CÀLCUL DE L’IMPACTE DEL
CORONAVIRUS A L’ECONOMIA BALEAR,
PER BRANQUES PRODUCTIVES (*)
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS

Maig de 2020
(*) Aquest estudi, com l’anterior del CES Coronavirus i economia balear: simulacions
d’urgència, ha gaudit de la important ajuda de Miquel Quetglas Oliver, al què agraïm la
seva disponibilitat i el seu suport tècnic.
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1. Introducció
L’impacte econòmic del COVID-19, coronavirus, ens mostra una realitat molt
dinàmica i alhora negativa, quant a l’evolució del procés de deteriorament per a
l’economia balear. El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) elaborà un
document, que fou aprovat per la Comissió Permanent virtual el 27 de març
(Coronavirus i economia balear: simulacions d’urgència), en el què, a partir de dues
metodologies, hom establia una forquilla de caiguda del PIB de l’arxipèlag, un
ventall que anava, a l’escenari més negatiu, entre prop del –10% i el –15% pel
període comprès entre el 14 de març i finals de juny. Una pèrdua considerable, mai
no vista a les Illes en els darrers cinquanta anys. El Govern de les Illes Balears, pel seu
cantó, donà a conèixer unes estimacions pel conjunt de l’any 2020 uns dies més tard que
situaven aquesta caiguda, també en el pitjor dels escenaris, en prop del –32%. Malgrat
la disparitat de les xifres en raó dels diferents períodes estimats i metodologies
emprades, la conclusió és nítida: ens enfrontem a una crisi econòmica, laboral i
social sense pal·liatius. Un desafiament que obligarà a generar, més que mai, la
governança a l’economia, a la societat i a la política, atenent la magnitud i
profunditat de la crisi. Cal indicar que totes les institucions i els científics socials que es
dediquen a prendre el pols a la societat i a l’economia, es mouen amb una incertesa
total. Ningú, absolutament ningú té en aquests moments un quadre de comandament
òptim que ens asseguri quina és la millor solució per a poder superar la crisi de la
COVID-19 amb els menors costos econòmics, laborals i socials, i en el menor temps
possible, entre d’altres raons perquè ningú disposa d’estadístiques fiables sobre la
COVID-19 (José García Montalvo, “Covid y datos” Dinero, la Vanguardia, 26-4-2020,
p. 2). Ningú té una clau màgica, una recepta infal·lible que serveixi per acarar els
reptes sanitaris, de gran envergadura, i els economicosocials, que ja són
determinants també al costat dels primers. I això afecta tant en els terminis immediats
com en els mitjans.
Per al cas de l’economia de les Illes Balears, ningú no discuteix la rellevància
cabdal de l’economia turística. La importància del turisme de masses en la configuració
del nostre PIB i del mercat laboral no admet rèplica. De fet, és aquesta activitat la
tractora, la que arrossega la resta dels vagons econòmics i socials, malgrat les
diversificacions que, no sempre subratllades, es poden invocar encara. No obstant això,
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el CES, a petició de les organitzacions empresarials i sindicals que fan part de la
institució, ha treballat aquest petit però important document que tracta de posar llum a
un factor que preocupa a sindicats i empresaris. La pregunta, objecte de la
investigació, és concreta: quines són les conseqüències de la crisi vírica sobre la
resta dels sectors econòmics, en paral·lel a aquells que es troben més directament
afectats pel turisme. La pretensió, aleshores, d’aquest breu document és posar dades
concretes, a partir de metodologies científiques i hipòtesis de treball, quant a l’impacte
desagregat per branques productives a l’economia balear. Hom adverteix de la
dificultat en plantejar la segmentació productiva; no obstant això, s’ha fet un
esforç per, en funció dels materials estadístics disponibles, especificar el millor
possible les respostes. Totes les dades que hem sistematitzat es troben al final del text,
numerades de la següent forma:
Taula 1: Simulacions mensuals: afectacions sectorials.
Taula 2. Desagregació econòmica sectorial. Efectes directes i indirectes.
Taula 3. Distinció entre branques directament turístiques i no directament turístiques.
Taula 4. Distinció entre les branques productives.
Gràfic 1. Desagregació per branques productives. Caigudes del VAB.
Gràfic 2. Desagregació per branques i ocupació.
Gràfic 3. Caigudes totals.
Gràfic 4. Caigudes de l’ocupació per branques.
Gràfic 5. Percentatges branques turístiques directes i la resta.
Cal advertir dues coses:
1. La desagregació de les branques productives prové de l’INE, tot i que hem
fet l’esforç de separar la Construcció de la Hostaleria, que apareixen inicialment
agregades, atenent la importància per a l’economia balear. S’ha fet servir
aquesta base de dades per tal de poder fer les relacions adients amb les variables
d’ocupació, amb segmentació mensual.
2. Atenent que aquest és document motivat per la urgència de la situació, és
important indicar que el CES seguirà treballant, com a projecte futur de
recerca econòmica, en un major detall del tema dels impactes del coronavirus
sobre els sectors productius, fent servir també el Marc Input-Output 2014 i els
Comptes Satèl·lits del Turisme.
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Pensem que els resultats al què s’ha arribat, que han suposat una feina important de
tractament de dades i càlculs de simulacions, aporten, no obstant això, un
panorama macroeconòmic suficientment il·lustratiu a hores d’ara sobre la
qüestió plantejada.

