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L’atur registrat baixa a Catalunya en 22.820 persones 
l’any 2022 
 

 El mes de desembre l’atur va baixar en 2.644 persones, fet que deixa 
en 346.338 les persones en situació d’atur, la xifra més baixa en un 
mes de desembre des de 2007 

 
 L’afiliació a la Seguretat Social va pujar en 96.649 persones (+2,7%) 

el 2022, el que implica que Catalunya hi ha 3.615.780 persones 
afiliades 

 
L’atur registrat baixa a Catalunya en 22.820 persones respecte l’any 
passat (-6,2%), fet que deixa el nombre de persones en atur en 346.338, la xifra 
més baixa en un mes de desembre des de 2007. El mes passat es va registrar 
una baixada de l’atur de 2.644 persones (-0,8%). 
 
El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social ha pujat en 96.649 
(+2,7%) l’any passat, el que implica que ara hi ha 3.615.780 persones afiliades 
a Catalunya, després que el mes de desembre es registrés un descens de 2.132 
persones (-0,1%). 
 
Dades Resum 2022 
 
Per edats, el nombre de persones en atur menors de 25 anys ha pujat en 47 
(+0,2%), situant el nombre total de joves aturats en 19.787. Pel que fa a les 
persones de 25 anys o més, hi ha 22.867 menys (-6,5%) que l’any anterior, 
deixant la xifra total de persones desocupades en 326.551. 
  
Per sexes, l’atur ha baixat en 10.578 persones en el cas dels homes (-6,7%) i 
en 12.242 (-5,8%) en el cas de les dones, situant la xifra total de persones 
aturades de cada gènere en 148.257 i 198.081 respectivament. 
  
Per sectors, l’atur ha baixat en el de Serveis (-7% i 18.751 persones aturades 
menys); Agricultura (-26,7% i 2.251 persones aturades menys); Indústria  (-
2,3% i 921 persones aturades menys), Construcció (-8,2% i 2.373 persones 
aturades menys); i ha pujat en Sense Ocupació Anterior (+6,7% i 1.476 
persones aturades menys). 
  
Per demarcacions, l’atur registrat s’ha reduït a totes. Respecte l’any anterior, 
el descens és de 11.499 persones (-4,3%) a Barcelona; 5.549 persones (-
11,7%) a Tarragona; 3.533 persones (-9,9%) a Girona; i 2.289 persones (-
11,3%), a Lleida. 
 
Pel que fa a l’atur de llarga durada, el 2012 va acabar amb 52.832 persones 
aturades menys (-26,3%). Actualment, les persones en aquesta situació són 
147.979, xifra que representa el 42,7% del total. Es consideren persones en 
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atur de llarga durada aquelles que porten 12 o més mesos en aquesta situació, 
o 6 o més mesos en el cas dels joves de 18 a 24 anys. 
  
Pel que fa a la contractació, l’any passat es van signar 2.838.575 contractes, 
dels quals el 41,4% van ser contractes indefinits (el percentatge anual més 
elevat de la sèrie històrica) i el 58,6%, temporals.  
 
En comparació amb 2021, la contractació ha crescut un 2,4% (66.022 més), 
gràcies a l’impuls dels contractes indefinits, que gairebé es tripliquen (+180,5%; 
755.544 més), ja que els temporals minven un 29,3% (689.522 menys). 
    
En el capítol d’afiliacions a la Seguretat Social, el 2022 va pujar en 96.649 
persones (+2,7%). En aquests moments, hi ha 3.615.780 persones afiliades a 
la Seguretat Social a Catalunya.  
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El Govern aprova la memòria preliminar de 
l'Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la prestació del servei d'ITV 
 

 Amb el nou text, l’Executiu inicia la tramitació d’una nova llei que 
definirà i regularà de forma integral el model de prestació del servei 
d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) a Catalunya 

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles 
(ITV), que haurà de definir i regular el model de prestació d’aquesta activitat a 
Catalunya. Aquest és el pas inicial per a l’elaboració d’aquesta normativa. 
 
