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

 

 

Barcelona, 3 de setembre 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 d’agost tanca amb 371.418 persones inscrites als registres de l’atur a 
Catalunya i 3.065.804 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any 
anterior de -9.300 i -116.264 persones, respectivament. 

• La patronal constata que en termes interanuals, aquest mes de l’any, l’atur 
continua alentint la tendència de reducció dels mesos anteriors tant a Catalunya 
(variació interanual del -2,4% davant del -2,8% del mes anterior) com a Espanya   
(-3,7% davant del -3,9% del mes anterior). A partir d’aquestes dades, l’entitat 
destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes 
interanuals, continua sent elevada a l’agricultura (-10,7%), a la construcció    
(-7,1%) i a la indústria (-4,1%) i menys als serveis (-1,5%). Per demarcacions, 
l’atur es redueix en totes elles i destaca la de Lleida (-3,8%). 

• En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur augmenta en 12.588 persones         
(+3,5%). A Espanya l’atur també augmenta, en 54.371 persones (+1,8%). A 
Catalunya, aquest augment del nombre de persones inscrites als registres dels 
serveis d’ocupació es produeix, sobretot, als serveis i, en menor mesura, a la 
construcció i a la indústria. En canvi, a l’agricultura i als sense ocupació anterior es 
redueix. Per demarcacions, l’atur augmenta en totes elles. 

• Aquesta dinàmica d’alentiment en la disminució del nombre de persones 
desocupades en termes interanuals se superposa amb el manteniment del ritme 
d’increment de l’afiliació a Catalunya (2,4%) i a Espanya (2,5%). En relació al 
mes anterior, l’afiliació cau d’un -1,85% a Catalunya i d’un -1,09% a Espanya 
situant el nombre d’afiliats en 3.455.446 i 19.320.227, respectivament. 
 

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma negativa l’evolució de l’atur en 
relació al mes anterior, doncs representa l’increment d’aturats més elevat dels 
últims anys en un mes d’agost i, d’altra banda, de forma positiva la reducció en 
termes interanuals, tot i el seu alentiment, així com, l’augment de l’afiliació en 
relació a un any enrere. 
 
En aquest escenari, PIMEC considera que la inseguretat que genera el fet de no tenir 
govern no ajuda a millorar la situació en relació a l’evolució de l’atur.  
 
 

Afiliació total a la Seguretat 
Social 

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Nombre d’afiliats 3.455.446 2.574.702 352.580 202.539 325.626 19.320.227 

Variació interanual (%) 2,4% 2,4% 2,3% 2,8% 2,0% 1,5% 

Variació interanual (nombre) 80.045 60.072 7.972 5.463 6.540 277.417 
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Nombre d'aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 6.859 2.331 828 1.681 2.019 142.844 

Indústria 42.196 33.005 3.430 1.628 4.133 265.891 

Construcció 31.382 22.132 3.673 1.509 4.068 261.566 

Serveis 266.530 203.675 22.162 11.645 29.048 2.136.283 

Sense ocupació  24.451 18.364 2.013 1.302 2.772 259.220 

Total 371.418 279.507 32.106 17.765 42.040 3.065.804 

       

Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -10,7% -6,6% -14,5% -13,2% -11,6% -3,9% 

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

Construcció -7,1% -6,7% -8,7% -0,6% -10,0% -6,2% 

Serveis -1,5% -1,7% -1,0% -2,6% -0,3% -2,7% 

Sense ocupació  -0,9% 0,3% -3,9% -1,6% -5,9% -7,0% 

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

       

Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -826  -165  -140  -255  -266  -5.825  

Indústria -1.786  -1.298  -112  -108  -268  -15.314  

Construcció -2.402  -1.593  -348  -9  -452  -17.392  

Serveis -4.065  -3.447  -235  -309  -74  -58.366  

Sense ocupació  -221  57  -82  -21  -175  -19.367  

Total -9.300  -6.446  -917  -702  -1.235  -116.264  

       

Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -4,0% -3,6% -10,6% -2,1% -3,3% -4,5% 

Indústria 3,6% 3,8% 3,2% 0,7% 3,1% 3,0% 

Construcció 5,1% 4,5% 10,1% 4,3% 4,5% 4,5% 

Serveis 4,4% 4,3% 5,5% 5,1% 4,3% 2,2% 

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

Total 3,5% 3,5% 4,6% 2,9% 3,1% 1,8% 

       

Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -289  -87  -98  -36  -68  -6.655  

Indústria 1.459  1.218  106  11  124  7.756  

Construcció 1.520  945  336  62  177  11.365  

Serveis 11.302  8.389  1.155  565  1.193  45.707  

Sense ocupació  -1.404  -1.050  -96  -97  -161  -3.802  

Total 12.588  9.415  1.403  505  1.265  54.371  
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