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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 0,1 6,8 

Índex de preus industrials1 -1,2 22,3 

Índex de producció industrial - 1,12 

Font: Idescat. 

1) Darrera dada: octubre 2022. 

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

Índex de confiança empresarial harmonitzat, Catalunya. 

 

Unitats: saldo de respostes (diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la baixa").  

Font: Idescat. 

Aquest darrer mes d’octubre l’índex de preus de consum (IPC) ha augmentat el 0,1% i la seva variació interanual 

s’ha situat en el 6,8%. En aquest mateix mes d’octubre els preus industrials han baixat l’1,2%, mentre que en 

termes interanuals han augmentat el 22,3%. La producció industrial dels nou primers mesos de l'any ha estat l’1,1% 

més alta que la del mateix període de l'any anterior. En el quart trimestre d’enguany, l’índex de confiança 

empresarial harmonitzat ha estat lleugerament més baix que el del trimestre anterior i que el d’ara fa un any.     
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Trobareu més informació a la nostra pàgina web. Consulteu-la! 

 

Indicadors de mercat de treball 

Atur registrat, contractes i afiliació 

CATALUNYA Octubre 2022 

Indicadors Nombre Variació interanual (%) 

Atur registrat1 347.996 -7,9 

Homes 148.123 -8,5 

Dones 199.873 -7,5 

Contractes indefinits1 108.787 166,8 

Homes 57.660 166,1 

Dones 51.127 167,6 

Contractes temporals1 128.736 -42,1 

Homes 63.639 -44,9 

Dones 65.097 -39,0 

Afiliació. Total Sistema2 3.596.486 2,7 

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’octubre1 l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat el 2,7% respecte al mes d’octubre de l'any anterior. 

En el mateix període l’afiliació al règim general2 ha incrementat el 3,4% i al règim especial d'autònoms3 ha disminuït 

el 0,3%.  

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. 
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