperat un 10,8% del teixit 
empresarial. 

Tanmateix, tal i com mostren els gràfics 2A i 2B l’evolució 
sectorial ha estat força heterogènia. El primer gràfic fa refe-
rència a la variació relativa i el segon a l’absoluta. El shock 
que s’ha observat del febrer al març de 2020 en termes agre-
gats, també es va registrar en totes les divisions amb major o 
menor intensitat (des de la caiguda d’un 2% a l’administració 
pública fins al 13% en la informació i la comunicació). Cal 

rial sota els efectes de la Covid-194. Sempre que no s’indiqui 
el contrari, la dada que s’analitza en el l’estudi és el saldo 
dels comptes, és a dir, l’estoc resultant de comptes donats 
d’alta menys els que han tramitat baixa. Cal tenir present que 
en aquesta estadística les empreses deixen d’estar inscrites 
(són baixa) quan no tenen cap treballador en alta a la SS. 
De manera que la baixa d’una empresa inscrita no implica 
la seva dissolució definitiva, ja que pot decidir contractar de 
nou i tornar a estar en alta un cop superada la causa de bai-
xa (per exemple, per una crisi econòmica, perquè es tracta 
d’un negoci altament estacional, etc.). I el mateix succeeix 
en cas d’alta. Quant a les dades d’ERTO, aquestes també 
provenen del Ministeri i les de volum de préstecs amb avals 
públics són les oficials publicades per l’ICO.

2. Catalunya

Efectes a curt termini

Catalunya va tancar el 2019 amb poc més de 258.000 
comptes de cotització –d’ara en endavant, concepte equi-
parable al d’empresa–, xifra que s’havia mantingut força es-

4 No confondre amb l’Estadística d’empreses inscrites a la SS del ministeri. 
Aquesta darrera sèrie parteix de la de comptes de cotització i s’agrupa en una 
única empresa tots aquells comptes amb el mateix identificador fiscal. De ma-
nera que, per exemple, al febrer de 2020 hi havia 257.723 comptes i 230.839 
empreses actives a Catalunya. Tanmateix aquesta última no proporciona dades 
creuades per nombre de treballadors i divisió econòmica segons CCAE, de ma-
nera que no es pot fer una anàlisi prou exhaustiu.

Gràfic 1
Comptes de cotització inscrits a la SS a Catalunya

Variació interanual % (eix dret)

Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes
Font: CambraBCN a partir del MISSM
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Gràfic 2A
Comptes de cotització inscrits a la SS a Catalunya 

(%, variació relativa)

Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes
Font: CambraBCN a partir del MISSM
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Gràfic 2B
Comptes de cotització inscrits a la SS a Catalunya 

(nombre, variació absoluta)

Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes
Font: CambraBCN a partir del MISSM
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da hagués estat similar entre les empreses de menys treba-
lladors (pel notable pes que ja suposen sobre el total), però 
a la resta de casos, les caigudes haurien estat encara més 
accentuades, tot i que sense arribar a invertir la tendència. 
Des del punt de vista de la recuperació que s’ha produït en 
el darrer any, el nombre de microempreses ha augmentat un 
1,2% (2.320 empreses més que suposen un 11,7% del total 
perdut entre el febrer i el març); el volum de petites i mitjanes 
s’ha mantingut estable; i el tram de les que tenen més de 
250 ocupats s’ha incrementat un 2,2%, recuperant més del 
96% del descens observat.   

Les taules 1 i 2 mostren l’evolució del nombre d’empreses 
segons activitat econòmica i per dimensió segons nombre de 
treballadors5. La taula 1 sintetitza els efectes de la primera 
onada, amb les variacions registrades del febrer al març de 
2020. Els efectes del confinament estricte s’observen en una 
caiguda pràcticament generalitzada a tots els casos. En ter-
mes absoluts, el col·lectiu de les microempreses va registrar 
caigudes de força magnitud al comerç, l’hostaleria, la cons-
trucció, la indústria manufacturera, les activitats professio-
nals, i el transport i emmagatzematge –un total de 14.470 
comptes menys i més de 1.000 a cada cas respectivament. A 
més, cal tenir en compte que més del 50% de les empreses 
catalanes desenvolupen la seva activitat en algun dels quatre 
primers sectors. En particular l’hostaleria, la construcció i el 
comerç han estat els principals sectors afectats entre les pe-
tites empreses amb les tres majors reduccions (més de 900 

tenir present que en aquest darrer cas, la caiguda és ele-
vada per un efecte base, ja que el sector té un pes sobre el 
total reduït (inferior al 3%) sobre el conjunt d’empreses. Per 
darrere, a la hostaleria i la construcció, sectors amb un pes 
de l’11,2% i el 9,8% respectivament, s’observen descensos 
superiors al 10% en el nombre de comptes. En l’altre extrem, 
les empreses agrícoles i les relacionades amb la sanitat, sec-
tors de primera necessitat al llarg de tota la pandèmia, re-
gistren caigudes del volum d’empreses inferiors al 5%. Un 
sector especialment perjudicat també ha estat el comerç. 
Atès que té un pes força elevat sobre el conjunt (quasi una 
de cada quatre empreses al febrer del 2020 es dedicava a la 
venda al detall i a l’engròs), la variació relativa se situa en la 
franja intermèdia, tanmateix en termes absoluts és l’activitat 
que registra la major pèrdua: més de 4.500 comptes menys 
en un mes, seguida de l’hostaleria (-3.356) i la construcció.

Si centrem l’atenció en la situació un any després, ja amb 
un major coneixement del comportament del virus i per tant 
de quines mesures són més convenients, així com una cam-
panya de vacunació en marxa, hi ha certes activitats que 
comencen a recuperar part de les empreses perdudes. És 
el cas dels tres subsectors que van patir les majors caigu-
des en termes absoluts. Al març del 2021, la construcció 
registra un increment de 1.600 comptes més i se situa com 
una de les activitats que més ràpid s’ha recuperat respecte 
a la caiguda de fa un any (el 63,7% dels comptes). En el cas 
de l’hostaleria i el comerç, l’estoc d’empreses ha augmentat 
en 667 i 731, respectivament –tanmateix suposa un 18% de 
recuperació en mitjana respecte a la caiguda inicial.  D’entre 
les empreses que han recuperat part del teixit empresarial 
perdut davant la crisi, les activitats financeres han recupe-
rat un de cada tres comptes, la informació i comunicació un 
15,2% i les activitats immobiliàries un 13,2%. Fins ara, s’ha 
vist que, en general, els sectors més afectats han estat els 
serveis, no obstant això, no s’ha de perdre de vista que la 
indústria manufacturera va comptabilitzar més de 2.300 em-
preses menys del febrer al març (-9,8% en termes relatius) i 
que al març del 2021 n’ha reduït 443 en termes anuals.

Quant a l’impacte segons nombre de treballadors, les mi-
croempreses (menys d’11 ocupats), que representen el 85% 
del teixit empresarial han estat les més afectades amb una 
caiguda mensual del 9% arrel de la primera onada (-19.857 
en nombre) (gràfic 3). De manera esglaonada, les petites 
han caigut un 5,2% (-1.579 empreses), les mitjanes un 3,6% 
(-239) i les de més de 250 treballadors un 2,3% (-27). Si es 
distingeix l’efecte composició per branques, és a dir, analit-
zar què hauria passat si l’estructura no hagués estat la del 
tram en qüestió sinó la de la mitjana de l’economia, la caigu-

Gràfic 3
Comptes de cotització inscrits a la SS per dimensió 

a Catalunya (%, variacions relatives)

>250 treballadors<11 treballadors

Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes
Font: CambraBCN a partir del MISSM
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5 Es consideren microempreses les que tenen d’1 a 10 treballadors, petites em-
preses les que tenen d’11 a 50, mitjanes les de 51 a 250 i grans empreses les 
de 251 o més treballadors.
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línia amb els resultats de creixement econòmic–, i en parti-
cular a les microempreses dedicades al comerç (+1.307) i a 
l’hostaleria (+985).

