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PIMEC estima que el VAB mensual català va caure 

un 53,5% fins al 14 d’abril a causa del confinament  

La patronal efectua una estimació de l’impacte econòmic del confinament pel Covid-19 

per quinzenes i constata que els efectes sobre l’economia catalana s’han notat més en 

la segona, amb una reducció del VAB quinzenal del 60,4%, i del 46,6% en la primera. 

La incidència estimada equival al 4,4% del VAB anual del 2019. 

L’activitat registrada per sectors respecte a la mitjana d’un mes de 2019 ha estat 

particularment baixa a la construcció  (-85%) i als  serveis (-53%). A la indústria la 

caiguda es xifra en un -48% respecte a un mes estàndard del 2019. 

Barcelona, 15 d’abril de 2020. PIMEC estima en una reducció del 53,5% l’impacte 

del confinament en el VAB català respecte a la mitjana mensual de l’any 2019, sent 

aquesta reducció més notable en la segona quinzena de l’estat d’alarma (-60,4%) que 

en la primera (-46,6%). Un mes després de l’inici del confinament, L’observatori de la 

PIMEC ha elaborat l’informe sota el títol ‘Una estimació de l’impacte inicial d’un mes de 

confinament sobre el VAB a Catalunya’, variable macroeconòmica clau per prendre el 

pols de la conjuntura i que recull la part d’oferta de l’economia.  

D’altra banda, la reducció del VAB indicada representa el 4,4% del VAB anual català 

i,  en euros, l’impacte es xifra en uns 10.000 milions d’euros, sobre una producció 

mensual mitjana de 19.000 milions. 

Segons aquest estudi i en el supòsit més pessimista de conseqüències la caiguda de 

l’activitat respecte a la mitjana mensual del 2019 fou del 66,4% i la incidència 

d’aquesta davallada s’enfila fins a l’equivalent al 5,5% del VAB de l’any, en un sol 

mes..  

Dades per sectors, en el mes de confinament: 

• La construcció és el sector que més ha reculat, amb una reducció del 85% del 

VAB, i els serveis, amb una reducció del 53% del VAB. Aquest sector, de 

fet, representa el 74% de la caiguda de la producció, un valor absolut 

estimat en 7.500 milions d’euros.  

• El major volum d’incidència econòmica del confinament l’ha enregistrat, a 

distància de la resta, el grup Comerç, el transport i l’hostaleria, que 

concentrant una tercera part de la caiguda de la producció total de 

l’economia catalana i un 45% de la caiguda del sector serveis. Dins d’aquest 

grup, el que ha mantingut el seu nivell d’activitat  i fins i tot l’ha augmentat, ha 

estat el comerç alimentari i de quotidià de la llar. En termes relatius, les 

activitats artístiques, recreatives i altres serveis com les perruqueries són els que 

han perdut més activitat, fins a un 88%. 
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• La indústria, amb una reducció del VAB del 48%, ha tingut una afectació de 

prop de 1.800 milions i una reducció més important a la segona quinzena que 

no pas a la primera. 

PIMEC ve efectuant en el darrer mes un seguiment continuat de l’impacte del 

coronavirus a través d’un sistema d’enquestes als seus associats. Amb aquest informe 

pretén fer una aportació a la incidència macroeconòmica de la crisi sanitària per 

quinzenes, des de la declaració de l’estat d’alarma. 

 


