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1. Estructura de la 
població 
 

 

 

La ciutat de Vic té actualment 23.618 actius, 21.105 ocupats 

residents al municipi i 2.513 aturats. El nombre d'actius i 

d'ocupats és força superior al que hi havia al 2007, el 

creixement d'aquests s'ha produït especialment durant el 

període d'expansió (2015-2017), amb una variació de 

creixement durant el període del 12,01% en el cas dels actius i 

del 18,02% en el cas dels ocupats. En aquest darrer trimestre, 

el creixement s'ha moderat. 

En relació a la taxa d'activitat i la taxa d'ocupació, aquestes 

no han recuperat els nivells del 2007, malgrat el creixement 

dels ocupats i dels actius, encara hi ha població aturada que 

no s'ha inserit al mercat de treball. En aquest sentit, encara no 

s'han recuperat el nivell d'aturats d'abans de la crisi 

econòmica i aquest darrer trimestre el ritme de reducció de 

l'atur s'ha moderat. 

En comparació amb la resta d'Osona, Vic manté una taxa 

d'activitat i d'ocupació més elevades. Ara bé, malgrat que el 

creixement de Vic ha estat més fort que la resta, 

paradoxalment ha mantingut unes taxes d'atur més elevades i 

un ritme de reducció de l'atur menor. Aquest fet s'explica pels 

alts nivells de població estrangera aturada, que causa una 

major taxa d'atur de mitjana i un nivell de reducció més reduït. 
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Indicadors principals de 

l’estructura de la població
 

Vic Actius Taxa 

d’activitat 
Ocupats Taxa 

d’ocupació 
Atur Taxa 

d’atur 

1r Trim. 

2018 

23.618 62,40% 21.105 67,40% 2.513 11,30% 

2017 23.377 61,90% 20.805 66,60% 2.572 11,60% 

2015 20.871 60,80% 17.628 63,70% 3.243 15,50% 

2013 19.796 58,80% 15.767 58,00% 4.029 20,40% 

2007 21.423 66,60% 19.953 76,80% 1.470 6,90% 

Variació  

07-17 

9,12% -7,06% 4,27% -13,28% 74,97% 68,12% 

Recessió 

(07-13) 

-7,59% -11,71% -20,98% -24,48% 174,08% 195,65% 

Recuperació 

(13-15) 

5,43% 3,40% 11,80% 9,83% -19,51% -24,02% 

Expansió 

(15-17) 

12,01% 1,81% 18,02% 4,55% -20,69% -25,16% 

Últim 

trimestre 

1,03% 0,81% 1,44% 1,20% -2,29% -2,59% 

 

Resta d’Osona Actius Taxa 

d’activitat 
Ocupats Taxa 

d’ocupació 
Atur Taxa 

d’atur 

1r Trim. 

2018 
55.117 59,10% 49.890 67,80% 5.227 9,48% 

2017 54.693 58,70% 49.298 67,00% 5.395 9,86% 

2015 53.482 57,70% 46.362 64,10% 7.120 13,31% 

2013 52.593 56,60% 43.681 59,60% 8.912 16,95% 

2007 50.141 54,60% 46.024 62,70% 4.117 8,21% 

Variació  

07-17 
9,08% 7,51% 7,11% 6,86% 31,04% 20,10% 

Recessió 

(07-13) 
4,89% 3,66% -5,09% -4,94% 116,47% 106,46% 

Recuperació 

(13-15) 
1,69% 1,94% 6,14% 7,55% -20,11% -21,47% 

Expansió 

(15-17) 
2,26% 1,73% 6,33% 4,52% -24,23% -25,92% 

Últim 

trimestre 
0,78% 0,68% 1,20% 1,19% -3,11% -3,85% 
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2. Producte 
interior brut 
 

Vic és l'economia més gran de la comarca d'Osona amb un 

PIB estimat de 1.714,1 milions de €, el 36,30% del total. 

L’economia de la ciutat va patir un període de recessió durant 

els anys 2008-2013 menys intens que el conjunt d'Osona (-2,8% 

enfront del -6,9% del conjunt de la comarca). Vic va tenir un 

període de recuperació econòmica (2013-2015) força accelerat 

(+11,7%) i un període d'expansió econòmica (2015-2017) amb 

un creixement més moderat (+8,2%). La situació contrasta amb 

el conjunt d'Osona, ja que el període de recuperació no va ser 

tan accelerat, en canvi, en els darrers anys, la comarca d'Osona 

està evolucionant de forma més favorable que Vic. 

