
PREVISIÓ IMPACTE ECONÒMIC SOBRE EL PIB I 
LA POBLACIÓ OCUAPDA DE L'ALT PENEDÈS I 
DEL GARRAF



Gràfic 1.  Variació interanula del VAB
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ALT PENEDÈS GARRAF PROVÍNCIA DE BARCELONA

La Diputació de Barcelona publica l’informe “PREVISIÓ IMPACTE ECONÒMIC SOBRE EL PIB I LA POBLACIÓ 
OCUPADA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, DERIVADA DE LA CRISI ORIGINADA PER LA COVID-19. ANY 2020” 
un estudi del Laboratori d’Economia Aplicada (AQR-Lab) de la Universitat de Barcelona. Aquest informe té per objectiu 
presentar una estimació de l’evolució del PIB i de l’ocupació de la província de Barcelona i dels seus territoris per aquest 
any 2020.
https://www.diba.cat/documents/553295/315109202/Informe+PIB+2020+prov%C3%ADncia+Barcelona_maig2020.pdf
 
A continuació es fa un resum d’aquest informe amb les estimacions per la comarca de  l’Alt Penedès i per la comarca del 
Garraf.

La paralització de l’activitat econòmica a nivell mundial per aturar la expansió de la COVID-19 ha causat en el primer 
trimestre la contracció econòmica i com es de preveure les previsions no són gens esperançadores.
 
· En el segon trimestre és on es preveu un major descens del VAB. Al Garraf amb un descens del 28,5% ,el major descens 
de totes les comarques de la demarcació de Barcelona, i l’Alt Penedès del 13,8%.
 
· Durant l’any 2020 el descens se situa en el 15,1% al Garraf, per sobre de la província de Barcelona (10,1%) i del 8% a 
l’Alt Penedès, per sota de la província de Barcelona.
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VARIACIÓ INTERANUAL DEL VAB

VARIACIÓ INTERANUAL DEL VAB PER COMARQUES (Previsió 2020)

Si comparem les estimacions de l'Alt Penedès i 
del Garraf amb la resta de les comarques de la 
demarcació de Barcelona, el Garraf se  situa 
amb la major afectació en l’evolució (-15,1%) 
seguit de la Selva (-12,4%) i del Maresme 
(-12,3%). En aquest sentit, les variacions 
estimades de VAB es trobarien clarament 
vinculades al pes que cada sector té per cada 
sistema territorial en termes d’afiliació (aquells 
sistemes comparativament més especialitzats 
en construcció o serveis serien els que més 
patirien la crisi). L'Alt Penedès és la segon 
comarca amb menor afectació.

Gràfic 2.  Variació interanula del VAB per comarques
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VARIACIÓ ESTIMADA ANUAL DEL VAB (2020) PER SUBSECTORS

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca -7,00% -7,30% -4,80%

Indústries extractives; Indústria manufacturera -8,20% -11,50% -10,90%

Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat;
Subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i
descontaminació

-15,60% -0,40% -5,00%

Construcció -5,70% -8,80% -9,10%

Comerç a l'engròs i al detall; Reparació de vehicles de motor i motocicletes -14,40% -20,40% -17,30%

Transport i emmagatzematge -14,90% -17,70% -18,00%

Hostaleria (Serveis allotjament, menjar i begudes; Activitats d’agències de
viatges) -29,10% -35,30% -30,10%

Informació i comunicacions 3,40% -7,40% -0,60%

Activitats financeres i d'assegurances; Activitats immobiliàries 2,10% -0,70% -0,10%

Activitats professionals, científiques i tècniques; Activitats administratives i
serveis auxiliars -10,10% -11,40% -11,00%

Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria; Educació;
Activitats sanitàries i de serveis socials 7,90% -1,80% 3,70%

Activitats artístiques, recreatives, d'entreteniment i associatives -7,40% -12,30% -13,00%

Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics; Activitats de
les llars que donen ocupació a personal domèstic; Activitats de les llars que
produeixen béns i serveis per a ús prop

-6,60% -7,80% -11,90%

Total -8,00% -15,10% -10,10%

Variació estimada anual del VAB (2020) per subsectors Alt
Penedès Garraf Província

Barcelona
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2020” del Laboratori d’Economia Aplicada (AQR-Lab) de la Universitat de Barcelona

· A la comarca de l’Alt Penedès en el subsector de l’hostaleria s’estima una pèrdua del VAB del 29,10% en el 2020, seguit 
del subsector de subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat etc del 15,60%, transport i 
emmagatzematge del 14,90%, el comerç a l’engròs i al detall el 14,40%, activitats professionals, científiques i tècniques; 
Activitats administratives i serveis auxiliars el 10,10% i la indústria manufacturera del 8,20%.
 