2. Metodologia de treball: eleccions de ponderacions
La metodologia emprada és la que ja vàrem aplicar al document anterior ja
esmentat, que és el que s’ha emprat igualment en els càlculs del Govern. Aquí, la
distinció rau en la ponderació que s’ha fet quant a l’afectació de la crisi, mes a mes,
per branques productives (vegeu les taules 1 i 2, amb els gràfics corresponents números
1, 2 i 3 al final d’aquest treball). En la nostra anterior entrega, la presumpció era una
extrapolació a partir de les dades fins al mes de juny. Ara, adoptem una prospectiva
més agosarada, que involucra els mesos entre juliol i desembre, i que passem a
descriure:
 Quant a l’Hostaleria, els nostres auguris plantegen una afectació del 80% els
mesos de juliol i agost, i del 75% entre setembre i desembre. Pensem que és
prou rellevant, i que atenent les informacions qualitatives disponibles, sempre
incertes i força asimètriques, poden ser assumides per aquest càlcul.
 Pel que fa a la Construcció, hom assumeix una afectació del 60% entre juliol i
setembre, i un 55% entre octubre i desembre.
 En relació al Transport i Emmagatzematge, els percentatges van del 80%
d’afectació entre juliol i setembre, i 75% entre octubre i desembre.
Les caigudes són rellevants, i sintetitzen una pèrdua del VAB insular de l’ordre del
22,2%. La translació de tot plegat al mercat de treball insinua uns efectes de pèrdues
de lloc de treball de poc més de 130 mil, gairebé el 26%, sumant efectes directes i
indirectes. Les dades són d’impressió. Els càlculs que es presenten poden diferir d’altres
que es puguin posar damunt la taula en funció de les ponderacions que es posin, no de la
metodologia emprada, que té pocs serrells per a discutir (sobre això, remetem al nostre
document ja esmentat sobre Coronavirus i economia balear: simulacions d’urgència).
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3. Branques no turístiques: resultats i conclusions
D’entrada, cal precisar que resulta prou complicat distingir entre aquelles
activitats turístiques de les que no ho són de forma directa. D’una manera o d’una
altra, el gruix de l’activitat econòmica a Balears es vincula amb el sector turístic: les
seves externalitats són poderoses, i això determina els resultats de les activitats que se’n
deriven. Això no vol dir que no existeixin ocupacions i generació de renda que denoten
una diversificació econòmica major que la suposada generalment. De fet, les dades que
es presenten van en aquesta direcció i suggereixen un fet important: l’economia balear
té clares espurnes de diversificació en el seu sector terciari, atès que ens trobem
front d’una economia de serveis molt madura. No obstant això, i per aclarir la nostra
interpretació, hom ha decidit ubicar com a branques netament turístiques les que
infereixen Hostaleria i Transport i Emmagatzematge. La resta del nostre llistat
(consulteu les taules 1 a 3), tot i que som conscients de que les seves relacions amb
el món turístic són intrínseques, l’hem segmentat (i definit com a “no directament
turístiques”) per tal d’intentar respondre a la pregunta formulada en el principi del
treball. El que podem extraure de la recerca desenvolupada és el següent:
a) La segmentació feta concreta que el 77,68% del VAB balear es correspon
amb branques no directament turístiques, i un 22,32% a les turístiques.
b) A causa de la crisi del coronavirus, les branques no directament turístiques
experimenten una caiguda de 2.664 milions d’euros, un 40,75% amb efectes
directes; i 2.957 milions i el 41,95% sumant els efectes totals. En ocupació:
65.917 persones, el 50,43% de les pèrdues totals (aquests totals són: 130.713
persones, 34.198 en transport i magatzems i 30.597 en hostaleria).
c) Els subsectors més afectats són, en l’àmbit de l’ocupació:
 Les activitats recreatives i d’entreteniment i reparació d’articles d’ús
domèstic, amb pèrdues de 28.829 ocupacions;
 Comerç a l’engròs i al detall, reparació de vehicles: pèrdues de 19.312
ocupacions;
 Activitats professionals, tècniques, administratives: pèrdues de 8.223
ocupacions;
 Indústries i energia: pèrdues de 4.807 ocupacions;
 Construcció: pèrdues de 2.417 ocupacions.
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d) El contrast entre les branques directament turístiques i les no directament