La capital es manté amb un PIB per càpita amb un 25,5% 

superior a la mitjana catalana i amb un 29,3% superior a la 

mitjana osonenca. Durant el període de recessió, el PIB per 

habitant no va caure tant com a la resta de la comarca atès que 

Vic era de les ciutats on la crisi no havia afectat tant i mantenia 

un atractiu de creixement demogràfic que provenia d'altres 

zones de la comarca i de Catalunya. Per tant, mentre el PIB 

patia una contracció, la ciutat continuava augmentant la seva 

població. Per contra, durant els períodes de recuperació i 

expansió econòmica, l’economia va créixer per damunt de 

l'evolució de la població. 

La producció mitjana per empresa en € ha continuat 

augmentant any rere any i es manté sobre la mitjana 

d'Osona (+1,8%) però per sota de la mitjana de Catalunya (-

9,2%) a causa del predomini de petites empreses que hi ha a 

la ciutat. Malgrat aquesta realitat, durant tot el període 

econòmic, especialment en aquests darrers anys, les empreses 

de Vic s'estan reestructurant, amb creixement d'empreses 

petites i amb tancament de les petites menys competitives, 

aquest fet provoca que el PIB produït per cada empresa creixi 

any rere any. 

Aquest creixement del PIB per empresa contrasta amb la 

productivitat per treballador, que no ha parat de 

disminuir; només va augmentar durant la recessió quan es 

van acomiadar els treballadors menys productius. El PIB per 

treballador a Vic disminueix pel tipus de contractació 

predominant: amb molta temporalitat i d'ocupacions més 

elementals amb baix nivell formatiu. 

En relació a la composició del PIB en funció de l'oferta, Vic 

destaca per ser una ciutat de serveis, ja que el 69,56% de la 

producció econòmica es produeix en aquestes activitats, però 

no deixa de tenir un pes rellevant en la indústria, amb un 

26,28% del PIB, sobretot la relacionada amb les indústries 

alimentàries. 
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Indicadors principals del PIB

Vic PIB (milions d'€) PIB per habitant PIB per empresa PIB per treballador 

2017 (estimació) 
1.714,10 38.989 € 832.091 € 70.216 € 

2015 
1.583,90 37.260 € 758.936 € 71.673 € 

2013 
1.417,80 34.043 € 724.106 € 73.203 € 

2008 
1.458,70 37.437 € 690.345 € 72.113 € 

Variació 2008-2017 
+17,5% +4,1% +20,5% -2,6% 

Recessió (08-13) 
-2,8% -9,1% +4,9% +1,5% 

Recuperació (13-15) 
+11,7% +9,5% +4,8% -2,1% 

Expansió (15-17) 
+8,2% +4,6% +9,6% -2,0% 

Índex Osona (100) 
- 129,3 101,8 95,3 

Índex Catalunya (100) 
- 125,5 90,8 95,1 
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3. Teixit 
empresarial i 
productiu 
 

 

Les empreses s'estan fent grans en volum de treballadors, 

actualment hi ha menys empreses que al 2008 però hi ha molts 

més assalariats que al mateix any. En aquest sentit, el nombre 

d'empreses es va reduir fortament durant la crisi econòmica   

(-7,34%), encara que amb menys intensitat que a la resta 

d'Osona (-16,55%), en canvi, durant la recuperació va tenir un 

creixement més moderat (+5,36%) que la resta (+7,28%). En 

aquest període d'expansió hi ha un estancament del nombre 

d'empreses amb una tendència a disminuir tant a Vic com a la 

resta d'Osona. 

En relació al volum d'assalariats, les xifres contrasten amb 

l'evolució de les empreses. El volum d'assalariats es va reduir 

durant la crisi econòmica (-6,34%) encara que amb menys 

intensitat que a la resta d'Osona (-19,54%). Durant el període 

de recuperació Vic va mostrar més dinamisme que la resta 

d'Osona i va evolucionar més favorablement (+11,64% vs 

+9,46%). En canvi, en el període d'expansió econòmica la resta 

d'Osona ha crescut més en assalariats (+16,49%) que la ciutat 

de Vic (+11,06%), que modera creixement respecte l'anterior 

període. 

