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Indicadors de conjuntura econòmica 

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

Indicadors Variació mensual (%) Variació interanual (%) 

Índex de preus de consum1 -0,3 8,0 

Índex de preus industrials1 3,5 28,9 

Índex de producció industrial - -1,42 

Font: Idescat. 

1) Darrera dada: abril 2022.

2) Variació interanual de la mitjana anual dels tres primers mesos de l’any (2020-2021), corregit d'efectes de calendari (dades provisionals).

Enquesta de clima empresarial. Marxa del negoci 

Unitats: saldo de respostes de la marxa del negoci  (diferència entre percentatges de resposta "Alça" i "Baixa"). 

Font: Idescat. 

El mes d’abril els preus de consum han baixat el -0,3% i la variació interanual s'ha situat en el 8%. En aquest mateix 

mes els preus industrials han augmentat el 3,5% i el 28,9% en termes mensuals i interanuals, respectivament. La 

producció industrial dels tres primers mesos de l'any 2022 ha estat l’1,4% més baixa que la del mateix període de 

l'any anterior. L’enquesta de clima industrial mostra que, en el primer trimestre de 2022, la marxa del negoci ha 

estat pitjor que la del darrer trimestre de l’any passat, però millor que la d’ara fa un any.  
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Indicadors de mercat de treball 

Atur registrat, contractes i afiliació 

CATALUNYA Abril 2022 

Indicadors Nombre Variació interanual (%) 

Atur registrat1 364.698 -26,6

Homes 157.718 -29,3

Dones 206.980 -24,5

Contractes indefinits1 107.811 240,4 

Homes 58.248 235,4 

Dones 49.563 246,5 

Contractes temporals1 113.089 -31,9

Homes 58.288 -32,8

Dones 54.801 -31,0

Afiliació. Total Sistema2 3.570.983 5,5 

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 d’abril1 l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 5,5% respecte al mes d’abril de l'any anterior. En el 

mateix període l’afiliació al règim general2 i al règim especial d'autònoms3 ha incrementat el 6,6% i el 0,9% 

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-.

Règim General Règim Autònoms

2.746.953

554.259

2.929.117

559.208

 Abril 2021

 Abril 2022



En la sessió extraordinaria del dia 25 d’abril de 2022, el Ple del CTESC va aprovar l’informe sobre la política 

de millora de la regulació a Catalunya.  

La millora de la regulació és una política pública que, basada en l’eficàcia i l’eficiència de l’ordenament jurídic i 

tenint en compte el procediment d’elaboració de les normes, pretén afavorir, tal com assenyala la Comissió 

Europea, el desenvolupament econòmic, la sostenibilitat ambiental i el benestar social. Aquesta política beneficia 

el creixement econòmic, l’ocupació de qualitat, la competitivitat de les empreses i enforteix la confiança en les 

institucions. 

Prèvia contextualització del marc espanyol i el de la Unió Europea, l’informe descriu els instruments i l’organització 

a través dels quals es vehicula la implantació de la política de millora de la regulació a Catalunya, amb els objectius 

de fer balanç dels avenços materialitzats en aquesta matèria i d’analitzar els reptes pendents. 

Fruit de l’anàlisi feta en aquest informe, les consideracions i recomanacions efectuades pel CTESC són les 

següents: 

1. El CTESC destaca la importància de l’elaboració d’un pla normatiu, que aporta transparència i ajuda les parts

interessades a poder participar en l’elaboració de les normes.

2. El CTESC considera que en el tràmit de consulta i informació públiques caldria potenciar la participació i la

implicació de la ciutadania i, en concret, de les parts afectades. En l’àmbit de la Unió Europea caldria implicar

també les administracions estatals, locals i regionals. En estreta relació, el CTESC recomana que les parts

interessades puguin accedir en un únic espai virtual per seguir el procediment d’elaboració d’una norma, en el cas

de Catalunya, afavorint la transparència i polítiques de Govern obert.

3. El CTESC constata que els principis de millora de la regulació regeixen en el procediment d’elaboració

normativa en l’àmbit de l’Administració i, per tant, caldria implicar la resta d’actors que, si escau, participen en els

tràmits posteriors. En aquest sentit, es recomana que els parlaments, en els diferents nivells territorials, puguin

disposar d’una oficina o servei que ajudin i assessorin en l’aplicació dels principis de bona regulació.

4. El CTESC posa de manifest que cal evitar càrregues administratives innecessàries i garantir que les que

s’imposen són proporcionals als objectius que la norma persegueix.