turístiques és eloqüent: sumant tots els efectes (directes i indirectes), en el primer
cas és del 58,05% en caigudes totals, i 49,57% en ocupació; en el segon, les xifres
són: 41,95% i 50,43%, respectivament.
El treball és descriptiu, i ha pretès oferir, en funció de les hipòtesis enunciades al
començament, una resposta solvent a la pregunta formulada també al principi del text.
Les dades permeten albirar que l’impacte del coronavirus té i tindrà una afectació molt
important en aquells sectors que no són, estrictament, l’hostaleria i el transport, els més
vinculats de manera estreta amb el desenvolupament turístic. Tot això està
condicionat, i és important subratllar-ho, en el cas de que les mesures proposades
pels governs no es posessin en marxa. La pèrdua de llocs de treball de l’ordre de 66
mil infereix un cop enorme en el teixit empresarial, sobretot de les petites i
mitjanes empreses que són, atenent les branques productives treballades, les que
protagonitzen aquest important bloc econòmic. Alhora, la caiguda de prop de 3.000
milions d’euros en aquestes activitats, constitueix un segon indicador rellevant que
emfasitza el problema. Sense cap mena de dubte, el sector hoteler tindrà enormes
dificultats en el futur immediat, si no s’aclareixen sobretot les situacions sanitàries,
endògenes i exògenes. I la seva capacitat d’arrossegament és la que, en part, explica
l’efecte negatius sobre la resta d’activitats. Aquestes, com insinuen les dades que
presentem, coneixeran –i ja coneixen– dificultats de tota mena. La política econòmica,
aleshores, no podrà defugir aquesta dura realitat.
És igualment important remarcar que la possibilitat de trobar sectors que puguin
ser diguem-ne alternatius al turisme té problemes seriosos que no es poden negligir.
Apuntem quatre reflexions finals:
1. L’economia balear depèn en més del 80% del sector serveis, i dins d’ell, la
part del lleó és el turisme. Els efectes d’arrossegament d’aquest sector són
enormes i, malgrat que això ha representat una diversificació del sector terciari
de la nostra economia major del suposat (un aspecte que mereix un estudi molt
més profund), la dependència del turisme és determinant.
2. La noció de diversificar l’economia la trobem identificada en les dades que
presentem, des del moment en que les branques no directament turístiques (però
fortament influenciades pel turisme, recordem-ho) representen el 77,68% del
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VAB. Aquí s’obre un altre debat que va més enllà del curt termini, que és la
màxima preocupació, totalment comprensible, dels agents econòmics i socials i
de les administracions públiques. Però resultaria il·lusori pensar en una
diversificació econòmica “immediata”: les transicions econòmiques no són
breus, i requereixen de costos importants que afecten els àmbits públic i privat.
En aquest punt, el CES està debatent el dictamen 2030, el més important que ha
fet la institució, amb un corpus documental ingent i que s’endinsa en aquests
reptes a mig i llarg termini de l’economia balear.
3. S’ha de valorar molt el que pot significar, en una economia terciària
madura com la balear, què volem dir quan parlem de re-industrialitzar. Els
processos de desenvolupament industrial o manufacturer no s’improvisen, i
cal tenir presents els costos que poden representar. S’ha de partir sempre de
la realitat concreta de les economies insulars, i assumir que el turisme seguirà
essent l’activitat més important. El concepte de “serveis industrials”, és a dir,
demandes del sector terciari a sectors transformadors i/o de coneixement, poden
ser aspectes importants a explorar. És important, emperò, que hagi pols de
mercat i que existeixin sinèrgies claus entre empresaris, sindicats i
administracions públiques per tal de fer aquestes recorreguts.
4. Repensar el turisme, el principal motor, serà un desafiament cabdal per a la
societat i l’economia balear. Això mereixerà estudis rigorosos, que aportin vies
de treball que puguin enllaçar, amb més fermesa, les activitats netament
turístiques amb les que poden proporcionar valors afegits als nostres productes:
els turístics i els que no ho són de manera directa.

