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Caiguda del PIB mundial en 2020

Després d’un any des de la declaració de pandèmia de Covid-19,
els creixents estralls humans continuen provocant una gran
preocupació, inclús en un moment en què la cobertura de les
campanyes de vacunació contribueixen a l’optimisme. Les
perspectives econòmiques mundials estan rodejades de gran
incertesa, vinculada principalment amb la trajectòria de la
pandèmia. La contracció de l’activitat en 2020 no té precedents
històrics recents en termes de la seva velocitat i sincronisme.
Queda molt per fer per derrotar la pandèmia i evitar una
divergència de l’ingrés per càpita de les diferents economies,
així com augments persistents de la desigualtat dintre de cada
país.

Després d’una contracció estimada de -3’3 % en 2020, es
projecta que l’economia mundial registrarà un creixement del
+6 % en 2021, que es moderaria a +4’4 % en 2022. La contracció
estimada per 2020 es 1’1 punts més petita que lo previst fa tres
mesos; aquesta millora reflecteix un creixement superior al
previst durant el segon semestre de l’any en la majoria de les
regions gràcies al desconfinament i a l’adaptació de les
economies a noves formes de treballar. Les projeccions per a
2021 i 2022 son superior, també, a les anteriors previsions en 0’8
i 0’2 punts, per efecte del recolzament fiscal addicional d’unes
poques grans economies i la recuperació prevista per al segon
semestre de l’any gràcies a la vacunació. Es preveu que el
creixement mundial es moderi al 3’3 % a mig termini a
conseqüència del dany sofert al potencial d’oferta i de forces
anteriors a la pandèmia, inclosa la desacceleració del
creixement de la força laboral en les economies avançades i
algunes economies de mercats emergents a causa de
l’envelliment de la població.

És probable que, gràcies a les polítiques de resposta sense
precedents, la recessió provocada per la Covid-19 deixi menys
cicatrius que la crisi financera internacional de 2009. Però, en
canvi, les economies de mercats emergents i els països en
desenvolupament de baixos ingressos s’han vist més colpejats i
es preveu que sofriran pèrdues més significatives a mig termini.

Les pèrdues de PIB han estat particularment importants en
aquells països que depenen del turisme i les exportacions de
primeres matèries, així com en aquells països amb un marge
molt limitat del seu marge de maniobra per a l’aplicació de
polítiques. Al començament de la crisi, molts d’aquests països
es trobaven ja en una situació fiscal precària i tenien menys
capacitat per a organitzar grans campanyes sanitàries.

La recuperació projectada segueix una contracció greu que ha
produït efectes particularment perniciosos per a l’ocupació i
l’ingrés de certs grups. Els joves, les dones i els treballadors amb
nivells educatius relativament baixos o amb ocupacions
informals han sofert, en general, el cop més dur. Es preveu que
quasi 95 milions de persones més quedaran per sota del llindar
de la pobresa extrema en 2020, en comparació amb les
projeccions prèvies a la pandèmia. A més a més, les pèrdues
d’aprenentatge ha estat més greu en els països en
desenvolupament i en les llars de baixos ingressos, per la qual
cosa podrien amplificar-se més la desigualtat d’ingressos en el
futur.

CONTEXT ECONÒMIC

Indicadors de l’activitat mundial
(mitjana de tres mesos)

PMI = índex de gerents de compres

Pèrdues educatives mundials degut a la Covid-19

Índex 4rt.TRIM/19 = 100
Compres de vacunes confirmades

(Les dades sobre compres indican que la major part de la població de
les economies de mercats emergents no serà vacunada abans de 2022)

Producció industrial
PMI manufactures. Noves comandes
PMI serveis: noves sol·licituds
Volums mensuals comerç mundial
(desestacionalitzats, 2018=100, esc.dreta)

Per a fins de juny de 2021
Per a fins de desembre de 2021
Es desconeix

Persones vacunades (amb 1 dosis com a 
mínim) a 22 de març de 2021 (esc.dreta)

