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Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes 
de març de 2019 

 

 

Barcelona, 2 d’abril de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat 
publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel 
Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca: 

• El mes de febrer tanca amb 395.740 persones inscrites als registres de l’atur a 
Catalunya i 3.255.084 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any 
anterior de -15.721 i -167.467 persones, respectivament. 

• La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur alenteix lleument el ritme de 
reducció d’anteriors mesos a Catalunya (variació interanual del -3,8%) i a Espanya 
(-4,9%). A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució 
del nombre d’aturats en termes interanuals, continua sent elevada i produint-
se de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat, llevat dels sense 
ocupació anterior. Destaca per la seva intensitat a l’agricultura (-13,6%), a la 
construcció (-13,3%) i a la indústria (-7,0%) a Catalunya. Per demarcacions, 
l’atur es redueix en totes elles. 

• En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur disminueix en -902 persones         
(-0,2%). A Espanya l’atur disminueix en 33.956 persones (-1,0%). A Catalunya, 
aquesta reducció del nombre de persones inscrites als registres dels serveis 
d’ocupació es produeix en tots els sectors llevat en l’agricultura i en els sense 
ocupació anterior. Per demarcacions, l’atur disminueix en totes elles llevat de 
Barcelona, en què destaca l’augment dels sense ocupació anterior. 

• Aquesta dinàmica de disminució en el nombre de persones desocupades en 
termes interanuals coincideix amb increments de l’afiliació (2,8% a Catalunya i 
2,9% a Espanya). 
 

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de 
reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació quan encara no es fan notar els 
efectes positius de la setmana santa. 
 
 
Tot i l’alentiment de l’economia, que situa el creixement al voltant del 2%, les 
expectatives de PIMEC en relació a seguir creant ocupació es van complint, la qual 
cosa queda reflectida en la reducció de l’atur i l’augment de l’afiliació. En aquest sentit, 
davant les properes eleccions generals, PIMEC continua demanant als partits polítics 
que centrin el debat electoral a partir de propostes per dinamitzar l’economia 
productiva i, en especial la indústria per a poder seguir creant ocupació.  
 
 

Afiliació total a la Seguretat 
Social 

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Nombre d’afiliats 3.410.506 2.606.256 317.054 186.526 300.670 19.043.576 

Variació interanual (%) 2,7% 2,9% 2,5% 2,6% 1,5% 2,9% 

Variació interanual (nombre) 89.679 72.776 7.694 4.726 4.484 541.489 
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Nombre d'aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 9.068 2.732 1.197 2.793 2.346 155.298 

Indústria 43.656 33.545 3.674 1.916 4.521 279.028 

Construcció 30.730 21.800 3.298 1.611 4.021 261.581 

Serveis 284.267 208.849 27.546 13.513 34.359 2.276.633 

Sense ocupació  28.019 20.788 2.429 1.535 3.267 282.544 

Total 395.740 287.714 38.144 21.368 48.514 3.255.084 

       

Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -13,6% -14,3% -13,3% -11,2% -15,6% -8,0% 

Indústria -7,0% -7,6% -5,2% -2,8% -5,7% -7,5% 

Construcció -13,3% -13,3% -13,3% -12,0% -13,6% -14,8% 

Serveis -2,2% -3,1% 0,9% -2,9% 1,3% -3,1% 

Sense ocupació  0,6% 1,2% -1,4% 11,4% -6,0% -4,6% 

Total -3,8% -4,3% -1,7% -3,9% -2,2% -4,9% 

       

Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -1.424  -456  -183  -352  -433  -13.525  

Indústria -3.307  -2.777  -201  -56  -273  -22.629  

Construcció -4.710  -3.351  -506  -219  -634  -45.357  

Serveis -6.436  -6.733  249  -407  455  -72.284  

Sense ocupació  156  241  -35  157  -207  -13.672  

Total -15.721  -13.076  -676  -877  -1.092  -167.467  

       

Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 2,3% 1,1% 1,9% 5,5% 0,5% 1,1% 

Indústria -0,7% -0,8% -1,5% -2,4% 1,3% -1,4% 

Construcció -0,4% 0,1% -1,6% -4,7% -0,6% -1,7% 

Serveis -0,6% 0,1% -2,8% -0,7% -3,1% -1,4% 

Sense ocupació 3,9% 3,9% 5,6% 3,8% 3,4% 1,9% 

Total -0,2% 0,3% -2,0% -0,1% -1,9% -1,0% 

       

Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 208  30  22  145  11  1.722  

Indústria -316  -269  -56  -48  57  -4.000  

Construcció -134  27  -55  -80  -26  -4.555  

Serveis -1.723  290  -801  -99  -1.113  -32.401  

Sense ocupació  1.063  771  129  56  107  5.278  

Total -902  849  -761  -26  -964  -33.956  
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