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Var. Interanual (%)

Atur registrat1 552.974 -9,6

-2,8

-

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

2,22

2) Variació interanual de la mitjana de l'índex dels tres primers mesos de l'any  (2014-
2015) corregit d'efectes de calendari.

1) Darrera dada: abril 2015.

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

0,9

Variació 
interanual (%)

Els preus de consum han augmentat el 0,9% aquest darrer mes d'abril i han
tornat a deixar la inflació interanual en el -0,3%. Aquest mateix mes, tot i que els
preus industrials no han variat, la taxa interanual s'ha tornat a situar en el -2,8%.
L'índex de producció industrial dels primers tres mesos de l'any 2015 ha estat el
2,2% més alt que el del mateix període de l'any passat. L'indicador de clima
industrial del mes de març ha estat clarament més negatiu que el del mes passat,
lleugerament més negatiu que el d'ara fa un any. 

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE
PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Índex de preus de consum1 -0,3

Font: Idescat.

Índex de producció industrial

Variació 
mensual (%)

0,0Índex de preus industrials1

-7,7

-2,8

-7,8

Abril 2014 Març 2015 Abril 2015

INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS
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Maig 2015

2.289.464 2.378.239

Ab il 2014
g ,

Homes 265.025 -13,6
Dones 287.949 -5,6

Ctes. indefinits1 26.722 -2,1
Homes 14.317 -1,2
Dones 12.405 -3,1

Ctes. temporals1 182.785 7,1
Homes 95.481 8,5
Dones 87.304 5,6

Afiliació. Total Sistema2 3.010.598 3,5

Despeses en R+D sobre el PIB per sectors d'execució, 2010-2013

CATALUNYA, 2010-2013

Unitats: percentatge del PIB

Font: elaboració pròpia a partir de l'INE

1) Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

DESPESES EN R+D+I

2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Al mes d'abril els treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social1 han 
tingut un increment de 3,9% respecte al mes de març de l'any anterior. En el
mateix període, els treballadors afiliats al règim especial d'autonòms han tingut
un  increment del 2,2%.
(1) Exclosos del règim general el Sistema Especial Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de la
Llar. 

Despeses en recerca i desenvolupament per sector d’execució i de les despeses en innovació del sector privat en percentatge del PIB

Règim general
Règim autònoms

526.079 537.566

Abril 2014

Abril 2015

0,69 0,68 0,66 0,65

0,90 0,87 0,85 0,85

0,89 0,83 0,82 0,72

2,48
2,37 2,33

2,22

2010 2011 2012 2013

Innovació menys RD interna sector privat

RD interna sector privat

RD sector públic

Les despeses en R+D+I sobre el PIB s'han reduït en els darrers quatre anys des del 2,48% de l'any 2010 al 2,22% de l'any 2013, 0,26 punts percentuals menys. Les despeses
que més han contribuit a aquesta reducció han estat les d'innovació amb 0,17 punts percentuals, seguides de les despeses en R+D del sector privat (0,05 pp), que
aconsegueixen estabilitzar-se l'any 2013, i de les despeses en R+D del sector públic (0,04 pp).



  

DESPESES EN R+D SOBRE EL PIB PER SECTORS D’EXECUCIÓ. COMPARACIÓ INTERNACIONAL 
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En aquest monogràfic s’analitzen les despeses internes en 
recerca i desenvolupament (R+D) sobre el PIB totals i per 
sectors d’execució (privat, Administració pública i ensenyament 
superior) en el període 2010-2013. Es presenten les dades de 
Catalunya comparades amb les del conjunt d’Espanya, la UE-
28, la zona euro, el Japó, els EUA i la Xina. 
 
En els darrers anys, a Catalunya, les despeses internes totals en 
R+D sobre el PIB s’han reduït des de l’1,59% de l’any 2010 fins 
a l’1,50% de l’any 2013. Espanya presenta una intensitat de les 
despeses en R+D inferiors a les de Catalunya i la seva evolució 
també ha estat negativa. En canvi, les altres zones estudiades 
(UE-28 i zona euro) mostren unes taxes superiors a les de 
Catalunya i una evolució positiva. En particular, la UE-28 passa 
d’unes despeses en R+D sobre el PIB de l’1,93% l’any 2010 al 
2,02% l’any 2013. 
 
Gràfic 1. Despeses internes en R+D respecte del PIB. 
Comparació internacional, 2010-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unitats: percentatges sobre el PIB. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i Eurostat. 
 
En el gràfic 2, s’observa que la intensitat de les despeses en 
R+D del sector privat de Catalunya ha aturat el descens que 
havia patit en els darrers anys i manté l’any 2013 la taxa del 
2012 (0,85%). Espanya presenta unes taxes inferiors a les de 
Catalunya i la seva evolució és de caiguda sense interrupció fins 
a situar-se en una taxa del 0,66% l’any 2013. 
 
Les altres zones analitzades presenten unes intensitats superiors 
a les de Catalunya i una evolució positiva per a tots els anys 
considerats. En particular, la UE-28 passa d’unes despeses en 
R+D sobre el PIB de l’1,21% a l’1,31% entre els anys 2010 i 
2013. 
 
Pel que fa a l’Administració pública (gràfic 3), el pes de les seves 
despeses en R+D sobre el PIB, a Catalunya, disminueix 
lleugerament del 0,31% en què estava instal·lada en els darrers 
anys fins al 0,30% de l’any 2013. Per sota de Catalunya se 
situen la zona euro (0,28%), la UE-28 (0,25%) i Espanya 
(0,23%). En aquestes darreres zones també s’aprecia una certa 
estabilitat de la intensitat de les despeses en R+D de 
l’Administració pública amb l’excepció d’Espanya que la redueix 
sense interrupció. 
 
Per últim, les despeses en R+D del sector de l’ensenyament 
superior sobre el PIB de Catalunya s’han mantingut en els dos 
primers anys del període a una taxa del 0,37% per reduir-se a 
una del 0,35% l’any 2012, que es manté el 2013. Les taxes i 

l’evolució que han seguit a Espanya ha estat pràcticament la 
mateixa que Catalunya. (Gràfic 4). 
 
La UE-28 i la zona euro tenen les despeses en R+D del sector 
ensenyament superior més elevades de les zones estudiades. Al 
llarg del període analitzat s’han situat a l’entorn del 0,47%-
0,46%.  
 
Gràfic 2. Despeses en R+D del sector privat respecte del PIB. 
Comparació internacional, 2010-2013 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Unitats: percentatges sobre el PIB. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i Eurostat. 
 
Gràfic 3. Despeses en R+D de l’Administració pública 
respecte del PIB. Comparació internacional, 2010-2013 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Unitats: euros per càpita. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i Eurostat. 
 
Gràfic 4. Despeses en R+D de l’Ensenyament superior 
respecte del PIB. Comparació internacional, 2010-2013 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Unitats: euros per càpita. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i Eurostat. 
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