EA = economies avançades; EME = economies de mercats emergents;
G-20 = Grup-20; PDBI = països en desenvolupament de baixos ingresos

Totes les 
economies

Economies
avançades

Economies
de mercats
emergents

Països en 
desenvolupament
de baixos ingresos
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L’activitat econòmica està molt condicionada pels 
desenvolupaments epidemiològics

Les autoritats responen a les successives oscil·lacions de les
xifres de contagis mitjançant la introducció de canvis en el grau
de severitat de les mesures de contenció, que provoca
fluctuacions de l’activitat i l’ocupació molt pronunciades, inclús
dintre de cada trimestre. Així, després d’un novembre de majors
restriccions i menor activitat, la millora de les dades de la
pandèmia en desembre va permetre que el quart trimestre de
2020 va tancar amb un modest creixement intertrimestral.

En línia amb les previsions para el conjunt de la Unió Econòmica
i Monetària (UEM), s’especula que el PIB espanyol podria haver
retrocedit lleugerament en el primer trimestre de 2021. El perfil
de l’evolució dels contagis, de les restriccions per a mitigar-les i,
per tant, de l’activitat econòmica al llarg del primer trimestre
d’aquest any 2021 hauria estat similar al del trimestre anterior.
En concret, l’activitat hauria sofert un debilitament en gener,
accentuat en febrer i hauria tendit a revertir al març, seguint el
patró del grau d’intensitat de les restriccions.

A curt termini, la possibilitat que apareguin nous brots de la
malaltia seguirà condicionant l’evolució de l’economia.
L’experiència acumulada des de l’inici de la pandèmia mostra les
dificultats per traçar un equilibri entre la protecció de la salut
pública i el manteniment de l’activitat econòmica en les
branques caracteritzades pel grau més gran d’interactivitat
social. A l’inrevés, la propagació de noves variants del virus, amb
major capacitat infecciosa, podria requerir un major enduriment
de les limitacions a la mobilitat i l’activitat.

L’activitat tindria que repuntar amb força a partir de la segon
mitat de l’any, a mesura que es vagi completant el procés de
vacunació, l’aixecament de les restriccions i la reducció de la
incertesa dotant de un elevat dinamisme de la despesa
domèstica. El consum privat es veuria impulsat pel possible
recurs de les llars a una part de l’estalvi acumulat des de l’inici
de la pandèmia, encara que la gent (evidentment) no anirà a
sopar dos vegades a la mateixa nit. A més a més, la resolució de
la crisi sanitària permetrà la recuperació gradual dels fluxos de
turisme internacional.

L’ocupació indefinida a Catalunya accentua la seva 
caiguda el quart trimestre

En el quart trimestre de 2020, segons l’EPA, la caiguda del
treball temporal (-10,7 % interanual) es modera una mica en
comparació als dos trimestres previs (quan el ritme de caiguda
superava el 18 %). En canvi, el nombre de persones treballadores
indefinides ha Intensificat el descens (passa d’un -0,9 % el tercer
trimestre a un -2,8 % interanual el quart). La taxa de temporalitat
(19,8 %) repunta una mica l’últim trimestre, però mostra un valor
inferior al de fa un any (21,2 %). En termes absoluts, a Catalunya
s’ha experimentat una pèrdua neta de 131.300 llocs de treball
assalariats en comparació amb el quart trimestre del 2019, un
51,0 % dels quals eren temporals i un 49,0 % indefinits.

CONTEXT ECONÒMIC

Importacions mundials. Contribucions per tipus de 
productes i regions

(Font: Fons Monetari Internacional)

Les economies avançades (EA) comprenen: Austràlia, Canadà,
Corea, Dinamarca, Estats Units, Israel, Japó, Nova Zelanda, Suècia,
Taiwan, Hong Kong, Regne Unit i la zona Euro. Les economies de
mercats emergents (EME) comprenen: Argentina, Brasil, Xile, Xina,
Colòmbia, Filipines, Hongria, Índia, Malàsia, Mèxic, Perú, Polònia,
Rússia, Sudàfrica, Tailàndia i Turquia.

