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Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes 
d’octubre de 2019 

 

 

Barcelona, 5 de novembre de 2019. 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 d’octubre tanca amb 387.267 persones inscrites als registres de l’atur a 
Catalunya i 3.177.659 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any 
anterior de -3.930 i -77.044 persones, respectivament. 

• La patronal constata que en termes interanuals, aquest mes de l’any, l’atur 
continua alentint la tendència de reducció dels mesos anteriors a Catalunya 
(variació interanual del -1,0% davant del -2,0% del mes anterior) i a Espanya         
(-2,4% davant del -3,8% del mes anterior). A partir d’aquestes dades, l’entitat 
destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes 
interanuals, continua sent elevada a l’agricultura (-7,3%), a la construcció      
(-5,3%), no tant a la indústria (-1,8%) i menys als serveis (-0,4%). Per contra, 
augmenten els aturats sense ocupació anterior (+1,0%),  Per demarcacions, 
l’atur es redueix en totes elles i destaca la de Lleida (-4,5%). 

• En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur augmenta en 14.644 persones 
(+3,9%) i a Espanya en 97.948 persones (+3,2%), els increments més alts dels 
darreres anys. A Catalunya, aquest augment del nombre de persones inscrites 
als registres dels serveis d’ocupació és desigual en funció del sector i la 
demarcació. Així, els aturats de l’agricultura i sense ocupació anterior augmenten 
en totes les demarcacions, mentre que el nombre d’aturats de la construcció es 
redueix en totes elles. De la seva banda, Barcelona registra un moderat augment 
dels aturats dels serveis (+2,5%), mentre que augmenten de forma intensa a Lleida 
(+11,1%), Girona (+10,9%) i Tarragona (9,0%). Els aturats de l’agricultura 
augmenten de forma intensa a totes les demarcacions i els de la indústria 
augmenten de forma moderada a Barcelona (+1,8%) i de forma més intensa a 
Girona (+4,0%), Lleida (+4,9%) i Tarragona (+4,9%). 

• Aquesta dinàmica de l’atur registrat se superposa amb increments de l’afiliació 
en termes interanuals a Catalunya (2,2%) i a Espanya (2,3%) i, en relació al mes 
anterior, en què l’afiliació augmenta d’un +0,3% a Catalunya i d’un +0,6% a 
Espanya, situant el nombre d’afiliats en 3.469.595 i 19.429.993, respectivament. 
 

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma negativa l’evolució de l’atur en 
relació al mes anterior i de forma positiva els registres de l’afiliació. 
 
Malgrat aquesta dinàmica de desacceleració, analitzats els últims EROS, es 
constata que aquests no responen a un mateix factor i que no tots són 
conseqüència d’aquesta desacceleració. En aquest escenari, PIMEC destaca la 
necessitat d’implementar mesures industrials potents.  
 

Afiliació total a la Seguretat 
Social 

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Nombre d’afiliats 3.469.595 2.635.353 329.158 190.128 314.957 19.429.993 

Variació interanual (%) 2,2% 2,1% 2,6% 2,7% 2,2% 2,3% 

Variació interanual (nombre) 73.698 53.476 8.263 5.044 6.916 436.920 
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Nombre d'aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 8.598 2.671 1.018 2.686 2.223 149.315 

Indústria 43.332 33.651 3.623 1.740 4.318 269.282 

Construcció 30.299 21.639 3.413 1.413 3.834 254.002 

Serveis 278.441 205.723 26.567 13.194 32.957 2.232.620 

Sense ocupació  26.597 20.059 2.188 1.346 3.004 272.440 

Total 387.267 283.743 36.809 20.379 46.336 3.177.659 

       

Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -7,3% -6,3% -16,8% -6,6% -4,3% -0,1% 

Indústria -1,8% -2,1% 0,5% -5,1% -0,5% -4,4% 

Construcció -5,3% -4,7% -4,0% -5,5% -9,5% -5,2% 

Serveis -0,4% 0,0% -0,9% -4,0% -0,5% -1,5% 

Sense ocupació  1,0% 2,2% -1,6% -4,1% -2,3% -5,7% 

Total -1,0% -0,6% -1,6% -4,5% -1,6% -2,4% 

       

Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -676  -181  -206  -190  -99  -218  

Indústria -811  -714  17  -93  -21  -12.329  

Construcció -1.697  -1.072  -141  -82  -402  -13.834  

Serveis -1.021  -74  -245  -547  -155  -34.193  

Sense ocupació  275  439  -35  -57  -72  -16.470  

Total -3.930  -1.602  -610  -969  -749  -77.044  

       

Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 20,2% 14,0% 23,8% 31,2% 14,6% 12,1% 

Indústria 2,4% 1,8% 4,0% 4,9% 4,9% 2,2% 

Construcció -0,7% -0,2% -1,0% -1,7% -3,1% 0,0% 

Serveis 4,4% 2,5% 10,9% 11,1% 9,0% 3,3% 

Sense ocupació 2,8% 2,9% 3,5% 0,7% 3,1% 1,5% 

Total 3,9% 2,3% 8,8% 11,0% 7,3% 3,2% 

       

Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 1.445  327  196  639  283  16.072  

Indústria 1.007  586  140  81  200  5.851  

Construcció -217  -35  -35  -24  -123  35  

Serveis 11.674  5.037  2.606  1.320  2.711  71.918  

Sense ocupació  735  561  75  9  90  4.072  

Total 14.644  6.476  2.982  2.025  3.161  97.948  

 
 


