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Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur  
del mes de gener de 2016 

 
Barcelona, 2 de febrer de 2016 . Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat 
i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’Enquesta de 
Població Activa publicada per l’Institut Nacional d’Estadística: 

• PIMEC valora positivament la tendència que se segueix observant en el 
nombre de persones inscrites als registres d’atur, el qual disminueix a tots els 
sectors i demarcacions catalanes en termes interanu als , en percentatges 
més alts que al conjunt de l’Estat (-11,1% enfront de -8,3%). La reducció dels 
inscrits ve acompanyada d’increments en les afiliacions (3,5% a Catalunya)- 

• Complementàriament a les dades d’atur registrat, l’enquesta de població activa 
(EPA) de tancament d’any mostra que aquesta reducció no ha estat homogènia 
a tots els col·lectius: els aturats disminueixen més entre els joves i els homes, i 
menys els majors de 45 anys (malgrat l’experiència que poden tenir) i entre les 
dones. 

• Destaca la notable reducció interanual al sector de la construcció (-19,7%)  i 
de la indústria (-15,4%) , en percentatges molt semblants a totes les 
demarcacions catalanes. 

• La patronal lamenta l’endarreriment en la formació del govern de l’Estat, que és 
qui té a les seves mans l’instrumental per a aplicar polítiques laborals, i demana 
al nou govern de la Generalitat que prioritzi les polítiques actives  amb 
l’objecte de consolidar la millora l’ocupació. 

 
 

Afiliació total a la 
Seguretat Social Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

 Nombre d’afiliats 3.038.263 2.319.096 277.694 169.844 271.629 17.104.357 
 Variació interanual 

(%) 
3,5% 3,6% 3,5% 2,6% 3,3% 3,2% 

 Variació interanual 
(nombre) 

103.004 80.551 9.479 4.352 8.622 529.045 
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Nombre d'aturats Catalunya Barcelona  Girona Lleida Tarragona Espanya 

 Agricultura 13.358 4.507 1.877 3.607 3.367 197.934 

 Indústria 66.163 51.828 5.255 2.563 6.517 393.105 

 Construcció 54.469 38.645 5.934 2.776 7.114 448.470 

 Serveis 353.260 261.545 33.996 16.192 41.527 2.772.921 

 Sense ocupació  30.830 22.627 2.977 1.419 3.807 338.325 

 Total 518.080  379.152 50.039 26.557 62.332 4.150.755 

        
Variació interanual (%) Catalunya Barcelona  Girona Lleida Tarragona Espanya 

 Agricultura -12,6% -11,2% -15,7% -13,6% -11,4% -13,3% 

 Indústria -15,4% -15,5% -15,1% -15,7% -14,9% -13,2% 

 Construcció -19,7% -19,4% -19,6% -16,4% -22,4% -16,2% 

 Serveis -9,0% -9,2% -7,6% -8,1% -8,7% -5,6% 

 Sense ocupació  -7,8% -8,1% -10,6% -6,7% -4,1% -8,8% 

 Total -11,1%  -11,2% -10,5% -10,5% -11,0% -8,3% 

        
Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona  Girona Lleida Tarragona Espanya 

 Agricultura -2,0% -2,9% -9,2% -2,1% 4,1% 2,0% 

 Indústria -0,5% -0,6% 0,5% -1,2% -0,2% -0,1% 

 Construcció -1,5% -1,4% -0,7% -0,3% -3,0% -1,1% 

 Serveis 1,1% 0,9% 1,8% 1,8% 1,5% 2,5% 

 Sense ocupació -0,3% -0,8% 2,2% 0,1% 0,8% -2,4% 

 Total 0,5%  0,3% 0,9% 0,7% 0,9% 1,4% 

        
Variació interanual 
(nombre) Catalunya Barcelona  Girona Lleida Tarragona Espanya 

 Agricultura -1.918  -567  -349  -569  -433  -30.450  

 Indústria -12.039  -9.480  -936  -478  -1.145  -59.539  

 Construcció -13.329  -9.291  -1.443  -545  -2.050  -86.787  

 Serveis -34.786  -26.628  -2.784  -1.436  -3.938  -165.706  

 Sense ocupació  -2.617  -1.999  -352  -102  -164  -32.454  

 Total -64.689  -47.965  -5.864  -3.130  -7.730  -374.936  
 

 

 


