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 La xifra de l'atur registrat a Catalunya se situa en 638.344 persones 

desocupades, el que suposa un augment respecte el mes anterior seguint 

la mateixa tendència que en anys anteriors 

 

Aspectes positius de les xifres d'atur a Catalunya 

al novembre malgrat el lleuger augment 

 
 S'han d'abordar amb decisió les noves reformes en matèria laboral que es reclamen 

des d'àmbits interns i internacionals per promoure el creixement de l'ocupació en els 

pròxims anys 

 

 El nombre d'aturats registrats a Catalunya ha augmentat en 4.512 persones (0,71%) 

al novembre respecte del mes anterior 

 

 Es manté la dualitat entre els contractes temporals, que representen el 89,03%, i els 

indefinits, que representen el 10,97% del total de contractes realitzats en aquest mes 

 
 A nivell estatal l'atur registrat ha baixat en 2.475 persones en relació al mes anterior 

Amb el descens registrat en el mes de novembre , la xifra d'atur a nivell estatal se 

situa en 4.808.908 persones (-2,02% en termes anual ) 

 

 
Barcelona, 5 de novembre de 2013 

El nombre d'aturats registrats a Catalunya ha augmentat en 4.512 persones ( 0,71% ) respecte del mes anterior. 

En termes interanuals, el nombre de desocupats està per sota (13.747 persones) del registrat en el mes de 

novembre de 2012 (-2,11%). Catalunya porta cinc mesos consecutius en què l'atur en termes interanuals ha 

baixat. Pel que fa a la contractació, s'han efectuat menys contractes que durant el mes anterior i es manté la 

dualitat entre els contractes temporals, que representen el 89,03%, i els indefinits, que representen el 10,97% del 

total de contractes realitzats en aquest mes. 

 

Foment destaca l'existència d'aspectes positius i negatius en les xifres de l'atur registrat corresponents a 
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 novembre: com positiu, s'ha de ressenyar que es tracta d'una de les millors xifres corresponents a un mes de 

novembre i el descens de la desocupació en termes interanuals, que constaten la tendència a la millora econòmica 

i de l'ocupació. A la banda negativa, cal destacar el descens en el nombre d'afiliats i la temporalitat en la 

contractació. A la vista de les xifres, Foment conclou que s'han d'abordar amb decisió les noves reformes en 

matèria laboral que reclamen des d'àmbits interns i internacionals per promoure el creixement de l'ocupació en els 

propers anys. 

 

La xifra de l'atur registrat a Catalunya se situa en 638.344 persones desocupades, el que suposa un augment 

respecte el mes anterior seguint la mateixa tendència que en anys anteriors, tal com es pot apreciar en el gràfic. Si 

bé és cert que encara s'han d'analitzar amb prudència les diferents dades de l'atur mensuals, podem observar en 

termes interanuals com en aquest any 2013 des del mes de juliol la situació és millor la de l'any anterior.     

 

 
 

 

 

 

En aquest sentit, hem passat d'una taxa interanual al mes de gener de 2013 de 4,52 % a una taxa de -2,11% al 

mes de novembre. 

 

En termes interanuals, l'atur registrat s'ha reduït en un -2,11%, és a dir, ha baixat en 13.747 el nombre de 

persones aturades respecte del mateix mes de l'any anterior , sent aquesta dada el més positiu en el que va d' 

any. 
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Descens en el global d'Espanya 

A nivell estatal l'atur registrat ha baixat en 2.475 persones en relació al mes anterior (-0,05%). Amb el descens 

registrat en el mes de novembre, la xifra d'atur a nivell estatal se situa en 4.808.908 persones (-2,02% en termes 

anuals). 

 

Ara bé, el nombre mitjà d'afiliats al Sistema de la Seguretat Social durant el mes de novembre ha assolit la xifra de 

16.293.543 per al total Sistema i 13.184.854 per al règim general (inclou Sistemes Especials Agrari i Llar), que 

suposa un descens de 66.829 persones (-0,41%) respecte del mes passat . A nivell interanual, l'afiliació en el total 

del Sistema ha experimentat un descens de 237.505 ocupats (-1,44%), i en el règim general un descens de 

199.206 (-1,63%). 
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