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C1 ECONOMIA CATALANA 06

• Dinàmica de creixement (3,9%)
• Composició creixement:

– Desequilibri sector exterior (petita millora en termes relatius)
– Alentiment demanda interna
– Repunt exportacions
– ∆ Inversió en bens d’equip
– ∆ productivitat (∆ 1%) superior a mitjana europea

• Preus i costos:
– Moderació inflació
– Augment cost laboral (3,5% persona i mes; 4% hora 

treballada)
• Dèficit energètic i d’infraestructures

– Inversió Estat a Catalunya 14,6% (regionalitzada)
• Economia Social Petit increment



C1 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

• R+D+i (Dades 2005) 
– Pèrdua impuls creixement despeses R+D empreses
– Creixement intens en Innovació (∆ 13,6%)
– Sol·licitud patents estancada
– Salt endavant de R+D Administració (∆ 33,8%)
– Universitat (∆ 13,2%)

• Més pes de productes de nivell tecnològic alt i mitjà-alt
a la balança tecnològica

• TIC’s dades 2006
– Creixement moderat de penetració

• Llars 62,1% ordinador, 48,1% Internet, 91,4% mòbil
• Empreses 99% ordinador, 95,2% Internet, 53,3% web

Nou
 ca

pít
ol!



C1 MERCAT DE TREBALL 06

• Increment població ocupada 3,8%
(4,6% dones) (Afiliació estrangera 12,4% del total)

• Reducció persones aturades de 1,75%
(Taxa d’atur del 6,6%)

• Tendència a l’alça de la contractació ∆ 7,5%
– Lleuger increment contractes indefinits
– Manteniment quota contractació empreses de treball temporal

• Clàusules novadores negociació col·lectiva
conciliació, politiques d’igualtat, flexibilitat jornada i horaris

• Creixement accidentalitat ∆ 1,6% en jornada de 
treball



C1 TREBALL AUTÒNOM 06

PERFIL:
• Home
• Temps complert
• Empresari 

preferiblement sense assalariats

• Mitjana Edat
• Sector comerç

• Elaboració projecte de llei Estatut Autònoms a Espanya 
(aprovat 2007)

• Quota autònoms sobre total ocupats 17,3%,
(idem, 2005)

• ∆ homes, decrement dones
• Els estrangers suposen el 5,7%. Creixen més que el 

promig.
• Afiliats al règim especial (RETA) 

16,8% de total afiliats CAT
• Millora de l’import mitjà de les 

pensions contributives
• ∆ nombre de beneficiaris que 

capitalitzen prestació d’atur 45%

Nou capítol!



C1 CONDICIONS DE VIDA 06 (1)

• Forta dinàmica poblacional
– Catalunya és la CA amb augment més elevat de població 

en termes absoluts.
– El pes de la població estrangera s’ha triplicat entre 2001 i 

2006 del 4% al 12,8%
– Edat mitjana població total 40 anys; l’estrangera 31 

anys
• Increment del 10,16% dels recursos de la 

Generalitat a Salut
• Educació:

– Pacte Nacional per l’educació
– 2.528 professors més en tots els nivells educatius
– Pla de Finançament per la Millora de les Universitats



C1 EVOLUCIÓ POBLACIÓ DE CATALUNYA
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C1 CONDICIONS DE VIDA 06 (2)

• Creixement del 9,3% de l’habitatge protegit
• Creixement dels usuaris de serveis socials en 

un 11% (bàsicament immigrants i persones grans)

• Taxa de cobertura prestacions d’atur 95,3%
(5 punts superior 2005)

• Despesa privada en cultura, per persona 05 289,8 
euros, (∆ 16,9% respecte a 04)

• Taxa de risc de pobresa * 17,2%

* Indicador de Suficiència Econòmica de Catalunya (IRSC), 
per sota del qual no es pot viure amb dignitat, està establert 
en 7.132,3 € anuals.



C1 SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 06

• Nova direcció cap a un desenvolupament sostenible:
– ∇ consum d’aigua domèstica en un 2,7%
– Superfície d’espais protegits: ∆ 42% (Xarxa Natura)
– El 40% dels boscos van ser gestionats de manera sostenible.
– Canvi de tendència en el consum d’energia primària S’ha 

reduït als nivells de l’any 2002 i ha disminuït la intensitat 
energètica.

– Lleugera reducció de generació de residus per habitant
– Lent creixement de la recollida selectiva (25% del total)

• Reptes pendents
– Franja costanera, cada vegada més urbanitzada
– Aportació energies renovables, molt limitada
– Estancament dels valors màxims dels contaminants atmosfèrics

Nou capítol!



C1 EVOLUCIÓ DE FUTUR: ECONOMIA

• Economia catalana continua creixent
Previsió 07 al voltant del 3,5%

• Composició del creixement més favorable 
Millor comportament sector exterior i industria

• Risc de tendència alentiment creixement 
R+D al sector privat (que és majoritari)

• Concentració d’esforços inversors en innovació 
per sectors temàtics (Ex. Biotecnologia)

• Millora d’infraestructures de telecomunicacions.



C1 EVOLUCIÓ DE FUTUR:
MERCAT DE TREBALL

• Continuïtat en la creació d’ocupació
• Necessitat de revisió de les politiques

actives d’ocupació adaptació a la realitat del 
mercat

• Tendència millora de la qualitat de 
l’ocupació i les relacions laborals suport a 
la competitivitat empresarial

• Avenç en matèria d’igualtat Aplicació llei
• Necessitat de mantenir esforços públics per:

– Vinculació entre immigració i treball
– Integració d’immigrants



C1 EVOLUCIÓ DE FUTUR:
CONDICIONS DE VIDA

• Continuïtat tendència en l’evolució demogràfica
• Camp educatiu implementació “Acord de formació per 

l’ocupació” sistema únic de formació continua per 
afavorir l'aprenentatge al llarg de la vida

• En el terreny de les polítiques de protecció social, es posarà 
en marxa el sistema d’atenció a la dependència com a 
nou dret dels ciutadans, amb uns recursos encara 
indeterminats.

• Augment de la sensibilització mediambiental:
– Pla qualitat de l’aire 2007-2009
– Més inversions empresarials en protecció medi ambient
– Eficiència energètica

• Consolidació Responsabilitat Social Empresarial
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