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Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes 

de setembre de 2018 
 

 

Barcelona, 2 d’octubre 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 setembre tanca amb 380.344 persones inscrites als registres de l’atur 
a Catalunya i 3.202.509 a Espanya , el que suposa una reducció en relació a l’any 
anterior de -20.029 i -207.673 persones , respectivament. 

• La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur recupera el ritme de reducció 
d’anteriors mesos a Catalunya (variació interanual del -5,0%) i a Espanya (-6,1%). 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 (-14,9%), a la construcció (-12,5%) i  a la indústria       (-9,3%) a 
Catalunya . Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles llevat de  Lleida, on 
augmenta bàsicament a partir de l’increment en els serveis i dels sense 
ocupació anterior.  

• En relació al mes anterior, a Catalunya es redueix l’atur en -374 persones         (-
0,1%). A Espanya l’atur incrementa en 20.441 person es (+0,6%). A Catalunya, 
aquesta reducció del nombre de persones inscrites als registres dels serveis 
d’ocupació es produeix en tots els sectors d’activitat econòmica, llevat dels  
sense ocupació anterior, i només a la demarcació de  Barcelona . 

• Aquesta dinàmica de disminució en el nombre de persones desocupades en termes 
interanuals coincideix amb increments de l’afiliació (2,5% a Catalunya i 2,9% a 
Espanya). 
 

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora  de forma positiva la dinàmica de redu cció 
de l’atur i d’augment de l’afiliació en termes inte ranuals, i també la disminució del 
setembre en relació a l’agost , un mes en què el nombre de persones aturades 
acostuma a augmentar. 
 
Per a tal de que la nostra economia pugui continuar generant llocs de treball i reduir el 
nombre de persones aturades, cal que les administracions actuïn de forma decidid a 
en un dels inputs essencials per a les nostres empr eses, l’energia . D’una banda, 
treballant per reduir la nostra dependència energèt ica i d’altra banda fent canvis 
en profunditat en la formació dels preus de l’elect ricitat  (inexplicable que cap 
administració encari el tema). L’evolució recent dels preus de l’electricitat està  
incidint de forma negativa en la competitivitat de les nostres empreses i de 
continuar la tendència actual afectarà de forma neg ativa la creació de nova 
ocupació.  
 

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

Nombre d’afiliats 3.385.164 2.551.328 329.781 191.216 312.840 18.862.713 

Variació interanual (%) 2,5% 2,7% 2,2% 1,3% 2,1% 2,9% 

Variació interanual (nombre) 82.792 66.956 7.014 2.533 6.289 526.551 
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Nombre d'aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 8.198 2.586 975 2.364 2.273 140.232 

Indústria 43.618 33.908 3.574 1.786 4.350 278.790 

Construcció 32.587 23.042 3.685 1.489 4.371 271.531 

Serveis 269.960 202.546 24.319 12.395 30.700 2.223.594 

Sense ocupació  25.981 19.324 2.197 1.383 3.077 288.362 

Total 380.344 281.406 34.750 19.417 44.771 3.202.50 9 

       

Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -14,9% -18,8% -12,6% -9,9% -16,3% -11,1% 

Indústria -9,3% -10,4% -6,3% 1,0% -5,9% -8,5% 

Construcció -12,5% -12,3% -12,5% -10,1% -14,7% -13,2% 

Serveis -2,9% -3,3% -2,6% 4,3% -3,7% -4,2% 

Sense ocupació  -4,7% -5,8% -5,5% 14,1% -4,4% -8,0% 

Total -5,0% -5,3% -4,6% 1,4% -5,8% -6,1% 

       

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

Agricultura -1.441  -598  -141  -259  -443  -17.428  

Indústria -4.450  -3.953  -240  17  -274  -25.993  

Construcció -4.670  -3.218  -528  -168  -756  -41.154  

Serveis -8.185  -6.877  -656  512  -1.164  -98.140  

Sense ocupació  -1.283  -1.184  -128  171  -142  -24.958  

Total -20.029  -15.830  -1.693  273  -2.779  -207.673  

       

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

Agricultura 6,7% 3,6% 0,7% 22,1% -0,5% -5,7% 

Indústria -0,8% -1,2% 0,9% 2,9% -1,2% -0,9% 

Construcció -3,5% -2,9% -8,4% -1,9% -3,3% -2,7% 

Serveis -0,2% -2,2% 8,6% 3,7% 5,4% 1,3% 

Sense ocupació 5,3% 5,6% 4,9% 4,5% 4,4% 3,5% 

Total -0,1% -1,6% 5,2% 5,1% 3,5% 0,6% 

       

Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 513  90  7  428  -12  -8.437  

Indústria -364  -395  32  50  -51  -2.415  

Construcció -1.197  -683  -336  -29  -149  -7.427  

Serveis -635  -4.576  1.922  441  1.578  28.945  

Sense ocupació  1.309  1.017  102  60  130  9.775  

Total -374  -4.547  1.727  950  1.496  20.441  

 


