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 Els aturats registrats a Catalunya han baixat en 12.645 (-2,02%) respecte 

del mes anterior i se situa en 611.822 persones 

 

Foment del Treball valora positivament el descens de 

l’atur i l’increment de l’afiliació 

 
 No obstant això, cal recordar que, segons les dades recents de l'Eurostat, Espanya 

és el país amb la taxa d'atur més elevada de la Unió Europea juntament amb 

Grècia 

 

 En termes interanuals, el nombre de desocupats està per sota en 45.173 persones 

del registrat en el mes d'abril de 2013 (-6,88%) 

 

 Catalunya porta 10 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 86,21%, i els indefinits que representen el 

13,79% del total 

 
Barcelona, 6 de maig de 2014 

El nombre d'aturats registrats a Catalunya ha baixat en 12.645 persones (-2,02%) respecte del mes anterior. En termes 

interanuals, el nombre de desocupats està per sota en 45.173 persones del registrat en el mes d'abril de 2013 (-6,88%). 

Catalunya suma un altre mes 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 86,21%, i els indefinits, que representen el 13,79% del total de contractes realitzats en aquest mes. A 

Catalunya, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social s'ha situat al mes d'abril de 2014 a 2.910.107 ocupats, fet que suposa 

32.069 ocupats més respecte el mes de març de 2014 (1,11 %) i 39.543 ocupats més respecte el mes d'abril de 2014 (1,38 

%). 

 

Foment del Treball valora positivament el descens del nombre d'aturats del mes d'abril, conseqüència, en part, de la festivitat 

de Setmana Santa, com demostra l'important descens en el sector serveis, però que també s'ha produït en indústria, 

construcció i el sector agrari. Contínua, així, el canvi positiu de tendència iniciat en els últims mesos que es constata en les 
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 xifres d'atur en termes interanuals i amb la millora de l'afiliació a la Seguretat Social. No obstant això, es requereix un impuls 

més intens de la contractació per absorbir progressivament l'ingent nombre de desocupats del nostre país . Cal recordar que, 

segons les recents dades de l'Eurostat, Espanya és el país amb la taxa d'atur més elevada de la Unió Europea juntament amb 

Grècia. 

 

 

611.822 persones aturades a Catalunya 

La xifra de l'atur registrat a Catalunya se situa en 611.822 persones desocupades. Es pot observar que aquest mes d'abril de 

2014 el descens del nombre d'aturats s'ha duplicat el del mes de març, i això com a conseqüència de 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 -6,88% en el mes d'abril de 2014. 

 

En termes interanuals , l'atur registrat s'ha reduït en un -6,88%, és a dir, ha baixat en 45.173 el nombre de persones aturades 

respecte del mateix mes de l'any anterior. Pel que fa a la variació mensual, a Catalunya, en aquest mes d'abril de 2014 l'atur 

ha registrat un descens de 12.645 persones respecte al mes anterior (un -2,02% en termes relatius).  

 

 
 

Per sectors, en aquest mes es pot observar la incidència de la Setmana Santa, ja que és en el sector serveis on més ha 

disminuït l'atur registrat, amb 10.451 persones aturades menys respecte el mes anterior. També ha baixat l'atur a la resta de 

sectors excepte en el col·lectiu sense ocupació anterior: agricultura en -489 persones, indústria en -1.399 , construcció -869 i 

col·lectiu sense ocupació anterior 563 persones. 

 

Respecte al nombre de contractes, a Catalunya, en aquest mes s'han realitzat 197.989 contractes registrats, dels quals el 

Evolució de la variació interanual. 
Catalunya 
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 13,79% (27.294 contractes) ho han estat de caràcter indefinit, i la resta (86,21%, és a dir, 170.695) han estat temporals. 

 

A nivell estatal l'atur registrat ha baixat en 111.565 persones en relació al mes anterior (-2,33%). La xifra d'atur a nivell estatal 

se situa en el mes d'abril de 2014 a 4.684.301 persones (-6,11% en termes anuals). El nombre d'afiliats a la Seguretat Social 

s'ha situat al mes de març a 16.430.053 ocupats, fet que suposa un augment de 133.765 persones afiliades més respecte al 

mes anterior (0,82%). En termes interanuals l'afiliació va registrar un augment de 197.701 afiliats (1,22 %). 
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