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Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes 
de febrer de 2020 

 

 

Barcelona, 4 de març de 2020. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat 
publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i a l’afiliació mitjana publicades pel 
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, PIMEC destaca: 

• El mes de febrer tanca amb 395.214 persones inscrites als registres de l’atur a 
Catalunya i 3.246.047 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any 
anterior de -1.428 i -42.993 persones, respectivament. 

• La patronal constata que en termes interanuals, al gener, l’atur alenteix la 
tendència de reducció del mes anterior a Catalunya (variació interanual del -0,4% 
davant del -1,2% del mes anterior) i  l’augmenta lleument a Espanya (-1,3% davant 
del -1,0% del mes anterior). A partir de les dades sectorials, l’entitat destaca el fet 
que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals a 
Catalunya, continua sent elevada als sense ocupació anterior (-8,3%) a 
l’agricultura (-5,9%) i a la construcció (-3,6%), no tant a la indústria (-0,7%) i 
augmenta als serveis (+1,0%). Per demarcacions, l’atur es redueix en totes llevat 
de la de Barcelona (+0,3%). Destaca la reducció de Girona (-2,6%). 

• En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur augmenta en 1.532 persones        
(+0,4%), i a Espanya es redueix en -7806 persones (-0,2%). A Catalunya, 
aquesta disminució del nombre de persones inscrites als registres dels serveis 
d’ocupació és desigual en funció del sector. Així, els aturats de la construcció, els 
de la indústria i els de l’agricultura es redueixen mentre que augmenten els dels 
serveis i els sense ocupació anterior. Per demarcacions, l’atur augmenta a 
Barcelona i es redueix a la resta. 

• Aquesta dinàmica de l’atur registrat se superposa amb increments de l’afiliació 
en termes interanuals a Catalunya (1,6%) i a Espanya (1,9%). En relació al mes 
anterior, l’afiliació també augmenta, tant a Catalunya (+0,6%) com a Espanya        
(+0,4%), situant el nombre d’afiliats en 3.440.802 i 19.250.229, respectivament. 
 

 
Tot i els esforços realitzats per PIMEC i altres institucions organitzant activitats 
alternatives per pal·liar la suspensió del Mobile World Congres, es constata els 
efectes negatius de la seva suspensió en l’evolució de l’atur. Així, en termes 
intermensuals l’atur es redueix en totes les demarcacions, llevat de Barcelona, 
on els aturats del sector serveis augmenten de 2.067 persones quan el febrer de 
2019 la reducció va ser de -1.156 persones. Aquestes dades constaten que les 
fires i congressos contribueixen a la reducció de l’atur.  
 
 

Afiliació total a la Seguretat 
Social 

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Nombre d’afiliats 3.440.802 2.632.568 317.037 189.258 301.939 19.250.229 

Variació interanual (%) 1,6% 1,6% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 

Variació interanual (nombre) 55.396 40.555 5.896 3.448 5.497 361.757 
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Nombre d'aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura 8.336 2.567 1.117 2.505 2.147 152.900 

Indústria 43.679 33.623 3.699 1.985 4.372 275.485 

Construcció 29.738 21.134 3.126 1.581 3.897 259.835 

Serveis 288.738 211.913 27.870 13.649 35.306 2.296.339 

Sense ocupació  24.723 18.494 2.090 1.295 2.844 261.488 

Total 395.214 287.731 37.902 21.015 48.566 3.246.047 

       

Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -5,9% -5,0% -4,9% -5,4% -8,1% -0,4% 

Indústria -0,7% -0,6% -0,8% 1,1% -2,1% -2,7% 

Construcció -3,6% -2,9% -6,8% -6,5% -3,7% -2,4% 

Serveis 1,0% 1,6% -1,7% 0,3% -0,5% -0,5% 

Sense ocupació  -8,3% -7,6% -9,1% -12,4% -10,0% -5,7% 

Total -0,4% 0,3% -2,6% -1,8% -1,8% -1,3% 

       

Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -524  -135  -58  -143  -188  -676  

Indústria -293  -191  -31  21  -92  -7.543  

Construcció -1.126  -639  -227  -110  -150  -6.301  

Serveis 2.748  3.354  -477  37  -166  -12.695  

Sense ocupació  -2.233  -1.523  -210  -184  -316  -15.778  

Total -1.428  866  -1.003  -379  -912  -42.993  

       

Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

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

Indústria -0,8% -0,5% 0,8% -1,0% -3,7% -0,8% 

Construcció -1,3% -0,6% -4,7% -4,2% -1,6% -1,8% 

Serveis 0,5% 1,0% -0,9% -0,3% -0,7% -0,4% 

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

Total 0,4% 0,9% -0,9% -0,6% -0,9% -0,2% 

       

Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya 

Agricultura -56  31  -21  -10  -56  2.855  

Indústria -340  -180  29  -21  -168  -2.259  

Construcció -402  -118  -153  -69  -62  -4.819  

Serveis 1.512  2.067  -248  -47  -260  -9.485  

Sense ocupació  818  626  61  22  109  5.902  

Total 1.532  2.426  -332  -125  -437  -7.806  
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