Comparativa entre crisis

Fins al moment s’han analitzat els efectes més immediats i 
de manera aïllada de l’actual crisis econòmica, però, fins fa 
poc més d’un any, encara teníem presents els efectes de la 
darrera, de naturalesa molt diferent i que es va prolongar del 
2008 al 2014. 

El gràfic 4 mostra com ambdues crisis han afectat el teixit 
empresarial català. En ambdós casos, les majors contrac-
cions interanuals es van produir la primera meitat de l’any. 
Tanmateix, les evolucions de caiguda i recuperació són força 
diferents atesa la naturalesa de cada crisis. L’origen de la 
recessió de 2008 va estar associada a una acumulació de 
desequilibris que van donar lloc a una caiguda lleugerament 
més progressiva fins a un mínim assolit al març del 2009 for-

comptes menys). En el cas de les empreses de 51 a 250 tre-
balladors, el major impacte també s’ha produït a la restaura-
ció i la construcció. Tot i que aquestes últimes activitats regis-
tren els majors descensos absoluts, no s’ha de passar per alt 
altres reduccions significatives entre els serveis vinculats a les 
activitats artístiques (-99 petites empreses), l’educació (-96 
petites) o les activitats administratives (-88 en el mateix tram).

A la taula 2 s’observa l’evolució un any després de l’arribada 
de la primera onada. A primera vista, encara es veu una afec-
tació significativa a certs sectors i trams. Per exemple, les 
petites i mitjanes empreses a l’hostaleria mantenen caigudes 
significatives en termes anuals, i el mateix succeeix a les mi-
croempreses dedicades a les indústries manufactureres, les 
activitats professionals i en certa mesura les administraves. 
Cal tenir present que les darrers restriccions molt enfocades 
cap a aquelles activitats de major contacte s’han perllongat 
de manera intermitent al llarg de tot l’any. Tanmateix, també 
es detecta una clara evolució positiva al sector de la cons-
trucció de manera transversal –més de 1.600 comptes i en 

Taula 1
 Evolució dels comptes de cotització a Catalunya, febrer 2020 - març 2020 

(nombre, variació absoluta)

  Petites  Mitjanes Grans 
 Microempreses empreses empreses empreses Total

Agricultura -92 -1 0  -93
Indústries extractives -5 -4 0 0 -9
Indústries manufactureres -2.169 -124 -10 -2 -2.305
Energia i aigua  -66 1 0 0 -65
Construcció -2.235 -317 -44 -1 -2.597
Comerç -4.373 -179 -18 1 -4.569
Transport i emmagatzematge -1.031 -69 -11 -1 -1.112
Hostaleria -2.839 -453 -59 -5 -3.356
Informació i comunicacions -882 -20 -9 -1 -912
Activitats financeres i d’assegurances -274 -10 0 1 -283
Activitats immobiliàries -683 -11 2 0 -692
Activitats professionals, científiques i tècniques -1.823 -61 -2 2 -1.884
Activitats administratives i serveis auxiliars -817 -88 -29 -14 -948
Administració pública, defensa i SS -105 8 -5 0 -102
Educació -610 -96 -25 -2 -733
Activitats sanitàries i serveis socials -380 -24 -2 -1 -407
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment -421 -99 -28 -2 -550
Resta de serveis -1.052 -32 1 -2 -1.085

Total -19.857 -1.579 -239 -27 -21.702

Font. CambraBCN a partir del MISSM
Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes. En cas de no haver-hi cap compte de cotització en la categoria corresponent, s’ha deixat la 
cel·la buida
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net del teixit empresarial. Molts sectors com la construcció i 
totes les activitats vinculades van quedar greument afectats, 
fins i tot de manera irreversible en certes regions del territori. 

ça significatiu (-7% de reducció anual del nombre d’empre-
ses). De la mateixa manera, la recuperació va ser lenta i gra-
dual ja que fins al març del 2014 no es registra un augment 

Taula 2
Evolució dels comptes de cotització a Catalunya, març 2020 - març 2021 

(nombre, variació absoluta)

  Petites  Mitjanes Grans 
 Microempreses empreses empreses empreses Total

Agricultura 48 8 0  56
Indústries extractives -8 2 2 -1 -5
Indústries manufactureres -420 -21 -8 6 -443
Energia i aigua  13 7 -2 3 21
Construcció 1.307 294 52 0 1.653
Comerç 768 -7 -29 -1 731
Transport i emmagatzematge -86 40 7 -4 -43
Hostaleria 985 -278 -38 -2 667
Informació i comunicacions 42 91 -2 8 139
Activitats financeres i d’assegurances 78 15 -1 -1 91
Activitats immobiliàries 106 -8 -3 0 95
Activitats professionals, científiques i tècniques -218 39 24 1 -154
Activitats administratives i serveis auxiliars -85 7 -3 17 -64
Administració pública, defensa i SS -36 4 9 3 -20
Educació 35 -92 15 -2 -44
Activitats sanitàries i serveis socials -84 2 -18 4 -96
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment -17 -46 -16 -2 -81
Resta de serveis -108 -49 -4 -3 -164

Total 2.320 8 -15 26 2.339

Font. CambraBCN a partir del MISSM
Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes. En cas de no haver-hi cap compte de cotització en la categoria corresponent, s’ha deixat la 
cel·la buida

Gràfic 4
Comptes de cotització inscrits a la SS a Catalunya 

Sèrie trimestral  (%, variació interanual)

20082007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes
Font: CambraBCN a partir del MISSM
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fluxos de creació i destrucció d’empreses. Com s’observa al 
gràfic 5, l’evolució d’altes i baixes ha estat força parella des 
del 2007 amb èpoques de molt dinamisme, és a dir, molta 
creació d’empreses alhora que també es destruïen moltes 
altres. En períodes de crisis el que s’observa és una caiguda 
significativa de les altes (-15,7% el 2008 i 25,2% el 2020), 
però també de les baixes (-6,8% i -13,7%, respectivament), 
el que implica dos fets. En primer lloc, un descens de l’es-
toc d’empreses durant el 2020 no per un augment de les 
baixes d’empreses, sinó per una caiguda del nombre d’altes 
superior al de baixes. I, en segon lloc, una notable reducció 
de la rotació6 d’empreses, per tant, menys dinamisme en la 
renovació del teixit empresarial.

Ajudes rebudes

La restricció a l’activitat econòmica, primer pràcticament 
total i després parcial que es va haver d’implementar amb 
la pandèmia va comportar la posada en marxa de mecanis-
mes que fins ara no s’havien implementat en altres reces-
sions. Bàsicament eines d’impuls fiscal, ajornament d’im-
postos i pagaments, i crèdits amb avals públics. Aquest 
apartat recull les ajudes principals: la posada en marxa dels 
ERTO (gràfic 6) i la línia d’avals Covid-19 de la mà de l’ICO 
(taula 3). 