4. Unes propostes immediates d’actuació
No resulta senzill establir una fulla de ruta per a una sortida de la crisi que té
fases temporals molt distintes: immediata i de mig i llarg termini. El CES està
treballant, i ja té materials importants al respecte, sobre els terminis més estratègics, el
que albiren horitzons més extensos cronològicament, amb la idea central, que es
desprèn de la investigació en prospectiva 2030, ja publicada, de repensar el model de
creixement balear sota el prisma de la sostenibilitat. Ara bé, a partir de les dades i
conclusions aportades en el present document, podem fer recomanacions d'urgència,
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creiem que plausibles, per tal de preservar llocs de treball dels sectors no turístics
fins el punt que puguin ser estimuladors d’ocupació. Les dividim en tres blocs:
inversió pública, inversió privada i línies transversals.
1) Línies d’inversió pública: tots els sectors econòmics.
1.1): Inversions econòmiques: essencials per a poder atraure inversió privada, per tal
de que serveixin de catalitzadores i estimulants de l’activitat productiva i la generació
d’ocupació. Una desagregació més concreta és la següent:
 Obra pública: agilitar les millores a la canalització del tractament d’aigües
residuals.
 Habitatge: endegar el pla d'habitatge i agilitar les promocions ja previstes.
 Altres equipaments públics: inversió en reforma rehabilitació i/o instal·lació
d’energies renovables.
1.2): Inversions socials, polítiques socials: Destaquem:
 Endegar els equipaments i infraestructures, augment ràtios de professionals i
potenciar els concerts per a més qualitat, a diferents àmbits: educació,
dependència i salut (sector quinari de l’economia).
 Perllongar i augmentar contractes de graduats universitaris d’investigació dins
els àmbits de la salut i de les ciències ambientals (sector quaternari de
l’economia).
 Estimular contractes públics de les administracions amb tercers per prestació de
serveis, que han de donar molt mes pes a l’oferta tècnica, que és on es pot
reflectir al projecte la qualitat del servei a prestar, i per tant la millora en
ocupació (sector terciari de l’economia).
 Campanyes de promoció de producte local, tot impulsant l’economia de
proximitat per tal de fomentar l’ocupació de sectors com l’agroalimentari,
indústria local i el comerç (sectors primari i secundari de l’economia).
2) Línies d’inversió privades: sectors secundari i terciari.
Àrees d’inversió possibles:
 Construcció. És un dels sectors que de manera més rapida es pot posar en marxa,
i es capaç de mantenir el nombre de treballadors i treballadores, a més
d’incorporar força de treball en situació d’atur: al voltant de 20.000 persones,
segons la patronal del sector. Caldria agilitar els tràmits administratius de tot el
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que fa referència a llicències en sol urbà per obra nova i reformes. En aquest
sentit, un dels sectors que més podria invertir és l’hoteler, ja que haurà d’adaptar
les seves instal·lacions a les noves exigències sanitàries i de prevenció.
 Energia. Accelerar els tràmits dels ajuts concedits per l’Estat, per a poder
instal·lar plaques solars fotovoltaiques. Aquesta mesura podria donar feina a
8.000 mil treballadors i treballadores en un any, 5.500 directes per a la
instal·lació i manteniment de les plantes i 2.500 indirectes. Cal tenir en compte
que hi ha una gran quantitat de projectes sol·licitats d'instal·lacions de petita i
mitjana potència, i aquestes ocupacions estan relacionades amb el muntatge,
obra civil i instal·lació. També s’ inclouen las tasques de gestió administrativa,
compres i comercialització.
 Nàutica. Aquest sector, als darrers temps, ha estat un dels més actius en
ocupació. Es tracta de reprendre l’activitat, fent la promoció als àmbits que
pertoca per aconseguir mantenir l’espai que estava ocupant el sector com a
referent a la Mediterrània.
3) Línies transversals: sectors quaternari i quinari.
