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 El nombre d'aturats registrats a Catalunya ha baixat en 5.481 persones i se 

situa en 581.652 aturats 

 

Millor comportament de l'atur en un mes de 

novembre de tota la sèrie històrica 

 
 Augmenta el nombre d'afiliats a la Seguretat Social i és destacable la millora de 

l'ocupació en la construcció i la indústria. 

 

 Aquesta valoració positiva no pot amagar que, per absorbir l'elevada taxa d'atur 

existent a Espanya, es requereixen impulsos addicionals a través de mesures 

d’incentiu de la creació d'ocupació i d'empreses en l'àmbit laboral i fiscal 

 

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

que es va iniciar al mes de juliol de 2013, sent aquesta la millor dada registrada des 

de gener de 2007 

 

 A nivell estatal, l'atur registrat ha baixat en 14.688 persones en relació al mes 

anterior (-0,32) i se situa en 4.512.116 persones (-6,17% en termes anuals) 

 

Barcelona, 4 de desembre de 2014 

Foment del Treball valora positivament les xifres d'atur registrat donades a conèixer avui, ja que es manté la tendència de 

reducció de la desocupació en termes interanuals iniciada a mitjan 2013: es tracta d'un dels millors comportaments d'un mes 

de novembre de tota la sèrie històrica, augmenta el nombre d'afiliats a la Seguretat Social i és destacable la millora de 

l'ocupació en la construcció i la indústria. Aquesta valoració positiva no pot amagar que, per absorbir l'elevada taxa d'atur 

existent a Espanya i a Catalunya, es requereixen impulsos addicionals a través de mesures d’incentiu de la creació d'ocupació 

i d'empreses en l'àmbit laboral i fiscal. 

 

El nombre d'aturats registrats a Catalunya ha baixat en 5.481 persones (-0,93%) respecte del mes anterior i se situa en 

581.652 persones aturades. En termes interanuals, el nombre de desocupats està per sota en 56.692 persones respecte del 

registrat en el mes de novembre de 2013 (-8,88%). Catalunya suma novament un descens de l'atur en termes interanuals, que 

es va iniciar al mes de juliol 2013, sent aquest el millor dada registrada des de gener de 2007. Quant a la contractació, s'han 

efectuat menys contractes que al mes anterior (54.611 contractes ) i es manté la dualitat entre els contractes temporals, que 

representen el 87,78%, i els indefinits, que representen el 12,22% del total de contractes realitzats en aquest mes. 
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A Catalunya, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social s'ha situat el mes de novembre de 2014 a 2.955.006 ocupats, fet que 

suposa 806 ocupats més respecte del mes d'octubre de 2014 (0,03%) i 76.784 ocupats més respecte al mateix mes de l'any 

anterior (2,67%). 

 

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

 

A nivell estatal, l'atur registrat ha baixat en 14.688 persones en relació al mes anterior (-0,32%). La xifra d'atur a nivell estatal 

se situa en el mes de novembre de 2014 a 4.512.116 persones (-6,17% en termes anuals). El nombre d'afiliats a la Seguretat 

Social s'ha situat el mes de novembre a 16.695.752 ocupats, fet que suposa un augment de 5.232 persones afiliades respecte 

al mes anterior (0,03%). 
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