
 

 
 

 
El gener de 2022 ha finalitzat amb 371.802 persones aturades registrades a les 
oficines de Treball de Catalunya, la xifra més baixa registrada en un mes de gener des 
de l’any 2008 (282.897 persones). 
 
Respecte del mes anterior, l’atur s’ha incrementat un 0,7% (2.644 persones aturades 
més), comportament habitual en un mes de gener. Enguany, però, es registra la pujada 
intermensual més moderada dels darrers cinc anys. 
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Cal recordar que en les dades d’atur no hi ha incloses les persones afectades per 
expedients de regulació temporal d’ocupació, en no ser considerades dins la 
classificació d’atur registrat (definida a l’Ordre ministerial d’11 de març de 1985 per 
la que s’estableixen criteris estadístics per a la mesura de l’atur registrat). 
 
Atenent al sexe, si bé l’atur ha augmentat tant entre homes com entre dones, els 
primers han patit un ascens (+1,3%; 2.095 més) més pronunciat que les dones 
(+0,3%; 549 més). Per edat, les persones menors de 25 anys presenten el creixement 
més acusat (+5,9%; 1.162 més), mentre que entre les persones de 25 i més anys l’atur 
ha pujat un lleuger 0,4% (1.482 més). 
 
Quant al sector d’activitat, els serveis són el principal responsable de l’augment de 
l’atur registrat en xifres absolutes (1.953 més; +0,7%), seguit per la indústria (731 
més; +1,8%) i el conjunt de persones sense una ocupació anterior (151 més; +0,7%). 
Contràriament, la construcció i l’agricultura han registrat caigudes de l’atur: -0,6% 
(181 menys) i -0,1% (10 menys), respectivament. 
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Gràfic 1 
Catalunya – Variació intermensual de l’atur registrat (en %) 
Gener de 2019 a gener de 2022 

L’any comença amb un 
lleuger creixement mensual 
de l’atur, comportament 
típic del gener. 

Al gener, l’atur ha crescut 
especialment entre els 
homes i les persones joves. 
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Territorialment, en totes demarcacions ha pujat l’atur registrat. Tarragona presenta 
l’ascens més intens (+1%; 468 més), seguida per Girona (+0,9%; 335 més), 
Barcelona (+0,6%; 1.711 més) i Lleida (+0,6%; 130 més). 
 
En termes interanuals, es continua accelerant el descens de l’atur registrat, que aquest 
mes cau un 26,8% a Catalunya, amb 136.279 persones aturades menys. 
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Analitzant per col·lectius, en tots s’ha reduït l’atur registrat amb contundència 
respecte d’un any abans. Per sexe, la caiguda entre els homes ha estat més intensa que 
entre les dones (-29,9% davant un -24,3%). Considerant l’edat, les persones més 
joves són les que registren la davallada més important de tots els col·lectius, reduint 
la seva xifra d’atur gairebé a la meitat (-49,2%). Ara bé, cal tenir en compte aquest 
grup és també el que va patir un major augment de l’atur el gener de 2021 a causa de 
la crisi sanitària. Quant a les persones de 25 i més anys, també presenten un reducció 
important, però la meitat d’acusada (-24,9%). 
 
Per sectors, el descens més intens correspon al conjunt de persones sense una 
ocupació anterior (-31,6%), seguit pels serveis (-27,6%). Precisament els serveis 
lideren la caiguda interanual de l’atur en volum (103.299 menys).  A continuació, se 
situa el col·lectiu sense una ocupació anterior (10.294 menys), la indústria (10.203 
menys), la construcció (9.780 menys) i l’agricultura (2.703 menys). 
 
Puntualitzar que les dades d’atur per sectors cal interpretar-les amb cautela, 
especialment les interanuals, atès que un descens de l’atur pot no correspondre a la 
millora del sector sinó, simplement, al desplaçament de persones aturades cap a altres 
sectors o cap a la inactivitat. 
 
Per províncies, Girona encapçala la caiguda (-29,1%), seguida per Barcelona  
(-27,2%), Lleida (-25,3%) i Tarragona (-23,5%). 
 
 

Gràfic 2 
Catalunya i Espanya – Variació interanual de l’atur registrat (en %) 
Gener de 2016 a gener de 2022 

 

S’intensifica la caiguda de 
l’atur a Catalunya. 

Interanualment, l’atur 
registrat cau més 
intensament entre els 
homes, les persones menors 
de 25 anys, el grup sense 
una ocupació anterior i a 
Girona. 
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Valor % distrib. Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Per sexe

Homes 160.930 43,3% 2.095 1,3% -68.536 -29,9%

Dones 210.872 56,7% 549 0,3% -67.743 -24,3%

Per edat

Menors de 25 anys 20.902 5,6% 1.162 5,9% -20.227 -49,2%

De 25 i més anys 350.900 94,4% 1.482 0,4% -116.052 -24,9%

Per sector econòmic (CCAE-2009)

Agricultura 8.405 2,3% -10 -0,1% -2.703 -24,3%

Indústria 40.944 11,0% 731 1,8% -10.203 -19,9%

Construcció 28.892 7,8% -181 -0,6% -9.780 -25,3%

Serveis 271.253 73,0% 1.953 0,7% -103.299 -27,6%

Sense ocupació anterior (1) 22.308 6,0% 151 0,7% -10.294 -31,6%

Per província 

Barcelona 267.500 71,9% 1.711 0,6% -99.866 -27,2%

Girona 36.098 9,7% 335 0,9% -14.793 -29,1%

Lleida 20.476 5,5% 130 0,6% -6.949 -25,3%

Tarragona 47.728 12,8% 468 1,0% -14.671 -23,5%

Catalunya 371.802 100% 2.644 0,7% -136.279 -26,8%
(1) Definició del Servicio Público de Empleo Estatal: demandants que busquen la primera feina. 

Var. intermensual Var. interanual
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