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Valoració de les dades de l’Enquesta de Població Activa 

Josep Ginesta: “Demanem als governs i als parlaments proactivitat 
davant dels símptomes d’alentiment del mercat de treball”  

El secretari general de PIMEC ha reclamat que els propers Pressupostos de la 
Generalitat i els Pressupostos Generals de l’Estat serveixin per promoure polítiques 
públiques per “salvar el major nombre d’empreses possible i crear noves empreses que 
generin més llocs de treball i prosperitat pel país” 
Barcelona, 27 d’octubre de 2022. El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, ha 
valorat les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) amb “optimisme 
responsable”, tenint en compte el comportament anormal d’aquest tercer trimestre en 
el qual “l’ocupació augmenta però menys que en anys anteriors, i l’atur creix, quan 
normalment es redueix en el tercer trimestre”.  

En aquest sentit, Ginesta ha assenyalat que “podríem dir que Catalunya resisteix i és 
resilient davant del creixement de l’ocupació, però preferim mantenir aquest optimisme 
responsable i demanar als governs i als parlaments que siguin proactius davant dels 
símptomes d’alentiment del mercat del treball”. El secretari general ha reclamat que els 
propers Pressupostos de la Generalitat i els Pressupostos Generals de l’Estat serveixin 
per promoure polítiques públiques per “salvar el major nombre d’empreses possible 
i crear noves empreses que generin més llocs de treball i prosperitat pel país”. En 
aquesta línia, ha afegit que “això no va de prestacions, ni de clientelismes, ni de quedar-
se a casa, sinó de què la gent emprengui, generi riquesa, empreses i llocs de 
treball que facin més competitiu el nostre país”. 

Ginesta ha fet una anàlisi profunda de les dades: Catalunya té una població activa de 
3.925.100 persones, 43.600 més que el trimestre anterior (+1,12%) i 19.000 més que 
fa un any (+0,49%). En relació amb l’ocupació, ha dit que Catalunya té 3.559.000 
ocupats, 38.900 més que el trimestre anterior (+1,10%) i 80.500 més que fa un any 
(+2,31%), amb una taxa d’ocupació que se situa al 55,64%.  

Sobre els assalariats, ha dit que el total és de 3.034.600 persones, 39.200 més que el 
trimestre anterior (+1,3%) i 59.700 més que fa un any (+2,0%), i d’aquests 2.253.100 
tenen un contracte de treball indefinit (83,6%), mentre que 498.400 el tenen 
temporal (16,4%). Pel que fa a l’atur, Catalunya té 365.200 persones desocupades, 
el que suposa una taxa del 9,31% (+0,02 punts percentuals respecte al trimestre 
anterior i -1,61 punts percentuals amb relació a fa un any).  

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 en el cas de les dones és del 10,15% i la dels 
homes 8,54%, xifres que suposen una reducció interanual de -1,69 punts percentuals 
en el cas de les dones i d’1,54 punts percentuals en el cas dels homes. Sobre l’atur de 
llarga durada, ha indicat que, “si bé hi ha una reducció respecte al trimestre anterior, 
hi ha 124.200 persones que fa més d’un any que estan en situació d’atur, 
representant un 34% dels aturats”. Per millorar aquestes xifres ha situat la importància 
de “coordinar les polítiques passives, les prestacions, amb les actives, per tal de 
fomentar la inserció d’aquest col·lectiu en el mercat del treball amb la màxima 
celeritat possible”.  

Entre altres qüestions, Miró també ha destacat la diferència percentual de 25,4 punts 
entre les persones en situació d’atur amb estudis inicials sense qualificació 
professional, respecte de les que tenen estudis professionalitzadors (FP) o 
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superiors: “A Catalunya la taxa d’atur se situa en el 62,7% en els 
primers i el 37,3% en els segons, la qual cosa evidencia que la 
formació és un clar instrument per a la inserció”.  

Miró ha afegit que aquestes dades posen de manifest que “el mercat de treball requereix 
cada cop més perfils tècnics i professionalitzats i, per tant, cal continuar apostant per les 
polítiques formatives, tant pel que fa als cicles formatius com els certificats de 
professionalitat, que són una excel·lent eina per a la qualificació de les persones”.  

 

 

 


