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Les comarques de Tarragona en conjunt constitueixen 
aportadores netes d’energia: potència de prop de 5.800 
MW i  producció de més de 31 milions de megavats/hora. 
Se’n consumeixen 8 milions, i la resta se subministra a la 
xarxa general per al consum a Catalunya i Espanya.  

 
 

Mapa de desequilibri entre generació i demanda a l’Estat 

 
Font: Red Eléctrica Española. 

 
L’àrea constitueix el pic més alt de l’Estat en el balanç 
generació-demanda energètica, com a resultat de la 
fortalesa del seu mix productor. Funciona com a node 
significatiu en les infraestructures de distribució. 

 

Zones productores i distribució d’energia 

Estructura de distribució 
 

Zones productores i distribució d’energia 

 
Font: GeoPerspectivas. 

 
Font: Geoperspectivas. 

 
 
 
 
 
 

 

 Incideixen en el sistema elèctric pocs productors i molts 
consumidors, generant grans extensions de xarxes de 
molt alta tensió que creuen el país. 

 

Estructura de les xarxes de distribució                                   

elèctrica a Catalunya 

 
Font: Red Eléctrica Española. 

 
En el mix energètic estatal, la demarcació de Tarragona té 
aquesta participació (2009): petroli  48,8%, gas natural 
23,8%, nuclear 10,5, carbó 8%, renovables 9,4%. Les 
comarques de Tarragona, per la seva banda, destaquen 
pel pes nuclear sobre el total (55% de la potència i 67% de 
la producció bruta). 

 
A les instal·lacions nuclears existents s’han sumat els 
darrers cicles combinats de gas a Tarragona i Vandellòs-
l’Hospitalet. 

 
 
Síntesi producció energia a Tarragona, 2007 

 

 
Font: Diari de Tarragona. 

 

INFORME 6: DADES SINTÈTIQUES I MONOGRÀFIQUES DEL CAMP DE TARRAGONA   I6.1 

EL SECTOR ENERGÈTIC 

 

1. BALANÇ ENERGÈTIC I CARACTERÍSTIQUES DE 

LA PRODUCCIÓ 

Parlem de la principal agrupació d’infraestructures de 
producció i transport d’energia d’Espanya. Té un 
paper significatiu en l’economia de Catalunya i genera 
dinàmiques territorials especifiques. 
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A Catalunya, l’energia nuclear representa al voltant del 
45% de la producció elèctrica, mentre que els cicles 
combinats de gas representen ja el 25,4%.  
 
 
 
 
 
 
 
Cal recordar que el 2020 es preveu que un 20% de 
l’energia sigui obtinguda a Europa amb mitjans 
renovables (pel 7,5% actual). Per aquest motiu es preveu 
un recorregut important, tot i que es tracta d’una 
dinàmica afectada per les primes públiques. 

 En el context català i del Camp de Tarragona, s’aposta 
especialment per la producción eòlica, amb una relació 
més favorable entre producció i impacte visual que altres 
fonts. La zona de la Conca de Barberà, en contacte amb 
Anoia i Urgell, constitueix una de les previstes per a noves 
implantacions. 
 
Pel que fa a l’energia solar, el Pla Català de l’energia 
preveia que el Camp generaria el 12% de la catalana cap 
al 2010 i ja es troba en el 16%. El camp solar més 
important és a Vila-rodona (1.175 kw de potència), 
situant-se després el Port de Tarragona (316). Existeixen 
altres previsions com el mur verd de Tarragona i la 
Cooperativa de Cambrils. 

 

 

 

 

 

PIB industrial per comarques, 2007 
 

 
Font: Atles de la nova ruralitat (Fundació Món Rural). 

 

El Baix Camp, on es localitza el complex nuclear de 
Vandellòs, té més del 40% del valor afegit brut de la 
indústria en la branca d’energia. 
 

Distribució subsectorial del VAB industrial (2009) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 

 En el conjunt de l’economia provincial, l’energia té una 
identitat pròpia en l’estructura del VAB per sectors. 
 
 

VAB per sectors a preus bàsics (1), 2008 (2), milions € 

 Tarragona  % Catalunya Espanya T / C T / E

Agricultura, ramaderia i 

pesca
       437,84   2,3%           2.571,47          26.494,00   17,0% 1,7%

Energia        782,69   4,1%           4.156,63          28.360,00   18,8% 2,8%

Indústria     2.904,58   15,2%         35.575,31        141.310,00   8,2% 2,1%

Construcció     2.768,92   14,5%         18.500,81        113.511,00   15,0% 2,4%

Serveis   12.214,22   63,9%       124.732,06        686.336,00   9,8% 1,8%

Total   19.108,25   100,0%       185.536,28        996.011,00   10,3% 1,9%  
Font: INE. Comptabilitat Regional d'Espanya. 

