
Pàgina 1 de 24 
 

 

 
 

 
EPA 1T TRIMESTRE DE 2020:  

LES DADES DEL PRIMER TRIMESTRE NO 
REFLECTEIXEN, ENCARA, L’IMPACTE DE LA CRISI 
ECONÒMICA SENSE PRECENDENTS, MOTIVADA 
PER L’EXTENSIÓ DE LA PANDÈMIA DEL COVID 19. 
 
  

 
CONCLUSIONS DEL PERÍODE GENER-MARÇ 2020 
 
l’EPA del primer trimestre no reflexa, encara, l’impacte de la crisi econòmica sense precedents, 
motivada per l’extensió de la pandèmia de la Covid 19. La metodologia de càlcul explica que 
encara no s’hagi recollit aquest impacte que, al segon trimestre de 2020, sí serà devastador.  
 
Les dades, clarament favorables, deriven d’una inèrcia que ve motivada per un bon 
comportament general del mercat de treball al 2019. 
 
La millora més significativa es palesa a l’atur, en un context de favorable comportament 
general. 
 
La població activa augmenta de forma limitada. Tanmateix, la població ocupada augmenta 
d’una forma molt més clara. 
 
L’atur es redueix amb una notable intensitat, tot mantenint una tendència que es va iniciar el 
primer trimestre de 2013. La reducció de la taxa d’atur pot ésser qualificada com de prou 
significativa. 
 
La població activa es troba, encara, lluny dels màxims històrics del període 2007 – 2015, on 
superava folgadament les 400.000 persones. La població ocupada ultrapassa els nivells de 
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2009, tot i que roman per sota de les xifres assolides al punt àlgid del cicle expansiu de 
l’economia, al període 2007 – 2008. 
 
Cal recordar, en qualsevol cas, que el mercat de treball del primer trimestre de cada any sol 
comportar-se de forma prou moderada, atès que abasta l’anomenada temporada baixa, tant 
turística com al sector primari. 
 
La població aturada es redueix envers al mateix període de 2019, per a situar-se, amb claredat, 
per sota dels nivells de 2009. 
 
Es manté, per tant, el dinamisme del cicle de millora dels nivells d’ocupació i de reducció de 
l’atur, tot i que les xifres actuals encara resten lluny dels màxims històrics assolits al període 
2006 – 2008. 
 
Tanmateix, i un cop més, el mercat de treball de la província de Tarragona torna a comportar-
se pitjor que a Catalunya i que a la resta de les demarcacions catalanes. 
 
Com a novetat positiva, cal destacar la significativa reducció del diferencial de la taxa d’atur 
entre Catalunya i la província de Tarragona, que només es situa en 2,1 punts, quan al primer 
trimestre de 2019 assolia els 3,9 punts. 
 
Tant el comportament de la taxa d’activitat com de la taxa d’ocupació continua sent 
comparativament més negatiu a la província de Tarragona, atès que aquestes magnituds es 
situen perceptiblement per sota de la mitjana catalana. 
 
El mercat de treball tarragoní torna a evidenciar un comportament clarament estacional. 
 
Per grans sectors de l’activitat econòmica, destaca el bon comportament de la indústria, que ja 
es situa a prop dels nivells d’ocupació d0abans de la crisi.  
 
Contràriament, el sector de la construcció continua palesant un comportament molt erràtic i  
decebedor, doncs el seus nivells d’ocupació rauen en mínims històrics, i resten lluny de 
recuperar un dinamisme acceptable. 
 
La població ocupada al sector de la construcció torna a caure, i es comporta comparativament 
molt pitjor que a la resta de demarcacions catalanes. 
 
El comportament del sector serveis continua palesant l’elevat nivell de terciarització de 
l’activitat econòmica, i l’ocupació rau en màxims històrics. 
 
Globalment, i com a fet més significatiu, el pes de l’ocupació al sector terciari de l’economia de 
Tarragona esdevé en aclaparador, però la indústria retè un protagonisme que la recent crisi 
econòmica no ha erosionat significativament. 
 
De fet, a la demarcació de Tarragona en cap cas es pot parlar de desindustrialització, doncs el 
sector secundari reté un pes proper al 18%, en termes d’ocupació sobre el total. 
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Introducció 
 
L’evolució de l’atur a la província de Tarragona, d’acord amb les dades publicades per 
l’Enquesta de Població Activa (EPA), elaborada per l’Instituto Nacional de Estadística (INE), 
corresponents al primer trimestre de 2020, és prou positiva, atès que es palesa una reducció 
tant de la taxa com de la població desocupada envers el mateix període de 2019.  
 

 
 
En aquest sentit, cal palesar que la taxa d’atur corresponent al primer trimestre de 2020 
presenta una reducció perceptible, tot mantenint la tendència que es va iniciar el 2013. Cal 
destacar que, entre 2013 i 2020 (primer trimestre de cada any), la taxa d’atur s’ha reduït en 
16,3 punts. 
 
La taxa d’atur continua davallant, tot recuperant un significatiu dinamisme i acostant-se a 
períodes de contracció singularment brillants, però resulta insuficient com per assolir els 
nivells que presenta Catalunya. Tanmateix, la taxa d’atur de la demarcació de Tarragona torna 
a situar-se clarament per sota de l’espanyola, trencant una dinàmica que si es va materialitzar 
puntualment entre el quart trimestre de 2018 i el segon trimestre de 2019, i que essent molt 
preocupant, era del tot excepcional. 
 
La reducció de la taxa d’atur és significativa i, fins i tot, sorprenent, i desmenteix les primeres 
impressions d’esgotament de l’actual cicle econòmic. Tanmateix, els devastadors efectes sobre 
l’activitat i l’ocupació, derivats de la pandèmia del COVID 19, no han estat recollits per l’EPA 
del primer trimestre de 2020. Per tant, les dades aportades per aquest informe no són més 
que un miratge, i caldrà estar molt atent a l’evolució de les xifres d’atur real dels propers 
mesos. 
 
