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Josep Ginesta: “El pitjor atur registrat en un mes de juliol de la 
dècada obliga a prendre mesures per protegir el teixit 

productiu de cara a una tardor complicada” 

El secretari general de PIMEC destaca que les dades de l’atur constaten les incerteses 
que la patronal ha anat advertint i alerta sobre les poc habituals xifres que presenten els 
àmbits de l’allotjament, el menjar i el beure o el comerç 

L’alentiment de la recuperació, l’increment de l’atur registrat, la reforma laboral, la crisi 
inflacionària, auguren una tardor complicada, com constaten ja la rebaixa de les 
previsions de creixement, i també indicadors en calent com el PMI industrial de juliol. 

 

Barcelona, 2 d’agost del 2022. “Les dades d’atur registrat del mes de juliol 
evidencien que cal prendre mesures per protegir el teixit productiu de cara a una 
tardor que es preveu complicada”. 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 juliol, on ha insistit en el fet que “es confirmen les incerteses que venim 
advertint en les darreres setmanes des de la patronal” i ha destacat la importància de 
“mantenir vives el major nombre d’empreses possible per millorar la competitivitat del 
mercat de treball”, perquè segons ha explicat “aquest és el repte, perquè les 
empreses són les que generen els llocs de treball que permeten la distribució 
d’oportunitats i riquesa entre les persones, l’eina essencial”.  

Tot seguit, Ginesta ha reiterat que “són les pitjors dades d’atur registrat en un mes 
de juliol de la darrera dècada, la qual cosa s’explica perquè alguns àmbits 
d’activitat com allotjament, menjar i beure i comerç solien reduir l’atur en aquest 
mes, però en aquest cas no ha succeït, sinó que han incrementat”. El Secretari 
General ha fet referència a la incidència que la reforma laboral té en aquestes dades i 
ha insistit que “les previsions de creixement són inferiors a les que voldríem. Tot plegat 
ens fa preveure una tardor complexa pel teixit productiu del nostre país, marcada pels 
sobrecostos energètics i la crisi de la inflació, i com han constatat ja les previsions de 
creixement o alguns indicadors en calent com el PMI industrial del juliol”. D’altra banda, 
comparant amb el comportament de l’atur en altres països, ha afirmat que “les dades 
del nostre país estan molt per sobre de les economies del nostre entorn. Ens 
agradaria acostar-nos a les dades d’atur de països com Polònia o Alemanya -que 
tripliquem-, o bé a les dades de la Unió Europea i de la zona euro -que dupliquem-
”. En aquest sentit, ha explicat que “l’elevada taxa d’atur ens fa menys competitius; 
Espanya acumula una quarta part de l’atur de la UE”. 

Seguidament, ha fet una anàlisi profunda de les dades: L’atur a Catalunya s’ha situat 

en 341.391 persones registrades, 3.310 persones més respecte al mes anterior 

(+0,98%). Aquestes dades trenquen una tendència de cinc mesos consecutius en què 

l’atur baixava de forma intermensual. Amb tot, amb les dades d’aquest més es constata 

que s’ha reduït la bossa de persones aturades generada a partir de febrer de 2020. A 

continuació, ha establert una comparativa en relació a l’any anterior. “L’atur es redueix 

un 16,39%, sent aquest el quinzè mes en què l’atur disminueix respecte a l’any 

anterior, però lluny dels indicadors que veníem explicant”. En comparació amb el  



 

 

 

conjunt de l’Estat ha indicat que s’ha produït un major augment intermensual i una major 

reducció interanual. A continuació, ha explicat que s’han formalitzat 282.489 

contractes laborals, el 44,3% indefinits amb un total de 125.226, i 157.263 

contractes temporals, xifra que suposa el 55,7%.  

En aquest sentit, ha afirmat que “cal posar en relleu la força del nostre teixit 
productiu, que malgrat les circumstàncies és capaç de formalitzar contractes 
indefinits”. Tot i això, ha destacat que s’han reduït els contractes indefinits respecte 
l’any passat perquè hi ha contractes temporals que ja no s’han formalitzat. “Hi ha 
empreses que han decidit no arriscar-se a fer un contracte indefinit per activitats que 
poden ser temporals”, explica.  

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 un augment del 0,39% 
respecte al mes de juny en el cas dels homes i de l’1,41% en el cas de les dones. 
En el cas de les persones joves, ha indicat que hi ha 17.733 persones menors de 25 
anys en situació d’atur, 473 menys que el mes anterior (-2,6%). “Es tracta de l’únic 
col·lectiu que redueix en atur intermensual” 

En relació a la permanència a l’atur, ha destacat que la taxa de permanència és la més 
alta dels últims 10 anys, situant-se en un 88,1%. Hi ha hagut 43.612 entrades i 
40.302 sortides de les quals 24.181 han estat per col·locació, que representa el 60% 
de les sortides i suposa 6.241 persones menys en termes absoluts respecte al mes de 
juny. “La taxa de sortida per col·locació disminueix situant-se en un 7,2% i la 
durada mitjana de la demanda es tradueix en 10,7 mesos”, ha afirmat. D’altra banda, 
ha lamentat que l’atur de llarga durada segueixi afectant el 45% de les persones 
aturades”. Davant aquestes xifres, ha reiterat que “es manté una moderada tendència 
a la baixa, però continua en nivells molt elevats, afectant prop de la meitat de persones 
en situació d’atur”. A més, ha dit que, en el cas de les persones majors de 45 anys, 
la taxa és del 91,8%, de manera que “el focus de les polítiques d’activació s’ha de situar 
especialment en aquest col·lectiu”.  

 


