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Valoració de les dades de l’Enquesta de Població Activa 

Josep Ginesta: “L’empitjorament de la taxa de 
l’ocupació al 2022 ens apropa a la realitat. Seria 

inexplicable que no tinguem Pressupostos a 
Catalunya”  

 

El secretari general de PIMEC urgeix als partits polítics “a fer els deures, seguir 
treballant, prendre decisions i aconseguir resultats” 

Barcelona, 26 de gener de 2023. En relació amb les dades del quart trimestre del 2022 
de l’Enquesta de Població Activa (EPA) publicades avui, el secretari general de PIMEC, 
Josep Ginesta, ha assenyalat que “l’empitjorament de la taxa d’ocupació al 2022 ens 
apropa a la realitat i, per tant, seria inexplicable que no tinguem  Pressupostos a 
Catalunya”.  

En aquest sentit i davant l’escenari d’incertesa en l’àmbit macroeconòmic, ha urgit als 
partits polítics “a fer els deures, seguir treballant, prendre decisions i aconseguir 
resultats, ja que els Pressupostos contemplen mesures de reactivació de 
l’economia com l’execució del Pacte Nacional per a la Indústria, així com 
polítiques actives d’ocupació orientades a potenciar la Formació Professional”.   

Ginesta ha fet una anàlisi profunda de les dades: Catalunya té una població activa de 
3.906.200 persones, 18.900 menys que el trimestre anterior (-0,48%) i 12.600 més que 
fa un any (+0,32%). En relació amb l’ocupació, ha dit que Catalunya té 3.519.000 
ocupats, 40.900 menys que el trimestre anterior (-1,15%) i 20.900 més que fa un any 
(+0,60%), amb una taxa d’ocupació que se situa al 54,68%. El secretari general, 
també ha posat de manifest que “Catalunya ha perdut el doble de taxa d’ocupació 
que Espanya”. En aquest sentit ha afegit que s’ha reduït la taxa d’ocupació respecte la 
de l’any 2021, quan érem en plena sisena onada de la pandèmia, indicador rellevant de 
que tanquem el 2022 amb clars símptomes de dificultats. I segons ha indicat, “en 
especial per a les Mipimes, ja que s’ha perdut 4 cops més d’ocupació en treball 
autònom que en assalariat, tant en el trimestre com respecte el 2021”.  

D’altra banda, també ha destacat que Espanya es torna a situar per sobre del 3 milions 
de persones aturades, el que significa el 28% de l’atur de la zona euro, i amb una 
taxa d’atur del 12,87% a Espanya, i del 9,9% de Catalunya, ens situem molt per sobre 
de la mitjana del 7,5%, molt lluny dels països més competitius i al nivell només de Grècia 
(11,4%) i Turquia (10,1%). L’atur a Catalunya s’ha incrementat aquest trimestre en 
22.000 persones, que significa un increment relatiu del 6%, el quàdruple del que ha 
tingut el conjunt d’Espanya. 

Sobre els assalariats, ha dit que el total és de 3.007.400 persones, 27.200 menys que 
el trimestre anterior (-0,9%) i 42.600 més que fa un any (+1,4%), i d’aquests 2.572.000 
tenen un contracte de treball indefinit (85,5%), mentre que 435.400 el tenen 
temporal (14,5%). Pel que fa a l’atur, Catalunya té 387.200 persones desocupades, 
el que suposa una taxa del 9,91% (+0,60 punts percentuals respecte al trimestre 
anterior i -0,25 punts percentuals amb relació a fa un any). 
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Per part seva, la directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha parlat de la 
taxa d’atur per gènere i ha destacat que s’aproximen la corresponent a les dones és del 
10,14% i la dels homes del 9,70%, xifres que suposen una reducció interanual de -1,39 
punts percentuals en el cas de les dones i un augment interanual de 0,84 punts 
percentuals en el cas dels homes. Sobre l’atur de llarga durada, ha indicat que 
“augmenta el nombre de persones que porten més d’un any en situació d’atur 
situant-se en 144.700 persones que fa més d’un any que estan en situació d’atur, 
representant un 37,4% dels aturats”.  

Entre altres qüestions, Miró també ha destacat la diferència percentual de 28,6 punts 
entre les persones en situació d’atur amb estudis inicials sense qualificació 
professional, respecte de les que tenen estudis professionalitzadors (FP) o 
superiors, 64,3% en els primers i el 35,7% en els segons: “Suposa un augment de les 
persones en situació d’atur que no disposen de formació professionalitzadora i, per tant, 
d’una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball, dada que mostra la 
tendència d’aquest a una major professionalització i qualificació dels llocs de treball, i 
reforça la formació com element d’ocupabilitat”  

En darrer lloc, ha posat de rellevància el preocupant increment en el nombre de llars a 
Catalunya amb tots els seus membres actius en situació d’atur, que suposa un total de 
136.300 llars, incrementant-se intermensualment en 31.100 i interanualment en 10.500. 
De la mateixa manera, ha posat de relleu la reducció de llars amb tots els membres 
actius ocupats en 12.600. “A més de l’impuls de les polítiques actives d’ocupació, s’ha 
d’enfortir el vincle amb les polítiques passives, amb eines de seguiment i avaluació de 
l’impacte de les mateixes, que permetin ser una major efectivitat en l’aterratge de les 
persones en atur al mercat de treball”.  
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