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Josep Ginesta: “Valorem amb cautela les moderadament 
positives dades de l’EPA, que restaran condicionades a les 

decisions que es prenguin els propers dies” 

El secretari general de PIMEC alerta que l’evolució de les xifres dependrà de les 
decisions que prengui el pròxim Govern català i el de l’Estat en matèria de restriccions, 
vacunació i ajuts directes. 

PIMEC constata un augment del teletreball i un canvi de tendència del tipus de jornada 
laboral amb l’increment interanual de les persones que fan jornada partida. 

Barcelona, 29 d’abril de 2021. “Valorem amb cautela les moderadament positives 
dades de l’EPA, que restaran condicionades a les decisions que es prenguin en matèria 
de restriccions, vacunació i ajuts directes”. Així ho ha dit en una roda de premsa 
telemàtica, el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, qui ha demanat la formació 
urgent d’un govern fort i estable a Catalunya, i que es tramitin amb celeritat els ajuts 
aprovats, després de fer una valoració de les dades de l’Enquesta de Població Activa 
(EPA) sobre el primer trimestre de 2021, tot destacant que “l’impacte de la pandèmia 
és molt més profund a Catalunya, ja que l’atur ha crescut gairebé el doble que a 
la resta d’Espanya el que portem d’any”.  

Abans de fer una anàlisi profunda de les dades, ha parlat de la tendència respecte de 
les jornades laborals a Catalunya, tot destacant l’increment interanual dels 
treballadors i treballadores que fan jornada partida, els quals han passat del 35,1% 
al 37,5%, amb una reducció de les persones que fan jornada continuada del 62,5% al 
61,9%. “Pel que fa partida al temps parcial, s’ha reduït, però seguim amb desigualtats; 
dos terços del temps parcial el fan les dones, que és una clara expressió del que ens 
queda per avançar en corresponsabilitat i igualtat en trajectòries professionals”, ha 
afegit. També ha destacat que segueix incrementant-se el treball a distància, i ha 
pronosticat que es mantindrà “amb models híbrids i diferents intensitats en funció dels 
sectors i dels llocs de treball”, destacant però que encara som lluny de les dades d’altres 
països del nostre entorn. 

Per part seva, la directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha comentat sobre 
el perfil formatiu de la població activa que “s’ha incrementat en 3,4 punts el nombre 
de persones ocupades amb formació professionalitzadora respecte al 2020”, amb 
2,6 punts menys pel que fa a les persones actives; i pel que fa a les persones en situació 
d’atur també baixa un 0,1%. En aquest sentit, ha alertat que “el 62,1% de les persones 
en situació d’atur tenen un nivell d’estudis no professionalitzadors, que s’ha 
incrementat gairebé 1 punt respecte al trimestre anterior, això mostra la 
persistència de l’atur en funció del nivell d’estudis”. Per això, ha valorat 
positivament l’anunci del govern sobre la distribució de 450 milions d’euros en polítiques 
actives d’ocupació a Catalunya, insistit de nou en la necessitat que aquestes s’aterrin 
garantint la coherència i l’eficiència del mercat de treball, amb  mesures mixtes que 
prioritzin la prospecció, l’orientació, la formació i la inserció, incentivant la creació de 
llocs de treball.  

Les xifres: Aturats, ocupats i assalariats 

El secretari general de PIMEC ha constata que “Catalunya té 499.700 aturats, 38.200 
menys que el trimestre anterior (-7,1%) i 88.100 més que fa un any (21,4%)”. 
Sobre la taxa d’atur ha comentat que és del 12,9%, 1 punt menys que el trimestre 
anterior i 2,2 més que fa un any, mentre que a Espanya és del 16%; 3,1 punts 
percentuals superior que la de Catalunya. Per sexes, la taxa d’atur en els homes és 
del 11,55% i del 14,35% en el cas de les dones. Això suposa un augment interanual 
en el homes de l’1,6% i en les dones del 2,9%. Per durada, hi ha 207.200 persones  



 

 

 

 

 

que fa més d’un any que busquen feina (el 41,5% dels aturats) i són 15.800 persones 
més que el trimestre anterior (8,3%) i 51.400 més que fa un any (33%). 

Ginesta ha explicat que Catalunya té 3.373.900 ocupats, xifra que suposa 33.300 més 
que el trimestre anterior (1%), però 77.300 menys que fa un any (-2,2%) i també 
amb reducció “preocupant” en el cas de la indústria. En relació a la taxa d’ocupació, 
ha indicat que és del 53,15%, tot augmentant en 0,47 punts percentuals la xifra en relació 
al trimestre anterior, però amb una caiguda interanual de 1,47 punts percentuals. Dels 
ocupats, 2.899.700 ho són a temps complet (85,9%), uns 33.800 menys que el 
trimestre anterior (-0,2%) i 40.600 menys que fa un any (-1,4%). Mentre que a temps 
parcial ho són 474.200 (el 14,1%), dada que suposa 500 menys que el trimestre 
anterior (-0,1%) i 36.600 menys que fa un any (-7,2%). 
 

D’altra banda, els assalariats són 2.838.600 persones, 24.000 més que el trimestre 
anterior (+0,9%), però 76.400 més que fa un any (-2,6%). D’aquests, 2.291.600 són 
indefinits (80,7%), amb un increment interanual, i 547.000 temporals (19,3%). Per 
sectors d’activitat, l’agricultura ha registrat 46.700 ocupats (+3.400 en comparació 
amb la darrera EPA), la indústria 571.100 (-8.900), la construcció 219.600 (+14.400), 
i els serveis 2.536.400 (+24.300). 