Els expedients de regulació temporal d’ocupació han resultat 

En aquell cas, la indústria, de la mà de les exportacions, va 
liderar el procés de recuperació econòmica.

Per contra, la causa de la recessió en què ens trobem immer-
sos actualment és completament exògena, curta i brusca. 
En aquest cas, l’evolució ha estat de sobtada caiguda i re-
cuperació relativament ràpida en comparació amb l’anterior. 
Es venia d’un 2019 en què predominava la tendència a la 
desacceleració dins la fase expansiva del cicle i el tancament 
total de l’economia de bona part del març fins a finals de 
maig/principis de juny va donar lloc a caigudes anuals sig-
nificatives del nombre de comptes de cotització (del -9,4% 
al març i -9,5% al juny). La recuperació de l’activitat gràci-
es a la desescalada i la relaxació de les restriccions al juli-
ol van apuntar a una tímida recuperació, truncada el segon 
semestre amb les successives onades del virus. Només un 
any després, mesures més quirúrgiques a mesura que s’ha 
tingut més informació del comportament del Covid-19 i la 
posada en marxa de les primeres fases del pla de vacuna-
ció han permès registrar un augment interanual del nombre 
d’empreses per primer cop des de la caiguda (+1%, tenint 
en compte que la comparativa es fa sobre un dels pitjors 
mesos del 2020). 

Un darrer aspecte a analitzar és el de la composició del sal-
do, és a dir, de l’estoc d’empreses analitzat fins ara; resultat 
de la diferència entre noves altes (nous centres inscrits a la 
SS) i el nombre de baixes (comptes que ja no estan regis-
trats a la SS). Ambdós termes serveixen per aproximar els 

6 Definida com a la suma dels fluxos d’altes i baixes.

Gràfic 5
Altes i baixes dels comptes de cotització inscrita a la SS a Catalunya 

(%, variació interanual)

20082007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nota. Règim general i Mineria i Carbó. No hi ha dades per al gener 2012, per problemes en la base de dades de la SS. Mitjana anual
Font: CambraBCN a partir del MISSM
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Quant als préstecs avalats per l’ICO, el Govern de l’Estat 
ha posat a disposició més de 120.000 milions d’euros per-
què les empreses accedissin a crèdits amb avals públics. 
L’objectiu era dotar a les empreses de liquiditat per fer front 
als pagaments, tot i amb el risc que suposa una situació 
d’endeutament a futur. A data de 31 de març, a Catalunya 
s’han tancat més de 190.000 operacions a través de la línia 
d’avals Covid-19, arribant a quasi 120.000 empreses. El total 
d’avals sol·licitat ha estat per valor de 16.724 milions d’eu-
ros, el que ha permès accedir a finançament per un total de 
21.841 milions per garantir la liquiditat de les empreses (una 
mitjana de 183.829 euros per empesa, tenint en compte la 
forta heterogeneïtat segons dimensió i sector). Catalunya ha 
estat la segona comunitat en import d’avals sol·licitats amb 
un 18,6% del total de l’Estat, només per darrere de Madrid 
(20,2%) i per davant d’Andalusia (12,5%). 

Malgrat que l’ICO no disposa de dades per tipus d’empresa 
i sectors a nivell de comunitats, es pot fer una aproximació 
a partir de les xifres per al total de l’Estat. Així doncs, fins al 
mes de març, una de cada tres de les empreses amb ope-
racions formalitzades estaven gestionades per autònoms; un 
42% són microempreses; un 24% són petites i mitjanes; i un 
2%, grans empreses. El 73% de les operacions formalitzades 
a tot l’Estat ha servit per garantir l’aval de nous préstecs, 
que en un 69% dels casos es retornaran en un termini de 4 
a 8 anys i en un 24% dels casos, de 2 a 3 anys. Quant a la 
distribució sectorial del finançament final, el turisme, l’oci i la 
cultura han rebut un 15% del finançament total –és molt pos-

ser una eina fonamental per mantenir tant les rendes dels 
treballadors com el teixit empresarial. Pensat per a circums-
tàncies conjunturals, ha permès ajustar les plantilles a les 
necessitats empresarials segons la demanda, condicionada 
per les restriccions. Aquest mecanisme ha servit per afron-
tar la present crisi d’una manera molt diferent a anteriors re-
cessions, tenint en compte la naturalesa transitòria i de curt 
termini de la crisi actual. Un dels efectes més clars s’ha vist 
en la caiguda de l’activitat econòmica a Catalunya el 2020 
(-11,5%) enfront de la de l’ocupació (-3% segons l’EPA), atès 
que compta als treballadors en ERTO com a ocupats. En 
altres períodes de crisi s’havia produït una major destrucció 
del mercat laboral que de l’activitat econòmica com a meca-
nisme d’ajust al context. 

Les dades mostren com les fluctuacions en el nombre de 
treballadors en ERTO (290.984 en mitjana al mes des del 
març del 2020 fins al març del 2021) han anat en sincronia 
amb el grau de restriccions a la mobilitat i l’activitat. El màxim 
es va assolir el mes d’abril amb quasi 680.000 treballadors a 
Catalunya i va descendir progressivament fins a l’arribada de 
la segona onada a l’octubre. Quant als expedients, la mitjana 
mensual d’expedients en curs per al mateix període ha estat 
de 44.217 (amb un màxim de 90.316 al març i un mínim de 
poc més de 27.500 a l’octubre). Si es calcula la ràtio entre 
treballadors i expedients, el resultat és de set treballadors per 
expedient en mitjana durant el confinament i de cinc a partir 
del darrer estiu.

Gràfic 6
Treballadors en ERTO a Catalunya 

(nombre)

Nota. Darrer dia de mes
Font: CambraBCN a partir del MISSM
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Taula 3

ICO. Línia avals Covid-19  
a 31 de març de 2021

 Catalunya

Nombre

Operacions 191.658
Empreses 118.809

MEUR

Aval Sol·licitat 16.724
Finançament 21.841

Font: CambraBCN a partir de l’ICO
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l’hostaleria i la construcció de manera força homogènia (amb 
descensos absoluts de 270 empreses en mitjana, respecti-
vament). El següent sector més afectat va ser el de les ma-
nufactures amb 117 microempreses menys. A excepció de 
les indústries extractives, la resta d’activitats van registrar 
descensos en el volum de comptes de cotització, tot i que 
amb menys intensitat (per sota de les 70 empreses). Entre les 
petites empreses, l’hostaleria (-53 empreses) i la construcció 
(-47) marquen les majors reduccions amb diferència respec-
te a la resta de sectors, de fet en tercer lloc se situarien les 
activitats culturals (-18 empreses), un sector que també ha 
estat greument perjudicat per les restriccions i que de fet és 
el que descompta més empreses entre les del tram mitjà (-8 
comptes).

La recuperació posterior a la caiguda produïda entre el fe-
brer i el març ha estat més modesta a Girona respecte a la 
mitjana catalana o altres demarcacions com Barcelona o Tar-
ragona. Al març del 2021 s’ha observat un lleuger augment 
interanual del 0,4% dels comptes fins a poc més de 27.000 
que apuntaria més cap a l’estabilitat que la recuperació del 

sible que aquest percentatge hagi estat superior a Catalunya 
per l’elevat pes del sector turístic–; les empreses construc-
tores i d’infraestructures, un 10,8%; les de serveis empresa-
rials, professionals i administratius, un 9,1%; les de bens 
d’equip i industrials, un 8,2%; i les de distribució d’aliments i 
begudes, un 7,7%. A la resta d’activitats els percentatges se 
situen per sota del 6%.