El text aprovat avui identifica la necessitat d’elaborar una nova llei que defineixi 
de forma integral un model de prestació del servei d’ITV a Catalunya, que doni 
seguretat jurídica als operadors que actuen o que volen actuar en aquest àmbit 
d’inspecció, que estableixi un model coherent i sense fissures i que s’adeqüi al 
marc normatiu europeu. Així mateix, amb l’Avantprojecte de llei que es proposa 
tramitar, el Govern vol fer un pas més en la evolució de la regulació de la ITV, 
en el sentit d’acostar el servei als ciutadans, millorar la seva eficiència, afavorir 
la sostenibilitat ambiental i atorgar llibertat d’elecció als usuaris.  
 
La memòria preliminar, aprovada avui, contempla que la nova llei haurà 
d’assegurar la qualitat de la prestació del servei d’ITV; garantir la seguretat 
jurídica en l’aplicació de la normativa sobre les ITV; aconseguir que es presti de 
forma suficient a tot el territori; aplicar mesures de sostenibilitat ambiental a les 
estacions; garantir la lliure elecció d’operadors per part dels usuaris i reduir les 
càrregues administratives injustificades; i al mateix temps mantenir tots aquells 
requisits relacionats amb la competència tècnica dels centres d’inspecció. 
 
El següent tràmit serà la realització d’una consulta pública prèvia a l’elaboració 
de la norma, a l’efecte de conèixer el posicionament dels diferents agents 
implicats i de la societat en general. 
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El Govern prorroga el Programa de foment del català a 
la justícia gratuïta 
 

 El Departament de Justícia, Drets i Memòria, a través del Consell de 
l’Advocacia, seguirà abonant els 20 euros addicionals per a cada actuació 
feta en català al torn d’ofici, amb una inversió total de 233.000 euros  
 

El Govern ha acordat avui prorrogar per a l’any 2023 el conveni subscrit entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya –a través del Departament de 
Justícia- i el Consell dels l’Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya 
(CICAC) per fomentar el català en l’àmbit de la justícia gratuïta.  
 
D’aquesta manera, es dona continuïtat al Programa específic de foment de l’ús 
del català en les actuacions processals de l’advocacia en l’àmbit de la prestació 
del servei d’assistència jurídica gratuïta. Els professionals del torn d’ofici inscrits 
voluntàriament al Programa rebran una bonificació de 20 euros addicionals per 
a cada actuació feta en català i, alhora, assumeixen el compromís de fer efectiu 
el dret d’opció lingüística dels seus defensats. 
 
Inversió de 233.000 euros 
 
El Departament de Justícia, Drets i Memòria transferirà la quantitat màxima de 
233.000 euros al Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya 
(CICAC) qui, a través dels diferents col·legis d’advocats, s’encarregarà de fer 
efectiu el pagament als professionals inscrits al Programa.  
 
El Departament farà el lliurament de fons al CICAC mitjançant bestretes 
trimestrals, un cop rebuts els certificats del trimestre anterior. El CICAC, per la 
seva banda, lliurarà aquests complements als advocats un cop hagi rebut 
l’import de la transferència, per períodes trimestrals, de forma separada i amb 
independència de la resta de compensacions que puguin correspondre als 
professionals. 
 
Baix ús del català a la justícia 
 
El juny de 2022 es va presentar una diagnosi amb l’objectiu d’identificar la 
situació de l’ús i la presència del català en els diferents àmbits del Departament. 
Les dades relatives a l’Administració de justícia mostren un escenari preocupant 
que s’ha accentuat significativament durant els darrers anys. 
 
En aquest sentit, destaca el descens del total de sentències redactades en 
llengua catalana: l’any 2005, el total de sentències en català era del 20,1%, xifra 
que ha descendit any rere any fins a situar-se el 2021 en un 6,9%.  
 
