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Josep Ginesta: “La inexplicable baixa reducció de l’atur al juny 
ens obliga a prendre mesures de fons; si hi ha vacants no 

podem tenir tantes persones aturades” 

El secretari general de PIMEC insisteix que la reducció de l’atur del mes de juny és la 
més baixa de l’última dècada, malgrat vivim una fase de reactivació econòmica  

Considera que “no ens podem conformar amb una taxa d’atur del 13,3% a Espanya i del 
10,2% a Catalunya, que dobla la de les economies amb les quals estem competint”  

 

Barcelona, 4 de juliol del 2022. “La inexplicable baixa reducció de l’atur al mes de 
juny ens obliga a revertir aquesta situació a través de mesures de fons”. Així ho 
ha dit el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, durant la roda de premsa celebrada 
aquest matí per valorar les dades de l’atur del mes de juny, on ha insistit en el fet que 
“hi ha massa persones aturades pel volum de vacants que hi ha per cobrir en molts 
sectors d’activitat del nostre país”. 

Tot seguit, Ginesta ha recordat que “és la dada de reducció de la taxa d’atur en un 
mes de juny més baixa de l’última dècada”. Només a les divisions de comerç i 
hostaleria, s’ha reduït la meitat del que ho va fer l’any 2021 malgrat tenir encara 
restriccions. I ha insistit que “en altres moments on el nombre de persones registrades 
a l’atur era similar, com a l’any 2008, no hi havia vacants per ocupar a diferència del que 
succeeix actualment”. A més, comparant amb el comportament de l’atur en altres països, 
ha afirmat que “no ens podem conformar amb una taxa d’atur del 13,3% a Espanya 
i del 10,2% a Catalunya, que pràcticament dobla la de les economies amb les quals 
estem competint. Això té un cost que no podem assumir”.  

Seguidament, ha fet una anàlisi profunda de les dades: L’atur a Catalunya s’ha situat 
en 338.081 persones registrades, 9.946 persones menys respecte al mes anterior (-
2,86%). Amb les dades d’aquest mes es constata que s’ha reduït la bossa de persones 
aturades registrades generada a partir de febrer de 2020. A continuació, ha establert 
una comparativa respecte l’any anterior. “L’atur es redueix un 24,17%, sent aquest el 
catorzè mes en què l’atur disminueix respecte a l’any anterior”. En comparació amb 
el conjunt de l’Estat ha indicat que s’ha produït una major reducció intermensual i una 
major reducció interanual. “La reducció de l’atur a Catalunya és d’un 2,86% 
intermensual envers la baixada del 1,45% al conjunt d’Espanya i, en termes 
interanuals, l’atur baixa a Catalunya un 14,17% i a la resta de l’Estat un 20,30%”. A 
continuació, ha explicat que s’han formalitzat 280.974 contractes laborals, el 46,1% 
indefinits amb un total de 129.542, i 151.432 contractes temporals, xifra que 
suposa el 53,9%.  

En aquest sentit, ha expressat que “l’increment de la contractació, i en especial, la 
indefinida, s’explica per l’extraordinari esforç que estan fent les persones 
empresàries del nostre país”. D’altra banda, ha destacat que el contracte fix discontinu 
representa ja més de 44.000 contractes de treball, la qual cosa suposa un augment 
significatiu respecte el juny de 2021. Tot i això, ha tornat a destacar que malgrat la 
recuperació en la contractació laboral per la reactivació econòmica, s’han fet 24.000 
contractes menys que al 2019, 42.000 menys que al 2018, 44.000 menys que al 2017 i  



 

 

 

 

16.000 menys que al 2016. Malgrat les cauteles que cal tenir pel comportament de la 
contractació, s’evidencia que s’està fent menys contractes i per tant, hi ha gent en 
situació d’atur que no hauria estat contractada per la rigidesa de la contractació laboral. 

Per part seva, la directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha parlat de les 
dades de l’atur segons la perspectiva de gènere, tot constatant una reducció del 5,95% 
en el cas dels homes i una del 3,99% en el cas de les dones, amb “un atur femení 
que experimenta una menor reducció que en el cas de l’atur masculí”. En el cas de les 
persones joves, ha indicat que hi ha 18.206 persones menors de 25 anys en situació 
d’atur, 1.016 menys que el mes anterior (-5,3%). “L’evolució en el cas de les persones 
joves és millor que en el cas del conjunt de la població, tant en termes interanuals com 
intermensuals”, ha constatat. 

En relació a la permanència a l’atur, ha dit que la taxa de permanència augmenta 
situant-se en un 86,3%, amb 37.901 entrades i 47.847 sortides, de les quals 30.422 
han estat per col·locació, que representa el 63,6% de les sortides i suposen 3.216 
persones més en termes absoluts respecte al maig. “La taxa de sortida per col·locació 
disminueix situant-se en un 8,7% i la durada mitjana de la demanda augmenta fins 
als 10,2 mesos”, ha dit. D’altra banda, ha lamentat que l’atur de llarga durada afecta 
el 46,53% de les persones aturades, en concret 157.316”. Davant aquestes xifres, 
creu que “la situació és preocupant, sobretot si ens comparem amb els països de la Unió 
Europea”. A més, ha dit que, en el cas de les persones majors de 45 anys, la taxa és 
del 90,7%, i més elevada en el cas de les dones. 

Finalment, ha insistit en la importància que les polítiques actives d’ocupació prioritzin 
aquests col·lectius més afectats. “La reforma i modernització de les polítiques 
actives d’ocupació que pretén la reforma de la Ley de Empleo a nivell estatal 
hauria de ser una oportunitat per integrar una revisió de les polítiques passives, 
equilibrant l’actual descompensació entre actives i passives, i avançant cap a una 
gestió integral per guanyar eficiència”, ha assegurat. A més, ha demanat “una 
vinculació real entre polítiques passives i actives, que ens permeti resoldre la paradoxa 
actual de trobar-nos amb 338.081 persones en situació d’atur i vacants pendents de 
cobrir”.  

 

 