Automòbils, EA
Bens de consum, EA
Bens de capital, EA
Insums industrials, EA
Altres bens

Automòbils, EME
Bens de consum, EME
Bens de capital, EME
Insums industrials, EME
Total excl. petroli

Evolució del nombre de persones ocupades per situació 
professional

Variació interanual en milers de persones
(Font: Idescat)
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L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT

Persones afiliades a la Seguretat Social a final del trimestre
Es trenca la recuperació de la població ocupada

Amb dades extretes de la Seguretat Social, en el primer
trimestre d’aquest any 2021, la població ocupada al territori,
inclosos els afectats per ERTOs, disminueix en 10.982
persones respecte a finals de març de 2020. Tanmateix, això
implica una caiguda de 3.576 persones respecte al trimestre
anterior, que podríem suposar per l’acabament de la
temporada de Nadal. Amb aquestes dades, es trenca la
recuperació de persones ocupades dels dos trimestres
anteriors. Respecte a la població ocupada que teníem a
finals de 2019 (435.337), encara ens queda molta feia per fer,
tot i que ja hem recuperat el 40% dels aturats des del mínim
de juliol passat (407.482).

Amb augments superiors al 2 per cent trimestral, trobem
Esplugues de Llobregat (+5,5%), Sant Climent de Llobregat
(+4,25%), Sant Andreu de la Barca (+2,4%) i Torrelles de
Llobregat (+2,25%). Amb una caiguda superior al 2 per cent,
només trobem a L’Hospitalet de Llobregat (-5,3%), però cal
remarcar que en el trimestre anterior havia creat més de
6.100 llocs de treball i ara “només” ha perdut 5.399. Tot i
això, en termes interanuals, L’Hospitalet encapçala el llistat
de pèrdues amb -2.924 llocs de treball menys que dotze
mesos abans (encara que això representa una pèrdua
inferior al tres per cent de la seva massa laboral anterior).

Disminueixen un 3’6 % els contractes de treball

En el primer trimestre de 2021 s’han registrat 77.924
contractes de treball. En comparació amb el mateix
trimestre de 2020 (86.103), la caiguda en el volum de
contractacions ha estat del 8’2 %. Però si fem la comparació
amb el quart trimestre de l’any passat, a causa de la gran
distorsió que provoca les dades pre-Covid-19, veiem que la
caiguda és de només 3.587 contractes (-3’6 %).

Les localitats amb més dinamisme en aquest darrer
trimestre, comparant amb el primer trimestre de 2020, han
estat Sant Esteve Sesrovires (+782), Sant Boi de Llobregat
(+439), Molins de Rei (+317) i Martorell (+142), que han
aconseguit augmentar el volum de contractacions.

L’Hospitalet, amb 14.509 contractes en el trimestre, lidera la
taula de contractes per localitats, seguit d’el Prat de
Llobregat (9.946) i Sant Boi de Llobregat (8.214).

