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  La xifra de l'atur registrat a Catalunya se situa en 587.133 persones     

 

L'ocupació manté la millora progressiva tot i 

l'augment d'aturats durant el mes d'octubre 

 
 El nombre d'aturats registrats a Catalunya ha augmentat en 11.321 persones 

(1,97%) respecte el mes anterior. 

 

 Per consolidar i augmentar el creixement de l'ocupació, i absorbir part de l'atur creat 

en el període de crisi, cal aprofundir en les mesures de flexibilitat en les relacions 

laborals i de reducció de costos 

 
 Catalunya suma novament un descens de l'atur en termes interanuals, tendència 

que es va iniciar al mes de juliol 2013 

 
 A nivell estatal l'atur registrat ha augmentat en 79.154 persones en relació amb el 

mes anterior (1,78%). La xifra d'atur a nivell estatal se situa en el mes d'octubre de 

2014 a 4.526.804 persones (-5,91% en termes anuals) 

 

Barcelona, 4 de novembre de 2014 

El nombre d'aturats registrats a Catalunya ha augmentat en 11.321 persones (1,97%) respecte del mes anterior. En termes 

interanuals, el nombre d'aturats està per sota en 46.699 persones respecte del registrat en el mes d'octubre de 2013 (-7,37%). 

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 (25.921 contractes), i es manté la dualitat entre els contractes 

temporals, que representen el 87,76%, i els indefinits, que representen el 12,24% del total de contractes realitzats en aquest 

mes.  

 

Foment del Treball lamenta l'increment en el nombre de desocupats, si bé assenyala que es tracta d'una de les millors xifres 

d'un mes d'octubre, mes en què tradicionalment es produeixen importants augments d'atur. Es manté, per tant, la tendència 

de millora progressiva de la situació de l'ocupació. No obstant això, considerant les dramàtiques taxes d'atur existents, per 

consolidar i augmentar el creixement de l'ocupació, i absorbir part de l'atur creat en el període de crisi, cal aprofundir en les 

mesures de flexibilitat en les relacions laborals i de reducció de costos laborals. 
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Podem observar en termes interanuals com des del mes de juliol de 2013 la situació és millor a la de l'any anterior, sent la 

dada coneguda avui la tercera millor des de gener de 2007 (únicament superada al maig i juny d'aquest any 2014). En aquest 

sentit, hem passat d'una taxa interanual al mes de gener de 2013 del 4,52% a una taxa del -7,37% al mes d'octubre de 2014. 

Aquest descens, en termes interanuals, l'atur registrat del -7,37%, suposa un decrement de 46.699 del nombre de persones 

aturades respecte del mateix mes de l'any anterior. 

 

A Catalunya, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social s'ha situat en el mes d'octubre de 2014 a 2.954.200 ocupats, fet que 

suposa 4.504 ocupats menys respecte el mes de setembre de 2014 (-0,15%), i 64.643 ocupats més respecte al mateix mes 

de l'any anterior (2,24%).  

 

A nivell estatal l'atur registrat ha augmentat en 79.154 persones en relació amb el mes anterior (1,78%). La xifra d'atur a nivell 

estatal se situa en el mes d'octubre de 2014 a 4.526.804 persones (-5,91% en termes anuals). El nombre d'afiliats a la 

Seguretat Social s'ha situat al mes d'octubre a 16.690.520 ocupats, fet que suposa un augment de 28.817 persones afiliades 

respecte al mes anterior (0,17%), i en termes interanuals l'afiliació va registrar un augment de 330.147 afiliats (2,02%). 

 

Evolució de la variació interanual a Catalunya 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social 
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