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Economia catalana 

 L’IPC va créixer un 9,7 % interanual el juny, 

amb un augment d’1,5 punts respecte del maig. La 

inflació subjacent ha registrat un creixement del 

5,2 %. A Espanya, els increments han estat del 10,2 % 

i del 5,5 %, respectivament. Destaquen els registres 

del grup de l’alimentació (11,0 %), el de l’habitatge 

(17,8 %) i el dels transports (19,3 %). 

 Els indicadors del mercat de treball mostren 

una situació molt favorable el juny: 

o Les afiliacions creixen un 4,2 % interanual, 

fins als 3.605.294 afiliats, una xifra rècord en 

la sèrie històrica. 

o L’atur registrat se situa en 338.081, un 

24,2 % menys que fa un any (107.781 aturats 

menys). Respecte del juny del 2019, la reducció és 

del 5,4 %. És la xifra més baixa des de l’agost 

del 2008. 

o S’han registrat 280.974 nous contractes de 

treball (el 46,1 % són indefinits). 

 L’indicador de clima empresarial del 2T2022 

mostra un saldo positiu d’11,6 punts. La 

percepció de la situació empresarial respecte del 

trimestre anterior mostra un augment de l’optimisme 

per sectors econòmics. Les expectatives de cara al 

3T2022 presenten un saldo positiu de 6,8 punts i 

només mostren un saldo negatiu les expectatives del 

comerç (-1,7 punts). 

 L’Idescat publica l’Enquesta de condicions de 

vida del 2021 (amb dades de renda de 2020): 

o La renda mitjana de les persones 

disminueix un 0,1 %, i se situa en els 34.983 €.  

o La taxa de risc de pobresa baixa 1,8 punts 

(19,9 %) i la taxa de persones que viuen en 

llars amb baixa intensitat del treball també 

millora (9,6 %) (l’efecte dels ERTO utilitzats 

durant l’esclat de la pandèmia és positiu). 

o La taxa de persones amb privació material 

i social severa assoleix un màxim (9,0 %). 

 Els indicadors de progrés i benestar social 

que publica l’Idescat indiquen un 

empitjorament en alguns indicadors de salut, 

sobretot els relatius a l’excés de pes en els infants de 

6 a 12 anys (40,4 %), o el percentatge d’adults amb 

problemes de depressió i ansietat (20,8 %). 

IPC. Contribució per components 
(contribucions i variació interanual) 

Font: elaboració a partir d’INE. 

Evolució de l’afiliació i l’atur registrat
(índex, desembre 2019 = 100)

Font: Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions 

i Idescat. 

Expectatives per al proper trimestre 
(saldo de respostes) 

Font: Idescat. 
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Govern / Informes/ Notícies de 
premsa 

 El president del govern espanyol anuncia 
noves mesures per pal·liar els efectes la 
crisi econòmica sobre la població. Les 
mesures més destacades són els impostos a les 
companyies elèctriques i als bancs, així com 
mesures de caire social. 

 El Govern crea el Consell Assessor en 
Política Econòmica i d'Hisenda Pública. 
Estarà adscrit al Departament d’Economia i 
Hisenda i format per dotze experts amb 
l’objectiu de proposar nous coneixements sobre 
l’aplicació i efectivitat de les millors pràctiques 
internacionals en política econòmica, finances 
públiques i pressupostos. 

 Es reprenen els treballs per a completar el 
tram central de metro de l’L9/L10, l’obra 
civil més important a Catalunya dels últims 20 
anys. Aquesta actuació representa una inversió 
de més de 925 M€. Font: GenCat. 

 Les Terres de l’Ebre, territori escollit per 
a la prova pilot d’ONU-Hàbitat per adaptar 
el Programa Global de Resiliència urbana a 
territoris extensos. Font: GenCat. 

 Un total de 44 projectes han rebut 27 M€ 
dels ajuts a la reindustrialització del 
Departament d’Empresa i Treball. 
L’execució d’aquests projectes suposarà una 
inversió total de 519 M€ a Catalunya. Font: 
GenCat. 

 L'empresa catalana Wallbox serà la solució 
de càrrega de vehicles elèctrics per a l'oferta de 
consum de la companyia sueca Svea Solar a 4 
mercats europeus: Suècia, Països Baixos, Bèlgica, 
Alemanya i Espanya. 

 La multinacional tecnològica xinesa 
Lenovo invertirà 7 M€ al Barcelona Super 
Computing Center durant els propers tres 
anys per avançar en medicina de precisió a 
través de supercomputació. 

 La Comissió Europea investiga Glovo i 
Delivery Hero per una possible infracció de la 
normativa sobre els càrtels i les pràctiques 
comercials restrictives. 

