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Josep Ginesta: “Les dades de l’atur constaten la preocupant 
pèrdua de teixit productiu que requerirà mesures urgents, 

coordinades i sostingudes” 
 
El director de l’Àrea de Treball de PIMEC defensa mesures directes de compensació a 
les empreses per les restriccions i ajuts econòmics que injectin liquiditat davant la 
davallada de facturació, entre altres qüestions. 
 
La patronal atribueix la destrucció d’ocupació, xifrada en 88.000 llocs de treball menys, 
al tancament d’empreses. 
 
Barcelona, 5 de gener de 2021. “Les dades de l’atur constaten la preocupant 
pèrdua de teixit productiu i aquesta situació requerirà mesures urgents, 
coordinades i sostingudes en el temps”. Així ho ha dit el director de l’Àrea de Treball 
de PIMEC, Josep Ginesta, en una roda de premsa de valoració de les xifres de l’atur 
corresponents al mes de desembre de 2020, en la qual ha afirmat que la principal 
causa de la destrucció d’ocupació a Catalunya és la pèrdua d’empreses, tot 
constatant que 3 de cada 4 llocs de treball perduts seran difícilment recuperables, 
perquè estaven en comptes de cotització a la seguretat social que han desaparegut.  
 
Davant d’aquesta situació, ha demanat la màxima coordinació en la definició de les 
mesures, ja que no s’està complint el full de ruta marcat per l’Acord Nacional de Bases 
i ha defensat que “cal més compromís amb el diàleg social”. Així mateix, ha proposat: 
mesures directes de compensació a les empreses afectades per les restriccions; 
ajuts econòmics sostinguts que injectin liquiditat davant la davallada de 
facturació i l’allargament de l’impacte de la pandèmia; i la utilització dels fons 
europeus a les comunitats autònomes amb major afectació a l’activitat econòmica 
i la importància que recaiguin en les pimes com a motor de l’economia i la celeritat 
en l’aplicació de les vacunacions, entre altres qüestions.  
 
“Ara, més que mai, les empreses necessiten l’impuls de la seva activitat i les millors 
polítiques actives d’ocupació i, sobretot, certesa i seguretat jurídica”, i en aquest sentit 
ha afegit que “resulta injustificable que a hores d’ara, i en plena tercera onada, el Govern 
estatal no hagi donat certeses sobre la pròrroga dels ERTO que finalitzen aquest mes 
de gener”, així com que les mesures de suport han de venir de totes les administracions 
“i cadascuna d’acord amb la seva capacitat fiscal”. 
 
Dades de l’atur registrat el desembre de 2020 
 
Josep Ginesta ha xifrat l’atur registrat total a Catalunya en 497.611 persones aturades; 

12.863 persones més respecte al novembre (+2,7%), i un increment de 109.487 

aquest any 2020, el que representa un 28,2%, increment que no només afecta els 

sectors amb afectacions directes a la seva activitat, afectant també a la indústria i a la 

construcció en un símptoma d’arrossegament. Al conjunt d’Espanya, ha apuntat que 

l’atur ha augmentat en 36.825 (+1,0%) i se situa en 3.888.137 d’aturats, amb un 

creixement inferior a nivell interanual del 22,9%. 

Sobre l’afiliació a la Seguretat Social ha explicat que “a Catalunya hi ha hagut 3.383.661 

afiliacions de mitjana”, dada que suposa 4.666 més que al novembre (+0,1%) i -75.716 

menys que fa un any (-2,2%). D’altra banda, ha destacat que la destrucció d’aquest  



 

 

 

any 2020 s’han registrat 1.100.000 contractes de treball menys que el 2019 mostra 

de la pèrdua de dinamisme de l’economia catalana i que la destrucció d’ocupació es 

reflecteix en les 88.144  afiliacions a la seguretat social perdudes des de l’inici de 

la pandèmia, un 26,7% més que el mes de novembre. 

 

Per sectors, l’atur augmenta al conjunt dels diferents sectors econòmics. L’agricultura 

ha registrat un total de 10.977 persones aturades; la indústria 50.775 aturats; la 

construcció 38.495; i els serveis un total de 365.629 persones.  

Per territoris, Barcelona compta amb 360.588 aturats; Girona amb 49.672; Lleida 

amb 26.556; i Tarragona 60.795.  

Per sexes i edats, hi ha 224.789 homes aturats, 7.543 més que al novembre, i 272.822 

dones aturades, 5.320 més que al novembre. “A 31 de desembre hi ha 38.889 joves 

de menys de 25 anys a l’atur;  862 persones més que al novembre”, ha constatat. 


