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Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur  
del mes de febrer de 2016 

 
Barcelona, 2 de març de 2016 . Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat i 
l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal 

• PIMEC valora positivament que el mercat de treball segueixi en clara millora, 
tant pel que fa a la reducció de desocupats com a l’augment en el nombre 
d’afiliats a la Seguretat Social.  
 

• La patronal destaca que, fins al moment, les incerteses actuals en l’economia 
mundial no sembla que hagin afectat la nostra economia. Això fa que els 
primers mesos de l’any estiguin en línia amb les previsions de millora que 
PIMEC va fer pel 2016 en base a l’enquesta realitzada a finals de l’any passat. 
 

• La millora econòmica i del mercat de treball s’han d’entendre en una situació de 
fragilitat que obliga a les empreses estar alerta als potencials riscos. 
 

• Davant la possibilitat de constituir govern central, PIMEC considera que seria 
positiu que la investidura permetés un govern capaç d’implantar les mesures 
necessàries per mantenir la tendència positiva de l’economia i consolidar una 
recuperació que encara planteja incerteses. 

 
 

Afi liació total a la 
Seguretat Social 

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

 Nombre d’afiliats 3.060.397 2.335.856 281.007 170.719 272.815 17.167.712 

 Variació interanual (%) 3,6% 3,7% 3,7% 2,8% 3,4% 3,0% 

 Variació interanual 
(nombre) 

107.062 83.420 10.100 4.657 8.885 495.490 
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Nombre d'aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

 Agricultura 13.880 4.618 1.870 3.817 3.575 211.963 

 Indústria 64.487 50.570 5.137 2.529 6.251 389.111 

 Construcció 53.136 37.707 5.751 2.694 6.984 441.746 

 Serveis 346.905 256.818 33.088 15.897 41.102 2.763.168 

 Sense ocupació  31.829 23.335 3.086 1.480 3.928 346.998 

 Total 510.237 373.048 48.932 26.417 61.840 4.152.986 

        
Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

 Agricultura -10,9% -10,4% -14,6% -11,0% -9,5% -7,4% 

 Indústria -16,4% -16,4% -15,4% -17,2% -16,7% -12,8% 

 Construcció -20,1% -19,9% -19,8% -17,9% -21,8% -15,9% 

 Serveis -10,5% -10,8% -9,3% -10,0% -9,4% -6,0% 

 Sense ocupació  -7,5% -7,3% -11,7% -6,7% -5,2% -7,1% 

 Total -12,2% -12,4% -11,7% -11,6% -11,5% -8,0% 

        
Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

 Agricultura -1.703  -536  -320  -471  -376  -16.888  

 Indústria -12.635  -9.921  -934  -524  -1.256  -56.998  

 Construcció -13.328  -9.366  -1.423  -589  -1.950  -83.420  

 Serveis -40.656  -31.229  -3.399  -1.768  -4.260  -175.236  

 Sense ocupació  -2.565  -1.835  -408  -107  -215  -26.625  

 Total -70.887  -52.887  -6.484  -3.459  -8.057  -359.167  

        
Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

 Agricultura 3,9% 2,5% -0,4% 5,8% 6,2% 7,1% 

 Indústria -2,5% -2,4% -2,2% -1,3% -4,1% -1,0% 

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

 Serveis -1,8% -1,8% -2,7% -1,8% -1,0% -0,4% 

 Sense ocupació 3,2% 3,1% 3,7% 4,3% 3,2% 2,6% 

 Total -1,5% -1,6% -2,2% -0,5% -0,8% 0,1% 

        
Variació intermensual 
(nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

 Agricultura 522  111  -7  210  208  14.029  

 Indústria -1.676  -1.258  -118  -34  -266  -3.994  

 Construcció -1.333  -938  -183  -82  -130  -6.724  

 Serveis -6.355  -4.727  -908  -295  -425  -9.753  

 Sense ocupació  999  708  109  61  121  8.673  

 Total -7.843  -6.104  -1.107  -140  -492  2.231  

 