Es centren en els processos de formació, tant a través de certificats de
professionalitat, com de formació professional reglada i acreditació de l'experiència
professional per tenir personal format i acreditat el més aviat possible, en tots els sectors
que s’han anomenat anteriorment.
POSTSCRIPTUM
El dia 5 de maig de 2020, s’han donat a conèixer les xifres oficials, ja reals, d’afiliació a
la Tresoreria de la Seguretat Social. S’ha cregut oportú presentar les dades a la taula 5,
on es recullen les variacions de caigudes de març 2020 sobre març 2019, per tal de
poder comparar les magnituds reals amb les previsions fetes pel CES. Cal recordar que
aquestes previsions, tal i com es va indicar al document corresponent (aprovat per la
Comissió Permanent virtual el 27 de març: Coronavirus i economia balear: simulacions
d’urgència), pressuposaven que les dades anirien en aquesta tendència si no es posaven
en marxa les mesures de política econòmica que s’han anat desenvolupant.
Això explica, en part, que les dades reals a finals de març siguin millors que les
previsions que hem fet, tal i com es recull a la taula 5 i al gràfic 6. Així, les caigudes a
l’hostaleria, comerç a l’engròs, transport i activitats professionals, no han estat tan dures
en comparació amb els nostres supòsits que partien, recordem-ho un cop més, de que no
s’estaven desplegant mesures compensatòries.
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Seria una bona noticia per a l’economia i la societat balears que aquesta tendència
positiva, que cal prendre també amb moltíssima cautela, s’anés confirmant, tot i que
tenint present l’impacte del coronavirus sobre el turisme, hom suposa que les xifres
seran menys positives en els mesos d’estiu.
La clau de tot és que es mantinguin les mesures desplegades –els ERTO,s, la més
rellevant–, per tal de contenir la desocupació i la previsible caiguda de la demanda
domèstica.
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Simulador CES impacte Coronavirus
Totes les taules i gràfics són elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE
TAULA 1. SIMULACIONS MENSUALS: AFECTACIONS SECTORIALS (IMPUTACIÓ DE PERCENTATGES DE CAIGUDA)
Branques
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Agricultura, ramaderia,
10,0% 10,0% 10,0%
1,9%
1,9% 1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
silvicultura i pesca
Indústries extractives;
indústria manufacturera;
15,0% 15,0% 15,0%
15,0%
1,9% 1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
subministrament
d'energia i aigua
15,0% 15,0% 15,0%
65,0%
60,0% 60,0%
60,0%
55,0%
55,0%
55,0%
Construcció
Comerç a l'engròs i al
detall; reparació de
60,0% 70,0% 60,0%
40,0%
1,9% 1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
vehicles de motor i
motocicletes
Transport i
60,0% 70,0% 70,0%
90,0%
80,0% 80,0%
80,0%
75,0%
75,0%
75,0%
emmagatzematge
100,0% 100,0% 100,0%
100,0%
80,0% 80,0%
75,0%
75,0%
75,0%
75,0%
Hostaleria
Informació i
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,9% 1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
comunicacions
Activitats financeres i
10,0% 10,0% 10,0%
10,0%
1,9% 1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
d'assegurances
0,0%
5,0%
5,0%
10,0%
1,9% 1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
Activitats immobiliàries
Activitats professionals,
científiques i tècniques;
20,0% 30,0% 30,0%
30,0%
1,9% 1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
activitats administratives i
serveis auxiliars
Administració pública i
defensa; seguretat social
obligatòria; educació;
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,9% 1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
activitats sanitàries i de
serveis socials
Activitats artístiques,
recreatives i
d'entreteniment;
100,0% 100,0% 100,0%
100,0% 100,0% 75,0%
75,0%
75,0%
75,0%
75,0%
reparació d'articles d'ús
domèstic i altres serveis
DIES AFECTACIÓ
17
30
31
25
20
20
20
20
25
20
RESULTATS SEGONS IMPUTACIÓ