Un cop més, i d’acord amb les dades de l’EPA del primer trimestre de 2019, que són 
susceptibles de ser qualificades de totalment irreals a hores d’ara, cal remarcar que només una 
embranzida addicional, provinent del sector de la construcció, pot normalitzar el mercat de 
treball, rebaixant substancialment els nivells actuals de desocupació, que encara evidencien 
xifres que gairebé doblen les assolides el 2007 i el 2008. 
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En qualsevol cas, la tendència a la reducció de l’atur encara es manté fins al primer trimestre 
de 2019, tot i que les dades aportades no tenen cap valor més enllà de l’acadèmic. 
 
En qualsevol cas, i des d’una perspectiva general, cal evidenciar que, en un context de reducció 
global de l’atur, el millor comportament a la província de Tarragona es palesa al tercer i al 
quart trimestre de cada any, mentre que el pitjor sempre correspon al primer.  
 
La intensitat d’aquest comportament depèn, bàsicament, de qüestions estacionals, com el 
període de celebració de la Setmana Santa (març o abril), bàsicament, o l’existència de caps de 
setmana llargs, doncs aquesta qüestió repercuteix positivament en l’activitat turística (sector 
terciari: hoteleria i altres vinculats). 
 
Tanmateix, el mercat de treball tarragoní continua donant una imatge de major feblesa 
comparativa, sobretot si es té en compte la deficient evolució de la taxa d’ocupació, que 
també se situa clarament per sota de la de Catalunya. 
 
Si a aquest fet, s’afegeix que el mercat de treball de la demarcació de Tarragona presenta la 
taxa d’activitat més baixa de les províncies catalanes, s’està davant d’un escenari 
comparativament més negatiu.  
 
Tanmateix, és ben cert que, des d’una perspectiva general, se sosté la tendència, i que els 
indicadors romanen en un nivell positiu, des del punt de vista comparatiu, sobretot si l’exercici 
d’anàlisi es du a terme vers l’horitzó temporal més proper; període 2012 - 2019. 
 
En aquest sentit, la població ocupada al primer trimestre de 2020 se situa en 341,4 milers de 
persones, un 1,07% per sobre de les dades de 2006: punt de partida de la sèrie històrica 
considerada, i un més que significatiu 9,6% per sota del màxim de la sèrie, assolit al mateix 
període de 2007. 
 

 
 
Aquesta dada, juntament amb la taxa d’atur, esdevé encara en l’evidència de la manca de 
normalització absoluta del mercat de treball, doncs la seva mida roman clarament per sota de 
les xifres d’abans de la crisi econòmica: 2006 – 2008. 
 
Val a dir que les xifres d’ocupació, que superen amb claredat els mínims històrics que van de 
2013 a 2017, resten cada cop més a prop de les màximes de 2008 o de les considerades com a 
normals: 2006 i 2007, en el context d’un cicle econòmic moderadament expansiu que, tot i les 
ombres que es van suscitant, encara es manté.  
 
La població activa presenta un creixement marginal, i el seu nivell resta encara 
perceptiblement lluny de les xifres màximes assolides a la sèrie històrica considerada: període 
2008 - 2013. 
 

Evolució del mercat de treball de la província de Tarragona

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evolució

Població de més de 16 anys 603,2 628,1 650,2 657,2 658,1 659,9 660,3 656,0 649,4 646,7 647,6 650,2 652,9 661,2 672,4 11,47%

Població activa 360,5 380,6 407,2 415,9 397,3 415,0 415,1 409,4 395,1 404,9 394,6 379,5 396,0 384,6 391,6 8,63%

Població ocupada 337,8 352,6 377,7 339,1 325,4 331,8 317,9 290,5 291,7 311,1 310,7 303,7 333,2 325,0 341,4 1,07%

Població desocupada 22,7 28,1 29,5 76,8 71,9 83,2 97,1 119,0 103,3 93,8 83,9 75,8 62,7 59,6 50,2 121,15%

Taxa d'atur 6,3 7,4 7,2 18,5 18,1 20,0 23,4 29,1 26,1 23,2 21,3 20,0 15,8 15,5 12,8 6,5

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en milers, excepte la taxa d'atur, que corresponen al primer trimestre de cada any.
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L’atur presenta una evolució prou positiva si s’analitza el seu comportament des d’una 
perspectiva menys dilatada: 2013 – 2020. En aquest sentit, cal destacar la significativa 
recuperació del dinamisme en la reducció de l’atur, doncs aquest ha caigut en gairebé 68,8 
milers de persones en aquest període. 
 

 
 
La taxa d’atur assoleix el 12,8%, amb una reducció de 2,7 punts vers al mateix període de l’any 
anterior, la qual cosa representa situar-se clarament per sota dels nivells de 2009.  
 
En aquest sentit, cal tenir en compte que els primers trimestres de cada any abasten els 
períodes més febles, en termes de dinamisme econòmic, doncs abasten la temporada baixa, 
des del punt de vista turístic, i la de menor activitat al sector primari.  
 
En qualsevol cas, el comportament de la població ocupada, veritable termòmetre de la mida 
del mercat de treball, doncs recull a les persones que efectivament estan treballant, encara 
roman perceptiblement per sota de les xifres d’abans de l’inici de la crisi econòmica, tot i la 
perceptible millora experimentada des del primer trimestre de 2015. 
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El comportament de l’atur a la demarcació de Tarragona 
vers la resta de Catalunya 
 
L’evolució de l’atur a la província de Tarragona segueix sent comparativament pitjor que a la 
resta de les demarcacions catalanes, i que a Catalunya en el seu conjunt. 
 