3. Anàlisi a la demarcació de Girona

La demarcació de Girona concentrava al febrer de 2020 un 
total de 28.509 empreses, l’11,1% del total català. L’arriba-
da de la primera onada de la Covid-19 va donar lloc a una 
reducció mensual del 5,5% del volum d’empreses al març 
de 2020: 1.560 menys fins a les 26.949 (taula 4). Un 87,2% 
d’aquesta reducció es va produir entre les empreses de 10 
treballadors o menys, un 10,9% entre les petites empreses 
i un 1,9% entre les mitjanes –mentre que les grans es van 
mantenir estables. Els sectors més afectats entre les micro-
empreses gironines van ser el comerç (al detall i a l’engròs), 

Taula 4
Evolució dels comptes de cotització a la demarcació de Girona, febrer 2020 - març 2020 

(nombre, variació absoluta)

  Petites  Mitjanes Grans 
Variació absoluta Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre

Agricultura -11 0 0  -11
Indústries extractives 1 -1   0
Indústries manufactureres -117 -7 -3 0 -127
Energia i aigua  -5 0 -2  -7
Construcció -255 -47 -1  -303
Comerç -295 -10 -4 0 -309
Transport i emmagatzematge -56 -3 -3 1 -61
Hostaleria -264 -53 -3 0 -320
Informació i comunicacions -25 -5 0  -30
Activitats financeres i d’assegurances -9 1 0 0 -8
Activitats immobiliàries -35 1   -34
Activitats professionals, científiques i tècniques -61 -2 0 0 -63
Activitats administratives i serveis auxiliars -43 -11 2 -2 -54
Administració pública, defensa i SS -8 2 -1 0 -7
Educació -38 -15 -4 0 -57
Activitats sanitàries i serveis socials -20 1 -3 1 -21
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment -51 -18 -8  -77
Resta de serveis -68 -3 0 0 -71

Total -1.360 -170 -30 0 -1.560

Font. CambraBCN a partir del MISSM
Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes. En cas de no haver-hi cap compte de cotització en la categoria corresponent, s’ha deixat la 
cel·la buida
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Taula 5
Evolució dels comptes de cotització a la demarcació de Girona, març 2020 - març 2021 

(nombre, variació absoluta)

  Petites  Mitjanes Grans 
 Microempreses empreses empreses empreses Total

Agricultura -13 0 1  -12
Indústries extractives 0 -1   -1
Indústries manufactureres -147 12 -6 5 -136
Energia i aigua  3 1 -1  3
Construcció 112 42 4  158
Comerç 5 16 -7 1 15
Transport i emmagatzematge 18 9 2 -2 27
Hostaleria 241 -12 -7 0 222
Informació i comunicacions -20 10 -2  -12
Activitats financeres i d’assegurances 6 0 -1 0 5
Activitats immobiliàries -30 1   -29
Activitats professionals, científiques i tècniques -71 6 1 1 -63
Activitats administratives i serveis auxiliars -7 6 -2 5 2
Administració pública, defensa i SS -2 6 0 1 5
Educació 2 -4 1 0 -1
Activitats sanitàries i serveis socials -32 5 -5 2 -30
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment -8 -5 2  -11
Resta de serveis -33 0 2 -1 -32

Total 24 92 -18 12 110

Font. CambraBCN a partir del MISSM
Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes. En cas de no haver-hi cap compte de cotització en la categoria corresponent, s’ha deixat la 
cel·la buida

Gràfic 7
Treballadors en ERTO a la demarcació de Girona 

(nombre)

Nota. Darrer dia de mes
Font: CambraBCN a partir del MISSM
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Taula 6
ICO. Línia avals Covid-19  

a 31 de març de 2021

 Girona

Nombre

Operacions 21.549
Empreses 13.403

MEUR

Aval Sol·licitat 1.569
Finançament 2.012

Font: CambraBCN a partir de l’ICO
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dors catalans en mitjana mensual de l’abril de 2020 al març  
del 2021 (gairebé 25.500 persones al mes en mitjana)  
(gràfic 7). El màxim es va assolir a l’abril amb quasi 66.000 
treballadors en ERTO i el mínim es va registrar a l’octubre 
(poc més de 9.000), just abans de l’arribada de la segona 
onada. Agost i setembre van ser els mesos de menor con-
centració de treballadors en ERTO (el 6,8% del total català), 
gràcies a l’impuls del sector turístic de la mà dels visitants 
residents. El nombre d’expedients, en mitjana mensual, ha 
estat de 33.300 aproximadament per al mateix període, fet 
que situa a l’entorn de cinc el nombre de treballadors mitjà 
per expedient. Pel que fa a l’accés de les empreses giro-
nines als avals Covid-19 de l’ICO, des de la posada en mar-
xa a l’abril fins al març del 2021 s’han formalitzat poc més 
de 21.500 operacions que han proporcionat finançament a 
13.403 empreses (un 11,3% del total d’empreses catalanes) 
(taula 6). L’aval sol·licitat ha estat de 1.569 milions d’eu-
ros i el volum monetari dels préstecs assolits per garantir 
la liquiditat de les empreses, de poc més de 2.012 milions 
(un 9,2% del que ha arribat a Catalunya). Aquestes xifres 
apunten a que les empreses han accedit a una mitjana de 
150.000 euros cadascuna, tot i que no deixa de ser orienta-
tiu perquè el finançament ha fluctuat molt significativament 
en funció de la dimensió empresarial.

teixit empresarial. La relaxació de les mesures i la millora ge-
neral de les expectatives que s’ha notat especialment a partir 
d’aquest darrer mes de març ha tingut els seus efectes sobre 
sectors molt afectats com l’hostaleria, amb 241 microem-
preses més, o la construcció que suma 158 empreses en 
total (taula 5). Aquestes xifres suposen una recuperació del 
91% i 52%, respectivament, respecte a la pèrdua registrada 
fa un any. Tanmateix hi ha altres activitats que no només no 
recuperen, sinó que perden empreses. El cas més signifi-
catiu és el de la indústria manufacturera on s’observa una 
caiguda de 147 microempreses passant de 1.890 al febrer a 
1.773 al març i a 1.626 al març de 2021. Tot i que a la resta 
d’activitats les variacions han estat molts més lleugeres i els 
darrers indicadors apunten a una millora de les expectatives 
per als propers trimestres, quedarà per avaluar si la severitat 
de la crisi econòmica ha suposat un destrucció estructural 
irreversible de part del teixit empresarial a curt termini. En 
aquest sentit, cal tenir present que Girona és una destinació 
altament turística, de manera que els pròxims mesos d’estiu 
seran clau per veure si es produeix una empenta en la recu-
peració d’empreses, sempre i quan les mesures ho permetin.

En relació amb el nombre de persones en ERTO al llarg 
del darrer any, Girona ha concentrat un 9,3% dels treballa-
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les quals cal sumar activitats d’informació i comunicació, ad-
ministratives, immobiliàries o culturals. Tanmateix, no s’han 
de deixar de banda els efectes significatius sobre les indús-
tries manufactureres i la construcció, atès que el confinament 
va ser total i generalitzat. A banda, de la dimensió i l’activitat, 
s’ha vist que l’impacte ha estat molt notable a totes les de-
marcacions, amb caigudes mensuals al març que han oscil-
lat entre el -9,3% de Barcelona i el -5,5% de Girona. En el 
primer cas, cal tenir present que la demarcació de Barcelona 
concentra més del 70% de les empreses catalanes, a més 
de ser altament depenent del turisme internacional, el qual 
s’ha situat en mínims històrics el darrer any. 

