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Valoració de les dades de l’atur 

Ginesta: “La recuperació conjuntural de l’ocupació encara està 

lluny de la situació prèvia a la pandèmia; hem de treballar més 

intensament per preservar teixit productiu” 

El secretari general de PIMEC ha fet també una valoració de l’acord en matèria de 
pensions tot destacant l’anomalia en l’espai del diàleg social a l’estat espanyol, on les 
pimes no son presents: “La dimensió empresarial no està contemplada al contingut de 
l’acord perquè, novament, paguen els neulers els que no provoquen el dèficit del 
sistema”. 
 
Barcelona, 2 de juliol 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 juny de 2021: “La recuperació conjuntural de l’ocupació encara està lluny 
de la situació prèvia a la pandèmia; hem de treballar més intensament per 
preservar teixit productiu”. En aquest sentit, ha explicat que “cal recordar que en les 
dades d’atur no hi ha incloses les persones afectades per ERTO”, i ha recalcat que tenim 
un mes de juny amb recuperació de llocs de treball i reducció d’atur, però que és parcial 
i conjuntural per l’inici de la campanya d’estiu, i també, perquè queda lluny de les dades 
d’ocupació i contractació que teníem per exemple el juny del 2019. 
   
Després de fer una anàlisi profunda de les dades, Ginesta ha fet una valoració de l’acord 
en matèria de pensions tot destacant l’anomalia a l’espai del diàleg social a l’estat, fet 
que no es produeix a Catalunya i a Europa, on les pimes sí que estan representades. 
Així mateix, ha lamentat que la dimensió de les empreses no ha estat considerada 
a aquest l’acord i ha demanat responsabilitat política per les decisions no preses 
al llarg de molts anys. “El sistema de pensions es finança dels recursos que son les 
cotitzacions dels treballadors i les empreses, i per això, el Pacte de Toledo obligava a 
fer una separació de fons que garantís que les prestacions i complements no 
contributius, no fossin sufragats amb aportacions d’empreses i treballadors”, ha afegit. 
 
D’altra banda, ha dit que l’incompliment d’aquest mandat ha comportat un menyscapte 
de recursos de 475.000 milions d’euros que, sumat als 105.000 milions d’euros de 
despeses impròpies que l’Informe del Tribunal de Cuentas imputa a la gestió del 
sistema, situa en 580.000 milions la xifra que hauria d’estar a disposició del 
sistema de Seguretat Social. “Aquesta xifra, per descomptat, alleugeriria les urgències 
del sistema i les pressions sobre empreses i treballadors en àmbits com la jubilació 
anticipada o l’edat legal de jubilació”, ha explicat.  Segons Ginesta, “amb aquestes dades 
és evident que les urgències del sistema de Seguretat Social i de les pensions, no són 
culpa ni d’empreses ni de treballadors, i que resulta contradictori que ara es carreguin 
els neulers en generacions i endarrerint l’edat de jubilació”. També ha destacat que qui 
utilitza els mecanismes de prejubilacions massives i fa créixer el passiu del sistema “no 
són les pimes, sinó poques empreses, i per molts treballadors, i que sovint, no estan ni 
en situacions crítiques ni de pèrdues”.   
 
Dades de l’atur registrat el juny de 2021 
 
Josep Ginesta ha indicat que a Catalunya hi ha un total de 445.862  persones aturades, 
xifra que suposa 35.955 aturats menys respecte al maig (-7,5%). En relació amb el 
mateix període de l’any anterior, l’atur es redueix en 39.157 persones(-8,1%), amb 
una evolució interanual de 14 mesos de creixement. A Espanya, l’atur es redueix en 
166.911 persones (-4,31%) i se situa en 3.614.339 aturats, 248.544 menys que fa un 
any (-6,43%). 



 
Per sexes, el juny ha registrat 194.423 homes aturats, 20.028 menys que al mes de 

maig (-9,34%) i 21.754 menys que fa un any (-10,1%), i 251.439 dones aturades, 

15.927 menys que al maig (-5,96%) i 17.403 menys que fa un any (-6,47%). Per edat, 

hi ha 29.632 persones aturades menors de 25 anys, 5.480 persones menys que al 

maig (-15,6%) i 10.340 persones menys que fa un any (-25,9%). Per sectors, 

l’agricultura ha registrat 9.224 aturats; la indústria 45.876; la construcció 34.441; i 

els serveis 324.345 persones aturades. Per territoris, Barcelona compta aquest juny 

amb 329.303 aturats, Girona amb 41.380, Lleida amb 22.598 i Tarragona amb un 

total de 52.581 persones sense feina.  

El secretari general de PIMEC ha indicat que s’han registrat 3.485.404 afiliacions a la 

Seguretat Social, 49.977 més que al maig (+1,5%) i 23.038 menys que fa un any. D’altra 

banda, ha afegit que al final de mes hi havia 9.408 persones afectades per ERTO i que 

“respecte al maig s’han reduït en 102.681”. Finalment, ha explicat que s’han formalitzat 

266.567 contractes laborals, dels quals 35.964 són indefinits (13,5%) i 230.603 

temporals (86,5%), tot destacant que la contractació augmenta un 21,43%, amb un 

augment dels contractes indefinits (+4,2%), i un augment dels temporals (+22,8%). En 

comparació amb l’any anterior, la contractació augmenta un 62,11% amb 102.129 

contractes més. 

 

Per part seva, la directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha mostrat  

preocupació respecte a l’increment en la durada mitjana de l’estada a l’atur que al 

mes de juny “es tradueix en 13 mesos, més del doble que fa un any i el valor més 

alt dels darrers 10 anys”. A més, ha explicat que l’atur de llarga durada afecta el 

63,21% de les persones aturades, s’incrementa conforme augmenta l’edat, i és 

inversament proporcional al nivell formatiu de les persones. Per això, ha destacat una 

vegada més “la importància del nivell de formació com a indicador favorable 

envers l’ocupació”. 

 


