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Var. Interanual (%)

Atur registrat1 571.655 -8,5
H 276 828 11 7

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

0,7

Variació 
interanual (%)

Els preus de consum han augmentat el 0,7% aquest darrer mes de març i han
deixat la inflació interanual en el -0,3%. Aquest mateix mes, els preus industrials
han crescut el 0,7% i la taxa interanual s'ha situat en el -2,8%. L'índex de
producció industrial dels primers dos mesos de l'any 2015 ha estat l'1,6% més alt
que el del mateix període de l'any passat. L'indicador de clima industrial del mes
de març, tot i ser negatiu, torna a ser menys negatiu que el del mes anterior i 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 (%)

0,7Índex de preus industrials1 -2,8

-

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

1,62

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

1) Darrera dada: març 2015.
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INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS
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Abril 2015

2.261.343 2.355.260

Març 2014Homes 276.828 -11,7
Dones 294.827 -5,1

Ctes. indefinits1 32.020 36,6
Homes 17.113 41,5
Dones 14.907 31,5

Ctes. temporals1 186.579 23,0
Homes 95.951 23,1
Dones 90.628 22,9

Afiliació. Total Sistema2 2.982.867 3,7

Anàlisi de l'opinió sobre l'evolució de l'entorn empresarial

Alta Mitja Baixa

62,0 31,7 6,3
46,3 42,8 10,9
44,8 37,2 18,0
38,7 50,3 11,1
38,0 43,1 18,8
37,5 48,4 14,1
28,4 56,4 15,2
23,3 54,9 21,8
22,5 56,4 21,2

14,6 55,5 29,9

12,7 53,9 33,4
Costos judicials 11,6 45,3 43,1

U  d  (   d  2013 100) U  

Fiscalitat
Mercat de treball
Adequació del capital humà
Costos inputs

Infraestructures

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

CONFIANÇA EMPRESARIAL I CAPACITAT DE CREIXEMENT

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

Al mes de març els treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social1 

han tingut un increment de 4,2% 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 2,3%.
(1) Exclosos del règim general el Sistema Especial Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de la
Llar. 

Índex de confiança empresarial harmonitzat. Catalunya i Espanya, 1T 2013-1T 
2015

Components en la capacitat de creixement de l'empresa, segons importància. 
Catalunya, 2014

Demanda dels productes
Entorn macroeconòmic
Morositat
Regulació econòmica
Disponibilitat finançament

Insuficiència equipament

105,6

112,6
115,5

118,6

125,5
129,1

126,2
129,2

100
103,6

109,3
113 113,9

118,3

123 123,2 123,2

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T

2013 2014 2015

Catalunya

Espanya

Règim general
Règim autònoms

522.366 534.450

Març 2014

Març 2015

Unitats: índex (primer trimestre de 2013=100). Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de l'Índex de Confiança Empresarial (INE). Font: elaboració pròpia a partir de l'Índex de Confiança Empresarial (INE).

Com s'observa al gràfic, l'índex de confiança empresarial harmonitzat ha augmentat tant a Catalunya com a Espanya, si bé el creixement des del 1r trimestre de 
l'any 2013 ha estat més intens a Catalunya, malgrat la davallada que s'observa al 4t trimestre de 2014.



  

ANÀLISI DE L'OPINIÓ SOBRE L'EVOLUCIÓ DE L'ENTORN EMPRESARIAL 

 
 

18,7

12,6

12,7

4,6

5,1

5,1

Estatal

Autonòmica

Local

Van disminuir

Van augmentar

3,5

2,6

2,1

1,7

0,6

0,4

0,4

0,1

-0,1

-0,4

-0,5

-1,5

Demanda dels seus productes

Entorn macroeconòmic

Morositat

Mercat de treball

Adequació del capital humà

Costos inputs

Isuficiència equipament

Regulació econòmica

Infraestructures

Costos judicials

Disponibilitat finançament

Fiscalitat

 La crisi econòmica ha generat el tancament d’un nombre 
considerable d’empreses, i n’ha situat a moltes altres al límit 
de la viabilitat. Aquesta circumstància ha conduït a un 
empitjorament de les expectatives empresarials. Des de l’any 
2013, l’INE elabora un índex de confiança empresarial en 
base a enquestes a empreses, i l’any 2015 dedica un mòdul 
especial a analitzar diferents aspectes que afecten aquesta 
confiança empresarial. A continuació es mostren alguns dels 
resultats d’aquesta enquesta per a Catalunya.  
 