Pel que fa a l’evolució un any després d’aquest primer shock, 
el nombre d’empreses s’ha incrementat lleugerament al març 
del 2021 amb variacions interanuals que han fluctuat entre 
el 0,3% de la demarcació de Lleida i l’1,9% de Tarragona, 
de fet aquesta última és l’única que ha registrat un augment 
del nombre d’empreses per a tots els trams analitzats. No 
obstant això, és el grup de les microempreses les que impul-
sen aquesta recuperació a Catalunya, Barcelona i Tarragona 
–només en el cas de Girona i Lleida els creixements més sig-
nificatius s’han produït entre les petites empreses. En termes 
sectorials, clarament la construcció és el que ha recuperat el 
major nombre d’empreses de manera transversal per a tots 
els trams i generalitzada per a tots els territoris. Igualment, la 
hostaleria i el comerç recuperen bona part de l’estoc d’em-
preses a pràcticament totes les demarcacions, més del 67% 
del creixement total d’empreses a Catalunya. Amb tot, hi ha 
activitats dels serveis com les activitats professionals, ad-
ministratives, immobiliàries en alguns territoris o artístiques 
que mantenen els descensos anuals al març. Tendència que 
també persisteix a les indústries manufactureres, que mante-
nen descensos encara significatius a tots els casos, excepte 
a Tarragona. 

En suma, des del mes de febrer s’observa un canvi de ten-
dència en positiu amb la recuperació progressiva de l’estoc 
d’empreses a Catalunya. Juntament amb aquest indicador, 
també acompanya una bona evolució del mercat de treball, 
les expectatives dels empresaris i el context internacional. 
Tot plegat apunta a que es comença a veure la llum al final 
del túnel, on gràcies a l’avenç de la vacunació i el relaxa-
ment de les restriccions, cada cop més indicadors (consum, 
exportacions, turisme, etc.) tanquen el mes en positiu. Tan-
mateix, cal no baixar la guàrdia atès que les fases inicials, 
i més amb la incertesa que ha demostrat el Covid-19 en 
la seva evolució, són delicades. Una retirada ràpida i brus-
ca de certes limitacions fins que no s’assoleixi la immunitat 

4. Conclusions

L’arribada inesperada de la pandèmia per el Covid-19 al 
març de 2020 va suposar un impacte sobre el teixit empresa-
rial català sense precedents en la sèrie històrica amb dues 
caigudes consecutives del nombre d’empreses superiors al 
9% interanual el primer i segon trimestres, respectivament. 
En concret, del febrer al març es va registrar una reducció 
de pràcticament 22.000 comptes de cotització a Catalunya. 
Amb el tancament necessari de l’activitat es van posar en 
marxa diversos mecanismes per tal de sostenir tant empre-
ses com treballadors (ERTOS, mesures d’impuls fiscal, ajor-
nament d’impostos i pagaments, o crèdits amb avals públics 
a través de l’ICO). Tanmateix, la persistència de la Covid-19 
i els consegüents efectes socioeconòmics s’han perllongat 
més del previst inicialment amb l’arribada de successives 
onades que han minvat les possibilitats de recuperació. En 
aquest sentit, un any després de l’inici de la crisis sanitària i 
socioeconòmica, el teixit empresarial català ha recuperat al 
març del 2021 només un 10,8% de la pèrdua d’empreses 
(2.339). En aquest sentit, tot i que s’observa cert efecte re-
bot en aquesta incipient recuperació gràcies a la posada en 
marxa de la campanya de vacunació i el relaxament en les 
restriccions, l’evolució global de la situació així com la imple-
mentació dels recursos del programa Next Generation EU 
seran clau perquè perduri l’efecte i no es quedi en un rebot 
aïllat, en un efecte “ampolla de cava”. A més, amb aquest 
inici de tendència positiva es podrà dirimir si les polítiques 
públiques han estat suficients per evitar efectes estructurals 
irreversibles sobre les empreses i si han servit per mantenir 
actives aquelles amb un projecte viable econòmicament.

A banda de les conseqüències en termes agregats, les ca-
racterístiques de la propagació de la pandèmia i les mesu-
res que s’han hagut de prendre –primer de caràcter general 
i després més específiques– han donat lloc a un impacte 
asimètric i desigual per activitats econòmiques, dimensió 
empresarial i, en certa mesura, també des del punt de vista 
territorial. En aquest sentit, el present estudi aporta aquesta 
visió addicional que no s’havia analitzat fins ara per a Cata-
lunya amb una anàlisis de l’impacte de la primera onada i 
dels efectes un any després, combinant els tres components 
esmentats: activitat, dimensió i ubicació de les empreses. En 
aquest sentit, l’anàlisi dut a terme en aquest estudi ha posat 
de manifest com les microempreses han estat les més perju-
dicades (amb un pes del  85,1% del teixit empresarial total, 
van suposar més del 90% del descens total registrat entre el 
febrer i el març del 2020). Dins d’aquestes, per exemple, les 
activitats del sector serveis registren reduccions considera-
bles, com ja es sabut, especialment el comerç i l’hostaleria, a 
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de gestionar-los adequadament i treure’ls-hi el màxim pro-
fit al llarg dels pròxims anys. Alhora, s’hauran de prioritzar 
aquells projectes de futur, transformadors per afegir valor 
a la nostra capacitat productiva i que permetin implemen-
tar les reformes estructurals pendents. Malgrat els greus i 
irreversibles efectes que ha suposat la pandèmia a tots els 
nivells, aquests fons suposen una oportunitat única que no 
s’ha de deixar escapar.

de grup o una suspensió precipitada d’algunes polítiques 
públiques que han esdevingut clau com els ERTO o la ne-
cessària flexibilitat en el retorn dels préstecs avalats per ICO 
podrien tallar en sec aquesta recuperació incipient. Igual-
ment, l’impuls definitiu vindrà de la mà dels fons europeus. 
En aquest sentit, és fonamental planificar amb detall l’arriba-
da dels recursos de manera que l’administració sigui capaç 

5. Annexes

Annex 3
Comptes de cotització a la demarcació de Girona 

(nombre)

 Febrer 2020 Març 2020   Març 2021

    Micro- Petites Mitjanes Grans 
 Total Total Total empreses empreses empreses empreses

AGRICULTURA 367 356 344 321 20 3 0
INDÚSTRIA 2.710 2.576 2.442 1.735 518 161 28
CONSTRUCCIÓ 3.741 3.438 3.596 3.204 364 28 0
SERVEIS 21.691 20.579 20.677 18.036 2.210 364 66

Agricultura 367 356 344 321 20 3 0
Indústries extractives 29 29 28 22 6 0 0
Indústries manufactureres 2.531 2.404 2.268 1.626 466 148 28
Energia i aigua  150 143 146 87 46 13 0
Construcció 3.741 3.438 3.596 3.204 364 28 0
Comerç 6.595 6.286 6.301 5.595 629 66 11
Transport i emmagatzematge 1.034 973 1.000 811 162 24 3
Hostaleria 4.161 3.841 4.063 3.602 425 33 3
Informació i comunicacions 403 373 361 298 57 6 0
Activitats financeres i d’assegurances 391 383 388 365 17 2 4
Activitats immobiliàries 1.005 971 942 928 14 0 0
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.767 1.704 1.641 1.491 139 9 2
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.230 1.176 1.178 968 154 46 10
Administració pública, defensa i SS 980 973 978 703 184 77 14
Educació 697 640 639 467 134 35 3
Activitats sanitàries i serveis socials 909 888 858 630 162 49 17
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 779 702 691 596 87 8 0
Resta de serveis 1.740 1.669 1.637 1.582 46 9 0

