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Valoració de les dades de l’atur 

Ginesta: “Preocupa 

la transformació progressiva de l’atur covid a 

un d’estructural pels efectes de l’allargament de les 

restriccions i el lent ritme de vacunació” 

El secretari general de PIMEC veu preocupant que a Catalunya l’increment interanual 

de l’atur sigui el triple respecte al conjunt de l’estat. 

Barcelona, 5 de maig 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 d’abril de 2021: “Les dades de l’atur són pitjors que el mateix més de l’any 
passat, quan es va paralitzar l’activitat econòmica, i això constata una preocupant 
transformació progressiva de l’atur covid a un d’estructural”. En aquest sentit, ha 
explicat que “això és degut a l’allargament de les restriccions, sense més i millors 
mesures de flexibilització en el mercat de treball, i al lent ritme de vacunació”. “Cal 
ampliar els canals i impulsar mecanismes de col·laboració públic-privada, com fan 
països del nostre entorn”, ha afegit abans de dir sobre l’administració dels tests 
d’antígens a través de les farmàcies que “es podria haver fet abans i a través d’un Decret 
Llei com els que es fan setmanalment pel control de la pandèmia”.   
 
Abans de fer una anàlisi profunda de les dades, Ginesta ha fet una valoració del Pla de 
Recuperació presentat a la UE pel Govern espanyol, tot trobant a faltar reformes 
estructurals urgents per enfortir el teixit productiu, com la penalització de la morositat, 
“una mesura que no costa diners a les arques públiques i que injectaria milers 
d’euros a les pimes”. Sobre el mercat de treball, veu necessària una reforma laboral 
en el seu conjunt amb un sistema de flexibilització de la reducció temporal de 
contractes i amb polítiques actives i passives d’ocupació ambicioses, ja que 
“d’elles dependran les pròximes dades de l’atur”.  
 
Per part seva, la directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha alertat que 
l’atur està tenint una major afectació respecte al col·lectiu femení i ha destacat 
l’increment d’un 10% de l’atur en les persones joves,  respecte fa un any. D’altra banda, 
ha constatat que la durada mitjana de l’atur va en augment, situant-se el mes d’abril en 
10,4 mesos, evidenciant la dificultat en la capacitat de reinserció en el mercat de treball, 
que també es constata en l’increment de l’atur de llarga durada, situant-se en un 54,11% 
de les persones en situació d’atur, tot augmentant pràcticament 3 punts respecte del 
mes de març. Per això, considera necessari “que les polítiques actives d’ocupació 
segmentin amb incentius a la contractació, tenint en compte els col·lectius més 
afectats,”.  
 
Dades de l’atur registrat l’abril de 2021 
 
Josep Ginesta ha posat de manifest “el preocupant increment de l’atur interanual de 
Catalunya, respecte al conjunt de l’Estat, el qual és el triple”, i ha indicat que a 
Catalunya hi ha un total de 497.185  persones aturades, xifra que suposa 8.715 aturats 
menys respecte al març (-1,7%). En relació amb el mateix període de l’any anterior, 
l’atur creix en 29.3785 persones(+6,3%), amb una evolució interanual de 14 mesos de 
creixement. A Espanya, l’atur es redueix en 39.012 persones (-0,99%) i se situa en 
3.910.628 aturats, 79.425 més que fa un any (+2,07%). 
 



 

 

Per sexes, al febrer ha registrat 222.943 homes aturats, 5.059 menys que al febrer        

(-2,22%) i 10.416 més que fa un any (+4,9%), i 274.242 dones aturades, 3.656 menys 

que al febrer (-1,32%) i 18.959 més que fa un any (+7,4%). Per edat, hi ha 38.970 

persones aturades menors de 25 anys, 1.288 persones menys que al març (-3,2%) i 

3.547 persones més que fa un any (+10,0%). Per sectors, l’agricultura ha registrat 

11.421 aturats; la indústria 49.689; la construcció 37.584; i els serveis 363.855 

persones aturades. Per territoris, Barcelona compta aquest febrer amb 360.969 

aturats, Girona amb 48.648, Lleida amb 27.074 i Tarragona amb un total de 60.494 

persones sense feina.  

El secretari general de PIMEC ha indicat que s’han registrat 3.398.064 afiliacions a la 

Seguretat Social, 21.929 més que al març (+0,65%) i 88.118 menys que fa un any          

(-2,66%). D’altra banda, ha afegit que al febrer hi havia 136.559 persones afectades 

per ERTO a final del mes i que “respecte al mes de març s’han reduït en 21.314”. 

Finalment, ha explicat que s’han formalitzat 197.798 contractes laborals, dels quals 

31.670 són indefinits (16%) i 166.128 temporals (84%), tot destacant que la 

contractació disminueix un 0,51%, amb una reducció dels contractes indefinits 4.989 

(-13,1%), i un augment dels temporals (+2,4%), amb 3.968 més. En comparació amb 

l’any anterior, la contractació augmenta un 108,5% amb 102.943 contractes més. 

 

 

 