Val a dir que el diferencial desfavorable que es va obrir amb una notable intensitat el 2013, 
entre la taxa d’atur de la província de Tarragona i la mitjana de Catalunya, se segueix 
mantenint, tot i que es modera perceptiblement, doncs al primer trimestre de 2020 aquest 
s’ha situat en 2,1 punts. 
 
En aquesta línia, el diferencial de la taxa d’atur de la província de Tarragona vers la de 
Catalunya, als primers trimestres de cada any, han evolucionat d’una forma notablement 
erràtica des de 2008. 
 
Així, hi ha hagut períodes on el diferencial, sempre negatiu, ha estat mínim: acostant-se al punt 
percentual, i d’altres, han superat amb escreix els quatre punts. 
 
Tot plegat, i assumint l’esmentada volatilitat, confirma la pitjor evolució comparativa del 
mercat de treball de la província de Tarragona vers al de Catalunya. 
 
En aquesta línia, cal remarcar que les eventuals reduccions de caràcter puntual d’aquest 
diferencial no es confirmen, i segueix persistint una notable atonia del comportament 
comparatiu de l’atur de la demarcació de Tarragona vers a la resta de Catalunya.  
 

 
 
Val a dir que el gap de referència continua sent una preocupació constant, ja que segueix 
allunyant el comportament del mercat de treball de la província de Tarragona del de la resta 
de Catalunya, tot evidenciant una capacitat comparativament pitjor del teixit productiu de la 
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demarcació per a generar ocupació en temps de bonança, vers a la resta de províncies 
catalanes. 
 

 
 
Igualment cal ressaltar que, des d’una altra perspectiva, l’estacionalitat persisteix com a 
característica pròpia del mercat de treball tarragoní, tot motivada per la importància creixent 
de l’activitat turística, en un context de màxima terciarització, i que aquest fenomen també 
repercuteix en la definició dels nivells d’atur. 
 
En qualsevol cas, i com a resum, cal destacar la reducció significativa del diferencial, que se 
situa molt per sota dels mateixos períodes dels anys anteriors: 2013 - 2019, en un context on 
les taxes d’atur ja comencen, en alguns àmbits geogràfics, com Girona o Lleida, a situar-se molt 
a prop del 10%, fet que no succeïa des de 2006 – 2008. 
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El comportament de les taxes d’activitat i d’ocupació a la 
demarcació de Tarragona vers la resta de Catalunya 
 
El comportament de les taxes d’activitat i d’ocupació a la demarcació de Tarragona també 
confirma, amb tota claredat, la pitjor evolució comparativa del seu mercat de treball. 
 
Així, si s’observa l’evolució de la taxa d’activitat, es palesa que a Catalunya aquest indicador 
gairebé sempre ha superat al que presenta la demarcació de Tarragona. La diferència actual 
(primer trimestre de 2020) se situa en 2,9 punts, tot mantenint la tendència històrica 
esmentada que, val a dir, oscil·la notablement en funció de l’evolució de la temporada 
turística. 
 
En aquesta línia, cal destacar que el diferencial assolit al primer trimestre de 2020 se situa molt 
a prop del màxim històric que presenta la sèrie temporal considerada, la qual cosa evidencia 
fins a quin punt l’evolució del mercat de treball de la província de Tarragona és 
estructuralment pitjor a la de Catalunya, des d’un punt de vista comparatiu. 
 

 

 

L’evolució de la taxa d’ocupació és, igualment, molt similar a la que palesa la taxa d’activitat, 
quan es parla de tendència, tot destacant que la província de Tarragona presenta el pitjor 

Evolució de la taxa d'activitat a Catalunya i a les províncies catalanes

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Catalunya 62,6 62,8 63,9 64,2 63,2 64,1 63,7 63,2 62,6 62,2 62,3 61,8 61,0 61,4 61,1

Barcelona 63,0 63,1 64,2 64,1 63,6 64,4 63,8 63,4 62,9 61,9 62,4 62,6 61,3 61,7 61,4

Girona 64,4 65,7 64,8 66,0 64,8 64,8 64,9 63,2 63,7 64,2 62,1 61,2 60,5 62,4 61,9

Lleida 60,0 59,5 60,6 63,9 61,2 61,0 61,6 61,8 59,7 62,0 63,1 58,9 58,0 61,1 61,7

Tarragona 59,8 60,6 62,6 63,3 60,4 62,9 62,9 62,4 60,8 62,6 60,9 58,4 60,7 58,2 58,2

Diferencial taxa d'activitat 2,8 2,2 1,3 0,9 2,8 1,2 0,8 0,8 1,8 -0,4 1,4 3,4 0,4 3,2 2,9

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en percentatge, que corresponen al primer trimestre de cada any.

Diferencial taxa d'ocupació: Tarragona vers Catalunya
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registre de totes les demarcacions catalanes, amb una notable diferència, tal com s’evidencia 
al quadre adjunt: 

 
 
El diferencial entre les taxes d’ocupació de Catalunya i de la província de Tarragona al primer 
trimestre de 2020 es situa a prop dels màxims històrics: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Evolució de la taxa d'ocupació a Catalunya i a les províncies catalanes

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Catalunya 58,3 58,7 59,1 53,8 51,9 51,9 49,7 47,8 48,7 49,8 51,4 52,3 53,5 54,2 54,6

Barcelona 58,6 59,0 59,4 54,0 52,3 52,2 50,1 48,0 49,3 49,8 51,8 53,4 54,2 55,0 54,9

Girona 59,6 59,7 58,4 53,4 51,7 50,7 48,1 47,6 47,8 50,2 51,2 50,8 52,0 54,0 55,2

Lleida 56,0 57,5 57,7 56,9 52,3 53,6 50,0 51,7 49,9 51,5 53,5 52,1 51,9 54,4 57,1

Tarragona 56,0 56,1 58,1 51,6 49,4 50,3 48,1 44,3 44,9 48,1 48,0 46,7 51,0 49,2 50,8

Diferencial taxa d'ocupació 2,3 2,6 1,0 2,2 2,5 1,6 1,6 3,5 3,8 1,7 3,4 5,6 2,5 5,0 3,8

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en percentatge, que corresponen al primer trimestre de cada any.

