
                                                                                             Nota de premsa 

PIMEC creu que cal llegir les dades positives de l’evolució de l’atur 

amb optimisme responsable perquè l’activitat i el treball no milloren, 

sinó que ens recuperem dels estralls produïts per la Covid-19 

La patronal avisa que la consolidació de la recuperació dependrà de les decisions que 

es prenguin i de si s’aprofiten les oportunitats per fer les reformes estructurals que calen 

amb la reforma laboral, la llei d’ocupació, i amb el sentit de les inversions que es facin 

en el Pacte Nacional per la Indústria, o el desplegament dels fons europeus, entre altres 

Barcelona, 2 de desembre de 2021. En una roda de premsa telemàtica, el secretari 

general de PIMEC, Josep Ginesta, ha fet una valoració de les dades de l’atur 

corresponents al mes de novembre del 2021: “Cal llegir les dades positives de l’evolució 

de l’atur amb un optimisme responsable, ja que l’activitat empresarial i el treball no 

han millorat, sinó que es recuperen dels estralls produïts per la Covid-19”. En 

aquest sentit, ha explicat que la consolidació de la recuperació dependrà en gran mesura  

de les decisions que es prenguin i de si s’aprofiten les oportunitats per fer les 

reformes estructurals que calen amb la reforma laboral, la llei d’ocupació, i també, 

en el sentit de les inversions que es destinin en el Pacte Nacional per la Indústria, 

o el desplegament accelerat dels fons europeus, entre altres”, per millorar els 

problemes del model productiu,  del mercat de treball i de les polítiques d’ocupació.  

A més, Ginesta ha recordat que els indicadors de l’OCDE baixen el PIB espanyol al 

4,5% i que segueixen d’altres problemàtiques com el creixement de l’IPC per l’increment 

del cost de l’energia. Així mateix, ha destacat que cal “accelerar el desplegament dels 

fons europeus tal i com proposa l’OCDE perquè l’alentiment està llastrant les 

expectatives de creixement, però també cal prendre decisions que ens projectin cap 

a la competitivitat perquè decisions com la de destinar més recursos a un Pla Pilot de la 

Renda Bàsica Universal, on es preveuen destinar 112 milions d’euros, que al Pacte 

Nacional per a la Indústria, on s’ha anunciat que es destinaran tan sols 76 milions 

després de l’increment de 20 milions per l’acord de pressupostos a Catalunya, no seria 

la millor forma de projectar-nos cap a la competitivitat”. 

Per part seva, la directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha parlat de les 
dades de l’atur per gènere, confirmant que es manté un millor comportament en el cas 
dels homes que en el de les dones: “El registre és de 157.875 homes en situació 
d’atur, 4.083 menys que a l’octubre (-2,52%) i -59.371 menys que fa un any (-27,3%), 
mentre que hi ha 211.947 dones sense feina, 4.055 menys que a l’octubre (-1,88%) i 
55.555 menys que fa un any (-20,8%)”. Sobre l’atur al col·lectiu jove de menys de 25 
anys, ha destacat que hi ha 20.347 persones aturades, 1.980 persones menys que a 
l’octubre (-8,9%) i -17.685 persones menys que fa un any (-46,5%), dades que indiquen 
una millor evolució en els joves que el conjunt de la població.  
 
D’altra banda, sobre la permanència de l’atur ha dit que els 327.174 aturats de l’agost 
encara ho són al novembre i per tant, un 86,6% es manté aturat, i ha posat de manifest 
que s’han produït 42.648 entrades i 50.786 sortides i que, d’aquestes, “29.898 han estat 
per col·locació” i ha afegit que la taxa de sortida per col·locació aquest novembre se 
situa en el 7,9%. “L’atur de llarga durada afecta el 55,26% de persones aturades (-
1,66%), dada preocupant tot i que es manté la tendència a baixa”, ha comentat 
després de lamentar que la taxa de permanència en l’atur s’incrementa conforme 
l’edat, situant-se en el 91,2% en el cas de les persones majors de 45 anys.  
 
 
 



 
 
 
Seguidament, ha puntualitzat que la taxa de sortida de l’atur per col·locació és més 
del doble en les persones amb un nivell d’estudis superiors respecte a les 
persones amb estudis primaris: “Insistim en la necessitat d’impulsar les polítiques 
actives per l’ocupació en el curt termini que millorin la qualificació de les persones 
i les competències que necessita el mercat de treball”. 
 
D’altra banda, sobre la permanència de l’atur ha dit que els 327.174 aturats de l’agost 
encara ho són al novembre i per tant, un 86,6% es manté aturat. Finalment, ha posat de 
manifest que s’han produït 42.648 entrades i 50.786 sortides i que, d’aquestes, “29.898 
han estat per col·locació” i ha afegit que la taxa de sortida per col·locació aquest 
novembre se situa en el 7,9%. “L’atur de llarga durada  afecta el 55,26% de persones 
aturades (-1,66%) i es manté la tendència a baixa”, ha comentat després de lamentar 
que la taxa de permanència en l’atur s’incrementa conforme l’edat, situant-se en 
el 91,2% en el cas de les persones majors de 45 anys. “Insistim en la necessitat de 
polítiques actives que millorin la qualificació de les persones i les competències 
que necessita el mercat de treball”, ha conclòs. 
 
 
Dades de l’atur registrat per sectors i territoris 
 

                    Per sectors   Variació Intermensual Variació Anual 

Sector Atur Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

Agricultura 8.536 -169 -1,94% -2.431 -22,2% 

Indústria 39.716 -954 -2,35% -9.458 -19,2% 

Construcció 28.626 -615 -2,10% -8.018 -21,9% 

Serveis 270.359 -5.566 -2,02% -86.478 -24,2% 

S. ocup. anterior 22.585 -834 -3,56% -8.541 -27,4% 

 

 

 Per territoris Variació Intermensual Variació Anual 

Atur Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

266.348 -7.518 -2,75% -84.482 -24,08% 

35.980 -194 -0,54% -12.701 -26,09% 

20.491 -438 -2,09% -5.514 -21,20% 

47.003 12 0,03% -12.229 -20,65% 

 