Un dels indicadors utilitzats per a la previsió de l’evolució de 
l’economia més utilitzats són les perspectives de negoci 
empresarials. Els Indicadors de Confiança Empresarial (ICE) que 
elabora l’INE es basen en l’opinió trimestral dels gestors 
d’empreses (uns 8.000), als quals se’ls pregunta sobre l’evolució 
favorable, sense variació o desfavorable del seu negoci. 
L’enquesta no utilitza ni factors de ponderació ni d’elevació de la 
mostra, el que es tradueix en que totes les empreses computen 
igual a l’hora de fer els càlculs, i s’assimila al TANKAN japonès 
o l’IFO alemany. 
 
Com s’observa a la taula de la pàgina anterior, entre els 
components que destaquen per tenir una importància alta en el 
creixement de l’empresa l’any 2014 hi ha: la demanda dels seus 
productes (62,0%), l’entorn macroeconòmic (46,3%) i la 
morositat (44,8%). Val a dir que, respecte a l’any 2013, els 
principals components per al creixement de l’empresa perden 
importància, si bé augmenta la rellevància d’aspectes com 
l’adequació del capital humà (+3,0pp), els costos judicials 
(+1,8pp) o la insuficiència d’equipament (+1,5pp), aspectes, 
aquests últims, menys importants en el creixement de l’empresa. 
 
Si en lloc d’analitzar la importància dels diferents components 
que afecten el creixement de l’empresa s’estudien quins 
presenten un millor balanç entre evolucions favorables i 
desfavorables, s’observa que l’adequació del capital humà és el 
component que presenta un millor balanç (+2,0pp), i l’únic que 
és positiu. A l’altre extrem, presenten un balanç desfavorable la 
morositat (-36,7pp), l’entorn macroeconòmic (-36,0pp), així com 
la fiscalitat (-32,9pp) o la regulació econòmica (-32,4pp). 
 
Taula 1. Components en la capacitat de creixement de 
l’empresa, segons impacte. Catalunya, 2014 
 

 Favorable Fav.-Desf. 

Adequació capital humà 9,4 2,0 

Infraestructures 3,8 -6,6 

Insuficiència equipament 2,3 -7,6 

Mercat de treball 7,6 -7,9 

Costos inputs 3,6 -13,9 

Costos judicials 1,2 -18,2 

Disponibilitat finançament 9,8 -18,4 

Demanda dels productes 12,4 -26,6 

Regulació econòmica 3,0 -32,4 

Fiscalitat 2,5 -32,9 

Entorn macroeconòmic 7,1 -36,0 

Morositat 3,5 -36,7 

Unitats: percentatges i punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Índex de Confiança Empresarial 
(INE). 

Si es comparen els factors que condicionen el creixement de 
l’empresa a Catalunya i Espanya l’any 2014 (gràfic 1), s’observa 
que a Catalunya és més rellevant la demanda de productes 
(+3,5pp), l’entorn macroeconòmic (+2,6pp) o la morositat 
(+2,1pp), mentre  que  resulten  menys rellevants aspectes com 
la fiscalitat (-1,5pp) o la disponibilitat de finançament (-0,5pp). 
 
Gràfic 1. Diferències entre Catalunya i Espanya pel que fa a 
una importància alta dels diferents components que afecten la 
capacitat de creixement de l’empresa. Catalunya-Espanya, 
2014 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Unitats: punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Índex de Confiança Empresarial 
(INE). 
 
Pel que fa a altres aspectes que analitza l’enquesta, hi ha els 
recursos destinats a resoldre tràmits amb l’Administració. Així, 
l’any 2014 a Catalunya, un 18,7% considerava que aquests van 
augmentar amb l’Estat, per un 12,6% amb l’Administració 
autonòmica i un 12,7% amb la local. Així mateix, un 4,6% 
considerava que van disminuir els recursos destinats a resoldre 
tràmits amb l’Estat, un 5,1% amb l’Administració autonòmica i un 
5,1% amb l’Administració local. 
 
Gràfic 2. Percepció de l'evolució dels recursos dedicats a la 
resolució de tràmits amb l'Administració. Catalunya, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Índex de Confiança Empresarial 
(INE). 
 
Finalment, un altre aspecte que analitza l’enquesta són els tràmits 
afegits per operar a una altra CA, on el 9,1% considerava que 
havien augmentat, per un 2,0% que creia que havien disminuït. 
Els resultats són similars per operar a una localitat diferent dins de 
la mateixa comunitat. Així mateix, un 5,3% considerava 
beneficiosa la substitució de les autoritzacions prèvies per a 
declaracions responsables en l’àmbit estatal i autonòmic, i un 
5,6% en l’àmbit local. 
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