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La Comissió d’Economia Catalana del  
Col·legi d’Economistes valora la conjuntura 

econòmica actual a Catalunya 
 
Les dades econòmiques de l’octubre demostren que la conjuntura actual 
és de “normalitat” lluny de qualsevol valoració excepcional i que 
l’economia catalana mostra “una musculatura forta”, segons la Comissió 
d’Economia Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya tot 
fonamentant-se en dades d’organismes oficials com l’Idescat i l’INE. 
 

Barcelona, 29 de novembre de 2017.- La Comissió d’Economia Catalana del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) ha presentat aquest matí en roda 
de premsa una valoració referent a la conjuntura econòmica catalana actual. El 
president de la Comissió d’Economia Catalana del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya Modest Guinjoan i el membre de la Comissió d’Economia Catalana 
del CEC Jordi Goula han destacat que “l’octubre ha estat un mes de normalitat 
de perfil baix però lluny de qualsevol valoració excepcional” i han afirmat que 
“l’economia catalana mostra una musculatura forta per afrontar un final d’any 
que preveiem que serà bo”.  
 
Guinjoan i Goula han repassat les dades referents a tres sectors d’activitat: el 
turisme, el comerç i l’immobiliari. En relació al sector turístic, han apuntat que 
“en un context de preus alts, la caiguda de viatgers del 4% del mes d’octubre 
ha tingut una incidència en l’economia poc significativa”. També han subratllat 
que “es ve de valors històricament alts” i que “l’acumulat de l’any en volum 
d’aeronaus, mercaderies i passatgers és positiu”. A més, els esdeveniments 
amb impacte d’imatge internacional han tingut conseqüències en la 
contractació turística.  
 
En referència al comerç a Catalunya, Guinjoan i Goula han admès que “segons 
dades de Comertia, la caiguda forta es produeix a les botigues de roba i les 
botigues de complements personals. En concret, la caiguda al mes d’octubre 
ha estat del 4% en el comerç”. Tot i així, han afirmat que “durant la primera 
quinzena de novembre hi ha una recuperació del 3,4% i que la situació es va 
normalitzant”. A més han afegit que “segons dades de Randstad i Adecco, la 
contractació per Nadal augmentarà entre un 11 i un 19%”. Han destacat el bon 
comportament del darrer Black Friday amb un augment de les vendes del 10%. 
 
Pel que fa a l’habitatge, “el de l’habitatge per residents i el del mercat de lloguer 
han viscut la situació amb normalitat, mentre que el dels inversors i el de luxe 
s’ha frenat”.  
 
Els membres de la Comissió d’Economia Catalana del CEC també han 
repassat dades relatives a la matriculació de turismes i vehicles industrials a 
l’octubre, les quals han augmentat entre un 7% i un 5% respectivament. En la 
creació de societats mercantils, a l’octubre hi ha hagut una caiguda propera al 
12%, però en canvi el capital aportat ha estat un 40% superior al de l’octubre 
passat. D’altra banda, els procediments concursals han caigut a tot arreu, 



mentre que l’índex de confiança empresarial del quart trimestre del 2017 a 
Catalunya es va situar en un 1,7%. Pel que fa a la licitació d’obres a Catalunya, 
han pujat a l’octubre un 70%. A més, el número d’afiliats a la Seguretat Social 
en règim general han augmentat un 4,5% i en autònoms un 0,5% a l’octubre, 
mentre que l’atur registrat a l’octubre ha baixat més d’un 9%. 
 
Finalment, en consum elèctric, la facturació a l’octubre va baixar en un 4,5%  i 
en l’acumulat del 2017 va augmentar un 2%. En aquest punt, s’ha subratllat 
que la vaga general del 3 octubre va suposar una baixada del 20%. En relació 
al comerç exterior, l’exportació entre gener i setembre de 2017 segons el 
Ministeri d’Economia va créixer en més d’un 8% situant-nos en rècords 
històrics. També s’han recordat les dades positives del tràfic de mercaderies al 
Port de Barcelona. 
 
Modest Guinjoan i Jordi Goula també han valorat el canvi de seus fiscals 
d’algunes empreses, la qual “està minvant aquest mes de novembre”. Guinjoan 
i Goula també han subratllat que “en cap cas estem parlant de fuga d’empreses 
ni de deslocalització” i han apuntat que “la clau de tot està en que el consum es 
mantingui fort”. En aquest sentit, han opinat que “el decret 15/2017 del govern 
espanyol és una actuació de la política en l’economia”. També han afirmat que 
“des de la Comissió d’Economia Catalana del CEC valorem encara pitjor els 
rumors d’incentius perquè tornin les empreses ja que  des de la lògica 
econòmica no té sentit que estenguis una catifa vermella perquè marxin les 
empreses i després estableixis incentius per tornar”. 
 
Guinjoan i Goula han abordat un possible boicot a productes catalans “que és 
real” però que gràcies a la potència exportadora de les empreses catalanes 
“tindrà un efecte poc rellevant”. 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 
col·legiats dels que 244 són membres de la Comissió d’Economia Catalana i 
amb més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats professionalment a 
les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una 
institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es 
configura com un centre de formació i reciclatge dels professionals i com un 
fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
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