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Ginesta: “Les dades de l’EPA constaten les incerteses del 
context econòmic, el que obliga a prendre mesures per la 
recuperació del teixit productiu i l’activació de persones”  

El secretari general de la patronal ha constatat que les dades demostren un alentiment 
en la recuperació i caldrà orientar les polítiques públiques cap a l’activació de persones 
perquè s’acostin al mercat de treball en les millors condicions possibles. 

Barcelona, 28 de juliol del 2022. El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, ha fet 
una valoració de l’Enquesta de Població Activa (EPA): “Les dades constaten les 
incerteses del context econòmic el que obliga a prendre mesures cap a la 
recuperació del teixit productiu i l’activació de persones”, al llarg d’una roda de 
premsa telemàtica. La patronal considera que malgrat que les dades mostren una 
recuperació en termes d’ocupació en general, “no ho fan amb la intensitat esperable 
en un context de recuperació d’una crisi després de la pandèmia i en un segon 
trimestre”, constatant-se un alentiment dels indicadors positius. En aquest sentit, 
PIMEC alerta que caldrà orientar les polítiques públiques cap a l’activació de persones 

perquè s’acostin al mercat de treball en les millors condicions possibles. “L'activació 

de persones és important perquè per segon trimestre consecutiu reduïm la 
població activa, fet que ens preocupa molt”, ha dit Ginesta.  

Ginesta ha fet una anàlisi profunda de les dades: Catalunya té una població activa de 
3.881.500 persones, 30.000 més que el trimestre anterior (+0,78%) i 14.200 menys que 
fa un any (-0,36%). En relació amb l’ocupació, ha dit que Catalunya té 3.521.000 
ocupats, 63.700 més que el trimestre anterior (+1,84%) i 103.900 més que fa un any 
(+3,04%), amb una taxa d’ocupació que se situa al 55,33%.  

Sobre els assalariats, ha dit que el total és de 2.995.400, 60.000 més que el trimestre 
anterior (+2%) i 109.800 més que fa un any (+3,8%), i d’aquests 2.463.500 tenen un 
contracte de treball indefinit (82,2%), mentre que 532.000 el tenen temporal 
(17,8%). “Amb 360.500 persones desocupades a Catalunya, la taxa és del 9,29%, 
0,94 punts menys que el trimestre anterior i 2,99 menys que fa un any, i la taxa 
interanual es redueix en 2,99 punts i a Espanya només ho fa en 2,78 punts”, ha 
matisat. La patronal considera positiva la dada en termes de reducció d’atur respecte a 
l’any anterior, tot i que Ginesta ha insistit en la “necessitat d’aproximar-nos a altres 
economies amb les quals competim al G7 (4%) o la OCDE (5%) com Polònia o 
Portugal i no tan a prop de Turquia (11%). Són països amb taxes d’atur que queden 
molt per sota de Catalunya o Espanya”.  

D’altra banda, en relació amb l’evolució del teletreball, ha explicat que “seguim perdent 
la gran oportunitat que teníem després de la pandèmia per estendre el teletreball, 
que és bo per la persona, per l’empresa i per la societat, atès que les dades de 
teletreball habitual ocasional segueixen a la baixa reduint-se respecte del 2020”.  

Per part seva, la directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha parlat de la 
taxa d’atur per gènere i ha destacat que en el cas de les dones és del 10,24% i la dels 
homes 8,41%, xifres que suposen una reducció interanual del 2,58% en el cas del 
col·lectiu masculí i del 3,45% en el femení. Sobre l’atur de llarga durada, ha indicat que, 
“si bé hi ha una reducció respecte al trimestre anterior, 145.100 persones porten 
més d’un any en situació d’atur (40’2%). Per millorar aquestes xifres ha demanat a 
l’administració pública “ajuts per al foment de la contractació d’aquestes persones 
amb més dificultats per accedir al mercat de treball”. 

 

 



 

 

 

Per això, ha tornat a reclamar l’impuls de les polítiques actives que incentivin la 
contractació d’aquest col·lectiu. 

Entre altres qüestions, Miró també ha destacat la diferència percentual de 42 punts 
entre les persones en situació d’atur amb estudis inicials sense qualificació 
professional, respecte dels que tenen estudis professionalitzadors (FP) o 
superiors: “A Catalunya se situa en el 71% en els primers i el 29% en els segons, dada 
rellevant si tenim en compte que el nivell de qualificació de la població activa té un 
comportament a la inversa”. A més, ha comentat que “les persones en situació d’atur 
amb estudis inicials augmenten un 4,4% respecte al trimestre anterior, mentre que es 
redueix el percentatge d’aturats amb estudis professionalitzadors o superiors en 5,3 
punts. En aquest sentit, ha recordat que “veiem que el mercat català va reduint feines 
de nivell baix i la nostra estructura requereix una qualificació pel que la Formació 
Professional és cada dia més un element clau per a la generació d’ocupació”.  