Diferencial taxa d'ocupació: Tarragona vers Catalunya
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L’estructura de la població ocupada 
 
L’estructura de la població ocupada demostra l’extraordinari nivell de terciarització assolit per 
part del teixit productiu tarragoní, ja que són els serveis l’única activitat que efectivament ha 
generat ocupació entre els primers trimestres que van de 2006 a 2020.  
 
En aquesta línia, cal posar de manifest que l’ocupació en valors absoluts del sector terciari al 
primer trimestre de 2020, ha assolit els màxims històrics de la sèrie contemplada. 
 
Pel que fa a l’evolució específica del primer trimestre de 2020 vers al mateix període de 2019, 
només el sector secundari, de forma marginal, i el terciari mostren un augment de l’ocupació, 
en valors absoluts. 
 
Els augments de referència tenen raons diverses, però cal destacar el manteniment d’una certa 
fortalesa de l’activitat econòmica en general, que no arriba al sector de la construcció, que 
continua comportant-se d’una forma prou decebedora. 
 
En qualsevol cas, el nivell d’ocupació del sector terciari assoleix xifres històricament elevades, 
la qual cosa fa pensar que el comportament dels serveis esdevé en especialment meritori. Cal 
tenir en compte que, des del primer trimestre de 2006, el sector terciari ha creat gairebé 
48.900 llocs de treball, essent la base per a sostenir globalment els nivells d’ocupació a la 
província de Tarragona. 
 
L’ocupació del sector de la construcció tornar a palesar una evolució molt decebedora, ja que 
se situa en mínims històrics recents, amb 20,5 milers de persones, i trencant la dinàmica 
moderadament expansiva que s’havia iniciat el 2017. 
 
L’absència de recuperació de l’ocupació del sector de la construcció a la demarcació de 
Tarragona, deixa a l’evolució del mercat de treball en una posició molt precària, i confirma que 
no s’experimentarà una veritable normalització dels nivells d’atur, fins que aquest sector 
comenci a verificar augments perceptibles dels seus nivells d’activitat. 
 
L’estancament tant de l’obra pública, per la situació d’incertesa política patida el 2016, i que 
s’ha perllongat en el decurs de 2017, 2018 i 2019, tot i que amb unes característiques prou 
diferenciades a cadascun dels exercicis econòmics esmentats, però essent la manca de 
pressupostos el denominador comú en la pràctica totalitat dels casos, com per la forta atonia 
de l’activitat privada, expliquen que les dades d’ocupació del sector de la construcció continuïn 
sent globalment molt negatives.  
 
La recuperació de la inversió privada a alguns àmbits, i una incipient activitat residencial a 
determinats nuclis de població, on l’oferta d’habitatge es troba pràcticament exhaurida, són 
les úniques variables que podrien esperonar un eventual canvi de tendència a mitjà termini, 
però que encara no es concreta. 
 
El sector industrial presenta un comportament clarament diferenciat, ja que palesa una 
recuperació molt notable dels nivells d’ocupació, doncs les xifres del primer trimestre de 2020 
es troben molt a prop de les del mateix període de 2006. 
 
Aquesta recuperació constitueix una de les millors notícies sobre l’evolució del mercat de 
treball a la província de Tarragona, ja que referma el manteniment dels nivells de diversificació 
de l’activitat econòmica. 
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En aquest context, val a dir que el pes del sector industrial (secundari), se situa en nivells força 
positius, amb un 18,22% del total de la població ocupada. Complementàriament, el pes dels 
serveis (sector terciari), assoleix el 72,09% del total de la població ocupada a la demarcació de 
Tarragona. 
 

 
 

 
 
Per altra banda, cal palesar l’evolució que han experimentat des de 2006 tant el sector 
industrial com el de la construcció, on en el cas d’aquest darrer, el nivell d’ocupació es troba 
en mínims històrics. 
 
En aquesta línia, cal evidenciar que la indústria presenta un comportament molt més positiu, 
tot situant-se a hores d’ara molt a prop dels nivells de l’inici de la sèrie històrica considerada. 
 

 
 

Evolució del nombre d'ocupats a la província de Tarragona, per sectors

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evolució

Primari 21,0 14,8 16,1 13,5 15,8 20,6 15,1 14,7 12,3 13,8 16,6 14,6 15,9 16,1 12,6 -40,00%

Secundari (indústria) 64,5 69,8 75,5 55,6 54,0 62,1 57,0 51,7 49,6 57,9 54,2 56,5 59,5 61,4 62,2 -3,57%

Construcció 55,1 73,5 63,5 47,6 36,9 32,5 30,3 25,5 26,1 25,7 22,0 24,0 28,8 20,9 20,5 -62,79%

Terciari (serveis) 197,2 208,0 222,6 222,4 218,7 216,6 215,5 198,6 203,7 213,7 217,9 208,6 229,0 226,6 246,1 24,80%

Total 337,8 366,1 377,7 339,1 325,4 331,8 317,9 290,5 291,7 311,1 310,7 303,7 333,2 325,0 341,4 1,07%

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en milers, que corresponen al primer trimestre de cada any.