Enllaços d’interès 

 Economia catalana 

 Indicadors de Conjuntura 

 Estudis i publicacions 

 Trets estructurals de l’economia catalana 

 

Entorn 

 La inflació de la zona euro augmenta 
fins al 8,6 % impulsada principalment 
pels productes energètics (41,9 %), 
segons la dada avançada. La inflació subjacent 
se situa en 4,6 %, superant el màxim marcat al 
maig. Font: Eurostat. 

 L’índex PMI compost de la zona euro 
baixa a 52,0 (2,8 punts menys que al maig i 
el punt més baix en 16 mesos), tot i mantenir-
se en zona expansiva. L’indicador retrocedeix 
per a les principals economies de la zona euro 
(Alemanya, França, Itàlia i Espanya). Font: 
IHS Markit. 

 La producció industrial creix un 1,6 % a 
la zona euro en relació amb el maig, 
malgrat l’estancament en la producció de béns 
intermedis i la caiguda de la producció 
energètica. Font: Eurostat 

 L’euríbor a un any puja fins l’1,037 % al 
tancament de juny i es contrau durant les 
primeres jornades del mes de juliol: el dia 13 
es situa en 0,865 %. Font: BdE. 

 La taxa d’atur a la zona euro se situa en 
6,6 % al maig, dues dècimes per sota del mes 
d’abril. Font: Eurostat. 

 L’indicador avançat d’activitat per a la 
zona euro es contreu fins el 99,67, 
lleugerament per sota de la mitjana a llarg 
termini. Font: OCDE. 

 La inflació general als EUA es situa en 
el 9,1 % interanual al juny (0,5 pp superior 
respecte el mes de maig), la dada més alta en 
41 anys. Per altra banda, la inflació subjacent 
s’ha situat en el 5,9 interanual (-0,1 pp 
respecte del mes passat). Font: U.S. Bureau of 
Labor Statistics. 

 El PMI compost dels EUA s’ha contret 
en 1,3 punts al juny (fins els 52,3) en relació 
a la dada de maig. Aquesta contracció es dona 
com a conseqüència d’una demanda més dèbil 
vinculada a les pressions inflacionàries i a una 
caiguda de la confiança empresarial. Font: 
IHS Markit 

 El PMI compost de la Xina ha 
augmentat en 13,1 punts al juny (fins els 
55,3) situant-se altra vegada en la zona 
d’expansió. Font: IHS Markit. 

 

https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/estudis-publicacions/nota-conjuntura/numero-118/
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/estudis-publicacions/nota-conjuntura/numero-118/
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/estudis-publicacions/altres-publicacions/IC/
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/estudis-publicacions/altres-publicacions/IC/
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/estudis-publicacions/altres-publicacions/IC/
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/estudis-publicacions/altres-publicacions/IC/
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/trets/
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/trets/
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Recull de gràfics 

(a) Dades avançades. (1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars. 

(2) Inclou la variació d’existències. (3) Inclou el saldo amb l’estranger i amb la resta d’Espanya. 

Nota: alguns indicadors poden presentar variacions interanuals molt fortes alguns mesos del 2021 ja que mostren 

l'augment respecte dels mesos de confinament generalitzat el 2020, quan l'activitat era excepcionalment baixa. 

Fonts: Idescat, INE i Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social.  

Evolució del PIB en volum 

(% variació intertrimestral)  

 
Índex de producció industrial (IPI) corregit 

(% variació del total i de la mitjana mòbil de 12 mesos) 

 

 
Afiliacions  a la Seguretat Social 

(% variació del total i de la mitjana mòbil de 12 mesos) 

 

Contribució dels components al PIB en volum 

(contribució al creixement interanual del PIB) 

 
Índex de volum de negoci del sector de serveis 

(% variació del total i de la mitjana mòbil de 12 mesos) 

 

Índex de preus de consum (IPC) 

(% variació interanual) 
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Recull de gràfics 

 

Nota: alguns indicadors poden presentar variacions interanuals molt fortes alguns mesos del 2021 ja que mostren 

l'augment respecte dels mesos de confinament generalitzat el 2020, quan l'activitat era excepcionalment baixa. 

Fonts: Idescat, INE, Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Banc d’Espanya, Borsa de Barcelona i Bloomberg. 

Evolució de les exportacions de béns 

(% variació del total i de mitjana mòbil de 12 mesos) 

 

Evolució de l’estoc de crèdit privat 

(% variació interanual; i % respecte al PIB) 

 
Nota del gràfic: Crèdit privat concedit per les entitats de dipòsit a 

tancament del període. La caiguda del 2018 s’explica per l’efecte 

estadístic del trasllat de domicili social d’algunes empreses fora de 

Catalunya. La dada del PIB és l’acumulat dels últims 4 trimestres. 

Tipus de canvi de l’euro enfront del dòlar 

(dòlars americans per euro) 

 

Evolució del turisme estranger  

(% variació interanual) 

 

Cotització borsària IBEX-35  

(punts) 

 
 

 

 

 

 

Preu del barril de petroli Brent 

(dòlars americans) 
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