Així mateix, el total de les demandes presentades en català a través de 
l’aplicatiu ejustícia.cat ha estat, el 2021, de només un 6,2%: un 13,1 % a Girona, 
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un 12,47% a Lleida, un 7,22% a les Terres de l’Ebre, un 6,32% a Barcelona 
comarques, un 4,22% a Barcelona ciutat i un 3,54% a Tarragona. 
 
Una altra dada que crida molt l’atenció és que el dret lingüístic de ser notificat 
en català s’incompleix en un 81,3% dels casos; és a dir, del total de demandats 
que sol·liciten ser notificats en llengua catalana, amb prou feines un 20% té 
garantit aquest dret. Per contra, quan el demandat especifica ser notificat en 
castellà, el percentatge de compliment i garantia del dret a opció lingüística 
ascendeix al 97%. Quan no s’informa de l’opció lingüística, les notificacions es 
fan per defecte en castellà, en un 91,8%. 
 
Paquet de mesures de foment del català 
 
Arran de la diagnosi feta l’estiu passat, el Departament de Justícia, Drets i 
Memòria va presentar un primer paquet de mesures per fomentar l’ús i la 
presència del català a la justícia. En l’àmbit de jutjats i tribunals, destaca la 
creació d’un circuit directe amb el Departament per a queixes de vulneracions 
de drets lingüístics a les seus judicials o oficines d’atenció al ciutadà. S’articula 
a través d’un formulari al qual es pot accedir fàcilment amb un codi QR a 
disposició dels ciutadans als diferents equipaments judicials, i a través del qual 
es pot informar de la vulneració, en el mateix lloc en què s’ha comès i en el 
mateix moment. Justícia, Drets i Memòria gestionarà aquestes queixes de forma 
prioritària, i en farà un registre per tal de documentar-les. 
 
També destaca la primera convocatòria de les 50 beques que el Departament 
ja va anunciar amb l’objectiu d’encoratjar els estudiants de dret de Catalunya a 
opositar a les carreres judicial i fiscal. A Catalunya, que no té tradició opositora, 
hi arriben nous jutges i fiscals d’altres parts d’Espanya, sense coneixements de 
català ni de dret civil de Catalunya, moltes vegades sense intenció de romandre-
hi. Les beques han de contribuir a reduir la mobilitats d’aquests professionals i 
a fomentar el català als òrgans judicials.   
 
Actualment, el Departament de Justícia, Drets i Memòria està treballant en un 
nou paquet de mesures, que s’afegiran a les que ja hi havia. 
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El Govern atorga el Premi Nacional de Comunicació a 
Olga Viza i el Premi Nacional de Periodisme a Manel 
Alías 
 

 El jurat també ha decidit que el Premi Nacional de Comunicació 
Publicitària i Corporativa recaigui en la marca Cupra 
 

 En aquesta edició s’ha fet una remodelació dels premis per adaptar-
los a la realitat canviant del sector, amb tres úniques categories 
 

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts els guanyadors dels 
Premis Nacionals de Comunicació 2022, que enguany agafen un nou format 
amb tres categories. Així, el Premi Nacional de Comunicació recau en la 
periodista Olga Viza López, en reconeixement de la seva llarga trajectòria de 
40 anys de professió en els quals ha estat un referent per a dones periodistes 
amb la seva feina en un àmbit especialment masculinitzat com és el periodisme 
esportiu. Viza va començar la seva carrera a TVE, amb la cobertura de grans 
esdeveniments com els Jocs Olímpics de Barcelona, i ha treballat en diversos 
mitjans, com Antena 3, on va presentar i dirigir els informatius.  
 
