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Indicadors de conjuntura econòmica 

Índex de preus de consum, de preus industrials i de producció industrial. Catalunya. 

Indicadors Variació mensual (%) Variació interanual (%) 

Índex de preus de consum1 0,7 8,2 

Índex de preus industrials1 0,8 28,1 

Índex de producció industrial - 0,52 

Font: Idescat. 

1) Darrera dada: maig 2022. 

2) Variació interanual de la mitjana anual dels quatre primers mesos de l’any (2021-2022), corregit d'efectes de calendari (dades provisionals). 

Evolució dels preus i de la inflació subjacent. IPC, Catalunya. 
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Unitats: taxes de creixement interanuals.  

Font: INE. 

Aquest darrer mes de maig els preus de consum han augmentat el 0,7% i la variació interanual s'ha situat en el 

8,2%. També en el mes de maig, els preus industrials van augmentar el 0,8% mensual i el 28,1% interanual. La 

producció industrial dels quatre primers mesos de l'any 2022 ha estat el 0,5% més alta que la del mateix període 

de l'any anterior. La inflació subjacent s’ha situat en el 4,5% en el mes de maig, més alta que en el mes anterior i 

clarament per sobre de la d’ara fa un any. La inflació subjacent es troba 3,7 punts percentuals per sota de l’IPC, 

que ha regstrat un creixement interanual del 8,2% aquest darrer mes de maig.     



 

Indicadors de mercat de treball 

Atur registrat, contractes i afiliació 

CATALUNYA Maig 2022 

Indicadors Nombre Variació interanual (%) 

Atur registrat1 348.027 -27,8 

Homes 148.956 -30,5 

Dones 199.071 -25,5 

Contractes indefinits1 121.847 284,0 

Homes 68.245 293,5 

Dones 53.602 272,5 

Contractes temporals1 135.174 -28,0 

Homes 68.188 -32,3 

Dones 66.986 -23,0 

Afiliació. Total Sistema2 3.598.298 4,8 

1) Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d’Empresa i Treball. 

2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

Afiliació a la Seguretat Social 

CATALUNYA 2021-2022 

 

Unitats: nombre d’afiliacions.  

Font: Seguretat Social. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

Al mes de maig1 l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat el 4,8% respecte al mes de maig de l'any anterior. 

En el mateix període l’afiliació al règim general2 i al règim especial d'autònoms3 ha incrementat el 5'9% i el 0,4% 

respectivament.  

1) Afiliació en alta el darrer dia de mes.  

2) Exclosos del règim general el Sistema Especial Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de la Llar.  

3) Inclòs el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris -SETA-. 



 

 

Les estadístiques més utilitzades per analitzar l’evolució de l’R+D+I tenen un retard de 2 anys atés que a finals de 

cada any es publiquen les corresponents a l’any anterior. Per això, les darreres disponibles en el moment de 

presentar aquesta anàlisi arriben a l’any 2020, any en què va començar la pandèmia de la COVID-19.  

Es constata que la despesa en R+D+I de Catalunya en percentatge del PIB es manté pràcticament igual, del 2,81% 

al 2,79%, entre els anys 2019 i 2020, malgrat la forta caiguda del PIB a causa de la pandèmia. Conseqüentment, 

les despeses en R+D+I pateixen una reducció similar a la caiguda de l’economia. Ara bé, aquesta reducció afecta 

especialment a les despeses en innovació atès el seu caràcter més conjuntural que a les despeses en R+D, que 

tenen un perfil més estratègic i aconsegueixen augmentar lleugerament el seu import. Així, mentre que les 

despeses en R+D augmenten la seva intensitat en el PIB tant en el sector públic com en el sector privat, en canvi, 

la despesa en innovació actua en sentit contrari i pateix un retrocés considerable al passar de l’1,30% a l’1,09%. 

Evolució de les despeses en recerca i desenvolupament per sectors d’execució i de les despeses 
en innovació del sector privat en percentatge del PIB. Catalunya, 2018-2020 
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Unitats: percentatge sobre el PIB. Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Nota: el sector públic inclou l’ensenyament superior i l’Administració pública. 

