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Indicadors de conjuntura econòmica
ÍNDICADOR DE CLIMA EMPRESARIAL

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE
PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

CATALUNYA 2019-2020
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CATALUNYA 2019-2020
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Índex de preus industrials1
Índex de producció industrial
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Unitats: Saldo de respostes (positives / negatives).
Font: Idescat.

Aquest darrer mes de juny els preus de consum han pujat el 0,4%, tot i que la
variació interanual ha estat encara negativa, del -0,6%. A mes de juny els preus
industrials també mostren una davallada interanual, del 3,6%. Aquest context
deflacionista ha coincidit amb la davallada de la producció. La crisi derivada de
la pandèmia ha fet caure la producció industrial, que, respecte de l'any passat,
en el conjunt dels primers cinc mesos de l'any ha estat el 16% més baixa.
L'índicador de clima empesarial del segon trimestre també recull el context
recessiu i mostra una caiguda important respecte dels valors assolits al primer
trimestre i ara fa un any.

Font: Idescat.
1) Darrera dada: juny 2020.
2) Variació interanual de la mitjana anual de l'índex dels cinc primers mesos de l'any
(2019-2020). corregit d'efectes de calendari (dades provisionals pels darrers tres mesos).

Indicadors de mercat de treball
ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA Juny 2020

CATALUNYA 2019-2020

Var. Interanual (%)

Atur registrat1
Homes
Dones
Ctes. indefinits1
Homes
Dones
Ctes. temporals1
Homes
Dones
Afiliació. Total Sistema2

485.019
216.177
268.842
22.771
12.680
10.091
141.667
77.284
64.383
3.308.724

2.848.646

35,8
43,2
30,3
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-34,5
-34,9
-47,6
-45,1
-50,4
-5,5

2.674.598

554.621

Juny 2019

544.472

Juny 2020

Règim general
Règim autònoms
1

Al mes de juny l'afiliació a la Seguretat Social ha disminuit un 5,5% respecte al
mes de juny de l'any anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al
2
règim general han tingut un decrement del 6,1% i els treballadors afiliats al
3
règim especial d'autònoms han tingut un decrement de l'1,8%.

1) Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

(1) Afiliats 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-.

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019
IMPACTE DE LA CRISI DE LA COVID-19 EN EL CREIXEMENT ECONÒMIC
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Unitats: Aportació en punts percentuals. Taxa de creixement del PIB en percentatge.
(*) Descomposició del creixement interanual al primer trimestre.
Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat .
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La única partida que ha mostrat una aportació positiva ha estat la despesa
de l'administració. A l'espera de les properes estimacions, cal pressuposar
que les dades per al segon trimestre aniran en la mateixa línia. Caldrà veure
com evoluciona la situació i com acaba afectant al creixement econòmic en
el que queda d'any.

6,0

2002

El decreixement del PIB en el primer trimestre, que s'estima en el 4,2%,
s'explica bàsicament per l'aportació negativa d'aquests dos components.
Amb una aportació del -3,9%, el consum de les llars ha mostrat l'aportació
més negativa en el que va de segle. A aquesta davallada s'hi ha afegit
l'aportació del -1,1% de la formació bruta de capital.

Aportació al creixement del producte interior brut de cadascun dels
components de demanda. Catalunya, 2001-2020

2001

La pandèmia derivada de la Covid-19 ha trencat l'evolució que mantenia el
creixement econòmic a Catalunya. L'alentiment del creixement que havia
experimentat en els darrers anys s'ha convertit en una abrupta devallada ja
des del primer trimestre d'enguany. El consum de les llars i la inversió, que
havien mantingut sistemàticament aportacions positives cada any des del
2014, han experimentat una forta caiguda a partir del primer trimestre
d'enguany.