El jurat dels premis també ha decidit, per unanimitat, atorgar el Premi Nacional 
de Periodisme i Mitjans de Comunicació a Manel Alías Tort, ex aequo amb 
tots els periodistes, càmeres i professionals de la informació que han 
cobert la guerra d’Ucraïna pels mitjans catalans. El jurat n’ha volgut destacar 
l’esforç i el repte per garantir el dret a la informació de la ciutadania, i el rigor i 
respecte a la deontologia professional amb els quals han cobert el conflicte. 
D’Alías, a més, en premien el seu compromís amb la informació, la perspectiva 
de gènere i la defensa dels drets humans en les seves cròniques des de la regió 
del Donbass que han visibilitat històries humanes més enllà de les fonts oficials.  
Finalment, el Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa és 
per la marca Cupra, el seu equip de màrqueting i les agències que hi han 
treballat. El jurat dels premis en valora haver estat capaços, en només 4 anys i 
des de Catalunya, de fer-se un lloc en el sector tan competitiu de l’automoció, 
lligada amb valors com la sostenibilitat i l’electrificació.   
 
Enguany s’ha decidit remodelar els Premis Nacionals de Comunicació i establir 
tres úniques categories, per adaptar-los a la realitat canviant del sector. Així, 
s’eliminen els premis per sectors que s’atorgaven fins ara (ràdio, televisió, 
premsa, mitjans digitals) i es fusionen en un de sol, de mitjans de comunicació, 
entenent el caràcter transmèdia de les empreses del sector. La cerimònia 
d’entrega dels premis tindrà lloc al Palau de la Generalitat el 30 de gener.  
 
El jurat que atorga els Premis Nacionals de Comunicació està presidit per la 
consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, i l’integren professionals del 
món de la comunicació i el màrqueting com el degà del Col·legi del Màrqueting 
i la Comunicació, Miquel Campmany; la vicedegana del Col·legi de Periodistes, 
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Núria de José; la directora de l’APECC, Helena Solà; els periodistes Carles Cuní 
i Neus Molina; el president del CAC, Xevi Xirgo; l’experta en comunicació 
corporativa, Sílvia Alsina, i la professora de comunicació audiovisual, Elena 
Neira, a més de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja; el secretari de Mitjans 
de Comunicació i Difusió, Oriol Duran; la directora general de Difusió, Eva 
Pomares, i el director general de mitjans de comunicació, Jordi del Río. 
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El Govern atorga el Premi Justícia 2022 a l’Associació 
Catalana en Pro de la Justícia 
 

 El Govern distingeix deu persones, col·lectius i entitats per la seva 
contribució a la millora de la justícia a Catalunya 

 
El Govern distingeix l’Associació Catalana en Pro de la Justícia amb el Premi 
Justícia 2022, la més alta distinció que atorga la Generalitat de Catalunya en 
aquest àmbit. El Departament de Justícia, Drets i Memòria justifica el 
reconeixement del jutge de pau, una figura que representa la justícia de 
proximitat i que, com a mediador, fa efectiva la conciliació i permet que moltes 
vegades no s’hagi d’arribar als jutjats, la qual cosa contribueix a 
descongestionar l’Administració de justícia. La distinció respon també a l’aposta 
per la mediació i la resolució alternativa de conflictes de la conselleria.  
 
El Decret de concessió del Premi destaca que els jutjats de pau són una peça 
clau per al desenvolupament de la justícia social i de proximitat a Catalunya. 
 
El premi serà lliurat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la 
consellera de Justícia, Gemma Ubasart, dilluns 23 de gener, al Palau de la 
Generalitat. A banda, també es lliuren diverses distincions a professionals pel 
seus serveis a la justícia.  
 
Medalles d’honor per serveis excepcionals a la justícia 
 
José Manuel del Amo Sánchez. Medalla d’Honor a la trajectòria 
professional. Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, 
actualment és el president de la Secció Sisena de l’Audiència de Barcelona. Va 
ser secretari del Jutjat núm. 2 de Manresa i titular del Jutjat núm. 1 de Manresa, 
i va exercir com a magistrat a la Secció Novena de l’Audiència de Barcelona. 
Va participar activament en el Pla pilot de funcionament en català de les oficines 
judicials, una iniciativa pionera de foment del català als jutjats. L’any 2003, amb 
l’ascens a magistrat, va prendre possessió com a titular del Jutjat de Primera 
Instancia i Instrucció núm.1 de Manresa, òrgan que també formà part de 
l’esmentat Pla pilot. És ponent de diverses activitats formatives a l’Escola 
Judicial i al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament 
de Justícia, Drets i Memòria. El 2013 va rebre el Premi Agustí Juandó i Royo, 
per la seva valuosa contribució al foment de l’ús del català a jutjats i tribunals, i 
el 2018, la Creu de Sant Raimon de Penyafort.  
 