Total 28.509 26.949 27.059 23.296 3.112 556 95

Font. CambraBCN a partir del MISSM
Nota. Règim general i Mineria i Carbó. Darrer dia de mes
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 Cronologia

ANY 2020

GENER

w  01/01 Entra en funcionament la Zona de Baixes Emissions en determinats municipis de l’AMB, 
amb l’objectiu de restringir la circulació dels vehicles més contaminants en les franges horàries 
de més circulació.

w  07/01 El Congrés dels Diputats investeix Pedro Sánchez, candidat del PSOE, com a president 
del Govern espanyol.

w  20/01 El temporal “Gloria” colpeja amb força Catalunya i el litoral mediterrani, causant danys  
materials i econòmics molt considerables.

w  23/01 El govern xinès imposa les primeres mesures de quarantena a la ciutat de Wuhan i altres 
ciutats de la província de Hubei amb l’objectiu d’evitar la propagació del SARS-CoV-2.

w  28/01 Les borses mundials, inclòs l’IBEX 35, registren la primera caiguda significativa, del 2%, 
pel temor dels inversors a un descens de l’activitat econòmica a causa de la Covid-19.

w  30/01 L’OMS declara l’alerta global per l’aparició del nou coronavirus.

FEBRER

w  01/02 El Regne Unit deixa oficialment de formar part de la Unió Europea. S’obre el període de 
negociació entre ambdós interlocutors per assolir un nou acord bilateral amb data prevista  
de finalització el dia 31 de desembre de 2020.

w  01/02 El Ministeri de Sanitat confirma el primer cas de Covid-19 a Espanya, a l’illa de La  
Gomera (Canàries).

w  04/02 El Govern fa oficial la pujada del salari mínim interprofessional a 950 euros mensuals en  
14 pagues, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2020.

w  13/02 El GSMA anuncia que cancel·la l’edició 2020 del Mobile World Congress a causa de la 
crisi sanitària provocada per la Covid-19.

w  25/02 El Departament de Salut confirma el primer positiu per coronavirus a Catalunya. 

MARÇ

w  03/03 El Tribunal de Justícia de la UE resol que els clients amb contractes hipotecaris vinculats 
a l’Índex IRPH podran reclamar a les entitats bancàries el pagament de més que han realitzat 
a causa d’aquestes clàusules.

w  03/03 La Reserva Federal d’Estats Units comença a abaixar els tipus d’interès de referència 
per calmar els mercats i fer front a la caiguda d’activitat causada per la crisi sanitària mundial.

w  11/03 L’OMS qualifica de pandèmia el brot de la Covid-19.

w  12/03 El Govern espanyol aprova un primer paquet de polítiques econòmiques, entre les que 
destaquen mesures de liquiditat per a les petites i mitjanes empreses i una despesa addicional 
per al sistema sanitari. La Generalitat també acorda un seguit de mesures de caràcter assis-
tencial, de liquiditat i pressupostàries per fer front a la Covid-19.

w  12/03 El BCE anuncia un paquet addicional de crèdits a llarg termini a tipus d’interès molt re-
duïts per a la banca i amplia el programa de compra de deute en 120.000 M€ fins a finals de 
2020. 
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w  12/03 Malgrat les polítiques expansives del BCE, les borses mundials es desplomen. L’IBEX 
35 retrocedeix més d’un 14% en un sol dia, la pitjor caiguda de la seva història. 

w  14/03 El president Pedro Sánchez declara l’estat d’alarma a Espanya davant del ràpid aug-
ment de casos confirmats per Covid-19, el confinament domiciliari i el tancament de les acti-
vitats no essencials. 

w  17/03 El Govern espanyol aprova un segon paquet de polítiques econòmiques, amb mesures 
addicionals de liquiditat, despesa pública, d’àmbit laboral i de restricció a la inversió estrange-
ra. La Generalitat anuncia un paquet addicional de mesures, com ara l’ajut des fins a 2.000 
euros a autònoms i la moratòria de tributs propis i cedits fins que duri l’estat d’alarma. 

w  18/03 El BCE anuncia un nou paquet de compra de deute públic i corporatiu de 750.000 M€ 
amb l’objectiu de calmar els mercats financers i evitar l’augment de la prima de risc dels països 
perifèrics. 

w  19/03 La Generalitat aprova una reducció del 50% del cànon de l’aigua per a autònoms,  
PIMES i usuaris domèstics. 

w  31/03 El Govern espanyol aprova un nou paquet de mesures econòmiques, entre les que 
destaquen la moratòria de cotitzacions dels autònoms i del lloguer en cas de situació de vul-
nerabilitat, així com els subsidis d’atur als treballadors en el règim de la llar i als treballadors 
amb contractes temporals. 

ABRIL

w  12/04 L’OPEP i els estats membres aliats subscriuen un nou acord per reduir l’oferta de petroli 
en gairebé 10 milions de barrils diaris.

w  14/04 L’Estat espanyol fa públiques noves mesures econòmiques: extensió del termini volun-
tari per presentar i pagar les declaracions i autoliquidacions tributàries en el cas de pimes i 
autònoms amb una facturació inferior als 600.000€ el 2019.

w  22/04 El Govern central aprova un paquet addicional de mesures, entre les que destaquen  
la moratòria d’arrendaments d’oficines i locals per a PIMES i autònoms, la reducció de l’IVA 
d’alguns productes i les modificacions del sistema de tributació de l’impost de societats, IRPF 
i IVA.

w  23/04 Els líders europeus acorden amb l’Eurogrup un paquet de 540.000 milions per promou-
re la recuperació econòmica a la Unió Europea després de la pandèmia.

w  30/04 El BCE relaxa les condicions sobre les operacions específiques a llarg termini (TLTRO III) 
i aprova un nou paquet de finançament d’emergència (PELTRO) per donar més liquiditat al 
sistema financer.

MAIG

w  3/05 El Tribunal Constitucional d’Alemanya emet una sentència en la que demana al BCE que 
examini les conseqüències de la seva política monetària ultraexpansiva.

w  19/05 Alemanya i França proposen que la Comissió Europea s’endeuti per valor de 500.000 
milions d’euros amb l’objectiu de repartir ajudes als estats membres de la UE.

w  29/05 S’aprova l’Ingrés Mínim Vital, una prestació de la que es podran beneficiar fins a 
850.000 famílies al conjunt de l’Estat.
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JUNY

w  4/06 El BCE amplia la dotació del programa de compres contra la Covid-19 (PEPP) en 600.000 
milions d’euros i prorroga aquest instrument fins a mitjans de 2021.

w  16/06 L’Estat aprova el Fons Covid-19 de 16.000 milions d’euros per a les comunitats autòno-
mes amb l’objectiu de compensar la caiguda dels ingressos i l’augment de les despeses sani-
tàries.

w  21/06 Finalitza la desescalada juntament amb l’estat d’alarma. A partir d’aquest moment, les 
mesures de contenció de l’expansió del virus passen a ser competència de les comunitats 
autònomes.