5. El CTESC considera que és essencial la prospectiva estratègica i, en aquesta línia, constata que l’anàlisi de

l’impacte que es fa com a tràmit previ a l’aprovació de la normativa hauria de permetre determinar l’impacte de la

norma projectada en sentit ampli, i no només l'impacte pressupostari per a la pròpia Administració.

6. El CTESC recomana que es reforci l’avaluació normativa ex post com a instrument que ha de permetre

comprovar la mesura en què les normes han aconseguit els objectius previstos així com la correcció de la

quantificació del cost i les càrregues que imposen.

7. El CTESC constata que, tot i que el marc jurídic relatiu als procediments de qualitat normativa és formalment

exigent, cal vetllar per la seva implementació efectiva. També considera que cal sensibilitzar els operadors i les

unitats impulsores de la normativa sobre la importància de la qualitat normativa i la qualitat tècnica de la redacció

de les normes. En aquest sentit, cal incentivar la formació i el suport en les seves tasques.
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8. El CTESC considera que cal tenir en compte la simplificació de la normativa amb l’objectiu de fer més efectives 

les normes i més fàcils de comprendre i de complir. El CTESC encoratja, per tant, la continuació de la simplificació 

normativa a través de la revisió de la vigència de la normativa i de la derogació de la que sigui obsoleta.  

9. El CTESC constata que legislar millor no pot ser instrumentalitzat com a estratègia per legislar amb un propòsit 

només desregulador. Cal centrar les estratègies en la qualitat de la legislació més que no en la quantitat d’actes 

legislatius i fer-ho sobre la base dels principis generals de legitimitat, subsidiarietat, proporcionalitat i seguretat 

jurídica. Es recomana, així, que les polítiques de millora de la regulació adoptin sempre com a eix vertebrador la 

millora de la qualitat normativa.  

10. Des d’aquest punt de vista, els diferents nivell de governança, tant europeus com nacionals, han de garantir 

que les estratègies i les polítiques de millora de la regulació no siguin sinònims d’una convergència regulatòria a la 

baixa i han de vetllar pel manteniment i la millora dels estàndards de protecció laboral, mediambientals i de consum.  

11. En aquest context, es recomana que l’agenda de la millor regulació consideri permanentment els àmbits crítics 

i essencials següents: la seguretat jurídica, la protecció de l’interès general, i la correspondència amb les peticions 

dels interlocutors socials.  

12. En el context de recuperació de la crisi provocada per la pandèmia derivada de la COVID-19, el CTESC posa 

de manifest que és imprescindible legislar amb la major eficiència possible i respectant els principis de bona 

regulació, és a dir: necessitat i eficàcia; proporcionalitat; seguretat jurídica; transparència; eficiència; sostenibilitat 

financera i estabilitat pressupostària.  

13. El CTESC destaca la importància de les mesures de simplificació administrativa regulades pel Decret llei 5/2021 

de mesures urgents per a la implementació i gestió de fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 

i del fons REACTEU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.  

No es pot oblidar que l'objecte d'aquest Decret llei és: “l'establiment de mesures urgents de desenvolupament de 

la legislació bàsica i l'establiment de les especialitats organitzatives i de procediment necessàries per simplificar i 

agilitzar la gestió pressupostària i econòmica, els procediments subvencionals i d'ajuts i la contractació pública que 

correspongui realitzar en les operacions finançades amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència i del fons REACT-EU en què la Generalitat de Catalunya sigui la responsable de la seva gestió i control.”  

14. El CTESC comparteix i destaca que, segons el Decret llei 5/2021, l'aplicació d'aquestes mesures a Catalunya 

requereix una adaptació normativa que faciliti la gestió adequada, en la qual es conciliïn els principis d'eficàcia, 

simplificació i celeritat amb els de la seguretat jurídica, la transparència i la bona administració. Al mateix temps, 

és necessari també establir i fomentar mecanismes per a la col·laboració i la cooperació entre l'Administració de 

la Generalitat i el seu sector públic, inclòs l'àmbit universitari, i les entitats locals de Catalunya i el seu sector públic, 

d'una banda, així com entre el sector públic i el privat, de l'altra.  

15. El CTESC considera que caldrà fer un seguiment del compliment de l'article 18 del Decret llei 5/2021, que regula 

la creació d’espais de diàleg i de participació dels agents socials amb l'objectiu de sumar esforços i consensos tant 

entre els diferents actors del sector públic com també entre el sector públic i el privat, a l'efecte d'aconseguir la 

transformació social i econòmica que el país necessita, modernitzant les estructures, els serveis i les prestacions 

públiques, però també protegint i reforçant el teixit productiu del país, creant ocupació de qualitat i fomentant una 

societat més justa i equitativa. 

 

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

http://ctesc.gencat.cat/