Composició de l'ocupació a la província de Tarragona, per sectors

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evolució

Primari 6,22% 4,04% 4,26% 3,98% 4,86% 6,21% 4,75% 5,06% 4,22% 4,44% 5,34% 4,81% 4,77% 4,95% 3,69% -2,53%

Secundari (indústria) 19,09% 19,07% 19,99% 16,40% 16,59% 18,72% 17,93% 17,80% 17,00% 18,61% 17,44% 18,60% 17,86% 18,89% 18,22% -0,88%

Construcció 16,31% 20,08% 16,81% 14,04% 11,34% 9,80% 9,53% 8,78% 8,95% 8,26% 7,08% 7,90% 8,64% 6,43% 6,00% -10,31%

Terciari (serveis) 58,38% 56,82% 58,94% 65,59% 67,21% 65,28% 67,79% 68,36% 69,83% 68,69% 70,13% 68,69% 68,73% 69,72% 72,09% 13,71%

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: l’evolució reflexa la diferència del pes percentual de 2020 vers la de 2006 (dades corresponents al primer trimestre).
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L’atur a la demarcació de Tarragona vers la resta de 
províncies espanyoles 
 

    

Taxa d'atur; primer trimestre de 2020

Província Taxa

1 Córdoba 24,89

2 Badajoz 24,65

3 Cádiz 24,37

4 Ceuta 23,89

5 Melilla 23,09

6 Cáceres 21,75

7 Sevilla 21,70

8 Albacete 20,72

9 Santa Cruz de Tenerife 20,25

10 Jaén 20,16

11 Almería 19,71

12 Huelva 19,42

13 Málaga 19,40

14 Ciudad Real 19,21

15 Granada 19,08

16 Toledo 18,29

17 Balears, Illes 18,20

18 Palmas, Las 17,43

19 Cuenca 17,01

20 Murcia 16,46

21 León 15,27

22 Pontevedra 15,27

23 Alicante 15,01

24 Asturias 14,37

25 Zamora 14,24

26 Valencia 14,08

27 Castellón 13,81

28 Salamanca 13,17

29 Ourense 13,15

30 Guadalajara 13,02

31 Ávila 12,85

32 Tarragona 12,83

33 Palencia 12,63

34 Coruña, A 11,46

35 Rioja, La 11,21

36 Cantabria 11,09

37 Zaragoza 11,06

38 Girona 10,77

39 Bizkaia 10,72

40 Madrid 10,60

41 Barcelona 10,58

42 Teruel 10,35

43 Burgos 9,76

44 Soria 9,58

45 Valladolid 9,55

46 Segovia 9,38

47 Huesca 8,96

48 Lugo 8,63

49 Navarra 8,55

50 Lleida 7,55

51 Gipuzkoa 6,91

52 Álava 5,59

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), 

Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Taxa d’activitat a la demarcació de Tarragona i 
comparativa vers a la resta de províncies espanyoles 
 

    

Taxa d'activitat; primer trimestre de 2020

Província Taxa

1 Guadalajara 63,49

2 Madrid 62,96

3 Girona 61,89

4 Lleida 61,73

5 Barcelona 61,41

6 Almería 60,94

7 Balears, Illes 60,31

8 Palmas, Las 60,22

9 Santa Cruz de Tenerife 59,30

10 Toledo 59,12

11 Rioja, La 59,11

12 Zaragoza 59,10

13 Murcia 59,01

14 Soria 58,66

15 Segovia 58,63

16 Sevilla 58,63

17 Ceuta 58,61

18 Castellón 58,56

19 Huesca 58,51

20 Melilla 58,29

21 Tarragona 58,24

22 Valencia 58,13

23 Valladolid 57,87

24 Burgos 57,46

25 Navarra 57,45

26 Córdoba 57,38

27 Málaga 56,79

28 Albacete 56,58

29 Alicante 56,57

30 Teruel 56,28

31 Badajoz 55,54

32 Gipuzkoa 55,50

33 Cuenca 55,33

34 Ciudad Real 55,30

35 Álava 55,24

36 Huelva 55,17

37 Bizkaia 55,16

38 Cantabria 54,37

39 Pontevedra 54,28

40 Cáceres 54,14

41 Granada 54,13

42 Coruña, A 53,97

43 Ávila 53,95

44 Cádiz 53,48

45 Palencia 53,20

46 Salamanca 52,71

47 Lugo 51,15

48 Jaén 51,06

49 Asturias 50,95

50 León 50,74

51 Zamora 49,95

52 Ourense 47,77

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), 

Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Taxa d’ocupació a la demarcació de Tarragona i 
comparativa vers a la resta de províncies espanyoles 
 

     
 
Nota explicativa: Taxa d’activitat: població activa / població amb edat de treballar (de 16 a 65 anys)  
Taxa d’ocupació: població ocupada / població amb edat de treballar (de 16 a 65 anys)  

Taxa d'ocupació; primer trimestre de 2020

Província Taxa

1 Lleida 57,06

2 Madrid 56,28

3 Girona 55,23

4 Guadalajara 55,23

5 Barcelona 54,91

6 Huesca 53,26

7 Segovia 53,14

8 Soria 53,04

9 Zaragoza 52,57

10 Navarra 52,54

11 Rioja, La 52,48

12 Valladolid 52,34

13 Álava 52,15

14 Burgos 51,85

15 Gipuzkoa 51,66

16 Tarragona 50,77

17 Castellón 50,48

18 Teruel 50,46

19 Valencia 49,94

20 Palmas, Las 49,73

21 Balears, Illes 49,34

22 Murcia 49,30

23 Bizkaia 49,25

24 Almería 48,93

25 Cantabria 48,34

26 Toledo 48,31

27 Alicante 48,08

28 Coruña, A 47,79

29 Santa Cruz de Tenerife 47,29

30 Ávila 47,02

31 Lugo 46,73

32 Palencia 46,48

33 Pontevedra 45,99

34 Cuenca 45,92

35 Sevilla 45,91

36 Málaga 45,77

37 Salamanca 45,77

38 Albacete 44,85

39 Melilla 44,83

40 Ciudad Real 44,68

41 Ceuta 44,61

42 Huelva 44,45

43 Granada 43,80

44 Asturias 43,63

45 Córdoba 43,09

46 León 42,99

47 Zamora 42,84

48 Cáceres 42,37

49 Badajoz 41,85

50 Ourense 41,49

51 Jaén 40,77

52 Cádiz 40,45

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), 

Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Conclusions 
 
El comportament diferenciat del mercat de treball tarragoní vers al català, ve cridant 
constantment l’atenció des de 2013, en un context on els diferencials, en termes de taxa 
d’activitat, d’atur i d’ocupació, segueixen essent negatius, en tots els casos. 
 