JULIOL

w  21/07 El Consell Europeu aprova un pla de recuperació contra la Covid-19 de 750.000 milions 
d’euros (360.000 en préstecs i 390.000 en transferències), que es finançarà amb deute emès 
per la UE i que es desemborsaran als estats membres durant el període 2021-2026. A Espa-
nya s’assignen 140.000 milions, dels quals 72.000 en ajuts directes.

w  4/07 La Generalitat de Catalunya ordena el confinament de la comarca de El Segrià davant 
l’augment de contagis, que finalitzarà el 19/07.

w  18/07 S’apliquen noves restriccions i es recomana la reducció de la mobilitat a diferents muni-
cipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

w  18/07 Josep Maria Argimon ocupa la plaça de secretari de Salut Pública després de dos me-
sos d’estar el càrrec vacant.

SETEMBRE

w  25/09 El Consell Europeu aprova la concessió de 87.400 milions d’euros en préstecs SURE 
(suport temporal per protegir llocs de treball i rendes dels treballadors en situació d’emergèn-
cia), dels quals 21.300 milions seran per a l’economia espanyola.

OCTUBRE

w  Inici de la segona onada de la pandèmia. França, Alemanya i Espanya, entre altres països, 
anuncien nous confinaments i restriccions a la mobilitat per contenir l’expansió del virus.

w  16/10 Entra en vigor a Catalunya el tancament de tots els bars i restaurants, la prohibició de 
reunió de més de sis persones, la suspensió de l’activitat presencial a les universitats i la limi-
tació a l’aforament de les activitats de culte. A partir de 30 d’octubre es prorroguen les mesu-
res anteriors i s’imposa la limitació de l’entrada i sortida de persones de Catalunya, així com el 
confinament municipal de cap de setmana. L’aforament queda restringit al 30% als establi-
ments de menys de 800 metres quadrats. S’aprova el toc de queda de 22h a 6h. El Govern de 
la Generalitat aprova paquets d’ajuda als sectors econòmics afectats per import de 159,2 
milions d’euros.

NOVEMBRE

w  3/11 El Govern prorroga l’estat de l’alarma fins al 9 de maig de 2021.

w  23/11 Es permet l’obertura de bars i restaurants de les 6 a 21.30h amb un màxim de quatre 
persones per taula, amb ocupació plena de terrasses i del 30% a l’interior, també es permeten 
les activitats esportives no competitives a l’aire lliure al 50%. Els gimnasos poden obrir amb 
cita prèvia i aforament màxim del 30%. Es reprenen les activitats culturals al 50% amb un mà-
xim de 500 persones. Nou paquet d’ajudes de la Generalitat per import total de 282 milions 
d’euros.
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DESEMBRE

w  10/12 El BCE amplia la dotació del programa de compres contra la Covid-19 (PEPP) en 
500.000 milions d’euros, fins assolir un import total d’1,85 bilions d’euros.

w  24/12 La UE i el Regne Unit arriben a un acord comercial per regular les seves relacions  
econòmiques a partir de l’1 de gener de 2021, quan entra en vigor el Brexit.

w  21/12 L’Agència Europea del Medicament (EMA) aprova la primera vacuna a Europa contra la 
Covid-19 desenvolupada per BioNTech i Pfizer.

w  31/12 El recompte oficial de morts per Covid-19 a nivell mundial supera els 1,7 milions de 
persones. A Espanya s’han notificat, fins al 31 de desembre, un total de 50.837 morts per 
coronavirus, dels quals 8.723 a Catalunya, segons el Ministeri de Salud.

w  14/12 El confinament municipal a Catalunya passa a ser comarcal, els centres comercials  
poden reobrir i la restauració només pot obrir de 7:30 a 9:30 / 13:30 a 15:30 / 19 a 22 (per 
emportar). Es decreta el confinament perimetral de les comarques del Ripollès i la Cerdanya el 
22 de desembre. Per als dies assenyalats: Nit de Nadal, Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any es  
permet les trobades d’un màxim de deu persones de dues bombolles de convivència.

w  27/12 S’administra la primera vacuna a Catalunya.

w  31/12 L’any 2020 tanca amb una caiguda històrica del PIB a Catalunya de l’11,5%.

ANY 2021

GENER

w  15/01 Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Girona, és escollit nou president del Consell 
General de Cambres de Catalunya.

w  20/01 Joe Biden es proclamat nou president dels EUA en substitució de Donald Trump. A 
principis de mes, un grup de manifestants entra per la força s a la seu del Congrés en protesta 
pels resultats electorals.

w  7/01 Com a resposta a la tercera onada, la Generalitat tornar a decretar el confinament muni-
cipal i el tancament dels centres comercials i comerços de més de 400 metres quadrats de 
dilluns a divendres, i el cap de setmana de tots els establiments no essencials. La restauració 
només pot obrir al 30% d’aforament de 7:30-9:30 i 13:30-15:30. La Generalitat aprova un nou 
paquet d’ajudes.

FEBRER

w  7/02 Es detecta el primer malalt de la variant britànica de la Covid, més contagiosa.

w  14/02 Se celebren les eleccions al Parlament de Catalunya. El PSC guanya les eleccions en 
percentatge de vots però empata amb ERC en nombre d’escons (33 cadascun). La tercera 
força política és JuntsxCat amb a 32 escons.

MARÇ

w  05/03 La UE i els EUA decideixen eliminar els aranzels que s’havien imposat pels ajuts estatals 
a Airbus i Boeing, respectivament.

w  08/03 Mónica Roca és investida com a nova presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelo-
na, prenent el relleu a Joan Canadell, la primera en 135 anys d’història de la institució.

w  11/03 El BCE aprova augmentar el ritme de compres setmanals del programa PEPP de compres 
d’actius de deute, tot i mantenir el disseny i la capacitat total de compra, amb un total de 1,85 
bilions d’euros.



49CRONOLOGIA

ABRIL

w  20/04 CaixaBank planteja als sindicats un ERO de 8.291 treballadors, 754 dels quals a Cata-
lunya. Dos dies després, el BBVA anuncia també un ERO de 3.800 empleats.

w  30/04 El Govern espanyol presenta el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la 
Comissió Europea per rebre els fons del Next Generation EU durant els propers anys.



Girona estadística 2020
   Variació  Gir/Cat 

 2019 2020 (%, pp) Catalunya 2020 2020 (%)

SUPERFÍCIE TOTAL (KM2) 5.905 5.905 - 32.108 18,4

POBLACIÓ TOTAL 771.044 781.788 1,4 7.780.479 10,0

   Població estrangera 152.308 160.435 5,3 1.260.619 12,7

POBLACIÓ OCUPADA 352.600 338.400 -4,0 3.335.800 10,1

POBLACIÓ ATURADA 40.600 48.700 20,0 482.300 10,1

Taxa d’atur (aturats/actius, en %)* 10,3 12,6 2,3 12,6 -
Taxa d’ocupació (ocupats/població +16 anys, en %)* 56,5 53,5 -3,0 52,7 -
Taxa d’activitat (actius/població +16 anys, en %)* 63,0 61,2 -1,8 60,3 -

AFILIACIONS TOTAL RÈGIMS1 307.962 300.306 -2,5 3.270.785 9,2

CONTRACTES1 302.449 219.766 -27,3 2.239.613 9,8

   Indefinits 46.975 34.090 -27,4 311.312 11,0
   Temporals 255.474 185.676 -27,3 1.928.301 9,6