Branques
Caiguda total

EFECTE DIRECTE
EFECTES TOTALS (Directe+Indirecte)
Total
%
%
VAB (M€)
%
M€
Ocupació
caiguda
VAB
Ocupació
29.450,11 6.537,63 22,2% -7.050,31 -23,9% -130.714
-25,8%
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TAULA 2. DESAGREGACIÓ ECONÒMICA SECTORIAL. EFECTES DIRECTES I INDIRECTES
EFECTE DIRECTE
EFECTES TOTALS (Directe+Indirecte)
BRANQUES PRODUCTIVES
VAB
Caiguda
Caiguda
%
%
Persones Ocupació
(M€)
(M€)
(M€)
Agricultura, ramaderia,
190,6
-5,7
-3,0%
-9,3
-4,9%
-336
-6,7%
silvicultura i pesca
Indústries extractives; indústria
manufacturera; subministrament
1.687,9
-83,9
-5,0%
-102,1
-6,0%
-4.807
-6,8%
d'energia i aigua
2.321,7
-621,9 -26,8%
-671,5
-28,9%
-2.417
-30,9%
Construcció
Comerç a l'engròs i al detall;
reparació de vehicles de motor i
4.189,1
-735,9 -17,6%
-803,2
-19,2% -19.312
-20,6%
motocicletes
1.297,2
-645,0 -49,7%
-684,9
-52,8% -34.199
-55,6%
Transport i emmagatzematge
5.276,3
-3.228,5 -61,2%
-3.407,9
-64,6% -30.597
-67,7%
Hostaleria
539,9
-3,5
-0,7%
-7,7
-1,4%
-203
-2,1%
Informació i comunicacions
Activitats financeres i
968,5
-33,4
-3,5%
-41,0
-4,2%
-623
-5,0%
d'assegurances
4.426,5
-99,0
-2,2%
-163,7
-3,7%
-620
-5,0%
Activitats immobiliàries
Activitats professionals,
científiques i tècniques;
2.764,3
-247,7
-9,0%
-274,7
-9,9%
-8.223
-11,0%
activitats administratives i
serveis auxiliars
Administració pública i defensa;
seguretat social obligatòria;
4.365,6
-28,3
-0,6%
-31,9
-0,7%
-546
-0,8%
educació; activitats sanitàries i
de serveis socials
Activitats artístiques, recreatives
i d'entreteniment; reparació
1.422,4
-804,8 -56,6%
-852,3
-59,9% -28.829
-62,7%
d'articles d'ús domèstic i altres
serveis
29.450,1
-6.537,6 -22,2%
-7.050,3
-23,9% -130.714
-25,8%
CAIGUDA TOTAL
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TAULA 3. DISTINCIÓ ENTRE BRANQUES DIRECTAMENT TURÍSTIQUES I NO DIRECTAMENT TURÍSTIQUES
EFECTES DIRECTES
EFECTES TOTALS
BRANQUES PRODUCTIVES
Caiguda
Caiguda
VAB (M€)
%
%
Persones Ocupació
(M€)
(M€)
Branques no directament
22.876,59 -2.664,15
-2.957,51
-65.917,73
turístiques
Agricultura, ramaderia, silvicultura
190,64
-5,65 -2,96%
-9,33
-0,05
-336,04
-6,7%
i pesca
Indústries extractives; indústria
manufacturera; subministrament
1.687,90
-83,91 -4,97%
-102,09
-0,06
-4.807,48
-6,8%
d'energia i aigua
2.321,73
-621,91 -26,79%
-671,55
-0,29
-2.417,08
-30,9%
Construcció
Comerç a l'engròs i al detall;
reparació de vehicles de motor i
4.189,10
-735,86 -17,57%
-803,20
-0,19 -19.312,11
-20,6%
motocicletes
539,92
-3,55 -0,66%
-7,74
-0,01
-203,02
-2,1%
Informació i comunicacions
Activitats financeres i
968,46
-33,42 -3,45%
-41,04
-0,04
-622,59
-5,0%
d'assegurances
4.426,48
-99,00 -2,24%
-163,67
-0,04
-620,20
-5,0%
Activitats immobiliàries
Activitats professionals,
científiques i tècniques; activitats
2.764,32
-247,68 -8,96%
-274,75
-0,10
-8.223,31
-11,0%
administratives i serveis auxiliars
Administració pública i defensa;
seguretat social obligatòria;
4.365,63
-28,34 -0,65%
-31,88
-0,01
-546,43
-0,8%
educació; activitats sanitàries i de
serveis socials
Activitats artístiques, recreatives i
d'entreteniment; reparació
1.422,41
-804,83 -56,58%
-852,26
-0,60 -28.829,46
-62,7%
d'articles d'ús domèstic i altres
serveis
% Branques no directament
77,68%
40,75%
41,95%
50,43%
turístiques s/total
Branques directament turístiques
Transport i emmagatzematge
1.297,18
-644,97
-684,93
-34.198,66
Hostaleria
5.276,33 -3.228,52
-3407,86
-30.597,30
TOTALS
-29.450,11
-6.537,63
-7.050,31
-130.713,69
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TAULA 4. DISTINCIÓ ENTRE LES BRANQUES PRODUCTIVES (%)
VAB
Caigudes
Branques productives
s/total
efectes totals
Branques directament turístiques
22,32%
58,05%
Branques no directament turístiques
77,68%
41,95%