Així, es palesa que la taxa d’atur ve essent constantment superior a la demarcació de 
Tarragona que a la resta de províncies catalanes, i que les taxes d’activitat i d’ocupació rauen 
permanentment per sota, amb diversa intensitat. 
 
Aquest fet característic persisteix, tot i l’existència de puntuals millores que, val a dir, no es 
consoliden. 
 
Així, si s’analitza el comportament de la població activa, la tendència de la província de 
Tarragona ha estat històricament molt similar a la de totes les demarcacions catalanes, tot i 
que puntualment ha palesat canvis més sobtats i intensos. 
 

 
 

 
 
Contràriament, i si bé la província de Tarragona presenta els esmentats diferencials negatius, 
pel que fa a les taxes d’activitat, d’atur i d’ocupació, el comportament de la població activa, 
prenent com a referència el 2006, és prou positiu, tot palesant millors xifres puntuals que la 
resta de demarcacions. 

Evolució de la població activa, 2006 - 2020

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Catalunya 3.690,3 3.770,1 3.902,1 3.964,6 3.910,8 3.963,3 3.939,1 3.882,2 3.800,9 3.781,3 3.787,5 3.774,6 3.761,9 3.837,6 3.862,8

Barcelona 2.766,7 2.803,0 2.892,0 2.917,7 2.898,2 2.932,4 2.904,1 2.865,8 2.808,7 2.769,9 2.796,7 2.816,1 2.791,1 2.848,5 2.859,7

Girona 360,2 380,6 388,2 401,8 395,3 396,4 398,1 386,0 385,9 387,4 373,8 371,3 370,3 387,5 390,2

Lleida 202,9 205,9 214,6 229,2 220,0 219,5 221,8 220,9 211,2 219,1 222,4 207,7 204,6 217,0 221,4

Tarragona 360,5 380,6 407,2 415,9 397,3 415,0 415,1 409,4 395,1 404,9 394,6 379,5 396,0 384,6 391,6

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en milers, que corresponen al primer trimestre de cada any.
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En aquest sentit, cal tenir en compte que el punt de partida de la demarcació de Tarragona, 
tant en termes de taxa d’activitat com d’ocupació, és força baix, doncs sempre s’ha situat per 
sota de les xifres que han palesat les províncies de Barcelona i de Girona i, per tant, de la 
mitjana catalana. 
 
Esmentat d’una altra manera, la mida del mercat de treball de la província de Tarragona 
sempre ha estat comparativament inferior a la que han presentat Barcelona o Girona, i aquest 
fet no s’ha vist modificat per l’evolució dels darrers períodes. 
 
 
  

Evolució de la població ocupada, 2006 - 2020

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Catalunya 3.434,5 3.519,4 3.608,7 3.323,9 3.210,9 3.213,0 3.072,5 2.933,2 2.960,7 3.023,2 3.127,6 3.197,9 3.303,3 3.391,0 3.451,2

Barcelona 2.573,8 2.622,2 2.676,4 2.455,7 2.382,1 2.377,6 2.279,8 2.167,3 2.202,7 2.227,5 2.319,8 2.402,5 2.468,7 2.537,1 2.557,0

Girona 333,4 345,9 350,1 325,1 315,4 310,6 294,9 290,8 289,7 302,5 308,4 308,1 318,3 335,6 348,2

Lleida 189,5 198,8 204,5 204,0 188,0 192,9 179,9 184,6 176,6 182,0 188,6 183,7 183,0 193,3 204,7

Tarragona 337,8 352,6 377,7 339,1 325,4 331,8 317,9 290,5 291,7 311,1 310,7 303,7 333,2 325,0 341,4

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en milers, que corresponen al primer trimestre de cada any.



Pàgina 18 de 24 
 

El comportament de l’ocupació per grans sectors de 
l’activitat econòmica 
 
L’evolució de l’ocupació de la construcció palesa el decebedor comportament d’aquest sector, 
tot motivat per un baix nivell d’activitat. La tendència a la destrucció d’ocupació no es redreça. 
I els puntuals canvis de tendència no es consoliden en absolut. 
 

 
 

 
 
Les xifres d’ocupació al sector de la construcció segueixen palesant una forta atonia, i a la 
demarcació de Tarragona presenten les dades més negatives de totes les províncies catalanes, 
tot evidenciant un fort diferencial que no deixa d’ampliar-se. 
 
Val a dir que els canvis de tendència experimentats pel sector de la construcció a les 
demarcacions de Barcelona, Girona i Lleida a partir de 2017 sí que s’han anat consolidant, 
mentre que la província de Tarragona segueix presentant les pitjors dades comparatives. 
 
Per altra banda, i com ja s’ha posat de manifest, l’ocupació del sector terciari es troba a 
màxims històrics de la sèrie 2006 - 2020, per la qual cosa, la seva contribució a conformar les 
variables més significatives i que defineixen al mercat de treball, és netament positiva.  
 
