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

 

 

Barcelona, 4 de juny 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 maig tanca amb 371.091 persones inscrites als registres de l’atur a 
Catalunya i 3.079.491 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any 
anterior de -14.477 i -172.639 persones, respectivament. 

• La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur manté la tendència de 
reducció dels mesos anteriors tant a Catalunya (variació interanual del -3,8%) com 
a Espanya (-5,3%). 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. 
Destaca per la seva intensitat a l’agricultura (-13,9%), a la construcció            
(-9,6%) i a la indústria (-6,0%) a Catalunya. Per demarcacions, l’atur es redueix 
en totes elles i destaca la de Lleida i Tarragona (-6,8% i -4,9%, respectivament). 

• En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur disminueix en -10.507 persones         
(-2,8%). A Espanya l’atur disminueix en -84.075 persones (-2,7%). A 
Catalunya, aquesta reducció del nombre de persones inscrites als registres dels 
serveis d’ocupació es produeix en tots els sectors. En el mateix sentit, per 
demarcacions, l’atur disminueix en totes elles. 

• Aquesta dinàmica de disminució en el nombre de persones desocupades en 
termes interanuals coincideix amb els increments de l’afiliació (2,5% a Catalunya 
i 2,8% 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, que se situa en màxims, i es manté la 
tendència del nostre marcat de treball en situacions de creixement econòmic 
(reducció de l’atur entre març i juliol). 
 
Amb unes previsions que situen el creixement per sobre 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. Per mantenir aquestes 
dinàmiques positives del mercat de treball, cal Impulsar qualitativament i 
quantitativament (a través d’un finançament adequat) el sistema de la formació i la 
qualificació professional prioritzant la inversió en formació professional, facilitant la 
creació d’un servei estable d'acreditació de les competències professionals i impulsant 
la participació de les PIMES en els models de pràctiques i aprenentatge (dual) en tots 
els subsistemes de la formació professional. 
 
 

Afiliació total a la Seguretat 
Social 

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Nombre d’afiliats 3.479.847 2.634.963 334.921 191.686 318.278 19.442.113 

Variació interanual (%) 2,5% 2,5% 2,7% 3,0% 2,3% 2,8% 

Variació interanual (nombre) 85.939 64.634 8.659 5.611 7.035 526.446 
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Nombre d'aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 7.344 2.438 1.067 1.897 1.942 142.038 

Indústria 41.899 32.436 3.482 1.719 4.262 267.471 

Construcció 30.347 21.747 3.142 1.487 3.971 252.570 

Serveis 264.164 198.771 23.337 12.150 29.906 2.140.797 

Sense ocupació  27.337 20.278 2.383 1.507 3.169 276.615 

Total 371.091 275.670 33.411 18.760 43.250 3.079.491 

       

Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -13,9% -13,5% -14,2% -16,4% -11,7% -6,1% 

Indústria -6,0% -6,6% -2,6% -4,9% -4,2% -6,6% 

Construcció -9,6% -9,2% -11,1% -8,8% -10,8% -10,4% 

Serveis -2,7% -2,3% -2,7% -6,5% -3,2% -4,3% 

Sense ocupació  -0,5% 0,3% 1,4% 6,3% -8,9% -6,2% 

Total -3,8% -3,4% -3,7% -6,8% -4,9% -5,3% 

       

Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -1.189  -381  -177  -373  -258  -9.191  

Indústria -2.656  -2.290  -92  -89  -185  -18.919  

Construcció -3.228  -2.211  -394  -144  -479  -29.199  

Serveis -7.274  -4.773  -655  -844  -1.002  -96.971  

Sense ocupació  -130  56  33  89  -308  -18.359  

Total -14.477  -9.599  -1.285  -1.361  -2.232  -172.639  

       

Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -12,6% -7,1% -9,3% -22,9% -9,1% -5,2% 

Indústria -2,3% -1,9% -3,8% -5,1% -2,6% -2,9% 

Construcció -1,2% -0,6% -2,0% -6,5% -2,1% -3,5% 

Serveis -2,8% -2,2% -5,5% -7,3% -3,1% -2,5% 

Sense ocupació -1,4% -1,3% -1,3% -1,0% -2,0% -1,5% 

Total -2,8% -2,0% -4,8% -8,4% -3,2% -2,7% 

       

Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -1.055  -186  -109  -565  -195  -7.864  

Indústria -987  -641  -137  -93  -116  -8.085  

Construcció -377  -124  -65  -104  -84  -9.040  

Serveis -7.707  -4.427  -1.357  -953  -970  -54.762  

Sense ocupació  -381  -269  -32  -15  -65  -4.324  

Total -10.507  -5.647  -1.700  -1.730  -1.430  -84.075  
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