Pel que fa als autònoms, Vic destaca pel creixement 

d'autònoms, sobretot el lligats a l'agroindústria. Mentre els 

autònoms han crescut un 39,63% entre el 2008 i el 2017, a la 

resta d'Osona han disminuït un -3,10%. A Vic el creixement 

més fort autònoms es va produir durant el període de 

recuperació (+23,28%), a partir del 2015 aquest creixement es 

va moderar (+8,45%) i en aquest darrer trimestre el creixement 

ha estat menor (+1,42%). 
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Indicadors principals del teixit 

empresarial i productiu

Vic Empreses Assalariats Autònoms 

1r Trim. 2018 2.053 19.120 5.557 

2017 2.060 18.933 5.479 

2015 2.063 17.047 5.052 

2013 1.958 15.270 4.098 

2008 2.113 16.304 3.924 

Variació  

08-17 
-2,51% 16,12% 39,63% 

Recessió 

(08-13) 
-7,34% -6,34% 4,43% 

Recuperació 

(13-15) 
5,36% 11,64% 23,28% 

Expansió 

(15-17) 
-0,15% 11,06% 8,45% 

Últim període  

(17-18) 
-0,34% 0,99% 1,42% 

 

Resta d’Osona Empreses Assalariats Autònoms 

1r Trim. 2018 3.699 28.613 11.263 

2017 3.715 28.430 11.258 

2015 3.727 24.405 11.347 

2013 3.474 22.296 10.944 

2008 4.163 27.709 11.618 

Variació  

08-17 
-10,76% 2,60% -3,10% 

Recessió 

(08-13) 
-16,55% -19,54% -5,80% 

Recuperació 

(13-15) 
7,28% 9,46% 3,68% 

Expansió 

(15-17) 
-0,32% 16,49% -0,78% 

Últim període  

(17-18) 
-0,43% 0,64% 0,04% 
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4. Mercat de 
treball 
 

La contractació indefinida està a nivells pre-crisi en volum, 

i ha mantingut un creixement més accelerat durant el període 

de recuperació (+59,82%) després d’una caiguda considerable 

(-56,42%) durant la crisi econòmica. Actualment els contractes 

indefinits creixent a bon ritme  (+4,4%) però menor a l'anterior 

període (+40,22%). Comparativament amb la resta d'Osona les 

diferencies són mínimes, la diferència principal és que durant 

la recuperació Vic va arrossegar la comarca cap al creixement 

econòmic i ara modera, mentre que la resta d'Osona manté el 

ritme de creixement. 

La contractació temporal està molt per damunt que els 

volums d'abans de la crisi (+27,7%), mentre que a la resta 

d'Osona el creixement ha estat més baix (+2,37%). Malgrat que 

la contractació temporal va caure més a Vic que a la resta de la 

comarca durant la crisi econòmica (-31,23% vs. -28,70%), 

aquesta va créixer més durant el període de recuperació i 

expansió econòmica que a la resta. Durant el període 

d’expansió econòmica es va moderar el creixement i 

actualment ja hi ha un decreixement del nombre de temporals. 

 

 

Per aquesta evolució del mercat de treball, el nombre 

d’aturats registrats s’ha anat reduint any rere any. Encara 

que la correlació té més a veure amb l’evolució dels contractes 

indefinits, actualment l’atur disminueix a menor ritme perquè 

el ritme de creixement dels contractes indefinits s’ha moderat. 

Aquesta realitat contrasta amb la resta d’Osona, el ritme de 

reducció de l’atur s’ha accelerat perquè el ritme de creixement 

de contractes indefinits s’ha tornat a accelerar. 
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Indicadors principals del mercat de 

treball

Vic 

Mitjana 

anual 

Contractes 

indefinits 

Contractes 

temporals 

Atur 

registrat 

2018 262 1.213 2.476 

2017  251 1.374 2.677 

2015 179 1.082 3.379 

2013 112 740 4.119 

2007 257 1.076 1.421 

Variació  

07-17 
-2,33% 27,70% 88,39% 

Recessió 

(07-13) 
-56,42% -31,23% 189,87% 

Recuperació 

(13-15) 
59,82% 46,22% -17,97% 

Expansió 

(15-17) 
40,22% 26,99% -20,78% 

Últim període  

(17-18) 4,38% -11,72% -7,51% 

 

Resta d’Osona 

Mitjana 

anual 

Contractes 

indefinits 

Contractes 

temporals 

Atur 

registrat 

2018 479 1.640 4.561 

2017  384 1.773 5.588 

2015 283 1.561 7.330 

2013 186 1.235 9.336 

2007 458 1.732 3.989 

Variació  

07-17 
-16,16% 2,37% 40,09% 

Recessió 

(07-13) 
-59,39% -28,70% 134,04% 

Recuperació 

(13-15) 
52,15% 26,40% -21,49% 

Expansió 

(15-17) 
35,69% 13,58% -23,77% 

Últim període  

(17-18) 24,74% -7,50% -18,38% 
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5. Nivells de renda 
 

 

 

Els nivells de renda han augmentat a Vic durant aquest 

període de recuperació econòmica, la base imposable per 

declarant va arribar als 20.399 € de mitjana i la renda familiar 

bruta disponible fins els 15.100€ amb creixements del 5,3% i 

del 2,03% respectivament. La realitat però és que també han 

augmentat les desigualtats; els que declaren cobrar menys 

de 21.035€ són encara el 60% del total. 