(1) Base 2000. (2) Dades provisionals. 

 
Els més de 5 milions de metres quadrats de superfície dels 
establiments industrials de la província en molt bona part 
corresponen a aquest tipus d’activitats. 

 

Establiments per 1000 habitants, 2008 

 

Establiments Establiments 
per 1.000 h. 

Tarragona 142 0,18 
Cataluya 1.262 0,17 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Anuari la Caixa. 

 
Referint-nos de nou al context provincial, cal indicar que 
segons un estudi de la URV encarregat per l’Associació 
Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), estima que el 70% de 
l’impacte econòmic de les nuclears es queda a les 
comarques de Tarragona. 
 
Concretament, les centrals d’Ascó I, Ascó II i Vandellòs II 
van generar un impacte econòmic de 2.596 milions 
d’euros a les comarques de Tarragona el període 2004-
2008. L’impacte és 4,096 vegades superior a la despesa 
inicial efectuada, i representa el 3% anual del PIB 
provincial. 
 
 

L’estructura del PIB per branques industrials i 
comarques  demostra la importància de l’energia en la 
dualitat Tarragonès-Baix Camp, efecte amplificat per 
la proximitat de la Ribera d’Ebre. 

2. SIGNIFICACIÓ ECONÒMICA I DE L’OCUPACIÓ  

Actualment es pot parlar d’una aposta per les 
renovables, que s’emmarca en la voluntat d’un canvi 
de model, portant a la reducció dels combustibles 
fòssils en el conjunt del mix. 
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En l’esmentat període 2004-08, es van generar  29.368 
llocs de treball a la província (9.304 directes, 7.454 
indirectes i 12.610 induïts), incidint favorablement en els 
serveis a les empreses, el comerç i la indústria. D’altra 
banda, no podem oblidar que la química recolza bona part 
del seu potencial precisament en l’energia. 
 
Pes comparatiu dels treballadors en la branca energètica 

 

 Treballadors 
branca 

Total 
treballadors* 

Pes s. total 
(%) 

Barcelonès  2.586  99.943  2,59  

Ribera d’Ebre  1.304  2.782  46,87  
Baix Camp 518  9.986  5,19  

Segrià  396  15.584  2,54  

B.  Llobregat 386  83.579  0,46  

Tarragonès 355  15.367  2,31  

Gironès 262  11.368  2,30  

*Establiments > 4 treballadors. 
Font: el. pròpia a partir del D. Empresa i Ocupació (2010). 

 
Tot i el factor diferenciador de la Ribera d’Ebre, cal 
destacar que l’ocupació energètica en l’àmbit territorial 
del Camp de Tarragona duplica la catalana.  
 

 A més, el complex nuclear d’Ascó també influeix en 
l’àmbit del Camp des del punt de vista d’ocupació. 

 
Ocupació comparativa per nivells territorials 

 

 
*Ocupats Prod. energia sobre treballadors, establiments > 4 t. 

Font: el. pròpia a partir del D. Empresa i Ocupació (2010). 

 
S’ha de recordar que, a banda dels treballadors classificats 
en la branca d’energia elèctrica i gas, es genera ocupació 
en temàtiques vinculades, com ara materials i equips 
elèctrics, serveis tècnics d’enginyeria i recerca i 
desenvolupament. 
 
També cal indicar el potencial de generació d’ocupació en 
l’àmbit de les renovables. Segons Antonio Cavallé, 
conseller delegat d’Aplir, els llocs de treball creats a 
l’Estat són 80.000 en l’energia eòlica i 26.000 en solar. A 
Catalunya es pot generar 3.000 llocs de treball per a la 
construcció dels parcs, 350 dels quals es poden convertir 
en fixos.  

 
 

 

 

 

 
 
Les universitats són agents fonamentals en l’orientació 
del teixit empresarial a competitivitat i la 
internacionalització a partir de l’optimització del 
coneixement (formació, recerca i Tercera Missió). 
 
En el cas del Camp i el conjunt de les comarques 
meridionals de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili és 
un motor en aquesta orientació, jugant un rol clau en la 
vertebració del triangle entre institucions/formació, 
territori i empreses. 
 
El funcionament de diversos grups de recerca vinculats a 
química i energia és un element fonamental de suport en 
la línia indicada, conjuntament amb el màster d’energies 
renovables. 