És ben cert que, tenint en compte les expectatives, en matèria de projectes i d’inversions en 
equipaments privats al sector turístic, bàsicament, l’ocupació del sector serveis continuarà 

Evolució de la població ocupada al sector de la construcció, 2006 - 2020

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Catalunya 373,7 443,1 432,4 352,9 305,2 262,9 212,4 182,6 176,7 188,2 173,3 198,3 205,4 199,9 206,4

Barcelona 237,0 280,6 277,4 238,3 215,8 179,5 140,0 118,1 113,6 125,3 116,2 134,9 137,8 140,1 144,0

Girona 54,7 56,8 57,1 44,2 33,3 32,7 27,5 25,3 19,8 23,0 18,0 24,3 24,4 25,2 26,1

Lleida 26,9 33,4 33,5 22,7 19,1 18,3 14,6 13,8 17,1 14,2 17,2 15,1 14,4 13,7 15,8

Tarragona 55,1 73,5 63,5 47,6 36,9 32,5 30,3 25,5 26,1 25,7 22,0 24,0 28,8 20,9 20,5

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en milers, que corresponen al primer trimestre de cada any.
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situant-se en xifres prou elevades, però que el nivell de terciarització ja està assolint nivells 
històricament elevats i prou difícils d’ultrapassar. 
La indústria que, a notable distància, esdevé en el segon sector a la demarcació de Tarragona, 
en termes d’ocupació, també manifesta un comportament molt estable, però amb un biaix 
netament positiu als darrers anys. 
 
La progressiva recuperació del consum privat intern, i els favorables efectes de la 
internacionalització, tot tenint en compte l’encara acceptable comportament general de 
l’economia mundial, tot i l’existència d’importants tensions comercials, segueixen arrossegant 
al sector industrial tarragoní, que ha sabut internacionalitzar-se amb notable èxit, més enllà de 
les empreses que tradicionalment han ostentat una forta presència forana: subsector químic, 
de transformació dels plàstics o paperer.  
 
En qualsevol cas, cal tenir en compte que la progressiva desacceleració que estan patint les 
economies de la Unió Europea, pot perjudicar a les exportacions, fet que indubtablement 
repercutirà en el ritme de creixement. 
 
Tanmateix, un major dinamisme de la demanda interna, en un context de sosteniment dels 
ritmes de creixement per part de l’economia espanyola, pot apaivagar l’alentiment de 
l’economia de les principals destinacions de les exportacions que tenen el seu origen a la 
província de Tarragona, tot contribuint al sosteniment dels nivells d’ocupació a la demarcació. 
 

 
 

 
 

Evolució de la població ocupada al sector industrial, 2006 - 2020

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Catalunya 809,7 775,5 803,5 678,8 620,4 588,1 571,5 553,5 525,8 563,6 585,1 564,1 619,9 620,9 604,2

Barcelona 640,8 606,1 622,2 521,3 476,6 431,4 434,6 411,4 385,9 417,5 433,0 420,3 464,8 464,1 447,3

Girona 66,2 72,9 74,0 66,9 59,8 61,9 54,5 63,5 68,3 65,7 70,5 61,9 71,6 70,8 67,9

Lleida 38,2 33,3 31,1 35,0 30,1 32,6 25,2 26,9 22,0 22,5 27,5 25,4 23,9 24,6 26,7

Tarragona 64,5 69,8 75,5 55,6 54,0 62,1 57,0 51,7 49,6 57,9 54,2 56,5 59,5 61,4 62,2

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en milers, que corresponen al primer trimestre de cada any.
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Des d’una perspectiva molt més dilatada, el mercat de treball de la província de Tarragona 
palesa una intensa dinàmica de terciarització on només, i de forma complementària, el sector 
industrial ha experimentat un significatiu avenç des de 1980, tot conjuminada amb una 
profunda contracció del sector primari, la qual cosa no deixa de ser habitual a les economies 
més desenvolupades. 
 

 
 
Finalment, una de les dades que habitualment aporta aquest informe, com a element 
justificatiu del comparativament pitjor comportament del mercat de treball de la demarcació 
de Tarragona, vers a la resta de les províncies catalanes, i de Catalunya en el seu conjunt, és la 
baixa intensitat empresarial: 

Evolució del nombre d'ocupats a la província de Tarragona, per sectors

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Evolució

Primari 39,5 32,8 26,4 23,1 22,0 17,4 15,8 13,8 12,6 -68,10%

Secundari (indústria) 41,2 35,9 44,2 38,9 47,2 69,5 54,0 57,9 62,2 50,97%

Construcció 24,2 16,3 27,7 23,3 39,1 50,8 36,9 25,7 20,5 -15,29%

Terciari (serveis) 68,0 72,4 95,8 114,6 145,1 187,4 218,7 213,7 246,1 261,91%

Total 172,9 157,4 194,1 199,9 253,4 325,1 325,4 311,1 341,4 97,46%

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: dades en milers, que corresponen al primer trimestre de cada any.

Composició de l'ocupació a la província de Tarragona, per sectors

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Evolució

Primari 22,85% 20,84% 13,60% 11,56% 8,68% 5,35% 4,86% 4,44% 3,69% -19,15%

Secundari (indústria) 23,83% 22,81% 22,77% 19,46% 18,63% 21,38% 16,59% 18,61% 18,22% -5,61%

Construcció 14,00% 10,36% 14,27% 11,66% 15,43% 15,63% 11,34% 8,26% 6,00% -7,99%

Terciari (serveis) 39,33% 46,00% 49,36% 57,33% 57,26% 57,64% 67,21% 68,69% 72,09% 32,76%

Font: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE)

Nota: l’evolució reflexa la diferència del pes percentual de 2020 vers la de 1980

 (dades corresponents al primer trimestre)
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Intensitat empresarial; primer trimestre de 2020

Població Empreses Intensitat

Barcelona 5.742.445 169.939 29,59

Girona 781.187 26.949 34,50

Lleida 438.196 15.441 35,24

Tarragona 816.534 23.691 29,01

Catalunya 7.778.362 236.020 30,34

Intensitat empresarial; quart trimestre de 2019

Població Autònoms Intensitat

Barcelona 5.742.445 387.769 67,53

Girona 781.187 59.168 75,74

Lleida 438.196 37.985 86,68

Tarragona 816.534 53.189 65,14

Catalunya 7.778.362 542.691 69,77

Font:

Població: IDESCAT, dades corresponents a l'any 2020 (p)

Autònoms: treballadors autònoms (RETA), 1er trimestre de 2020

Observatori d'Empresa i Ocupació, Generalitat de

Catalunya.

