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

 

 

Barcelona, 2 de juliol 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 juny tanca amb 357.272 persones inscrites als registres de l’atur a 
Catalunya i 3.015.686 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any 
anterior de -12.920 i -146.476 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 -3,5%) com 
a Espanya (-4,6%). 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 (-13,1%), a la construcció            
(-8,5%) i a la indústria (-5,0%) a Catalunya. Per demarcacions, l’atur es redueix 
en totes elles i destaca la de Lleida (-5,7%) i Girona (-3,9%). 

• En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur disminueix en -13.819 persones         
(-3,7%). A Espanya l’atur disminueix en -63.805 persones (-2,1%). 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 (2,4% a Catalunya 
i 2,7% a Espanya) situant el nombre d’afiliats en màxims, 3.508.443 i 19.517.697, 
respectivament. 
 

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. Amb tot, cal seguir treballant 
per reduir l’estacionalitat, amb iniciatives com el Pacte nacional per a la Indústria que 
situen aquest sector com a element central de la nostra economia. 
 
 
 

Afiliació total a la Seguretat 
Social 

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Nombre d’afiliats 3.508.443 2.642.989 344.055 197.768 323.631 19.517.697 

Variació interanual (%) 2,4% 2,4% 2,7% 2,8% 1,8% 2,7% 

Variació interanual (nombre) 81.966 61.763 9.103 5.445 5.655 510.707 
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Nombre d'aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 7.046 2.361 909 1.777 1.999 147.853 

Indústria 40.912 31.738 3.368 1.657 4.149 261.663 

Construcció 29.544 21.132 3.123 1.432 3.857 248.504 

Serveis 253.035 192.566 21.393 11.146 27.930 2.089.045 

Sense ocupació  26.735 19.967 2.238 1.442 3.088 268.621 

Total 357.272 267.764 31.031 17.454 41.023 3.015.686 

       

Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -13,1% -13,1% -16,3% -13,6% -11,3% -3,9% 

Indústria -5,0% -5,8% -1,2% -3,3% -2,4% -5,6% 

Construcció -8,5% -8,3% -10,5% -5,8% -8,5% -8,8% 

Serveis -2,6% -2,4% -2,7% -5,9% -2,2% -3,8% 

Sense ocupació  -0,9% 0,1% -3,9% 4,9% -7,3% -6,6% 

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

       

Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -1.066  -356  -177  -279  -254  -5.949  

Indústria -2.151  -1.951  -41  -56  -103  -15.604  

Construcció -2.727  -1.913  -367  -88  -359  -23.858  

Serveis -6.726  -4.800  -592  -701  -633  -82.025  

Sense ocupació  -250  17  -91  67  -243  -19.040  

Total -12.920  -9.003  -1.268  -1.057  -1.592  -146.476  

       

Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -4,1% -3,2% -14,8% -6,3% 2,9% 4,1% 

Indústria -2,4% -2,2% -3,3% -3,6% -2,7% -2,2% 

Construcció -2,6% -2,8% -0,6% -3,7% -2,9% -1,6% 

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

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

Total -3,7% -2,9% -7,1% -7,0% -5,1% -2,1% 

       

Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -298  -77  -158  -120  57  5.815  

Indústria -987  -698  -114  -62  -113  -5.808  

Construcció -803  -615  -19  -55  -114  -4.066  

Serveis -11.129  -6.205  -1.944  -1.004  -1.976  -51.752  

Sense ocupació  -602  -311  -145  -65  -81  -7.994  

Total -13.819  -7.906  -2.380  -1.306  -2.227  -63.805  
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