 Grups de Recerca en energia (URV) 

 CREVER-Grup Enginyeria Tèrmica Aplicada  

 Automàtica i Electrònica Industrial   
 Structured Systems Eng. for Energy 

Materials and Chemistry  

 Sustainable Computer Aided Process 
Engineering   

 AGA, Anàlisi i Gestió Ambiental  

 Polímers 

 Nanoelectronic and Photonic Systems 

 IREC – Àrea d’Energia i Biocombustibles  
 IICIQ 

Font: URV. 

 
Cal destacar que el binomi química-energia constitueix un 
dels àmbits d’especialització i excel·lència que promou la 
URV, juntament amb nutrició i salut, enologia, turisme i 
cultura i patrimoni.  
 
Cadascun d’ells es vertebra mitjançant una estructura que 
integra: 

 Parcs tecnològics,  

 Centres tecnològics,  

 Instituts de recerca i teixit empresarial. 

3. POLÍTIQUES DE FUTUR EN EL SECTOR 

Tot i que a l’Estat la despesa en Recerca i 
Desenvolupament no arriba a l’1,5% sobre el PIB (%), 
mentre que en països com Japó es troba sobre el 
3,5%, és evident que parlem d’un factor 
d’enfortiment econòmic. 
 

Un dels efectes més bàsics de la branca energètica en 
l’economia del Camp i el conjunt de la demarcació 
tarragonina ve donat per l’ocupació. 
 

 



Informe 6, núm. 1 –El sector energètic- 

         

 

Associació Pol de Coneixement Catalunya Sud 
 

 
Font: CEICS. 

 
Aquest plantejament es veu reforçat especialment amb 
l’impuls del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya 
Sud, que aspira a fonamentar l’economia de l’àmbit on té 
major presència la URV en el coneixement. El projecte 
CEICS enllaça amb altres iniciatives vinculades on en les 
quals la URV té una presència activa, sempre amb el 
coneixement com a base per a la competitivitat. 
 

 

 

 
El CEICS: un sistema que afavoreix la transició a una                                   

economia basada en el coneixement 
 

 

UN SISTEMA QUE AFAVOREIX LA TRANSICIÓ A UNA                                                                         

ECONOMIA BASADA EN EL CONEIXEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres mecanismes de suport 

Sistema d’agregació estratègica 

Parcs tecnològics especialitzats 

Centres tecnològics en els àmbits 

respectius (localitzats en els parcs) 

Oficina Tarragona, Regió del 

Coneixement 

Suport a la modernització i la 

competitivitat de les 

empreses 

Càtedres universitat-empresa 

+ 

+ 

+ 

Química i energia 

Nutrició i salut 

Enologia 

Turisme i oci 

Administracions 

Patrimoni i cultura 

+ Empreses 

Altres empreses 

+ 

Impuls de la triple hèlix i el sistema d’innovació 

 

 
Font: elaboració pròpia. 

 
El pes energètic del territori li ha representat ser una de 
les dos seus de l’Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya (IREC).  
 
Es tracta d’un ens creat per esdevenir centre 
d’excel·lència i referència internacional mitjançant 
recerca, desenvolupament tecnològic, innovació i treball 
coordinat amb administració, empreses i universitats.  

 Destaca també el Centre Tecnològic Mestral (ENRESA), 
creat per atendre les necessitats de R+D en els processos 
de clausura i desmantellament de les centrals nuclears. 
 

Imatges de les seus de l’IREC i el Centre Mestral 
 

    
Font: Universitat Rovira i Virgili. 

 
Un dels resultats més evidents d’aquesta política és la 
vertebració activa d’un clúster basat en el binomi entre 
química i energia, que al mateix temps que impulsa la 
competitivitat empresarial i la internacionalització 
afavoreix un major pes de l’economia tarragonina en el 
conjunt de Catalunya.  
 
La consolidació d’aquest model pot tendir a posicionar el 
territori al nivell d’àrees amb aquesta orientació, com 
poden ser el País Basc i Lombardia. 
 

 
Clúster Química i Energia 

 

 
Font: CEICS. 

 
Algunes orientacions de futur del sector –potencial vector 
de creixement en un context de crisi- passen per: 

 

 L’impuls de la R+D+i  de noves tecnologies en 
l’àmbit de seguretat de subministrament i les 
infraestructures energètiques necessàries. 

 

 L’impuls de les polítiques d’estalvi i eficiència 
energètica en tots els sectors. 

 

 El paper de les administracions locals com a 
impulsores de l’estalvi energètic i les renovables. 