M. Carmen Gete-Alonso i Calera. Medalla d’Honor per serveis 
excepcionals a la justícia. Ha intervingut en l’elaboració de textos legals de 
diferents lleis del Codi civil de Catalunya. Jurista i primera dona catedràtica de 
Dret Civil de Catalunya, a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el 1982. 
Ha estat directora del Departament de Dret Privat de la UAB; cofundadora del 
Movimiento Carmona para la Feminización del Derecho Privado; membre del 
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grup interuniversitari Actualitza, per a l’actualització del dret privat, i presidenta 
de la Secció de Persona i Família de la Comissió de Codificació, des de 2018 
fins ara. Ha rebut diferents premis i guardons; els més significatius, el XII Premi 
Miquel Casals Colldecarrera, pel projecte de recerca sobre l’àmbit del dret privat 
propi dels Països Catalans “Codi civil de Catalunya. Jurisprudència 
sistematitzada” (2017), i el Premi Puig Salellas 2020, que li va atorgar el Col·legi 
Notarial de Catalunya. 
 
Lluïsa Puig Bausili. Medalla d’Honor per serveis excepcionals a la justícia, 
per la trajectòria exemplar de 43 anys com a metgessa forense a Catalunya i, 
molt especialment, perquè ha estat mestra de moltes promocions de metges 
forenses. És llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, 
l’any 1978, i doctora en Medicina per la mateixa universitat, l’any 1981. És 
també diplomada en Psiquiatria, especialista en Medicina del Treball, 
especialista en Medicina Legal i Forense i màster en Valoració del Dany 
Corporal. És metgessa forense des de l’any 1979. Va començar la trajectòria 
professional als jutjats de l’Hospitalet de Llobregat i després es va incorporar 
als jutjats de Barcelona, on exerceix actualment. Va ser metgessa forense 
degana de Barcelona durant deu anys i cap de la secció de Valoració del Dany 
Corporal de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, des 
de l’any 2005. 
 
Montserrat Bastit Vallmajor. Medalla d’Honor per serveis excepcionals a 
la justícia, per la seva trajectòria com a jutgessa de menors i la seva contribució 
a la recerca de solucions per evitar que reincideixin i per reeducar en interès del 
menor. Magistrada titular del Jutjat de Menors de Girona des del gener de 2011, 
va accedir a la carrera judicial per oposició l’any 1987, i va ser destinada 
aleshores al Jutjat de Districte de Girona i al Tribunal Tutelar de Menors de 
Girona. En ascendir a la categoria de magistrada, va ser destinada a Badalona. 
Criminòloga i especialista en menors, es va incorporar al Jutjat de Menors de 
Girona, en una primera etapa, entre 1990 i 1993, especialment convulsa en 
termes de seguretat jurídica, per tal com s’acabava de derogar la Llei dels 
tribunals tutelars de menors, i l’aleshores nova legislació, la Llei orgànica 
4/1992, de 5 de juny, sobre reforma de la Llei reguladora de la competència i el 
procediment dels jutjats de menors, tenia buits legals importants 
 
Mencions honorífiques 
 
Consell de Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya. Des de 
1983, és una entitat amb personalitat jurídica pròpia que representa i defensa 
la procura, d’acord amb els interessos i les necessitats de la societat en relació 
amb l’exercici de la professió de procurador dels tribunals. Agrupa els nou 
col·legis de procuradors de Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, 
Mataró, Reus, Tarragona, Terrassa i Tortosa. Aquests col·legis representen 
més de mil professionals col·legiats, d’un àmbit territorial que comprèn 41 partits 
judicials de tot Catalunya. 
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Julia Latorre Mingrat. Advocada, primera dona fiscal d’Espanya, primera 
degana d’un col·legi d’advocats d’Espanya ‒el Col·legi d’Advocats de Sant Feliu 
de Llobregat, entre 1986 i 1997‒ i primera consellera del Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya. 
 