VALOR AFEGIT BRUT, VAB (VARIACIÓ REAL, %)*2 1,5 -14,2 -15,7 -11,5 -

INFLACIÓ MITJANA ANUAL (%)* 0,7 -0,8 -1,5 -0,4 -

EXPORTACIONS DE BÉNS (MILIONS €)2,3 5.785 5.804 0,4 66.265 8,8

5 Principals sectors
   Carn 1.929 2.103 8,5 4.439 47,4
   Productes químics 969 954 -1,5 19.378 4,9
   Maquinària específica altres indústries 478 443 -6,3 3.986 11,1
   Altres semimanufactures 423 404 -4,6 2.428 16,6
   Sucre, cafè i cacau 294 304 3,5 769 39,5
UE-27 4.018 3.714 -7,5 42.559 8,7
Resta del món 1.767 2.089 18,3 23.706 8,8

IMPORTACIONS DE  BÉNS (MILIONS €)2,3 2.757 2.845 3,4 92.419 3,1

5 Principals sectors
   Productes químics 723 763 6,2 20.256 3,8
   Altres semimanufactures 231 215 -6,5 2.029 10,6
   Maquinària específica altres indústries 189 197 4,8 4.401 4,5
   Altres béns d’equip 172 162 -5,7 6.849 2,4
   Tèxtil i confecció 169 152 -9,7 6.901 2,2
UE-27 2.219 2.036 -7,9 41.759 4,9
Resta del món 636 598 -5,7 33.921 1,8
Saldo comercial (Exp-Imp) (milions €)2,3 2.930 3.170 7,9 -9.415 -

NOMBRE D’EMPRESES EXPORTADORES TOTALS2 3.784 3.863 2,1 48.980 7,9

   Nombre d’empreses exportadores regulars4 1.229 1.203 -2,1 16.811 7,2
   Nombre d’empreses exporten >50.000 € 1.124 1.093 -2,8 11.904 9,2
   Nombre d’empreses exporten >50.000 € regulars4 814 785 -3,6 9.065 8,7

NOMBRE D’EMPRESES5 63.357 64.413 1,7 629.876 10,2 

   1-9 assalariats 26.203 26.226 0,1 234.459 11,2
   10-49 assalariats 2.439 2.528 3,6 24.176 10,5
   50-199 assalariats 347 367 5,8 4.251 8,6
   200 o més assalariats 79 85 7,6 1.356 6,3
   Sense assalariats 34.289 35.207 2,7 365.634 9,6

* Variació en punts percentuals. 
(1) Dades de final d’any. 
(2) Les dades del darrer any són provisionals i s’actualitzaran l’any vinent. 
(3) Les taxes de variació estan calculades sobre les dades provisionals de l’any anterior. 
(4) Regulars: empreses que han exportat en els 4 últims anys consecutius.  
(5) Les dades són a 1 de gener de cada any (Directori Central d’Empreses de l’INE). 

Fonts: Idescat, INE, SEPE, DataComex, ICEX, Generalitat de Catalunya i Ministeri de Foment.



2020
   Variació  Gir/Cat 

 2019 2020 (%, pp) Catalunya 2020 2020 (%)

AGRICULTURA

Comptes de cotització1 375 352 -6,1 2.505 14,1
Nombre d’afiliacions1 4.649 4.606 -0,9 32.014 14,4

INDÚSTRIA

Comptes de cotització1 2.698 2.443 -9,5 22.073 11,1
Nombre d’afiliacions1 54.005 53.751 -0,5 473.845 11,3

CONSTRUCCIÓ

Comptes de cotització1 3.638 3.523 -3,2 23.913 14,7
Nombre d’afiliacions1 27.376 27.316 -0,2 204.806 13,3
Habitatges iniciats 1.530 1.185 -22,5 11.395 10,4
Habitatges acabats 1.089 1.343 23,3 11.601 11,6
Ràtio d’habitatges iniciats per cada 10.000 habitants 19,8 15,2 -4,7 14,6 -
Preus de l’habitatge lliure (€/m2) 1.533 1.530 -0,2 2.002 -
Preus de l’habitatge protegit (€/m2) 1.213 1.212 -0,1 1.212 -

SERVEIS

Comptes de cotització1 21.850 20.317 -7,0 189.059 10,7
Nombre d’afiliacions1 222.497 214.062 -3,8 2.554.659 8,4

COMERÇ

Comptes de cotització1 6.751 6.275 -7,1 57.899 10,8
Nombre d’afiliacions1 56.990 55.385 -2,8 583.706 9,5

TURISME2

Total de viatgers en establiments hotelers 4.023.738 1.466.572 -63,6 5.777.676 25,4
   De turisme domèstic 1.717.387 998.523 -41,9 3.381.707 29,5
   De turisme estranger 2.306.351 468.049 -79,7 2.395.969 19,5
Total de pernoctacions hoteleres 12.404.950 3.363.935 -72,9 13.154.796 25,6
   De turisme domèstic 3.925.778 2.158.682 -45,0 6.967.984 31,0
   De turisme estranger 8.479.172 1.205.253 -85,8 6.186.812 19,5
Estada mitjana en hotels (en dies) 3,1 2,3 - 2,3 -
Nombre d’establiments hotelers 594 341 -42,7 1.229 27,7
Nombre de places hoteleres 57.685 25.828 -55,2 109.892 23,5
Grau d’ocupació per places hoteleres (en %)* 55,8 34,5 -21,3 32,2 -
Total de viatgers de turisme rural 204.441 118.329 -42,1 272.342 43,4
Total de places de turisme rural 6.423 4.398 -31,5 11.999 36,7
Total de viatgers en càmpings 1.368.169 662.909 -51,5 1.712.469 38,7
Total de parcel·les en càmpings 22.517 13.344 -40,7 33.362 40,0

TRANSPORT

Matriculació de vehicles 24.370 18.586 -23,7 205.382 9,0
Passatgers Aeroport Girona - Costa Brava (milers)6 1.932 172 -91,1 12.945 1,3

RECERCA I INNOVACIÓ

Sol·licitud de patents nacionals 12 19 58,3 185 10,3
Sol·licitud de models d’utilitat 33 53 60,6 586 9,0
Sol·licitud de marques nacionals 610 651 6,7 8.449 7,7
Sol·licitud de noms comercials 136 150 10,3 1.837 8,2
Sol·licitud de disseny industrial 24 5 -79,2 238 2,1

* Variació en punts percentuals. 
(1) Dades de final d’any. 
(2) Les dades del darrer any són provisionals i s’actualitzaran l’any vinent.
(6) No s’inclouen passatgers en trànsit. 

Fonts: Idescat, INE, SEPE, DataComex, ICEX, Generalitat de Catalunya i Ministeri de Foment.
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Col·labora:

www.cambrescat.org

Passeig del Mar, 40 - Sant Feliu de Guíxols

Email: info@cambrastfeliu.com

Telèfon: 972 32 08 84

www.cambrastfeliu.com

C. Dídac Garrell, 10, 2n - 17230 Palamós

Email: info@cambrapalamos.org

Telèfon: 972 31 40 77

www.cambrapalamos.org

Av. Jaume I, 46 - 17001 Girona

Email: cambra@cambragirona.org

Telèfon: 972 418 500

www.cambragirona.cat

Cambra de Comerç de Girona Cambra de Comerç
de Sant Feliu de Guíxols

Cambra de Comerç de Palamós