Caigudes
ocupació
49,57%
50,43%
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TAULA 5. LES DADES REALS A FINALS DE MARÇ 2020 I LES PREVISIONS
DEL CES (dades comunicades pel Govern el 5 de maig de 2020)
CODIS

BRANQUES PRODUCTIVES. Afiliació a TGSS. Darrers dies març
Març
2019

Març
2020

Var
2020 /
2019

Caiguda març
.Simulació
CES

A

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

6.684

6.498

-2,8%

-5,5%

B_E

Indústries extractives; indústria manufacturera; subministrament d'energia i aigua

29.038

27.787

-4,3%

-8,2%

F

Construcció

58.393

52.687

-9,8%

-8,2%

G

Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes

77.398

74.214

-4,1%

-32,9%

H

Transport i emmagatzematge

22.446

21.852

-2,6%

-32,9%

I

Hostaleria

77.175

63.573

-17,6%

-54,8%

J

Informació i comunicacions

8.746

8.554

-2,2%

0,0%

K

Activitats financeres i d'assegurances

6.946

6.821

-1,8%

-5,5%

L

Activitats immobiliàries

5.360

5.311

-0,9%

0,0%

M_N

56.671

54.991

-3,0%

-11,0%

O_Q

Activitats professionals, científiques i tècniques; activitats administratives i serveis auxiliars
Administració pública i defensa; seguretat social obligatòria; educació; activitats sanitàries i de
serveis socials

84.065

85.691

1,9%

0,0%

R_O

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment; reparació d'articles d'ús domèstic i altres serveis

35.836

34.154

-4,7%

-54,8%

468.830

443.057

-5,5%

TOTAL

FONT: elaboració personal.
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