Comissió de Llengua del CICAC, per la seva defensa històrica de la llengua 
catalana en l’àmbit jurídic i la creació del portal Compendium ‒que ha 
aconseguit aglutinar un nombre d’entitats important al voltant del projecte per 
afavorir l’ús del català a la justícia‒ i pel suport que facilita als advocats en la 
defensa dels drets lingüístics de la ciutadania en l’àmbit judicial. 
 
José Francisco Escudero, per la seva col·laboració i implicació en el bon 
funcionament de l’Administració de justícia a les comarques gironines i, molt 
específicament, per haver impulsat als jutjats de la Bisbal d’Empordà la 
implantació d’un nou model d’oficina d’atenció al ciutadà, en què prima l’atenció 
per sobre de la informació. Aquest model és una prova pilot que recentment 
també s’ha implantat als jutjats de Blanes i que la Direcció General de 
Modernització de l’Administració de Justícia vol estendre a la resta de 
Catalunya. És llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid i 
doctor en Dret del Treball. Ha exercit com a secretari judicial als jutjats de 
primera instància i instrucció núm. 5 de Vilanova i la Geltrú i La Roda (Albacete), 
i al Jutjat Social núm. 2 de Girona. Ha estat lletrat de l’Administració de justícia 
a la Unitat Processal de Suport Directe Social núm. 2 de Girona i cap de la 
Secció Social i Contenciosa Administrativa del Servei Comú d’Execució Social 
de Girona. Actualment, és secretari coordinador provincial de Girona, des de 
2017. Entre d’altres, ha rebut el Premi a la Qualitat de la Justícia 2009, del 
Consell General del Poder Judicial, i el Primer Premi Justiforum 1994, del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, destinat a magistrats, 
jutges, fiscals, secretaris judicials i altres professionals del dret.  
 
Àgora Judicial. És una associació professional de jutges que es constitueix 
com a espai de reflexió i treball per defensar la legitimitat democràtica del poder 
judicial i la tutela dels principis democràtics i els drets i interessos legítims de la 
ciutadania. Té també com a objectius defensar i millorar les condicions 
professionals i laborals de les persones que la integren. Àgora Judicial aposta 
per uns jutges formats, que coneguin la realitat social, que formin part de la 
societat en la qual porten a terme la seva funció i que aquesta societat els 
reconegui com a propis. L’entitat articula espais de reflexió, crítica i denúncia 
en relació amb les situacions concretes en què es produeixen o es poden 
produir restriccions o violacions de drets socials. Defensa la independència del 
poder judicial. 
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NOMENAMENTS 
 
Departament de Justícia, Drets i Memòria 
 
Lluís Montull Martínez, director de Serveis Territorials de les Terres de 
l’Ebre 
 
Nascut a Lleida l’any 1967. 
 
És llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de 
Barcelona (1991) i doctor en filosofia per la mateixa universitat (2011). Ha 
complementat els seus estudis amb seminaris de sociologia i filosofia a la 
Freie Universität Berlin (1993-1995) 
 
És docent col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Ha 
exercit de professor de secundària de filosofia a instituts de Catalunya i el País 
Valencià. També és un dels coordinadors del grup impulsor de memòria 
històrica DEMD-Ebre (Exili, deportació i holocaust) i el seu projecte educatiu 
Portes de la memòria. 
 
Ha dedicat bona part de la seva trajectòria professional a la difusió de la 
memòria democràtica tot participant en diverses activitats formatives 
internacionals a Barcelona, Lisboa, Berlin i Jerusalem. Així mateix, ha estat 
ponent i autor de diverses publicacions sobre la figura de Walter Benjamin, la 
filosofia política i la importància de la memòria. 

 


