
CATALUNYA 2007

CATALUNYA MAIG 2007

Var. interanual

Atur registrat1 244.813 -3,5
Homes 98.702 -5,8
Dones 146.111 -1,9
Contractes indefinits1 42.165 14,3
Homes 22.337 10,1
Dones 19.828 19,5
Contractes temporals1 208.819 -3,6
Homes 111.406 -4,0
Dones 97.413 -3,2
Afiliació2 3.433.387 2,4

TOTAL R+D
Despeses 2.302,4 9,3
Personal 37.862 3,4
Sector privat
Despeses 1.460,5 4,4
Personal 20.194 -2,5
Ensenyament sup.
Despeses 578,6 13,2
Personal 12.519 4,8
Administracions púb.
Despeses 263,2 33,8
Personal 5.149 29,6
INNOVACIÓ 3.490,5 13,6

En R+D a Catalunya l'any 2005 destaca l'expansió de les
administracions públiques tant en execució de despeses com en
personal dedicat. L'indicador d'R+D+I en què Catalunya està pitjor
situada respecte de la UE-25 és el percentatge de població entre 25 i
64 anys que participa en formació contínua.

Font taula: elaboració pròpia a partir de l'INE.
Font gràfic: European Innovation Scoreboard 2006.

1) Font: Observatori del treball. Departament de Treball.
2) Font: Seguretat Social. Ministeri de Treball i Afers Socials. 

Al mes de maig del 2007 l'afiliació de treballadors al sistema de la
Seguretat social ha tingut un increment de 25.388 persones respecte
del mes anterior.
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Índex de preus al 
consum1

La inflació interanual s’ha situat al 2,6% al mes de maig, amb un
creixement del 0,3% respecte del mes anterior. Els preus industrials, que
han pujat un 3,3% des del maig de l'any passat, han crescut aquest
darrer mes a un ritme del 0,5%, lleugerament més alt que al mes passat.
El nivell de producció industrial acumulat des de principis d’any ha
pujat en el mes d'abril el 2,8%. L'indicador de clima industrial ha estat
aquest cop menys favorable que en el mes anterior però encara més
favorable que fa un any.

-

2) Variació interanual de la mitjana acumulada dels primers 
mesos fins a l'actual. Mes d'abril.
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1) Darrera dada: mes de maig.
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Des de fa uns anys les administracions catalana i 
espanyola estan destinant cada cop més recursos a 
promoure la recerca, el desenvolupament i la innovació 
(R+D+i) perquè consideren que contribueix de forma 
essencial al creixement de la renda per càpita de 
l’economia. A la Unió Europea (UE) també s’aposta per 
aquesta política. EUROSTAT, l’oficina estadística de la UE, 
defineix l’R+D com el treball creatiu que es fa de forma 
sistemàtica per augmentar l’estoc de coneixement i l’ús 
d’aquest coneixement per idear noves aplicacions. Per 
la seva banda, la innovació fa referència als productes i 
processos tecnològicament nous, així com les seves 
millores tecnològiques importants. 

A continuació s’analitza l’evolució recent de la despesa 
interna en recerca i desenvolupament a Catalunya per 
sectors d’execució (sector privat, administracions 
públiques i ensenyament superior) i es compara amb 
l’evolució d’aquesta despesa a la UE-25. També 
s’analitza l’evolució de la despesa en innovació a 
Catalunya segons la grandària de l’empresa. 

Catalunya 

La despesa interna en R+D a Catalunya entre els anys 
2002 i 2005 augmenta de l’1,19% a l’1,35% del PIB, un 
increment de 0,16 punts percentuals (gràfic 1). Els tres 
sectors d’execució contribueixen de forma semblant en 
aquest augment (uns 0,05 punts percentuals cadascun) 
però l’esforç de les administracions públiques és superior 
a l’esforç dels altres sectors perquè la seva execució és 
la més baixa. L’any 2005 la despesa en R+D del sector 
privat és la més alta sobre el PIB, amb un pes del 0,86%. Li 
segueix l’ensenyament superior, amb una despesa del 
0,34% sobre el PIB i, per últim, es situa la de les 
administracions públiques, amb una despesa en R+D 
que equival al 0,15% del PIB. 

Gràfic 1. Percentatge de la despesa interna en R+D 
respecte del PIB per sectors d’execució. Catalunya 2002-
2005 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 
 
Comparació Catalunya - Unió Europea 25 
 

A la UE-25 el pes de l’R+D sobre el PIB durant el període 
analitzat ha minvat 0,04 punts percentuals, fins a situar-se 
l’any 2005 en l’1,85% (gràfic 2). Cap sector ha 
augmentat la seva execució respecte del PIB però tots 

ells mantenen unes dimensions considerablement 
superiors a les que tenen a Espanya i Catalunya. 
 

Gràfic 2. Percentatge de la despesa interna en R+D 
respecte del PIB per sectors d’execució. UE-25, 2002-2005 

Font: elaboració pròpia a partir d’EUROSTAT. 
 
En resum, l’evolució recent de la despesa en R+D sobre el 
PIB a Catalunya (i a Espanya) mostra una aproximació a 
les dimensions superiors que té aquesta despesa a la UE-
25. Aquest resultat també és vàlid per a tots els sectors 
d’execució. 
 
La innovació de les empreses catalanes 
 

L’any 2005 la despesa en innovació de les empreses 
catalanes augmenta un 13,6% (gràfic 3), fent un salt 
considerable respecte de la situació dels anys anteriors, 
amb taxes de creixement del 5,4% l’any 2004  i del 2% 
l’any 2003. 
 

Gràfic 3. Taxes de creixement de les despeses en 
innovació. Catalunya 2003-2005 
Unitats: percentatges. 

 
Font: INE. 
 
 

En segon lloc, en els darrers anys hi ha hagut un canvi en 
l’aportació al creixement de les despeses en innovació, 
passant del protagonisme de les pimes a principi de 
període, amb una taxa de creixement del 6% l’any 2003, 
al de les grans empreses a finals de període, amb taxes 
de creixement del 26,6% l’any 2004 i del 22,2% l’any 2005. 

L’R+D+i A CATALUNYA ENTRE ELS ANYS 2002 I 2005 


