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Valoració de les dades de l’atur: febrer 2022 

PIMEC demana recuperar el mercat de treball amb una aposta 

decidida per la competitivitat, millorant la dimensió 

empresarial, l’FP i amb un Pacte per la Productivitat  

El secretari general assenyala que “hem tingut molta sort del MWC, però no ha estat 

suficient, perquè tenim un mes de febrer amb una reducció molt modesta de l’atur en 

comparació amb les quals tenim habitualment”. 

La patronal ha valorat positivament l’esforç d’empresaris i empresàries que han duplicat 

la contractació indefinida, però s’ha mostrat preocupada per la davallada en la 

contractació laboral, amb una reducció respecte a la del 2019 en més de 25.000 

contractes de treball. 

Barcelona, 2 de març del 2022. 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 febrer del 2022: “Quan siguem capaços d’impulsar la recuperació hem 

d’haver fet els deures, hem de fer una aposta decidida per la competitivitat, 

millorant la dimensió de les nostres empreses, la formació professionals i amb un 

Pacte per la Productivitat”.  

En relació a la dimensió empresarial, ha explicat que “a més dimensió, les pimes 

demostren millors indicadors en matèria de resiliència, beneficis i, també, 

ocupació”, tal com constaten diversos informes de l’Observatori de la PIMEC. “Caldrà 

prendre decisions valentes en relació al Pacte Nacional per a la Indústria, una 

predistribució dels recursos i inversions en infraestructures, així com d’altres 

qüestions estratègiques per fomentar el creixement i desenvolupament del teixit 

productiu a partir del principi d’equitat”, ha assegurat. D’altra banda, sobre el Pacte 

per la productivitat, ha reclamat els consensos i esforços als espais de concertació 

indicats, i ha defensat que de la mateixa manera que es guanyen drets en l’àmbit 

laboral, cal avançar en matèria de productivitat, ja que ara per ara estem a la cua 

d’Europa. 

Ginesta ha valorat molt positivament l’ingent esforç dels empresaris i empresàries que 

han duplicat la contractació indefinida respecte la que es tenia habitualment. S’han 

formalitzat 217.317 contractes laborals, dels quals 62.402 són indefinits (28,7%) i 

154.915 temporals (71,3%). Tot i això, ha insistit en la preocupació de la patronal 

perquè hem reduït en un 10% el volum de contractació, amb més de 25.000 contractes 

menys que els formalitzats al 2019, fet que cal contextualitzar amb el desplegament de 

la reforma laboral. També ha explicat l’increment dels contractes fixes discontinus, que 

s’han triplicat respecte els fets fa un any, passant de 2.166 a 8.986, i que estan assumint 

en part la reducció de la contractació temporal, però no que no ha estat suficient per 

mantenir les taxes de contractes laborals anteriors. 

A continuació, ha fet una anàlisi profunda de les dades, tot destacant que a Catalunya 
hi ha 371.660 persones aturades, 142 persones menys respecte a l’octubre (-0,04%) i 
“es tracta del desè mes en què l’atur es redueix en relació a l’any anterior”, i amb 26.056 
persones menys que al febrer del 2020. En comparació amb el conjunt d’Espanya ha 
indicat una dinàmica similar: “L’evolució intermensual puja un 0,04% a Catalunya 
envers la baixada de 0,36 punts a la resta de l’Estat, mentre que interanualment a 
Catalunya baixa un 27,45% i un 22,38% a Espanya”.  
 

https://www.pimec.org/ca/institucio/observatori/estudis


Per part seva, la directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha parlat de les 
dades de l’atur per sexes: “El registre és de 160.977  homes en situació d’atur, 47 més 
que al gener (0,03%) i 70.222 menys que fa un any (-30,4%), mentre que hi ha 210.683 
dones sense feina, 189 menys que al mes de gener (-0,09%) i 70.408 menys que fa un 
any (-25%). Sobre l’atur al col·lectiu jove de menys de 25 anys, ha destacat que hi ha 
22.578 persones aturades, 1.676 més que al gener (8%) i 19.301 persones menys que 
fa un any (-46,1%).  
 
D’altra banda, sobre la permanència de l’atur ha dit que 327.527 aturats del gener 

encara ho són al febrer i, per tant, un 88,1% es manté aturat. Finalment, ha posat de 

manifest que s’han produït 44.133 entrades i 44.275 sortides i que, d’aquestes, “26.610 

han estat per col·locació” i ha afegit que la taxa de sortida per col·locació aquest febrer 

se situa en el 7,2%. “L’atur de llarga durada  afecta el 49,31% de persones aturades 

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 91,8% en el 

cas de les persones majors de 45 anys.  

Per tot això, ha lamentat que “seguim amb la situació paradoxal i anòmala de 

desajust al nostre mercat de treball, ja que tenim persones en situació d’atur i, 

també, moltes empreses que no poden fer front a la manca de persones amb 

perfils professionals especialment tècnics per cobrir llocs de treball de qualitat”. 

Finalment, ha demanat resoldre aquesta anomalia del mercat de treball amb urgència 

per consolidar l’ocupació d’aquests llocs de treball, i ha insistit en la necessitat d’ajustar 

l’oferta formativa a la demanda del mercat de treball, per canviar aquest escenari i sortir 

de les pitjors posicions a nivell europeu. 

Dades de l’atur registrat per sectors i territoris 
 

 Per sectors   Variació Intermensual Variació Anual 

Sector Atur Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

Agricultura 8.573 168 2,00% -2.785 -24,5% 

Indústria 40.946 2 0,00% -10.322 -20,1% 

Construcció 28.201 -691 -2,39% -10.188 -26,5% 

Serveis 270.653 -600 -0,22% -107.236 -28,4% 

S. ocup. anterior 23.287 979 4,39% -10.099 -30,2% 

La construcció i els serveis indiquen un bon comportament i preocupa l’increment de l’atur a 

l’automoció. 
 

 
Per territoris 

    Variació Intermensual Variació Anual 

Província Atur Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

Barcelona 267.678 178 0,07% -103.090 -27,80% 

Girona 36.103 5 0,01% -14.922 -29,24% 

Lleida 20.642 166 0,81% -6.963 -25,22% 

Tarragona 47.237 -491 -1,03% -15.655 -24,89% 

Hi ha un creixement de l’atur generalitzat i a Tarragona s’ha registrat un bon comportament, tot 

i que a nivell interanual segueix existint una distància important amb la resta de territoris 

catalans. 

 

 

 

 



 

PIMEC sobre la guerra Rússia - Ucraïna 

 

El secretari general de la patronal ha dedicat unes paraules a valorar el conflicte bèl·lic, 

el qual ha desitjat que es resolgui aviat i de manera endreçada i coordinada. 
 


