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Josep Ginesta: “L’increment de l’atur registrat a l’agost és 
inferior al d’altres anys pel fet que alguns sectors 

estacionals han contractat menys” 

El secretari general de PIMEC destaca que Espanya és l’única economia de la 
UE que no ha recuperat el PIB prepandèmia, la qual cosa explica la disminució 
de la productivitat 

Tot i que el 30% dels contractes són fixos discontinus, aquest agost s’han produït 
25.000 contractacions menys que el mateix mes de l’any 2018 

Barcelona, 2 de setembre del 2022. “Pot semblar que és un mes d’agost dins dels 
paràmetres de la normalitat i que l’increment de l’atur registrat és una xifra relativament 
positiva perquè és inferior a les xifres prepandemia, però això només s’explica 
perquè venim de tres mesos dolents”. Així ho ha dit el secretari general de PIMEC, 
Josep Ginesta, durant la roda de premsa celebrada aquest matí per valorar les dades 
de l’atur del mes d’agost, en la qual ha fet palès els efectes de la reforma laboral en la 
contractació i ha insistit en el fet que “entre ocupació estable i ocupació estacional, 
defensem l’ocupació estable; però entre l’ocupació estacional, i la no ocupació, 
evidentment, és preferible la primera perquè és una bona solució per a moltes persones 
i les col·loca en una situació de major probabilitat de poder trobar feina”.  

Tot seguit, Ginesta ha reiterat que Espanya continua liderant l’atur en l’àmbit europeu i 
ha afirmat que “és l’única economia de la Unió Europea que no ha recuperat el PIB 
prepandèmia, la qual cosa implica que està baixant la productivitat”. El secretari 
general ha fet referència a les dades que s’han conegut recentment: l’atur en la zona 
euro és del 6,6% i a la UE del 6%, mentre que a Espanya se situa en un 12,5% i a 
Catalunya en un 9,3%. Aquestes dades situen Catalunya en al tercera posició pel que 
fa a l’atur de la UE.  

El secretari general també ha constatat que “s’ha accentuat l’alentiment de l’economia 
i, per tant, la situació és més complexa per crear llocs de treball o mantenir-los”. Davant 
d’una tardor que es preveu complexa, “les empreses estan actuant amb certa cautela”, 
ha apuntat Ginesta.   

Seguidament, ha fet una anàlisi profunda de les dades: L’atur a Catalunya s’ha situat 
en 350.945 persones registrades, 9.554 persones més respecte al mes anterior 
(+2,80%). Aquestes dades trenquen per segon mes la tendència d’abans del juliol, en 
què l’atur va baixar de forma intermensual durant cinc mesos consecutius. Amb tot, amb 
les dades d’aquest mes es constata que s’ha reduït la bossa de persones aturades 
generada a partir de febrer de 2020. A continuació, ha establert una comparativa en 
relació a l’any anterior. “L’atur es redueix un 10,27%, sent aquest el setzè mes en 
què l’atur disminueix respecte a l’any anterior”. En comparació amb el conjunt de 
l’Estat ha indicat que s’ha produït un major augment intermensual i una menor reducció 
interanual. A continuació, ha explicat que s’han formalitzat 207.922 contractes 
laborals, el 40,9% indefinits amb un total de 85.086, i 122.836 contractes temporals, 
xifra que suposa el 59,1%.  
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També ha destacat que “el 30% d’aquests contractes són fixos discontinus, però 
que s’han produït 25.000 contractacions menys aquest mes d’agost que en el 
mateix mes de l’any 2018”. Així mateix, s’ha evidenciat que la contractació indefinida 
s’està estancant.   

Per part seva, la directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha parlat de les 
dades de l’atur segons la perspectiva de gènere, tot constatant un augment del 2,65% 
respecte al mes de juliol en el cas dels homes i del 2,90% en el cas de les dones. 
En el cas de les persones joves, ha indicat que hi ha 18.479 persones menors de 25 
anys en situació d’atur, 746 més que el mes anterior (4,2%). “Canvia la tendència que 
s’observava en mesos anteriors i s’evidencia que evolucionen pitjor que el conjunt de la 
població, tant en termes interanuals com en termes intermensuals”, ha afirmat.  

En relació a la permanència a l’atur, ha dit que 307.025 aturats del mes de juliol encara 
ho són a l’agost, la qual cosa suposa que el 89,9% es manté aturat. Cal destacar 
que hi ha hagut 43.920 entrades i 34.366 sortides, de les quals 17.354 han estat per 
col·locació, que representa el 50,5% de les sortides i suposen 6.827 persones menys 
en termes absoluts respecte al juliol. “La taxa de sortida per col·locació disminueix 
situant-se en el 5,5% i la durada mitjana de la demanda es tradueix en 9,7 mesos”, 
ha afirmat.  

Pel que fa a l’atur de llarga durada, ha explicat que afecta el 42,8% de les persones 
aturades, en concret 150.200. “Es manté una moderada tendència a la baixa, però 
continua en nivells molt elevats amb una taxa de permanència del 96,2%”, ha 
afirmat. A més, ha destacat que Espanya lidera l’atur de llarga durada en l’àmbit 
europeu, juntament amb Grècia, i conclou que “el projecte de Ley de Empleo és una 
oportunitat per vincular les polítiques passives i les actives, per tal d’impulsar les 
polítiques d’activació i que aquestes persones puguin inserir-se en el mercat laboral.  

 

 


