
HISTÒRIA D’ESPANYA I DE CATALUNYA  portaldhistoria.com 

 

TRETS GENERALS DE L’ECONOMIA A ESPANYA I A 

CATALUNYA EN EL SEGLE XIX 
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ETAPA DE CRISI ECONÒMICA 
 Successió de crisis de tipus “antic” o de 

subsistència a causa d’una descens en la 

producció agrària. 

 Estancament i davallada demogràfica. 

 Perjudicis en l’activitat comercial per la Guerra 

amb Anglaterra, la invasió napoleònica i la 

Guerra del Francès i, sobretot, per la pèrdua de 

les colònies americanes. 

 Fort endeutament de la Hisenda. 

 

ESTANCAMENT ECONÒMIC I REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A 

CATALUNYA 
 Gran desenvolupament industrial i creixement econòmic a 

l’Europa occidental. 

 Estancament a Espanya a causa de l’endarreriment de 

l’agricultura, la feblesa del consum i la inexistència d’una 

burgesia nacional emprenedora. 

 Revolució industrial limitada a Catalunya (proliferació de 

vapors i colònies industrials, sobretot en el tèxtil del cotó). 

 Inici de les desamortitzacions i fi del règim senyorial. 

 Inici de la construcció de la xarxa ferroviària 

 Manteniment de la crisi de la Hisenda 

 

FRACÀS DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ESPANYA 
 Retard en el canvi del règim demogràfic. 

 Manteniment d’una majoria de població rural. 

 Creixement de les grans ciutat i forta emigració camp-ciutat i a 

Amèrica. 

 Insuficiència en l’expansió dels nous sistemes de transport. 

 Insuficiència del sistema financer i bancari 

 Poc desenvolupament del mercat interior i pèrdua del colonial 

(1898) 

 Defensa d’una política proteccionista per part dels grans 

latifundistes castellans i dels industrials bascos i catalans. 

 “Febre d’or” a Catalunya  

 

DARRERA DÈCADA DEL SEGLE XIX – Gran crisi agrícola a tota Espanya 
 Caiguda dels preus agrícoles a causa de la competència exterior 

 Pèrdua de les colònies (Cuba, Filipines ...) el 1898. 

 Arribada de la plaga de la fil·loxera a la vinya catalana i a tota Espanya 

 

      fins el 1830                     de 1830 a 1874                     de 1874 a 1898  


