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 La xifra de l'atur registrat a Catalunya se situa en 629.586 persones 

aturades, 4.285 persones menys que el mes anterior 

 

Descens rellevant de l'atur a Catalunya, que s'ha 

de consolidar amb menors costos laborals i 

major flexibilitat interna en les empreses 

 
 Cal remuntar –se a l'any 2007 per trobar un descens de l'atur en un mes de febrer 

 

 En termes interanuals, el nombre de desocupats està per sota en 35.590 persones 

del registrat en el mes de febrer de 2013 (-5,35%) 

 

 Catalunya porta 8 mesos consecutius en què l'atur en termes interanuals ha baixat 

 
 Quant a la contractació, s'han efectuat menys contractes que el mes anterior, i es 

manté la dualitat entre els contractes temporals que representen el 87,21 %, i els 

indefinits que representen el 12,79% 

 
Barcelona, 4 de març de 2014 

La xifra de l'atur registrat a Catalunya se situa en 629.586 persones aturades, 4.285 persones menys (-0,68%) que 

el mes anterior respecte el mes anterior. Cal remuntar-se a l'any 2007 per trobar un descens de l'atur en un mes 

de febrer. Foment del Treball valora positivament aquest descens del nombre de desocupats del mes de febrer, 

així com el descens de l'atur en termes interanuals i la millora de les dades d'afiliats a la Seguretat Social. 

Aquestes dades ratifiquen el canvi de tendència positiu dels últims mesos, tot i que la millora en l'ocupació, és 

lenta, progressiva i presenta certes debilitats, com l'excessiva temporalitat. Per consolidar i intensificar el 

creixement de l'ocupació han de reduir els costos laborals, revisar les recents mesures que comporten un 

increment substancial de les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social i potenciar i clarificar els mecanismes 

de flexibilitat interna. 

 

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

en termes interanuals com des del mes de juliol de 2013, a Catalunya, la situació és millor que la de l'any anterior. 
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 En termes interanuals, el nombre de desocupats està per sota en 35.590 persones del registrat en el mes de 

febrer de 2013 (-5,35%). Catalunya porta 8 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%, desembre -3,41%, gener -4,22% i 

febrer -5,35%) . 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 87,21%, i els indefinits, que representen el 12,79% del 

total de contractes realitzats en aquest mes.  

 

 

 

 

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

excepte agricultura i sense ocupació anterior. 

 

Quant al nombre de contractes, a Catalunya, en aquest mes s'han realitzat 161.681 contractes registrats, dels 

quals el 12,79% (20.671 contractes) han estat de caràcter indefinit, mentre que la resta (87,21%, és a dir, 141.010) 

han estat temporals. 

 

A Catalunya, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social s'ha situat durant el mes de febrer de 2014 en 2.859.696 

ocupats, fet que suposa 11.857 ocupats més respecte del mes de gener de 2014 (0,42%), i 7.977 ocupats més 

respecte el mes de febrer de 2013 (0,28%). 

 

 

-
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 Millors dades també per al global de l'Estat 

A nivell estatal, l'atur registrat ha baixat en 1.949 persones en relació al mes anterior (-0,04%). La xifra d'atur a 

nivell estatal se situa en el mes de febrer de 2014 en 4.812.486 persones (-4,52% en termes anuals). 

 

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social s'ha situat durant el mes de febrer en 16.212.304 ocupats, fet que suposa 

un augment de 38.694 persones afiliades més respecte al mes anterior (0,24%), i en termes interanuals l'afiliació 

va registrar un augment de 61.557 afiliats (0,38%). 
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