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

 

 

Barcelona, 3 de desembre 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 novembre tanca amb 390.182 persones inscrites als registres de l’atur 
a Catalunya i 3.198.184 a Espanya, cosa que suposa una reducció en relació a 
l’any anterior de -4.223 i -54.683 persones, respectivament. 

• La patronal constata que en termes interanuals aquest mes de l’any l’atur manté la 
tendència de reducció del mes anterior a Catalunya (variació interanual del -1,1% 
davant del -1,0% del mes anterior) i  s’alenteix a Espanya (-1,7% davant del -2,4% 
del mes anterior). A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta 
disminució del nombre d’aturats en termes interanuals a Catalunya continua 
sent elevada a l’agricultura (-7,8%), a la construcció (-5,5%), encara que no tant 
a la indústria (-1,9%) i sense reducció als serveis (0,0%). Per demarcacions, l’atur 
es redueix en totes elles i destaca la de Lleida (-4,8%). 

• En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur augmenta en 2.915 persones 
(+0,8%), increment menor que el mateix mes de l’any passat, i a Espanya en 
20.525 persones (+0,6%),  l’augment més alt des del 2016. A Catalunya aquest 
augment del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació és 
desigual en funció del sector. Així, els aturats sense ocupació anterior, els de 
l’agricultura, els de la construcció i els de la indústria es redueixen, mentre que 
augmenten els dels serveis. Per demarcacions, l’atur creix a totes elles, destacant 
els increments en els serveis a Girona i Tarragona. 

• Aquesta dinàmica de l’atur registrat se superposa amb increments de l’afiliació en 
termes interanuals a Catalunya (2,0%) i a Espanya (2,3%) i reduccions en relació 
al mes anterior, en què l’afiliació cau d’un -0,2% a Catalunya i d’un -0,3% a Espanya, 
situant el nombre d’afiliats en 3.462.928 i 19.376.878, respectivament. 
 

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma positiva la reducció de l’atur en 
termes interanuals, però vol destacar negativament l’evolució seguida al llarg 
d’enguany i, especialment, en relació al mes passat, cosa que ens indica un 
procés de canvi de cicle econòmic 
 
Davant d’aquesta dinàmica , PIMEC destaca la necessitat d’adoptar urgentment 
mesures preventives i d’alerta de política industrial que permetin encarar de forma 
positiva les transformacions que s’entreveuen en alguns sectors, com ara el de 
l’automoció. 
 
 

Afiliació total a la Seguretat 
Social 

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Nombre d’afiliats 3.462.928 2.645.402 320.064 188.347 309.115 19.376.878 

Variació interanual (%) 2,0% 2,0% 2,3% 2,1% 1,9% 2,3% 

Variació interanual (nombre) 67.644 50.767 7.242 3.956 5.680 431.254 
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Nombre d'aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 8.440 2.626 1.139 2.571 2.104 147.600 

Indústria 43.287 33.606 3.614 1.771 4.296 268.675 

Construcció 29.991 21.407 3.342 1.438 3.804 255.740 

Serveis 283.294 207.360 28.153 13.355 34.426 2.256.554 

Sense ocupació  25.170 18.889 2.129 1.279 2.873 269.615 

Total 390.182 283.888 38.377 20.414 47.503 3.198.184 

       

Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -7,8% -5,3% -10,9% -9,2% -7,3% -1,0% 

Indústria -1,9% -1,8% -1,6% -3,7% -1,8% -4,1% 

Construcció -5,5% -5,3% -3,3% -7,0% -7,8% -4,5% 

Serveis 0,0% 0,5% -0,8% -3,6% -1,2% -0,8% 

Sense ocupació  -3,5% -2,7% -4,8% -6,6% -6,5% -4,0% 

Total -1,1% -0,5% -1,6% -4,8% -2,4% -1,7% 

       

Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -713  -148  -139  -260  -166  -1.563  

Indústria -819  -617  -57  -68  -77  -11.488  

Construcció -1.734  -1.188  -114  -108  -324  -11.941  

Serveis -42  1.101  -215  -503  -425  -18.351  

Sense ocupació  -915  -516  -108  -91  -200  -11.340  

Total -4.223  -1.368  -633  -1.030  -1.192  -54.683  

       

Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -1,8% -1,7% 11,9% -4,3% -5,4% -1,1% 

Indústria -0,1% -0,1% -0,2% 1,8% -0,5% -0,2% 

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

Serveis 1,7% 0,8% 6,0% 1,2% 4,5% 1,1% 

Sense ocupació -5,4% -5,8% -2,7% -5,0% -4,4% -1,0% 

Total 0,8% 0,1% 4,3% 0,2% 2,5% 0,6% 

       

Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -158  -45  121  -115  -119  -1.715  

Indústria -45  -45  -9  31  -22  -607  

Construcció -308  -232  -71  25  -30  1.738  

Serveis 4.853  1.637  1.586  161  1.469  23.934  

Sense ocupació  -1.427  -1.170  -59  -67  -131  -2.825  

Total 2.915  145  1.568  35  1.167  20.525  
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