Contractes de treball  registrats a la Seguretat Social 

I/2020 IV/2020 I/2021

Abrera 7.396 7.273 7.349

Begues 1.380 1.373 1.380

Castelldefels 17.091 16.851 16.932

Castellví de Rosanes 1.163 1.070 1.057

Cervelló 3.094 3.042 3.014

Collbató 879 885 884

Corbera de Llobregat 2.747 2.779 2.759

Cornellà de Llobregat 40.967 41.653 41.941

El Papiol 2.105 2.132 2.166

El Prat de Llobegat 47.918 52.190 52.396

Esparreguera 5.777 5.864 5.766

Esplugues de Llobregat 20.929 21.417 22.589

Gavà 15.580 15.662 15.758

L'Hospitalet de Llobregat 98.713 101.188 95.789

La Palma de Cervelló 933 916 919

Martorell 10.663 10.601 10.538

Molins de Rei 8.380 8.455 8.534

Olesa de Montserrat 4.883 5.029 4.974

Pallejà 3.292 3.354 3.419

Sant Andreu de la Barca 10.873 11.135 11.399

Sant Boi de Llobregat 26.460 26.636 26.306

Sant Climent de Llobregat 857 847 883

Sant Esteve Sesrovires 5.716 5.694 5.595

Sant Feliu de Llobregat 16.803 17.695 17.996

Sant Joan Despí 15.295 15.310 15.220

Sant Just Desvern 15.848 15.253 15.369

Sant Vicenç dels Horts 7.690 7.752 7.822

Santa Coloma de Cervelló 2.329 2.468 2.450

Torrelles de Llobregat 1.025 1.023 1.046

Vallirana 2.960 3.027 3.036

Viladecans 19.320 19.357 19.069

Total 419.066 427.931 424.355

I/2020 IV/2020 I/2021

Abrera 2.413 2.590 2.359

Begues 194 293 179

Castellefels 3.043 2.127 2.036

Castellví de Rosanes 154 114 126

Cervelló 355 267 302

Collbató 120 159 131

Corbera de Llobregat 293 233 248

Cornellà de Llobregat 7.095 5.200 5.800

Esparreguera 993 944 1.008

Esplugues de Llobregat 3.389 3.015 2.472

Gavà 3.220 3.436 3.287

Hospitalet de Llobregat, L. 17.292 17.478 14.509

Martorell 6.915 7.630 7.057

Molins de Rei 1.462 1.434 1.779

Olesa de Montserrat 1.196 657 631

Pallejà 519 445 459

Palma de Cervelló, La 129 74 106

Papiol, El 353 329 498

Prat de Llobregat, El 11.599 10.260 9.946

Sant Andreu de la Barca 3.851 3.650 3.731

Sant Boi de Llobregat 7.775 8.477 8.214

Sant Climent de Llobregat 73 72 79

Sant Esteve Sesrovires 2.156 2.720 2.938

Sant Feliu de Llobregat 1.425 1.457 1.440

Sant Joan Despí 3.389 2.707 2.813

Sant Just Desvern 1.567 1.348 1.387

Sant Vicenç dels Horts 939 973 939

Santa Coloma de Cervelló 223 160 213

Torrelles de Llobregat 120 63 95

Vallirana 438 319 396

Viladecans 3.413 2.880 2.746

Total 86.103 81.511 77.924
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Continua augmentant el total de persones en 
situació d’atur al territori

Al final del primer trimestre de 2021, la població en situació
d’atur al nostre territori ha augmentat en 1.661 persones
respecte al trimestre anterior amb la qual cosa ja portem tres
trimestres seguits amb augment. I l’augment puja a 15.527
persones si mirem les dades interanuals.

Si mirem les dades intermensuals, la truita es capgira, degut a
una disminució de les persones en situació d’atur en 896
persones, millora laboral per la relaxació de les restriccions
sanitàries en l’últim mes.

Tornem a trobar, com al desembre, només una localitat (La
Palma de Cervelló) que ha aconseguit disminuir la seva xifra de
persones a l’atur locals respecte a un any abans (amb quatre
aturats menys). En aquest primer trimestre de 2021 trobem nou
localitats que milloren respecte el trimestre anterior, amb xifres
que no arriben als vint-i-cinc persones menys. Sobresurten Sant
Climent de Llobregat amb una disminució del 8’7 % i El Papiol
(-4’7 %). Per contra, les pujades de persones en situació d’atur
més importants en termes relatius són de Castellví de Rosanes
(11,2%) i Torrelles de Llobregat (5’7 %). En termes absoluts,
trobem cinc localitats on els guarismes empitjoren: L’Hospitalet
(651 aturats més), Sant Boi (194) Cornellà (182), El Prat (123) i
Esplugues (101).

