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Lleida, sisena ciutat que més aporta al PIB català
• El PIB per habitant al municipi és de 28.000 euros, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya

Lleida genera l’1,86% del PIB català. © Paeria

Lleida és la sisena ciutat que més aporta
al PIB de Catalunya, amb 3.850,4 milions
d’euros segons les dades que ha fet públiques l’Institut d’Estadística de Catalunya
(IDESCAT). La capital lleidatana representa
l’1,84% de la població –la sisena de Catalunya– i genera l’1,86% del PIB català, que va
ser de 206.919,9 milions d’euros (Any 2012.
Base 2010).

Pel que fa al PIB per habitant, a la ciutat
és de 28.000 euros. En aquest paràmetre, si
l’índex del conjunt de Catalunya equival a
100, el de Lleida se situa en 101,3, cosa que
representa el lloc 44 de 214 municipis catalans (més de 5.000 habitants i capitals de
comarca). En l’anàlisi del VAB (valor afegit
brut), els serveis assoleixen el 82%, seguits
de la indústria amb el 10,3%. •••

Autobusos

Més ciutadans amb la targeta de bus T-Temps
• S’han expedit més de 15.000 documents de transport en només un any
Sis de cada deu lleidatans i lleidatanes de
més de 65 anys són usuaris de la targeta
T-Temps, que permet viatjar gratuïtament
i de manera il·limitada amb la xarxa d’autobusos urbans a totes les persones empadronades a la ciutat i que hagin complert
aquesta edat. En només un any de funcionament –la T-Temps es va començar a tramitar el 2 de gener de 2015–, s’han expedit
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15.647 targetes, sobre un cens potencial de
23.000 ciutadans, tot un èxit com destaca
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros. •••

Usuaris de la targeta T-Temps. © H. S.

Més informació:
Autobusos de Lleida.
Av. Blondel, 96.
Tel. 973 27 29 99