Els que declaren menys de 6.010€ anuals han augmentat 

un 22,64%, mentre que els que cobren rendes mitjanes-baixes 

(6.010-18.030€) han disminuït considerablement. En canvi, el 

tram amb més renda ha augmentat en nombre de declarants. 

 

Comparativament amb Osona i Catalunya, Vic s'ha situat 

lleugerament per sota de la mitjana comarcal i del país en 

relació al nivell de renda, encara que la base imposable per 

declarant s'ha situat per damunt per primer cop al final del 

període de recuperació. 

Sobre la desigualtat a Vic, trobem que el 17,87% del total dels 

declarants només cobra el 2,22% de totes les rendes de la 

ciutat, mentre que el 3,81% dels declarants cobra el 14,94% de 

totes les rendes de la ciutat. 
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Indicadors principals dels nivells 

de renda 
 

Vic 2015 2013 Variació 13-15 Índex Osona 

Base imposable per 

declarant (IRPF) 
20.399€ 19.358€ +5,38% 1,03 

Renda Familiar bruta 

disponible 
15.100€ 14.800€ +2,03% 0,97 

Declarants <6.010€ 3.554 2.898 +22,64% 0,96 

Declarants 6.010€-12.020€ 2.237 3.264 -31,46% 0,98 

Declarants 12.020€-18.030€ 4.180 4.361 -4,15% 1,05 

Declarants 18.030€-21.035€ 1.986 1.896 +4,75% 0,94 

Declarants >21.035€ 7.927 7.035 +12,68% 1,02 

Total declarat (€) 405.604.846 € 376.584.844€ +7,71% - 

Declarants totals 19.884 19.454 +2,21% - 

Les dades dels declarants segmentades de més de 21.035€ anuals no es poden 

analitzar perquè no existeix aquest nivell de desagregació per l’any 2013 al 

Ministeri d’Hisenda. 
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6. Habitatge 
 

La construcció evoluciona de forma favorable encara que 

lentament; el nombre d'habitatges iniciats l'any 2017 es va 

multiplicar pràcticament per dos respecte al 2016, amb un total 

de 76 nous habitatges. La situació però és encara lluny del 

moment pre-crisi, quan es van iniciar 841 pisos durant el 2007. 

La situació dels pisos acabats encara està molt lluny d'una situació 

òptima, amb només 2 nous habitatges acabats durant el 2017, el 

que implica que l’oferta d'habitatge depèn del mercat 

d'habitatges usats. Aquest darrer any, la majoria de 

compravendes, 382, van ser d'habitatges usats, mentre que 

només 107 van ser d'habitatges nous lliures i 3 d'habitatges nous 

protegits. El preu de l'habitatge ha passat de 1.330,9€/m2 a 

1.478,1€/m2. En el cas de l'habitatge nou, el preu ha 

augmentat un 16,3% fins els 1.682,9€/m2, mentre que 

l'habitatge usat ha passat a 1.414€/m2, amb un augment del 

9,8%. 

Finalment, en relació al mercat de lloguer d'habitatges, la situació 

l’any 2017 és d'estancament pel que fa al nombre de contractes 

de lloguer (1.198), xifra molt similar a la del 2016 (1.181). En canvi, 

el preu del lloguer continua augmentant a un ritme més 

accelerat, de 455,26€ de mitjana al 2016, fins els 494,20€ aquest 

darrer any. 

Indicadors principals d'habitatge 
 

Vic 2017 2015 2013 2007 

Habitatges 

iniciats 
76 6 5 841 

Habitatges 

acabats  
2 9 25 647 

Núm. de 

compra-

vendes 

492 355 359 Sense 

dades 

Preu /m2 

construït 

compra-

venda 

1.478,1€ 1.259,0€ 1.052,4€ Sense 

dades 

Nombre de 

contractes 

de lloguer 

1.198 1.354 1.409 1.022 

Preu del 

lloguer 

mitjà 

494,2€ 441,24€ 425,99€ 472,75€ 
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