Nota de premsa
Valoració de les dades de l’atur

PIMEC atribueix la reducció de l’atur a la tímida reactivació de
l’activitat econòmica durant la Setmana Santa
El secretari general de la patronal posa de manifest que calen “menys restriccions i més
vacunacions” i alerta de la important afectació de l’increment interanual d’atur registrat,
el qual a Catalunya és el doble que a la mitjana del conjunt de l’estat i contrasta amb el
del país Basc, que té un increment interanual de només l’1,41%.
Barcelona, 6 d’abril de 2021. PIMEC ha atribuït avui la reducció de l’atur a la tímida
reactivació de l’activitat econòmica durant la Setmana Santa. 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 març de 2021, tot posant de manifest la
necessitat de “menys restriccions i més vacunacions”.
Abans de fer una anàlisi profunda de les dades, Ginesta ha alerta de la important
afectació de l’increment interanual, el qual “a Catalunya és el doble que a la
mitjana del conjunt de l’estat i contrasta amb el del país Basc, que té un increment
interanual de només l’1,41%”.
Dades de l’atur registrat el març de 2021
Josep Ginesta ha indicat que a Catalunya hi ha un total de 505.900 persones aturades,
xifra que suposa 6.390 aturats menys respecte al febrer (-1,2%). En relació amb el
mateix període de l’any anterior, l’atur creix en 88.853 persones (+21,3%), amb una
evolució interanual de 13 mesos de creixement. A Espanya, l’atur es redueix en 59.149
persones (-1,48%) i se situa en 3.949.640 aturats, 401.328 més que fa un any
(+11,31%).
Per sexes, al febrer ha registrat 228.002 homes aturats, 3.197 menys que al febrer
(-1,38%) i 44.249 més que fa un any (+24,1%), i 277.898 dones aturades, 3.193 menys
que al febrer (-1,14%) i 44.604 més que fa un any (+19,1%). Per edat, hi ha 40.258
persones aturades menors de 25 anys, 1.621 persones menys que al febrer (-3,9%) i
8.945 persones més que fa un any (+28,6%). Per sectors, l’agricultura ha registrat
11.686 aturats; la indústria 50.757; la construcció 38.001; i els serveis 371.242
persones aturades. Per territoris, Barcelona compta aquest febrer amb 367.237
aturats, Girona amb 49.630, Lleida amb 27.453 i Tarragona amb un total de 61.580
persones sense feina.
El secretari general de PIMEC ha indicat que s’han registrat 3.376.137 afiliacions de
mitjana a la Seguretat Social, 16.898 més que al febrer (+0,5%) i 23.651 menys que
fa un any (-0,7%), però que és significativa la pèrdua de 81.813 afiliacions a darrer
dia de mes de març respecte de la que hi havia al febrer del 2020 i que es poden
considerar llocs de treball perduts. D’altra banda, ha afegit que al febrer hi havia
157.873 persones afectades per ERTO a final del mes i que “respecte al mes de febrer
s’han reduït en 33.029 (-17,3%)”.

Ginesta ha explicat que s’han formalitzat 198.819 contractes laborals, dels quals
36.659 són indefinits (18,4%) i 162.160 temporals (81,6%), tot destacant que la
contractació augmenta un 15,51%, amb un augment dels contractes indefinits 9.527
(35,1%), relativament més alt que la dels (+11,8%, amb 17.165 més). En comparació
amb l’any anterior, la contractació augmenta un 9, temporals 3% amb 16.871 contractes
més. Finalment, ha destacat el preocupant increment d’atur de llarga durada -és a dir,
de persones que porten més de dotze mesos en situació d’atur-, que se situa en el
51,27%, i per sobre de l’existent els darrers mesos.

