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Valoració de PIMEC sobre les dades de l’atur del 

mes de desembre de 2019 
 

 

Barcelona, 3 de gener de 2020. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat 

publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i a l’afiliació mitjana publicades pel 

Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca: 

• L’any 2019 tanca amb 388.124 persones inscrites als registres de l’atur a 

Catalunya i 3.163.605 a Espanya, cosa que suposa una reducció en relació a 

l’any anterior de -4.783 i -38.692 persones, respectivament. 

• La patronal constata que en termes interanuals, al desembre, l’atur manté la 

tendència de reducció del mes anterior a Catalunya (variació interanual del -1,2% 

davant del -1,1% del mes anterior) i s’alenteix a Espanya (-1,2% davant del             -

1,7% del mes anterior). A partir de les dades sectorials, l’entitat destaca el fet que 

aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals a Catalunya 

continua sent elevada a l’agricultura (-5,8%), a la construcció (-5,5%), no tant a 

la indústria (-2,0%) i menys als serveis (-0,2%). Per demarcacions, l’atur es 

redueix en totes elles i destaca la de Lleida (-3,2%). 

• En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur es redueix en -2.058 persones      (-

0,5%), i a Espanya en -34.579 persones (-1,1%). A Catalunya, aquesta disminució 

del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació és desigual 

en funció del sector. Així, els aturats sense ocupació anterior, els dels serveis i els 

de l’agricultura es redueixen, mentre que augmenten els de la indústria i construcció. 

Per demarcacions, l’atur es redueix a Barcelona i Girona, augmenta a Tarragona i 

pràcticament es manté igual a Lleida. 

• Aquesta dinàmica de l’atur registrat se superposa amb increments de l’afiliació en 

termes interanuals a Catalunya (1,8%) i a Espanya (2,0%). En relació al mes 

anterior, l’afiliació cau moderadament a Catalunya (-0,1%) i augmenta, també, 

moderadament a Espanya (+0,2%), on el nombre d’afiliats se situa en 3.459.377 i 

19.408.538, respectivament. 

 

 

Amb un creixement de l’economia proper al 2%, PIMEC valora de forma positiva 

la reducció de l’atur el 2019 i l’augment de l’afiliació i considera que el 2020 es 

presenta amb unes bones perspectives. 

 

 

Afiliació total a la Seguretat 

Social 
Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Nombre d’afiliats 3.459.377 2.644.841 318.208 189.546 306.781 19.408.538 

Variació interanual (%) 1,8% 1,8% 2,2% 1,9% 1,7% 2,0% 

Variació interanual (nombre) 62.756 47.150 6.963 3.445 5.197 384.373 
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Nombre d'aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 8.182 2.522 1.171 2.413 2.076 140.960 

Indústria 43.575 33.570 3.647 1.927 4.431 275.025 

Construcció 30.682 21.727 3.332 1.627 3.996 274.022 

Serveis 281.202 206.164 27.515 13.169 34.354 2.214.867 

Sense ocupació  24.483 18.349 2.080 1.280 2.774 258.731 

Total 388.124 282.332 37.745 20.416 47.631 3.163.605 

       

Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -5,8% -5,5% -8,0% -6,7% -3,7% 1,6% 

Indústria -2,0% -2,1% -1,0% 0,7% -3,6% -3,2% 

Construcció -5,5% -5,5% -6,1% -3,0% -5,6% -1,3% 

Serveis -0,2% 0,3% -2,2% -2,9% -0,8% -0,7% 

Sense ocupació  -3,8% -2,5% -6,6% -5,4% -8,7% -4,4% 

Total -1,2% -0,7% -2,9% -3,2% -2,1% -1,2% 

       

Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -502  -146  -102  -174  -80  2.189  

Indústria -900  -709  -38  13  -166  -9.105  

Construcció -1.779  -1.275  -216  -51  -237  -3.657  

Serveis -647  649  -631  -392  -273  -16.164  

Sense ocupació  -955  -470  -148  -73  -264  -11.955  

Total -4.783  -1.951  -1.135  -677  -1.020  -38.692  

       

Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -3,1% -4,0% 2,8% -6,1% -1,3% -4,5% 

Indústria 0,7% -0,1% 0,9% 8,8% 3,1% 2,4% 

Construcció 2,3% 1,5% -0,3% 13,1% 5,0% 7,1% 

Serveis -0,7% -0,6% -2,3% -1,4% -0,2% -1,8% 

Sense ocupació -2,7% -2,9% -2,3% 0,1% -3,4% -4,0% 

Total -0,5% -0,5% -1,6% 0,0% 0,3% -1,1% 

       

Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -258  -104  32  -158  -28  -6.640  

Indústria 288  -36  33  156  135  6.350  

Construcció 691  320  -10  189  192  18.282  

Serveis -2.092  -1.196  -638  -186  -72  -41.687  

Sense ocupació  -687  -540  -49  1  -99  -10.884  

Total -2.058  -1.556  -632  2  128  -34.579  
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