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Valoració de les dades de l’atur 

Ginesta: “Malgrat que recuperem indicadors del mercat de 

treball que reflecteixen que hem superat la pandèmia 

quantitativament, això no es reflecteix qualitativament” 

El secretari general de PIMEC alerta que recuperem afiliació, però posa de manifest que 
s’han perdut 90.000 codis de cotització de la Seguretat Social respecte l’agost del 2019 
i que, d’aquests, 86.000 pertanyen a pimes.  

També destaca un canvi de tendència respecte del conjunt de l’Estat: “La de Catalunya 
ha estat una recuperació més lenta, però ara l’hem accelerada”. 

Barcelona, 4 d’octubre 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 setembre de 2021: “El setembre registra 378.470 persones 
aturades; 12.658 aturats menys respecte a l’agost (-3,24%). A poc a poc ens apropem 
a la situació precrisi, però només quantitativament”. En aquest sentit, veu necessari que 
l’atur es redueixi a tots els sectors, ja que “qualitativament estem lluny dels nivells 
prepandèmia perquè s’han perdut 90.000 codis de cotització a la Seguretat Social 
respecte l’agost de 2019, 86.000 dels quals pertanyen a pimes”. Així mateix, ha 
explicat que 10.728 persones que han trobat feina al setembre pertanyen al sector 
serveis de Barcelona, xifra que suposa un 85% de la reducció i -d’aquesta dada- 
pràcticament el 60% provenen del comerç, el lleure, els serveis socials i l’educació. 
“Aquesta alta concentració de la reducció en aquest àmbit expressa que no ha estat 
distribuïda en sectors arrossegadors del mercat de treball”, ha afegit.  
 
Josep Ginesta ha constatat un canvi de tendència respecte del conjunt de l’Estat, ja que 
“la recuperació de Catalunya ha estat més lenta, però ara s’ha accelerat”, amb una 
evolució intermensual de -3,24% envers el -2,28% al conjunt d’Espanya i en termes 
anuals un -20,86% a Catalunya envers el -13,73% a la resta de l’Estat. A més, ha 
explicat que “hi ha 5.847 aturats més que el setembre de 2019, sense comptar les 
persones en situació d’ERTO”, amb 47.949 persones afectades per aquests 
expedients i 1.337 empreses menys afectades en comparació amb el mes anterior, i per 
això parlaríem d’unes 14.916 empreses afectades el dia d’avui. “A Catalunya hi ha 
hagut 3.478.567 afiliacions de mitjana amb 12.650 persones més afiliades en 
comparació amb el mes anterior, i 18.639 persones més en comparació amb setembre 
de 2019”, ha explicat abans de dir que s’han formalitzat 279.414 contractes laborals, 
45.945 dels quals són indefinits (16,4%) i 233.469 temporals (83,6%).  

Per part seva, la directora de l'Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha parlat del perfil 
de les persones aturades: "Per gènere, hi ha 161.099 homes i 217.371 dones en 
situació d'atur, amb una reducció intermensual de -3,72% en el cas de les dones, 
respecte a -2,57% en els homes, comportament contrari pel que fa a 
l'evolució interanual, on la recuperació de l'atur femení és menor que la del masculí,         
-18,18% i -24,2%, respectivament". Sobre l'atur juvenil, ha destacat que hi ha 21.192 
persones en situació d'atur menors de 25 anys, 1.153 persones més que a l'agost 
(+5,8%), "dada que podria explicar-se perquè al setembre acostumen a incorporar-se al 
mercat de treball les persones joves que han finalitzat els seus estudis".  

 

 

 



 

 

 

Destaca així mateix que les dades mostren una millor evolució en termes interanuals 
que en el general de la població. En relació a la permanència, ha lamentat que 332.805 
persones en situació d'atur de l'agost encara ho són al setembre (el 85,1% es 
manté aturat) i que l'atur de llarga durada afecta el 59,77% de les persones en 
situació d'atur, incrementant-se la taxa de permanència fins al 90,3% en el cas de 
les persones majors de 45 anys, xifra que suposa 18 punts més que en les persones 
joves. Finalment, ha apuntat que, en relació amb l'any anterior, l'atur es redueix en 
99.731 persones (-20,9%), sent el cinquè mes en què l'atur es redueix en relació a l'any 
anterior i ha desitjat "que a través de les polítiques d'ocupació s'ajusti l'oferta formativa 
a les demandes del mercat de treball i les necessitats empresarials". 

 
Dades de l’atur registrat el setembre de 2021: Territoris i sectors 
 

 Per sectors   Variació Intermensual Variació Anual 

Sector Atur Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

Agricultura 7.926 300 3,93% -2.085 -20,8% 

Indústria 40.933 -1.154 -2,74% -8.495 -17,2% 

Construcció 29.857 -1515 -4,83% -6.601 -18,1% 

Serveis 276.729 -10.323 -3,60% -74.476 -21,2% 

S. ocup. anterior 23.025 34 0,15% -8.074 -26,0% 

 

 Per territoris   Variació Intermensual Variació Anual 

Província Atur Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

Barcelona 276.360 -12.448 -4,31% -74.237 -21,17% 

Girona 35.469 -207 -0,58% -9.787 -21,63% 

Lleida 20.209 216 1,08% -4.144 -17,02% 

Tarragona 46.432 -219 -0,47% -11.563 -19,94% 

 

 

 
 

  

 

 

 
 
 


