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Ginesta: “Seria agosarat parlar de superació de la crisi davant 
la triple tenalla a la viabilitat empresarial; restriccions covid-19 i 
noves variants, l’augment de costos d’aprovisionaments i del 

cost de l’energia” 

El secretari general de PIMEC parla de “tendència positiva cap a la recuperació, però 
amb cautela perquè l’IPC s’ha situat al 5,5% i s’han perdut ocupats per compte propi”.  

Barcelona, 28 d’octubre de 2021. “Seria agosarat parlar de superació de la crisi 
davant el risc de viabilitat empresarial que suposa la triple tenalla de l’augment 
descontrolat del cost de l’energia, l’elevat preu i dificultats dels aprovisionaments 
i matèries primeres, i les mesures encara vigents de limitació a l’activitat o noves 
variant de la covid-19; fets que estan causant aturades dels processos de 
producció”. Així ho ha dit en una roda de premsa telemàtica, el secretari general de 
PIMEC, Josep Ginesta, en relació a la valoració que ha fet el Govern de la Generalitat 
de les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA). En aquest sentit, ha alertat que 
els ocupats per compte propi han disminuït un 5% el trimestre, amb una baixada 
de 26.300 persones, mentre que en termes anuals la davallada és del 2,7% amb 
14.200 persones: “Cada treballador per compte propi que perdem suposa una 
davallada exponencial dels treballadors per compte aliè. A més, l’IPC s’ha situat al 
5,5% i, per això, les empreses també tenen cautela respecte a la possibilitat de 
crear llocs de treballs estables”.  

Abans de fer una anàlisi profunda de les dades, Ginesta ha valorat positivament 
l’augment de la població activa, tot destacant que Catalunya té una mitjana superior a la 
del conjunt de l’estat, però ha lamentat el fet que l’atur de llarga durada segueix 
creixent. “S’ha incrementat el percentatge de persones ocupades a temps 
complet, dada molt positiva que demostra una millora de la situació del mercat de 
treball”, ha assegurat abans de comentar les dades per sectors: “Hi ha hagut un 
creixement en tots els casos, excepte en la construcció”. D’altra banda, creu que “estem 
perdent l’oportunitat d’aprofundir en un desplegament efectiu del teletreball a 
nivell estatal i català, una forma de treballar que és bona per les persones, per les 
empreses i per la societat”, ja que el nombre de persones que fan treball a domicili es 
redueix progressivament.  

Per part seva, la directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha explicat que a 
Catalunya un 87,7% de les jornades són a temps complet “i això indica un canvi de 
tendència amb una reducció d’1,6 punts de la jornada parcial”. Per gènere, ha 
constatat un augment de contractes a jornada completa a les dones, passant a un 
increment del 2,6%. Sobre el tipus de jornada, informa que es mantenen els pesos entre 
continuada i partida, amb un 61,9% de les persones que treballen amb jornada 
continuada, respecte del 37,5% que ho fan en jornada partida.  

Finalment, Miró ha avisat de la diferència entre les persones amb qualificació 
professional i superior respecte a les no qualificades: La diferència percentual és 
de 20 punts entre les persones en situació d’atur amb estudis inicials 
(analfabetisme fins educació secundària general, i per tant, sense qualificació 
professional) respecte dels que compten amb estudis secundaris amb orientació 
professional (qualificació professional -FP i estudis superiors-, situant-se a Catalunya 
en un 59,4% els primers respecte del 40,6% dels segons.  “És una dada especialment 
rellevant si tenim en compte que el nivell de qualificació de la població activa és 
del 44,4% amb estudis primaris, respecte del 55,6% amb qualificació”, ha conclòs 
després de dir que, pel que fa a l’ocupació, es produeix un comportament similar, amb 
un 42,5% de les persones ocupades sense qualificació i un 57,4% que si que en tenen. 

 



 

 

Aturats segons el sexe i el tipus de jornada  

 
Jornada a temps complert Jornada a temps parcial 

  Percentatge Percentatge 

  2021T3 2021T2 2021T1 2020T2 2021T3 2021T2 2021T1 2020T2 

 Ambdós sexes 

Nacional 86,5 85,6 86,0 86,6 13,5 14,4 14,0 13,4 

Catalunya 87,7 86,1 85,9 87,2 12,3 13,9 14,1 12,8 

Homes 

Nacional 93,6 93,1 93,3 93,7 6,4 6,9 6,7 6,3 

Catalunya 93,5 92,6 92,3 93,0 6,5 7,4 7,7 7,0 

Dones 

Nacional 78,3 76,8 77,3 78,2 21,7 23,2 22,7 21,8 

Catalunya 81,3 78,7 78,9 80,8 18,7 21,3 21,1 19,2 

 

 
CONTINUADA PARTIDA NO HO SÉ 

Nacional 63,6 35,6 0,8 

Catalunya 61,9 37,5 0,7 

 

Teletreball: ocupats a domicili 

 
Ocasionalment 

Més de la meitat dels dies 

treballats Cap dia 

  2021T3 2021T2 2021T1 2020T3 2021T3 2021T2 2021T1 2020T3 2021T3 2021T2 2021T1 2020T3 

Ambdós sexes 

Nacional 4,7 5,3 5,4 4,2 8,0 9,4 11,2 10,3 86,5 84,4 82,5 84,4 

Catalunya 4,8 6,2 5,3 5,0 9,9 11,1 15,2 13,0 84,4 81,6 78,6 80,4 

Homes 

Nacional 4,7 5,2 5,3 4,5 7,7 8,9 10,4 9,5 86,8 85,0 83,4 84,9 

Catalunya 5,1 5,9 5,1 5,5 9,7 11,5 14,4 11,7 84,3 81,5 79,6 81,3 

Dones 

Nacional 4,7 5,5 5,5 3,8 8,3 10,0 12,1 11,3 86,1 83,6 81,5 83,8 

Catalunya 4,5 6,6 5,5 4,4 10,2 10,5 16,1 14,4 84,5 81,8 77,5 79,5 

 

 

 

 

 



 

 

 

Teletreball: assalariats a domicili 

 
Ocasionalment 

Més de la meitat dels dies 

treballats Cap dia 

  2021T3 2021T2 2021T1 2020T3 2021T3 2021T2 2021T1 2020T3 2021T3 2021T2 2021T1 2020T3 

Ambdós sexes 

Nacional 3,4 4,0 4,0 2,8 6,5 7,9 9,8 8,9 89,0 87,1 85,1 87,0 

Catalunya 4,3 5,5 4,4 3,6 8,5 9,3 13,5 11,7 86,3 84,1 81,1 82,9 

Homes 

Nacional 3,0 3,4 3,6 2,7 6,1 7,1 8,8 8,0 89,9 88,5 86,6 88,0 

    

Catalunya 4,4 5,0 4,1 3,5 8,0 9,7 12,4 10,2 86,6 84,2 82,5 84,6 

Dones 

Nacional 3,9 4,6 4,5 3,0 6,9 8,7 10,9 9,9 88,1 85,7 83,5 85,8 

Catalunya 4,1 6,0 4,6 3,6 9,0 8,9 14,6 13,3 86,0 84,1 79,8 81,2 

 


