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 La xifra de l'atur registrat a Catalunya se situa en 624.872 persones 

desocupades, cosa que suposa un descens respecte del mes de novembre 

i segueix la mateixa tendència que en anys anteriors 

 

Catalunya té menys aturats que el 2012, però 

baixa el número d’afiliats a la Seguretat Social 

 
 Catalunya encadena 6 mesos consecutius en què l'atur en termes interanuals ha 

baixat 

 

 Cal ser prudents a l'hora d'analitzar el descens de l'atur, atès que el nombre d'afiliats 

en comparació amb l'any 2012 s'ha vist reduït en 16.188 persones a Catalunya i 

85.041 en el global d'Espanya 

 

 Es manté la dualitat entre els contractes temporals que representen el 90,51%, i els 

indefinits que representen el 9,49% del total de contractes realitzats en aquest mes 

 
 A nivell estatal l'atur registrat ha baixat en 107.570 respecte del mes anterior. Amb 

el descens registrat en el mes de desembre, la xifra d'atur a nivell estatal tanca 

aquest any 2013 a 4.701.338 persones (-3,04% en termes anuals) 

 

 
Barcelona, 3 de gener de 2014 

El nombre d'aturats registrats a Catalunya ha baixat en 13.472 persones (-2,11%) respecte del mes anterior. En 

termes interanuals, el nombre de desocupats està per sota en 22.084 persones del registrat en el mes de 

desembre de 2012 (-3,41%). Catalunya encadena 6 mesos consecutius en què l'atur en termes interanuals ha 

baixat (juliol -0,7%, agost -1,80%, setembre -1,83%, octubre -1,93%, novembre -2,11% i desembre -3,41%). Pel 

que fa a la contractació, s'han efectuat menys contractes que en el mes anterior, i es manté la dualitat entre els 

contractes temporals, que representen el 90,51%, i els indefinits, que representen el 9,49% del total de contractes 

realitzats en aquest mes. 
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 Els serveis tècnics de Foment del Treball valoren positivament que aquest any 2013 finalitzi amb menys 

desocupats inscrits que el 2012, alhora que el descens del nombre de desocupats d'aquest mes de desembre. 

Però, si bé s'observa una tendència positiva en els indicadors econòmics i en l'ocupació, cal ser prudents a l'hora 

d'analitzar aquestes dades, atès que el nombre d'afiliats en comparació amb l'any 2012 s'ha vist reduït en 16.188 

persones a Catalunya i 85.041 en el global d'Espanya, i el descens del nombre d'aturats en aquest mes de 

desembre, com és habitual, és conseqüència de la campanya de Nada , impulsat pel comerç i el turisme, ja que 

dels 13.472 aturats menys a Catalunya, 10.114 s'han concentrat en el sector serveis. 

 

Per a Foment del Treball, cal que es duguin a terme totes les reformes necessàries que permetin contribuir a la 

creació d'ocupació neta i culminen aquelles altres que han ajudat a la flexibilització del nostre mercat de treball  ia 

la competitivitat de les nostres empreses. 

 

La xifra de l'atur registrat a Catalunya se situa en 624.872 persones desocupades, cosa que suposa un descens 

respecte al mes de novembre i segueix la mateixa tendència que en anys anteriors, tal com es pot apreciar en el 

gràfic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millor que l’any passat 

En termes interanuals  l'atur registrat a Catalunya s'ha reduït en un -3,41%, és a dir, ha baixat en 22.084 el nombre 

de persones aturades respecte del mateix mes de l'any anterior: és aquesta dada la més positiva de l’any i suposa 

Evolució de l’atur a Catalunya 
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 el valor més baix des del mes de juny de 2007. Pel que fa a la variació mensual, a Catalunya, en aquest mes de 

desembre de 2013 l'atur ha registrat un descens de 13.472 persones menys respecte al mes anterior (un -2,11% 

en termes relatius). 

 

Per sectors, en aquest mes hi ha hagut un descens de la desocupació respecte del mes anterior en tots els 

sectors, concentrant el major descens en el sector serveis: agricultura a -324 persones, indústria en -588, 

construcció -56 , col·lectiu sense ocupació anterior -1.834 i serveis 10.114 persones. 

 

Respecte al nombre de contractes, a Catalunya, en aquest mes s'han realitzat 165.883 contractes registrats, dels 

quals el 9,49% (15.736 contractes) ho han estat de caràcter indefinit, i la resta (90,51%, és a dir, 150.147) han 

estat temporals. 

 

A nivell estatal l'atur registrat ha baixat en 107.570 en relació al mes anterior (-2,24%). Amb el descens registrat en 

el mes de desembre, la xifra d'atur a nivell estatal tanca aquest any 2013 a 4.701.338 persones (-3,04% en termes 

anuals). Tanmateix, si bé el nombre d'afiliats a la Seguretat Social s'ha situat al mes de desembre a 16.357.640 

ocupats, fet que suposa un increment de 64.097 persones afiliades més respecte al mes anterior (0,39%), en 

termes interanuals l'afiliació ha registrat un descens de 85.041 afiliats (-0,52%). 
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