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Valoració de les dades d’atur del mes de setembre 

Josep Ginesta: “Calen mesures urgents perquè els 
indicadors que constaten l’alentiment de l’economia 

s’estan traslladant al mercat de treball”  
El secretari general de PIMEC denuncia que davant del context actual no ens 
podem permetre entrebancs que vagin en contra de resoldre els problemes del 
nostre mercat de treball, com per exemple, la mala planificació en l’inici de curs 
de la formació professional  

Barcelona, 4 d’octubre del 2022. El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, ha 
reclamat avui “mesures urgents perquè els indicadors que constaten l’alentiment de 
l’economia s’estan traslladant  al mercat de treball”, tot constatant que “això no ens   
podem permetre i hem de revertir aquesta situació i els problemes estructurals que 
arrosseguem”.  

Ginesta ha fet aquestes declaracions durant la roda de premsa de valoració de les dades 
de l’atur del mes de setembre de 2022, en la qual ha denunciat que “les empreses 
podrien cobrir nous llocs de treball i no ho poden fer pel desajust entre l’oferta i 
la demanda”. En aquest sentit, ha lamentat que davant d’aquest context, no és 
admissible “el dèficit de formació professional i la mala planificació de les places d’FP 
d’aquest curs”.  

El secretari general també ha constatat que “els sectors que acostumen a ser més 
dinàmics els mesos de setembre, no han estat capaços d’engolir l’increment de 
l’atur registrat dels sectors més estacionals vinculats a la temporada d’estiu com 
comerç, allotjament, hostaleria i manteniments”. Aquestes quatre divisions han 
incrementat, com passa cada any, i això demostra que “no ens estem 
desestacionalitzant, però preocupa que no es compensi amb la reducció de l’atur a altres 
sectors”.  

Seguidament, ha fet una anàlisi profunda de les dades: L’atur a Catalunya s’ha situat 
en 354.318 persones registrades, 3.373 persones més respecte al mes anterior 
(+0,96%), gairebé el doble de l’atur del conjunt de l’Estat i en sentit contrari a la 
reducció que ha tingut País Basc, País Valencià o La Rioja. Aquestes dades 
trenquen per tercer 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 amb l’any anterior. “L’atur 
es redueix un 6,38%, sent aquest el dissetè 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 similar augment 
intermensual i una menor reducció interanual. A continuació, ha explicat que s’han 
formalitzat 265.006 contractes laborals, el 49,4% indefinits amb un total de 
130.845, i 134.161 contractes temporals, xifra que suposa el 50,6%. També ha 
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constatat que s’han formalitzat gairebé 43.000 contractes 
menys que al mateix mes del 2019, i 325.000 menys de gener 
a setembre respecte també el 2019. Si bé ha lloat la 
resiliència i determinació dels empresaris i empresàries que 

han gairebé equilibrat el nombre de contractes temporals i indefinits, també ha explicat 
que en la reducció de contractes hi ha pèrdua d’oportunitats perquè davant la rigidesa 
de les modalitats de contractació hi ha empreses que desestimen la decisió de 
formalitzar contractes de treball indefinits. 

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 2,52% 
respecte al mes d’agost en el cas dels homes, respecte a  una reducció del 0,17% 
en el cas de les dones, que ha equilibrat les taxes de permanència i de sortida per 
col·locació entre homes i dones.  

En el cas de les persones joves, ha indicat que augmenta intermensualment en 1.954 
persones (+10,6%), situant-se en 20.433 persones menors de 25 anys en situació 
d’atur. “L’evolució de l’atur en els joves és pitjor que en el conjunt de la població, 
trencant-se la tendència favorable en aquest col·lectiu durant el primer trimestre de 
l’any”, ha afirmat. Davant d’aquests xifres, Miró ha demanat reactivar les polítiques 
actives de foment a la contractació d’aquest col·lectiu, com s’ha fet els primers mesos 
de l’any, a través d’incentius a la contractació.  

En relació amb la permanència a l’atur, ha dit que 300.536 aturats del mes d’agost 
encara ho són al setembre, la qual cosa suposa que el 85,6% es manté aturat. Cal 
destacar que hi ha hagut 53.782 entrades i 50.409 sortides, de les quals 33.947 han 
estat per col·locació, que representa el 67,3% de les sortides i suposen 16.593 persones 
més en termes absoluts respecte a l’agost, i situant  la taxa de sortida per col·locació 
en el 9,7%. Tanmateix, l’atur de llarga durada, segueix en nivells elevats, afectant el 
41,42% de les persones aturades, en concret 146.757. “Es manté una moderada 
tendència a la baixa, però continua en nivells molt elevats i a més la durada mitjana 
de la demanda es tradueix en 8,3 mesos”.  

Finalment, ha destacat el comportament de la taxa de permanència a l’atur per nivell 
d’estudis, indicant que les persones sense estudis professionalitzadors tenen una 
diferència de 14 punts, respecte de les que sí que en tenen. El mateix succeeix amb la 
taxa de sortida per col·locació que és d’un 5% en les persones amb un nivell d’estudis 
primaris i que, en canvi, arriba al 18,9% en les persones amb estudis 
professionalitzadors. I ha assenyalat que “davant d’aquestes dades no ens podem 
permetre desatendre a milers de persones que havien sol·licitat plaça per cursar cicles 
de formació professional per problemes de planificació en el sistema d’assignació de 
places”.  

 

 


