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Valoració de les dades de l’atur 

PIMEC constata que la falta de certeses sobre la recuperació 

econòmica explica les dolentes dades de l’atur registrat 

El director de l’Àrea de Treball de la patronal posa de manifest la necessitat de “traslladar 

urgentment a l’activitat econòmica la millora  dels indicadors sanitaris i les expectatives 

sobre la vacunació, per donar pas a la reobertura de les activitats empresarials limitades 

o suspeses”. 

Demana que es configuri quan abans un Govern de la Generalitat de Catalunya i 

reclama al futur Executiu que prioritzi la posada en marxa d’ajuts urgents a les pimes i 

els autònoms.  

Barcelona, 2 de març de 2021. PIMEC ha constatat avui que la falta de certeses 
sobre la recuperació econòmica explica les dolentes dades de l’atur registrat. En 
una roda de premsa telemàtica, el director de l’Àrea de Treball de PIMEC, Josep 
Ginesta, ha fet una valoració de les dades de l’atur corresponents al mes de febrer de 
2021, tot posant de manifest la necessitat de “traslladar urgentment a l’activitat 
econòmica la millora  dels indicadors sanitaris i les expectatives sobre la 
vacunació, per donar pas a la reobertura de les activitats empresarials limitades o 
suspeses”. Així mateix, ha posat de manifest que “PIMEC vol que els ajuts promesos 
arribin a les empreses amb la màxima celeritat i que es materialitzin noves mesures 
urgents de suport al teixit productiu”, tot lamentant que molts dels ajuts promesos 
després de Nadal encara no han arribat a les empreses.  
 
Abans de fer una anàlisi profund de les dades, ha demanat a les formacions polítiques 
que configurin quan abans un Govern de la Generalitat de Catalunya que orienti la 
recuperació i “que prioritzi la posada en marxa d’ajuts urgents a les pimes i els 
autònoms dels sectors més afectats per les restriccions i pels efectes de la Covid-
19”. D’altra banda, ha lamentat que el Govern d’Espanya encara no hagi aclarit els 
recursos distribuïts a través de la conferència sectorial, ja que aquests han de permetre 
planificar mesures de suport al mercat de treball.  

 
Dades de l’atur registrat el febrer de 2021 
 
Josep Ginesta ha indicat que a Catalunya hi ha un total de 512.290  persones aturades, 
xifra que suposa 4.209 aturats més respecte al gener (+0,8%). En relació amb el 
mateix període de l’any anterior, l’atur creix en 117.076 persones (+29,6%), amb 
una evolució interanual de 12 mesos de creixement. A Espanya, l’atur augmenta en 
44.436 persones (+1,12%) i se situa en 4.008.789 aturats, 762.742 més que fa un any 
(+23,50%). 
 
Per sexes, al febrer ha registrat 231.199  homes aturats, 1.733 més que al gener 
(+0,76%) i 59.220 més que fa un any (+34,4%), i 281.091 dones aturades, 2.476 més 
que al gener (+0,89%) i 57.856 més que fa un any (+25,9%). Per edat, hi ha 41.879 
persones aturades menors de 25 anys, 750 persones més que al gener (+1,8%) i 
12.602 persones més que fa un any (+43%). Per sectors, l’agricultura ha registrat 
11.358 aturats; la indústria 51.268; la construcció 38.389; i els serveis 377.889 
persones aturades. Per territoris, Barcelona compta aquest gener amb 370.768 
aturats, Girona amb 51.025, Lleida amb 27.605 i Tarragona amb un total de 62.892 
persones sense feina.  



 
 

 

 

El director de l’Àrea de Treball de PIMEC ha indicat que s’han registrat 12.348 

afiliacions a la Seguretat Social més que al gener (+0,37%) i 81.563 menys que fa 

un any (-2,37%), amb 12 mesos consecutius de reducció interanual de l’afiliació. D’altra 

banda, ha afegit que al febrer hi havia 190.902  persones afectades per ERTO a final 

del mes i que “respecte al mes de gener s’han incrementat en 19.763”. Finalment, ha 

explicat que s’han formalitzat 172.127 contractes laborals, dels quals 27.132 són 

indefinits (15,8%) i 144.995 temporals (84,2%), tot destacant que la contractació cau 

un 4,79%, amb un augment dels contractes indefinits 904 (3,5%) i una caiguda dels 

temporals del 6,2% (9.572 menys). En comparació amb l’any anterior, la contractació 

disminueix un 27,5% amb 65.241 contractes menys. 

 