 

Les despeses internes en R+D en percentatge del PIB se situen en l’1,70% i el persona l total en R+D per 1.000 

persones ocupades en 14,54. Tenint en compte que el Pla Nacional per a la Societat del Coneixement fixa l’objectiu 

de les despeses internes en R+D sobre el PIB en el 2,12% per a l’any 2024, aleshores la taxa anual de creixement 

d’aquesta magnitud hauria de ser del 9,5% en el pròxims 4 anys per assolir aquesta fita, un objectiu de difícil 

consecució. El Pla estableix un altre objectiu per al 2030 (3,0%), que igualment necesitaria un esforç considerable 

per assolir-lo. 

Quant al finançament en R+D+I de la Generalitat de Catalunya aquest té un comportament més expansiu que el 

de la mitjana del sector. Per una banda, augmenta el percentatge sobre el total de les despeses en R+D del 22,2% 

al 24,7% entre els anys 2019 i 2020 i, per una altra banda, augmenta el percentatge sobre el total de la innovació 
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del 2,0% al 3,0%. El departament que més recursos ha augmentat és el de Salut (65,2 milions d’euros, degut a 

una major activitat de recerca sanitària provocada per l’aparició de la pandèmia), seguit del d’Empresa i 

Coneixement (27,7 milions d’euros).  

Finançament en R+D+I de la Generalitat per departaments principals, 2018-2020 

Departaments 2018 % 2019 % 2020 % 2019-2020 (M€) % 

Total Generalitat 804,3 100,0 860,0 100,0 962,6 100,0 102,6 11,9 

Empresa i Coneixement 512,8 63,8 558,8 65,0 586,5 60,9 27,7 5,0 

  Fons Generals Universitaris1 318,1 39,6 342,6 39,8 354,2 36,8 11,6 3,4 

Salut 236,3 29,4 245,0 28,5 310,1 32,2 65,2 26,6 

  Despesa indirecta2 193,8 24,1 204,9 23,8 261,5 27,2 56,6 27,6 

Resta departaments 55,2 6,9 56,2 6,5 66,0 6,9 9,8 17,4 

Unitats: milions d’euros i percentatges. Font: elaboració a partir de la Secretaria d’Universitats i Recerca. 

Nota 1: per FGU s’entén el finançament general que fa la Generalitat de Catalunya a les universitats, en què no es marca l’import que s’ha de 
dedicar a la docència i a la recerca.  

Nota 2: és la part dedicada a l’R+D+I del personal assistencial del sistema públic de salut i altres despeses indirectes. 

 

Pel que fa a la innovació de les empreses, el primer any de pandèmia té uns efectes agregats negatius amb una 

disminució severa del nombre d’empreses innovadores (29,2%) i una forta reducció de la despesa en innovacio 

(10,8%).  

Nombre d’empreses innovadores amb seu social a Catalunya i despesa en innovació, 2018-2020 

Variable Indicador 2018 2019 2020 2019-2020 

Empreses Nombre 5.278 6.378 4.518 -1.860 

Empreses Creixement anual (%) - 20,8 -29,2 - 

Empreses Pes a Catalunya (%) 17,5 21,8 15,2 -6,6 

Empreses Pes a Espanya (%) 23,2 23,9 21,5 -2,3 

Despesa Import (M€) 4.419,7 4.459,3 3.978,2 -481,1 

Despesa Creixement anual (%) - 0,9 -10,8 - 

Despesa Pes a Espanya (%) 23,6 23,0 23,3 0,3 

Unitats: nombre d’empreses, milions d’euros i percentatges. Font: elaboració a partir de l’INE. 

  

 

 

Trobareu més informació a la nostra pàgina web. Consulteu-la! 

https://www.arqueonet.net/Arxius/19051.pdf
https://www.arqueonet.net/Arxius/19051.pdf
http://ctesc.gencat.cat/
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