 
 

  
 

El CEICS es basa en una política sostinguda de 
focalització científica en àmbits del coneixement 
alineats amb la fortalesa socioeconòmica de la regió. 
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1. TERRITORI 
 

Superfície del Camp (ha) per comarques 
 

Camp de Tarragona  2.999,80 

Metropolità  3.242,20 

Comarques Gironines  5.583,90 

Terres de l'Ebre  3.308,40 

Ponent  5.586,00 

Comarques Centrals  5.612,10 

Alt Pirineu i Aran  5.775,60 

Catalunya 32.108,00 

Espanya 504.645,00 

% Camp sobre Cat. 9,34 

% Camp sobre Esp. 0,59 

 
El conjunt de l’àmbit territorial es caracteritza per una 
elevada presència dels espais protegits. 
 
 

Superfície dels Espais d’Interès Natural s. total (%) 

 
*Dades de l’Estat: incl. ENP i Xarxa Natura 2000. El 2000 

incorporaven només ENP. Font: Idescat. 

 
 
2. DEMOGRAFIA 
 
El creixement de la població del Camp supera àmpliament 
les dades relatives de Catalunya i la resta de l’Estat, per 
l’accessibilitat i la diversitat econòmica. 
 
 

Evolució comparativa de la població, 2001-2010 (%)  

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i de l’INE. 

Cal diferenciar la realitat de les comarques interiors de 
l’àmbit, totalment diferenciada amb el context 
metropolità central. 
 
 

Posició de l’àrea Tarragona-Reus entre les àrees 
metropolitanes grans i mitjanes de l’Estat* 

 
*Àrees urbanes extenses. No inclou Madrid ni Barcelona. 
Font: el. pròpia a partir de Proyecto AUDES, UCM (2009). 

 
Tot i el seu dinamisme, la densitat de població encara és 
lleugerament inferior a la catalana. 
 

 
Evolució de la densitat de població (hab/km2) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i l’INE. 

 
El Camp mostra un menor envelliment comparatiu. 
 

 
Estructura de la població per edats, 2010 (%) 

Camp de Tarragona 

 
Catalunya 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 

ANNEX: DADES SINTÈTIQUES DE L’ÀMBIT 

TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?CTX=B&PARENT=91&V4=396&V3=215&TC=5&ALLINFO=TRUE&V1=3&V0=4
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?CTX=B&PARENT=91&V4=396&V3=215&TC=5&ALLINFO=TRUE&V1=1&V0=4
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?CTX=B&PARENT=91&V4=396&V3=215&TC=5&ALLINFO=TRUE&V1=2&V0=4
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?CTX=B&PARENT=91&V4=396&V3=215&TC=5&ALLINFO=TRUE&V1=4&V0=4
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?CTX=B&PARENT=91&V4=396&V3=215&TC=5&ALLINFO=TRUE&V1=5&V0=4
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?CTX=B&PARENT=91&V4=396&V3=215&TC=5&ALLINFO=TRUE&V1=6&V0=4
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?CTX=B&PARENT=91&V4=396&V3=215&TC=5&ALLINFO=TRUE&V1=7&V0=4
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3. MERCAT DE TREBALL 
 
La crisi econòmica global té una incidència evident en 
l’evolució del context laboral i empresarial. 

 
 

Evolució d’inscrits a la Seguretat Social per mil habitants 

 
Font: el. pròpia a partir de dades de l’Idescat i Min. Trabajo.                                       

 
L’evolució dels inscrits a l’atur és desfavorable en relació 
al Principat, en part pel creixement demogràfic. 

 
 

EVOLUCIÓ D’INSCRITS A L’ATUR PER MIL HABITANTS 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i l’INE. 

 
 

4. DINÀMICA ECONÒMICA 
 
L’aeroport de Reus és una peça important del sistema 
aeroportuari i estratègica dins el Camp de Tarragona. 
 

Evolució comparativa de passatgers  

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’AENA. 

 La marca Costa Daurada, que es correspon amb l’àmbit 
territorial, compta  amb un elevat pes en l’oferta i la 
demanda del conjunt de Catalunya. 

 
 

Places turístiques per mil habitants 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i l’INE. 

 

L’evolució dels indicadors de dinàmica econòmica mostra 
la dinàmica recessiva en general. 

 
 

Evolució dels habitatges finalitzats, 2006-2010 (%) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i l’INE. 

 

L’àmbit del Camp no escapa a les tendències generals en 
l’evolució del nombre de vehicles, tot i els índex de 
motorització lleugerament superiors. 
 

 

Evolució de parc de vehicles totals/1.000 h. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i INE. 

 


