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Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de juliol de 2020 

 

PIMEC proposa prioritzar els fons europeus a invertir en innovació 
i mesures de reactivació per recuperar l’activitat econòmica 

Per consolidar la tendència de recuperació observada, PIMEC destaca que cal 
aplicar bé els fons provinents d’Europa, prioritzant els projectes fonamentats en 
la innovació i que continguin mesures de reactivació efectiva. D’altra banda, cal 
perllongar els ERTO i altres mesures financeres als sectors més afectats per la 
crisi, com ara el sector turístic, sobretot l’orientat a persones estrangeres, a qui 
els rebrots han afectat de forma molt negativa, o bé, al sector de les indústries 
culturals, a qui les mesures de distanciament han afectat de forma molt severa. 

L’afiliació augmenta a Catalunya en 34.191 persones, i l’atur es redueix en            
-15.670 persones, la qual cosa mostra una certa reactivació en certs sectors després 
de l’estat d’alarma.    

Barcelona, 4 d’agost de 2020. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat 
publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i a l’afiliació mitjana publicades pel 
Ministeri de Treball i Economia Social, PIMEC destaca: 

• El mes de juliol tanca amb 469.349 persones inscrites als registres de l’atur a 
Catalunya i 3.773.034 a Espanya, el que suposa un augment en relació a l’any 
anterior de +110.519 i +761.601 persones, respectivament. 

• Els efectes de la crisi de la Covid-19 es reflecteixen en l'augment del nombre de 
persones aturades. Així, al juliol, l’atur modera el creixement interanual i augmenta 
d'un 30,8% a Catalunya i una mica menys a Espanya (+25,3%). A partir de les 
dades sectorials, l’entitat destaca el fet que aquest augment del nombre 
d’aturats, en termes interanuals a Catalunya, és molt elevat als serveis 
(+35,8%), al primari (+28,6%) i, no tant, a la indústria (+20,6%), a la 
construcció (+19,1%) i als sense ocupació anterior (12,1%). L'atur augmenta 
en totes les demarcacions, +38,4% a Girona, +36,6% a Tarragona, +29,2% a 
Barcelona i, +35,3% a Lleida. 

• En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur es redueix en -15.670 persones        
(-3,2%), i a Espanya de forma no tan intensa, on disminueix en -89.849 
persones (-2,3%). A Catalunya, es redueix el nombre de persones inscrites als 
registres dels serveis d’ocupació als serveis (-3,9%), a la construcció (-3,0%) i a la 
indústria (-2,3%) i augmenta al primari (+2,1%) i als sense ocupació anterior 
(+1,7%). L’atur baixa a totes les demarcacions, a Girona (-6,6%), Tarragona          
(-4,5%), Lleida (-3,5%) i Barcelona (-2,6%).   

• Aquesta dinàmica de l’atur registrat es combina amb caigudes rellevants de 
l’afiliació en termes interanuals a Catalunya (-4,4%) i a Espanya (-3,8%), però 
amb petits augments en relació al mes anterior, +1,0% a Catalunya i +0,9% a 
Espanya. 
 

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

Nombre d’afiliats 3.364.450 2.526.459 332.549 197.389 308.053 18.785.554 

Variació interanual (%) -4,4% -4,0% -6,7% -2,8% -6,5% -3,8% 

Variació interanual (nombre) -156.186 -105.353 -23.906 -5.638 -21.289 -747.656 

Variació intermensual (%) 1,0% 0,0% 5,9% 2,6% 3,3% 0,9% 

Variació intermensual (nombre) 34.191 717 18.578 4.954 9.942 161.218 
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Nombre d'aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 9.191 2.823 1.260 2.406 2.702 200.595 

Indústria 49.117 37.581 4.402 2.108 5.026 310.035 

Construcció 35.567 25.048 3.906 1.687 4.926 298.241 

Serveis 346.486 261.988 30.420 14.488 39.590 2.650.385 

Sense ocupació  28.988 21.608 2.518 1.433 3.429 313.778 

Total 469.349 349.048 42.506 22.122 55.673 3.773.034 

       

Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 28,6% 16,7% 36,1% 40,1% 29,5% 34,2% 

Indústria 20,6% 18,2% 32,4% 30,4% 25,4% 20,1% 

Construcció 19,1% 18,2% 17,1% 16,6% 26,6% 19,2% 

Serveis 35,8% 34,2% 44,8% 30,8% 42,1% 26,8% 

Sense ocupació  12,1% 11,3% 19,4% 2,4% 16,9% 19,3% 

Total 30,8% 29,2% 38,4% 28,2% 36,5% 25,3% 

       

Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 2.043  405  334  689  615  51.096  

Indústria 8.380  5.794  1.078  491  1.017  51.900  

Construcció 5.705  3.861  569  240  1.035  48.040  

Serveis 91.258  66.702  9.413  3.408  11.735  559.809  

Sense ocupació  3.133  2.194  409  34  496  50.756  

Total 110.519  78.956  11.803  4.862  14.898  761.601  

       

Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 2,1% 2,2% 1,8% -2,4% 6,4% 5,9% 

Indústria -2,3% -1,8% -3,2% -4,4% -4,7% -3,0% 

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

Serveis -3,9% -3,0% -8,7% -4,2% -5,8% -3,1% 

Sense ocupació 1,7% 1,5% 2,9% 3,2% 1,4% -0,1% 

Total -3,2% -2,6% -6,6% -3,5% -4,5% -2,3% 

       

Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 187  60  22  -58  163  11.108  

Indústria -1.172  -684  -145  -96  -247  -9.444  

Construcció -1.105  -784  -69  -68  -184  -6.556  

Serveis -14.070  -8.120  -2.895  -634  -2.421  -84.563  

Sense ocupació  490  329  70  45  46  -394  

Total -15.670  -9.199  -3.017  -811  -2.643  -89.849  
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