Empreses: comptes de cotització, 1er trimestre de 2020

Observatori d'Empresa i Ocupació, Generalitat de

Catalunya.

Intensitat: empreses o autònoms / població x 1000
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L’impacte econòmic de la pandèmia del COVID 19 sobre 
el mercat de treball 
 
Com ja s’ha posat de manifest en aquest informe, les dades corresponents al primer trimestre 
de 2020 no són més que un miratge, constituint un punt de referència del punt màxim de 
l’expansió econòmica gaudida entre 2015 i 2019. 
 
Així, amb totes les seves ombres, que en són moltes, aquest període ha vist com el mercat de 
treball s’ha recuperat d’una forma prou significativa, en un procés de marca terciarització, on 
els sectors primari i de la construcció han esdevingut en gairebé testimonials. 
 
Tanmateix, totes aquestes tendències, bàsicament positives, han estat abruptament avortades 
pels efectes econòmics de la pandèmia del COVID 19 i, sobretot, per les mesures adoptades 
d’hibernació o tancament de l’activitat productiva, per part de les autoritats espanyoles. 
 
Aquest procés de tancament (lockdown) ha estat el més dràstic de totes les economies 
desenvolupades, llevat d’Itàlia, i sense entrar a debatre la seva idoneïtat o oportunitat, ha 
generat un brutal xoc d’oferta, que està incidint en la conformació de la demanda, tot 
construint un cercle perniciós de retroalimentació mútua, que pot portar a l’economia 
espanyola a partir la depressió més profunda des de la Guerra Civil. 
 
Els pronòstics dels principals bancs d’inversió, serveis d’estudis, organismes internacionals o, 
fins i tot, del mateix govern espanyol, a l’hora de conformar el quadre de previsions 
macroeconòmiques que acompanya al Pla Nacional de Reformes, requerit per la Comissió 
Europea, expliciten una davallada històrica de l’activitat i de l’ocupació. 
 

 
Font: Morgan Stanley, 27 d’abril de 2020. 
 
Així, es parla d’una caiguda del PIB del 9,2%, segons les previsions del govern espanyol, però 
que Morgan Stanley estableix, en un escenari central, en el 13.5%, podent arribar al 22,6% en 
el pitjor dels casos. 
 
L’efecte sobre l’ocupació en l’àmbit espanyol també serà devastador, tot assolint una taxa 
d’atur del 19%, d’acord amb les previsions del govern espanyol que, en qualsevol cas, no tenen 
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en compte l’extraordinari volum de desocupats que es troben emparats sota la fórmula dels 
ERTO’s (expedients de regulació temporal d’ocupació), que no es consideren formalment com 
aturats. 
 
Si la recuperació econòmica, com sembla a hores d’ara, no es consolida, una gran part dels 
afectats pels ERTO’s poden acabar sent desocupats definitius, la qual cosa faria que les taxes 
d’atur augmentessin de forma brutal. 
 
Per aquesta raó, i fent un exercici de realisme, cal considerar que als efectes de càlcul de 
l’impacte de l’actual crisi, els afectats dels ERTO’s fossin considerats realment com aturats. 
 
Si aquesta anàlisi se centra en la demarcació de Tarragona, i és considera que: 
 
 El nombre d’aturats, al primer trimestre de 2020, és de 50,2 milers de persones. 
 
 El nombre d’afectats dels ERTO’s, a 31 de març de 2020, era de 43,8 milers de persones. 
 
 El nombre d’afectats dels ERTO’s, a 30 d’abril de 2020, era de 52,7 milers de persones. 
 
La taxa d’atur a 30 d’abril de 2020 se situa al 24%, aproximadament. 
 
Tanmateix, si es te en compte que s’està produint un deteriorament continuat i addicional de 
la situació econòmica, i que molts fixos discontinus s’ha d’incorporar al seu lloc de treball el 
proper mes de juny, sense la seguretat que l’empresa on treballen pugui endegar la seva 
activitat, doncs pertany al sector turístic, la taxa d’atur real pot arribar a situar-se al mes de 
juliol de 2020 en una forquilla que vagi del 30,4% al 36,7%. 
 
Val a dir que aquestes xifres són senzillament esgarrifoses, ja que al període més àlgid de 
l’anterior crisi econòmica: primer trimestre de 2013, la taxa d’atur va assolir el 29,1%. 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA i les dades de l’Observatori del Treball i del Model Productiu. 

Càlcul taxa d'atur a 31/03/2020

Aturats (A) EPA 50,2 Milers

Afectats ERTO (D) Observatori del Treball i Model Productiu 43,8 Milers

Població ocupada (B) EPA 341,4 Milers

Base de cálcul taxa atur (C) A + B 391,6 Milers

Taxa d'atur A / C 12,8 Percentatge

Taxa d'atur corretgida (A+ D) / C 24,0 Percentatge

Estimació taxa d'atur a 30/04/2020 (nota: nomès s'actualitza la dada dels afectats ERTO)

Afectats ERTO (D) Observatori del Treball i Model Productiu 52,7 Milers

Taxa d'atur corretgida (A+ D) / C 26,3 Percentatge

Estimació taxa d'atur a 07/2020 (nota: estimació impacte fixos discontinus) i augment atur addicional 15%

Estimació fixos discontinus (E) Elaboració pròpia 25,2 Milers

Nombre desocupats A + D + E 143,5 Milers

Taxa d'atur corretgida (A+ D + E) / C 36,7 Percentatge

Estimació taxa d'atur a 07/2020 (nota: estimació impacte fixos discontinus) i sense augment atur addicional

Estimació fixos discontinus (E) Elaboració pròpia 25,2 Milers

Nombre desocupats A + D + E 168,7 Milers

Taxa d'atur corretgida (A+ D + E) / C 30,4 Percentatge


