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 La xifra de l'atur registrat a Catalunya se situa en 624.467 persones 

desocupades, 5.119 persones menys (-0,81%) que el mes anterior 

 

Dades positives d'atur i d'afiliació a la Seguretat 

Social al març que apunten al canvi de tendència  

 
 A causa del greu problema de desocupació existent al nostre país i per consolidar la 

reactivació econòmica i de creixement de l'ocupació, no hauria d'haver-hi una 

relaxació pel que fa a l'adopció de les mesures encara pendents, quant a costos i 

flexibilitat interna, que facilitin la contractació per part de les empreses 

 

 En termes interanuals, el nombre de desocupats està per sota en 39.583 persones 

del registrat en el mes de març de 2013 (-5,96%) 

 

 Catalunya porta 9 mesos consecutius en què l'atur en termes interanuals ha baixat 

 
 S'han efectuat més contractes que el mes anterior, i es manté la dualitat entre els 

contractes temporals que representen el 86,62%, i els indefinits que representen el 

13,38% del total de contractes realitzats en aquest mes 

 
Barcelona, 2 d’abril de 2014 

El nombre d'aturats registrats a Catalunya ha baixat en 5.119 persones (-0,81%) respecte el mes anterior. En termes 

interanuals, el nombre de desocupats està per sota en 39.583 persones del registrat en el mes de març de 2013 (-5,96%). 

Catalunya suma novament un descens de l'atur en termes interanuals, que es va iniciar al mes de juliol 2013. Pel que fa a la 

contractació, s'han efectuat més contractes que el mes anterior, i es manté la dualitat entre els contractes temporals que 

representen el 86,62%, i els indefinits que representen el 13,38% del total de contractes realitzats en aquest mes. A 

Catalunya, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social s'ha situat durant el mes de març de 2014 en 2.878.037, fet que suposa 

18.342 ocupats més respecte del mes de febrer de 2014 (0,64%), i 20.114 ocupats més respecte el mes de març de 2013 

(0,70%). 

 

Foment del Treball considera que les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de març mereixen una valoració 

positiva i continuen en el camí del canvi de tendència que s'ha anat constatat en els últims mesos. No obstant això, a causa 

del greu problema de desocupació existent al nostre país i per consolidar la reactivació econòmica i de creixement de 
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 l'ocupació, no hauria d'haver-hi una relaxació pel que fa a l'adopció de les mesures encara pendents, quant a costos i 

flexibilitat interna, que facilitin la contractació per part de les empreses . 

 

La xifra de l'atur registrat a Catalunya se situa en 624.467 persones desocupades. Es pot observar que aquest mes de març 

de 2014, el descens del nombre d'aturats ha presentat un comportament millor que en el mes de març de 2013 on es va 

registrar a nivell mensual un descens de 1.126 persones tot coincidint amb la festivitat de Setmana Santa . 

 

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

interanuals com des del mes de juliol de 2013 la situació és millor a la de l'any anterior. En aquest sentit, hem passat d'una 

taxa interanual al mes de gener de 2013 del 4,52% a una taxa del -5,96% al mes de març de 2014. Així, en termes 

interanuals, l'atur registrat s'ha reduït en un -5,96%, és a dir, ha baixat en 39.583 el nombre de persones aturades respecte 

del mateix mes de l'any anterior. 

  

 
Font : elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social 

 

 

Per sectors, en aquest mes, igual que en el mes de febrer, hi ha hagut un descens de la desocupació respecte del mes 

anterior en tots els sectors, excepte en agricultura i sense ocupació anterior: agricultura a 605 persones, indústria en 1.479, 

construcció 1169, col·lectiu sense ocupació anterior 946 i serveis 4022 persones. 

 

Respecte del nombre de contractes, a Catalunya, en aquest mes s'han realitzat 175.114 contractes registrats, dels quals el 

13,38% (23.434 contractes) ho han estat de caràcter indefinit, i la resta (86,62%, és a dir, 151.680) han estat temporals. 

 

A nivell estatal l'atur registrat ha baixat en 16.620 persones en relació al mes anterior (-0,35%). La xifra d'atur a nivell estatal 

se situa en el mes de març de 2014 a 4.795.866 persones (-4,75% en termes anuals). 

Evolució de la variació 
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