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2019. CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS
En compliment de l'article 2 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, el CTESC elabora una memòria anual en què s’analitza l’evolució de la situació
socioeconòmica i laboral de Catalunya. Les dades analitzades en
aquesta Memòria refereixen principalment a l’any 2019. Ara bé,
són llegides i interpretades durant la pandèmia mundial provocada pel virus SARS-CoV-2 i les consideracions i recomanacions
que se’n deriven queden condicionades per la crisi de salut mundial. A continuació es presenten les principals consideracions i recomanacions que recull el document en l’àmbit de l’economia.
L’any 2019 el creixement del PIB a Catalunya ha estat de l’1,9%. La
pandèmia de la COVID-19 (derivada del coronavirus SARS-CoV-2) ha
incidit greument en el creixement econòmic, amb un descens interanual del PIB (corregit d’estacionalitat) del 4,2% en el primer trimestre
de 2020 a Catalunya.
Ateses les circumstàncies socials i econòmiques actuals, el CTESC entén que:
 El suport de l’administració i el diàleg social seran claus de cara a
superar aquesta situació.
 Les administracions haurien de prioritzar els esforços per donar suport a l’activitat productiva i al conjunt de la societat, deixant en un
segon plànol, si es cau, altres qüestions com ara l’estabilitat pressupostària.
 A curt termini, cal garantir els ajuts per pal·liar la pèrdua de rendes,
tant de la població que s’ha vist sotmesa a expedients temporals de
reducció d’ocupació, com dels treballadors i treballadores autònoms que han vist afectada la seva activitat econòmica com a conseqüència de les mesures restrictives per fer front a la pandèmia.
 Cal mantenir i reforçar els compromisos de despesa del sector públic
en un context on la resiliència de la demanda interna serà fonamental per assentar la recuperació de l’activitat econòmica.
 La lluita contra l’economia submergida és essencial per disposar de
recursos per atendre el efectes de la COVID-19.
 Per tal de garantir la redistribució de l’esforç fiscal per fer front als
efectes de la pandèmia de la COVID-19, a nivell de Catalunya i de
l’Estat, caldrà combatre la fuga de capital, el frau fiscal, i el blanqueig de diners, que genera iniquitat fiscal i una injustícia en les
càrregues tributàries.
 Caldrà també augmentar els recursos i reforçar la cooperació entre
l’Agència Tributària estatal, l’Agència tributària de Catalunya i les
administracions tributàries de les comunitats autònomes, per millorar l’eficàcia en la lluita contra el frau i l’economia submergida.
 El repartiment dels fons per compensar la despesa extraordinària
en salut i en l’àmbit social hauria d’haver-se basat estrictament en
variables relacionades amb l’impacte de la pandèmia i que, per
tant, no té perquè coincidir amb el criteri de repartiment del model
de finançament autonòmic.
Pla català d’inversions: cap a la transformació econòmica
El CTESC considera que el govern, amb la participació dels agents
socials, hauria d’elaborar un pla d’inversions d’àmbit català que pugui
aprofitar els recursos europeus i orientar-los cap a la transformació
del model productiu. Tot el finançament que arriba de la UE s’ha
d’aplicar seguint criteris que s’estableixin en el marc del diàleg social
a Catalunya. De la mateixa manera, cal garantir l’aplicació de criteris
de transparència i d’eficiència, en un marc en que participin els diferents agents econòmics i socials més representatius. El pla hauria
d’identificar i prioritzar aquelles inversions públiques que tinguin
efecte tractor sobre inversions privades en l’eficiència energètica,
l’R+D+I, formació o qualificació del treball, i un efecte impulsor en
els aspectes destacats en els àmbits següents: habitatge; atenció i el
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desenvolupament de les persones; educació; transformació a una economia verda; mobilitat; l’equilibri territorial i R+D+I.
IEF: Banca pública
Per facilitar les inversions convé reforçar la capacitat de l’Institut Català
de Finances perquè faci de banca pública en el finançament a les pimes, estratègies industrials, sectors, i propietat immobiliària amb finalitats socials.
Un Pacte per garantir la qualitat, eficàcia i eficiència de l’Administració
pública
El CTESC aposta per que els serveis públics s’estableixin en base a criteris d’eficàcia i qualitat. Per aquest motiu cal un finançament escaient.
Per això, és bàsic disposar d’un mapa de competències de les diferents
administracions per tal de reclamar el finançament necessari i per garantir una adequada gestió.
Així mateix, cal una gestió de qualitat del seu principal recurs, les persones treballadores, que obliga a repensar també el seu model de selecció de personal. Convé, a més, una forta opció per la digitalització
en les administracions públiques per tal d’adaptar-les a la realitat actual i apropar-les a la ciutadania.
En aquest context el CTESC considera que seria oportú un Pacte per
garantir la qualitat, eficàcia i eficiència de l’Administració pública, i ferla excel·lent. Aquest pacte passa per:
 Fixar dotacions òptimes de prestació de serveis.
 Fixar nivells mínims de dotacions sobre els quals no serà possible
aplicar taxes de reposició.
 Establir una planificació per aconseguir aquestes ràtios.
 Fixar procediments de selecció més àgils, mantenint la rigorositat i el
respecte als principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació.
 Modernitzar i reorganitzar els serveis públics, així com iniciar un procés de renovació generacional, que garanteixin uns serveis públics
que puguin complir els seus objectius de manera eficaç i eficient.
 Definir els criteris per al teletreball en les Administracions Publiques.
 Definir la carta de serveis i els estàndards de qualitat per als serveis
públics, siguin de gestió directa o indirecta, amb mecanismes públics
i transparents de seguiment i avaluació.
Economia social
Cal destacar la necessitat de continuar el procés d’elaboració i aprovació de la Llei catalana de l’economia social i solidària. El CTESC recomana que en l’elaboració de la Llei es tinguin en compte les recomanacions de l’informe sobre el treball autònom col·lectiu, aprovat per
aquest organisme l’any 2019. Alhora, evidencia que els serveis a la
comunitat ocupen el 50,0% de les persones que treballen en cooperatives i cotitzen al RGSS, mentre que ho fan el 17,5% de les que cotitzen
al RETA. El CTESC considera que caldria reforçar la política de suport
a aquestes entitats. També considera, d’una banda, que els poders
públics han de garantir el suport al sector agroalimentari i apostar per
la seva digitalització i orientar-lo cap a la sostenibilitat i l’economia circular. De l’altra, cal garantir el finançament destinat a la inserció laboral dels col·lectius que treballen en els centres especials de treball i les
empreses d’inserció, que presenten una evolució creixent en termes
d’ocupació.
Així mateix, el CTESC insta a complir el mandat de la Llei 5/2020, del
29 d’abril, que insta al Govern a revisar el marc legal regulador de les
formes de gestió no contractuals en matèria de prestació de serveis
socials. Considera que la realitat ha evidenciat que en la contractació
pública i la concertació de serveis socials ha de prevaldre la qualitat del
servei i els criteris ètics, socials i ambientals, i que cal donar menys
importància al preu com a criteri d’adjudicació.

Per a més informació podeu consultar el nostre web.