I/20 XII/20 I/21

Abrera 597 697 731

Begues 241 282 287

Castellefels 2.961 3.600 3.682

Castellví de Rosanes 73 89 99

Cervelló 443 487 498

Collbató 169 207 217

Corbera de Llobregat 615 706 723

Cornellà de Llobregat 4.989 6.025 6.207

Esparreguera 1.358 1.449 1.485

Esplugues de Llobregat 2.138 2.569 2.670

Gavà 2.290 2.796 2.852

Hospitalet de Llobregat, L. 15.409 18.843 19.494

Martorell 1.791 2.065 2.068

Molins de Rei 1.074 1.220 1.219

Olesa de Montserrat 1.356 1.594 1.573

Pallejà 459 538 522

Palma de Cervelló, La 160 160 156

Papiol, El 210 234 223

Prat de Llobregat, El 3.766 4.267 4.390

Sant Andreu de la Barca 1.510 1.693 1.680

Sant Boi de Llobregat 4.900 5.628 5.822

Sant Climent de Llobregat 158 184 168

Sant Esteve Sesrovires 292 356 363

Sant Feliu de Llobregat 2.092 2.419 2.459

Sant Joan Despí 1.479 1.696 1.769

Sant Just Desvern 487 647 660

Sant Vicenç dels Horts 1.836 2.131 2.125

Santa Coloma de Cervelló 302 360 359

Torrelles de Llobregat 248 279 295

Vallirana 794 926 953

Viladecans 3.713 4.218 4.277

Total 57.910 68.365 70.026

Persones en situació d’atur per població

Es recuperen les operacions del sector immobiliari

Amb les dades de les operacions del quart trimestre de 2020,
s’observa que les s’han fet 3.129 compravendes, un 3 per cent
superior a les operacions fetes a l’últim trimestre de 2019,
llavors van ser 3.042. Aquesta és la primera vegada que una
dada trimestral és superior a la seva equivalent pre-Covid-19. Tot
i això, en el conjunt de l’any s’han fet 1.762 operacions menys
que en 2019 (-10’4 %).

Després de les fortes caigudes dels trimestres anteriors, en
plena fase àlgida del confinament, es recupera una mica el
volum d’operacions. Si comparem el volum d’operacions en
valors relatius amb el mateix trimestre de l’any anterior,
sobresurten la pujada de Sant Climent de Llobregat (+200%) en
augmentar de 6 a 18 les operacions escripturades. Segueixen
Begues (+86%), Torrelles de Llobregat (+80%) Esparreguera
(+68%), El Papiol (+67%), Santa Coloma de Cervelló (+58%) i
Molins de Rei (+53%). Per la banda de les caigudes, només
trobem a La Palma de Cervelló (+69%) amb una caiguda superior
al 50 per cent.

2019 2020

4º 1º 2º 3º 4º

Abrera 39 14 17 19 41

Begues 15 17 13 14 28

Castelldefels 223 158 90 123 186

Castellví de Rosanes 5 5 4 3 4

Cervelló 29 17 25 16 28

Collbató 22 9 2 13 25

Corbera de Llobregat 52 31 28 38 70

Cornellà de Llobregat 197 148 141 154 263

Esparreguera 53 57 43 66 89

Esplugues de Llobregat 102 72 57 72 88

Gavà 143 109 86 92 109

Hospitalet de Llobregat (L') 853 580 429 435 715

Martorell 68 56 55 55 77

Molins de Rei 66 41 87 92 101

Olesa de Montserrat 74 65 56 40 68

Pallejà 38 23 29 26 32

Palma de Cervelló (La) 13 13 8 3 4

Papiol (El) 9 8 6 7 15

Prat de Llobregat (El) 122 103 235 121 154

Sant Andreu de la Barca 43 45 44 41 64

Sant Boi de Llobregat 213 187 101 71 248

Sant Climent de Llobregat 6 1 4 6 18

Sant Esteve Sesrovires 25 18 14 34 27

Sant Feliu de Llobregat 78 70 88 188 123

Sant Joan Despí 64 53 41 50 72

Sant Just Desvern 202 138 46 51 143

Sant Vicenç dels Horts 72 41 46 40 68

Santa Coloma de Cervelló 12 13 8 5 19

Torrelles de Llobregat 15 10 7 19 27

Vallirana 51 37 27 39 61

Viladecans 138 128 104 119 162

Total 3.042 2.267 1.941 2.052 3.129

Número de transaccions immobiliàries per poblacions



r trimestre 
20211

Informe sobre conjuntura econòmica

ECONOMIA CATALANA I DE L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT

Resum dels principals indicadors de conjuntura econòmica

Indicadors d’economia espanyola i catalana IV/2020 III/2020 II/2020 I/2020 IV/2019