· Pel que fa la comarca del Garraf el subsector amb major afectació en l’evolució del VAB és l’hostaleria amb una pèrdua 
estimada del 35,30%, seguit del comerç a l’engròs i al detall (20,40%), el transport i emmagatzematge (17,70%), les 
activitats artístiques, recreatives, d’entreteniment i associatives (12,30%) i la indústria manufacturera (11,50%).

Taula 1. Variació interanual del VAB per subsectors
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ALT PENEDÈS GARRAF PROVÍNCIA DE BARCELONA

 S’estima una pèrdua d’afiliats a la comarca del Garraf en el segon trimestre del 23,9%, menor disminució 
estimada pel VAB. A l’Alt Penedès s’estima una pèrdua del 11,3% d’afiliats en el segon trimestre, també 
menor a la disminució estimada del VAB.
 
· Tanmateix la disminució d’afiliats és major al Garraf respecte la província de Barcelona però menor a l’Alt 
Penedès.

VARIACIÓ ESTIMADA ANUAL DELS AFILIATS  (2020) PER SUBSECTORS

Gràfic 3. Variació interanual d'afiliats 
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VARIACIÓ INTERANUAL DELS AFILIATS PER COMARQUES (Previsió 2020)

Respecte a la disminució de població 
afiliada, la comarca del Garraf és la que 
presenta una major disminució de la 
població afiliada (-11,3%). L’Alt Penedès és 
la comarca amb menor afectació en la seva 
població afiliada ( la disminució és del 4,1 
%), seguit d’Osona amb un 4,5%. A l’hora 
d’interpretar les reduccions d'afiliats a la 
Seguretat Social estimades cal tenir 
present que les xifres no consideren l'efecte 
ERTO; és a dir, dins els afiliats hi pot haver 
treballadors amb ERTO.

Gràfic 4. Variació interanual d'afiliats per comarques
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2020” del Laboratori d’Economia Aplicada (AQR-Lab) de la Universitat de Barcelona
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VARIACIÓ ESTIMADA ANUAL DELS AFILIATS  (2020) PER SUBSECTORS

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca -5,00% -5,5% -3,20%

Indústries extractives; Indústria manufacturera -4,80% -6,40% -6,00%

Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat;
Subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i
descontaminació

-12,40% 0,80% 1,30%

Construcció -5,10% -8,10% -8,40%

Comerç a l'engròs i al detall; Reparació de vehicles de motor i motocicletes -5,90% -12,40% -9,40%

Transport i emmagatzematge -7,70% -10,10% -10,10%

Hostaleria (Serveis allotjament, menjar i begudes; Activitats d’agències de
viatges) -22,80% -29,60% -23,70%

Informació i comunicacions 6,30% -4,10% 2,10%

Activitats financeres i d'assegurances; Activitats immobiliàries 2,60% 0,40% 2,60%

Activitats professionals, científiques i tècniques; Activitats administratives i
serveis auxiliars -6,00% -7,20% -10,70%

Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria; Educació;
Activitats sanitàries i de serveis socials 6,90% -2,50% 2,50%

Activitats artístiques, recreatives, d'entreteniment i associatives -4,10% -10,20% -10,70%

Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics; Activitats de
les llars que donen ocupació a personal domèstic; Activitats de les llars que
produeixen béns i serveis per a ús prop

-4,50% -5,60% -9,70%

Total -4,10% -11,30% -6,90%

Variació estimada anual dels afiliats (2020) per subsectors Alt
Penedès Garraf Província

Barcelona

· A l’Alt Penedès el subsector de l’hostaleria s’estima una pèrdua d’afiliats del 22,80% en el 2020, seguit del subsector de 
subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, etc del 12,40%, transport i emmagatzematge del 7,70%, 
el comerç a l’engròs i al detall el 5,90% i la indústria manufacturera del 4,80%. A la comarca 10 dels 13 subsectors 
productius estimats ho fa millor que a la demarcació de Barcelona.
 
· Al Garraf si comparem l’evolució de la població afiliada amb la província de Barcelona, per subsectors productius, mostra 
que la comarca està més perjudicada en gairebé tots els subsectors analitzats:
Hostaleria (-29,60%), comerç a l'engròs i al detall;(inclou reparació de vehicles de motor i motocicleta (-12,40%), activitats 
artístiques, recreatives, d'entreteniment i associatives (-10,20%), transport i emmagatzematge (-10,10%) i construcció 
(-8,10%).

Taula 2. Variació interanual d'afiliats per subsectors

Font: INFORME “PREVISIÓ IMPACTE ECONÒMIC SOBRE EL PIB I LA POBLACIÓ OCUPADA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, DERIVADA DE LA CRISI ORIGINADA PER LA COVID-19. ANY 

2020” del Laboratori d’Economia Aplicada (AQR-Lab) de la Universitat de Barcelona

https://www.diba.cat/documents/553295/315109202/Informe+PIB+2020+prov%C3%ADncia+Barcelona_maig2020.pdf

