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Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes 

de novembre de 2018 
 

 

Barcelona, 4 de desembre de 2018 . Tenint en compte les dades relatives a l’atur 
registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades 
pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca: 

• El mes de novembre tanca amb 394.405 persones inscrites als registres de l’atur 
a Catalunya i 3.252.867 a Espanya , el que suposa una reducció en relació a l’any 
anterior de -28.057 i -221.414 persones , respectivament. 

• La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur incrementa el ritme de reducció 
d’anteriors mesos a Catalunya (variació interanual del -6,6%) i a Espanya (-6,4%). A 
partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre 
d’aturats en termes interanuals, continua sent elev ada i produint-se de forma 
generalitzada a tots els sectors d’activitat. Desta ca per la seva intensitat a 
l’agricultura (-14,3%), a la construcció (-14,0%) i  a la indústria       (-8,6%) a 
Catalunya . Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles. 

• En relació al mes anterior, a Catalunya augmenta l’atur en 3.208 persones         
(+0,8%). A Espanya l’atur es redueix -1.836 persone s (-0,1%). A Catalunya, 
aquest augment del nombre de persones inscrites als registres dels serveis 
d’ocupació es produeix en els serveis, i per demarcacions a Girona, a Tarrago na 
i, en menor mesura, a Lleida . 

• Aquesta dinàmica de disminució en el nombre de persones desocupades en termes 
interanuals coincideix amb increments de l’afiliació (2,9% a Catalunya i a 
Espanya). 
 

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora en sentit p ositiu la dinàmica de reducció 
de l’atur i d’augment de l’afiliació en termes inte ranuals, però, de forma negativa 
l’increment del nombre de persones aturades en rela ció al mes anterior. 
 
Per a tal que la nostra economia pugui continuar generant llocs de treball i reduir el 
nombre de persones aturades, és necessari que totes les administracions treballin per 
aconseguir un entorn facilitador de l’activitat econòmica, sobretot la industrial. 
 
D’altra banda, cal fer esforços per potenciar la formació professional, sobretot la 
vinculada a sectors industrials i en la seva variant de formació dual, atès que de seguir 
reduint-se l’atur en aquest sector, ben aviat ens trobarem amb serioses dificultats per 
poder cobrir les necessitats d’ocupació en la indústria. 
 
 

Afiliació total a la Seguretat 
Social  Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Nombre d’afiliats 3.395.284 2.594.635 312.822 184.392 303.435 18.945.624 

Variació interanual (%) 2,9% 3,0% 3,1% 2,5% 2,2% 2,9% 

Variació interanual (nombre) 95.247 74.721 9.388 4.470 6.668 527.868 
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Nombre d'aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 9.153 2.774 1.278 2.831 2.270 149.163 

Indústria 44.106 34.223 3.671 1.839 4.373 280.163 

Construcció 31.725 22.595 3.456 1.546 4.128 267.681 

Serveis 283.336 206.259 28.368 13.858 34.851 2.274.905 

Sense ocupació  26.085 19.405 2.237 1.370 3.073 280.955 

Total 394.405 285.256 39.010 21.444 48.695 3.252.86 7 

       

Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -14,3% -19,0% -17,9% -7,5% -14,1% -9,0% 

Indústria -8,6% -9,3% -5,4% -4,5% -7,2% -7,8% 

Construcció -14,0% -14,1% -14,9% -11,5% -14,1% -11,9% 

Serveis -5,2% -5,3% -6,0% -2,4% -5,2% -5,0% 

Sense ocupació  -5,5% -5,8% -7,7% 9,5% -7,6% -8,5% 

Total -6,6% -6,8% -7,4% -3,3% -6,8% -6,4% 

       

Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Gi rona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -1.531  -649  -279  -229  -374  -14.762  

Indústria -4.154  -3.518  -210  -87  -339  -23.671  

Construcció -5.181  -3.698  -604  -201  -678  -36.087  

Serveis -15.666  -11.608  -1.823  -335  -1.900  -120.862  

Sense ocupació  -1.525  -1.205  -187  119  -252  -26.032  

Total -28.057  -20.678  -3.103  -733  -3.543  -221.414  

       

Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Giron a Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -1,3% -2,7% 4,4% -1,6% -2,2% -0,2% 

Indústria -0,1% -0,4% 1,8% 0,3% 0,8% -0,5% 

Construcció -0,8% -0,5% -2,8% 3,4% -2,5% -0,1% 

Serveis 1,4% 0,2% 5,8% 0,9% 5,3% 0,4% 

Sense ocupació -0,9% -1,1% 0,6% -2,4% -0,1% -2,8% 

Total 0,8% 0,0% 4,3% 0,4% 3,4% -0,1% 

       

Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -121  -78  54  -45  -52  -370  

Indústria -37  -142  65  6  34  -1.448  

Construcció -271  -116  -98  51  -108  -155  

Serveis 3.874  462  1.556  117  1.739  8.092  

Sense ocupació  -237  -215  14  -33  -3  -7.955  

Total 3.208  -89  1.591  96  1.610  -1.836  

 
 
 

 