Producte Interior Brut d’Espanya
En % 

(interanual) -9,1 -9,0 -21,6 -4,2 1,7

Taxa d’atur d’Espanya En % 16,2 16,3 15,6 14,2 13,7

Inflació d’Espanya
Variació

interanual 
en %

-0,5 -0,4 -0,3 0,0 0,8

Producte Interior Brut de Catalunya
En % 

(interanual) -9,0 -9,6 -21,6 -5,6 0,3

Taxa d’atur de Catalunya En % 13,9 13,2 12,8 10,7 10,5

Inflació Catalunya En % -0,6 -0,5 -0,6 0,0 0,9

Indicadors d’economia de l’Hospitalet i el Baix 
Llobregat

IV/2020 III/2020 II/2020 I/2020 IV/2019

Afiliació a la Seguretat Social
Variació

interanual 
en %

-7,41 -0,72 -2,67 -0,35 4,60

Atur registrat
Variació

interanual 
en %

+29,4 +23,1 +35,3 +7,3 -1,0

Contractes de treball
Valors 

absoluts 81.511 74.683 45.268 86.103 100.669

Treballadors autònoms
Valors 

absoluts 62.371 62.491 62.343 62.274 62.444

Treballadors assalariats (tots el règims)
Valors 

absoluts 365.544 352.517 340.245 351.793 372.893

Nombre d’empreses
Valors 

absoluts 25.829 25.648 25.436 28.199

Requadre

L’atractiu d’un territori amb una població diversa

Les poblacions que conformen el nostre territori
tenen una superfície conjunta de 490’65 km2, amb una
població d’ 1.086.741 persones a finals de 2019. Des de
2015, que teníem 1.054.751 habitants, fins a finals de
2019, la població a tingut un creixement del 3%, amb
gairebé 32.000 nous habitants. Això s’explica pel
creixement vegetatiu (+5.500 habitants), i per la
immigració exterior (+13.441). Amb les dades de finals
de 2019, 945.808 persones tenien nacionalitat
espanyola (87%). En canvi, el 13 per cent de la població
eren estrangers, 140.933 persones. D’aquests, 54.206
persones tenen el seu origen en Amèrica (38’5%),
34.379 persones tenen un origen europeu (24’4%),
29.612 persones vénen d’Àfrica (21%), 22.648 persones
procedeixen d’Àsia (16’1%) i 88 persones “d’altres
llocs”. En aquests últims anys, el ritme de creixement
de la població al nostre territori està sent exponencial,
ja que passem d’un creixement de 5.861 habitants
l’any 2016 respecte el 2015, un creixement de 6.631 en
el període 2017/2016, un creixement de 8.890
persones en 2018/2017 i un creixement de 10.608

persones entre els anys 2019 i 2018.

Tot i que no som una comarca molt turística (excepte
per la franja marítima de la mateixa), tenim 138
establiments hotelers (hotels, motels, pensions,
hostals, fondes i aparthotels). En canvi, tenim 5.245
establiments de restauració (restaurants, cafeteries i
bars). Així mateix, al territori trobem 339 establiments
de farmàcia i para-farmàcia.

Mobilitat. Per a una població de poc més d’un milió,
tenim censats 461.411 automòbils i 107.032
motocicletes, la qual cosa ens dona una taxa de 52’3
vehicles particulars per cada 100 habitants. A més,
hem d’afegir els vehicles professionals: 1.399
autobusos, 38.300 camions i 3.277 tractors industrials.

Els casi 26.000 centres de treball i el valor afegit que
generen, d’uns 33.530 milions d’euros, juntament amb
la multiculturalitat de persones que ho fan possible,
representen uns arguments molt contundents a favor
la competitivitat del nostre territori i de la nostra
capacitat de generar condicions per tal d’atraure
noves inversions i oportunitats de negoci.


