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La reducció de l’atur es deu en un 27,5% a la població immigrant; es 
concentra a la construcció i a la província de Lleida 
 

CCOO alerta que l’augment de la temporalitat i la pèrdua 
de població treballadora expliquen part de la reducció de 
l’atur 
 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA 
El mes de juny de 2014 deixa una xifra de 570.214 persones registrades com a aturades a les 
oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual 
del -7,6% (47.074 aturats i aturades registrats menys que fa un any). Respecte el mes 
anterior, l’atur registrat s’ha reduït en 22.090 persones aturades (-3,7%). La població menor 
de 25 anys registra una caiguda de 3.534 persones aturades, xifra que suposa una reducció 
del 9,3% respecte el mes maig, mentre que respecte l’any 2013 la reducció ha estat de 4.456 
joves aturats (-11,5%). 
 
ATUR PER SECTORS D'ACTIVITAT I PROVÍNCIES 
Respecte el 2013, s'ha reduït el nombre de persones aturades en tots els sectors menys en 
l’agricultura, que ha augmentat un 9,4%. La construcció ha reduït la xifra de persones 
aturades en 16.241 persones (-17,6%), els serveis ho ha fet en -21.757 persones i una 
reducció del 5,6% i la indústria ho ha fet en -11.137 persones, un decreixement del 12%. 
Totes les províncies presenten reduccions d'atur respecte el 2013. La més significativa en 
termes relatius és Lleida, amb una reducció del 10,4% i 3.034 persones menys, seguida de 
Girona amb un -8% (-4.266 persones), Barcelona amb un -7,8% i -36.377 persones, i 
finalment Tarragona amb una reducció del 5% i -3.397 persones. 
 
ATUR PER SEXES 
El mes de juny de 2014, tant homes com dones redueixen les xifres d’atur respecte l'any 
anterior, però no ho fan amb la mateixa intensitat. Els homes han reduït l'atur en 32.486 
aturats i un -10,4%, i les dones ho han fet en 14.588 aturades i un 4,8% menys que el juny de 
2013. Respecte el mes anterior, tant homes com dones han reduït les xifres de l’atur en un 
4,5% i un 3%, respectivament. 
 
ATUR DE PERSONES IMMIGRANTS 
Les persones immigrants representen el 19,5% dels nous aturats i aturades registrats a 
Catalunya el mes de juny de 2014, el que significa un total de 111.030 persones. L'atur 
registrat d'aquest col·lectiu ha experimentat una reducció interanual del -10,4%, percentatge 
que es tradueix en -12.922 persones aturades. 
 
CONTRACTACIÓ 
La contractació indefinida a Catalunya ha augmentat un 26% respecte el juny de 2013 (4.819 
contractes més) i la temporal ho ha fet en un 15,6% i 27.517 contractes més. Respecte el mes 
anterior, la contractació indefinida s’ha reduït en un 7,7% i -1.951 contractes i la temporal ha 
augmentat en 22.166 contractes i un increment del 12,2%. 
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PRESTACIONS 
El mes de maig de 2014 es va tancar amb 348.329 persones aturades a Catalunya que rebien 
una prestació per atur. D'aquestes persones beneficiàries, el 47,3% percebia una prestació 
contributiva, el 43,4% rebia el subsidi, i un 9,3% la Renda Activa d'Inserció. En relació al 2013, 
cal destacar la reducció del nombre de persones beneficiàries de prestació contributiva          
(-22,1%), la reducció de persones beneficiàries del subsidi (-10,5%), i l'augment de les que 
perceben la Renda Activa d'Inserció en un 20,6%. Respecte el mes anterior, el nombre de 
persones beneficiàries de prestacions s’ha reduït en un 3,8%. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'atur registrat. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya: 
 
-Alertem que la reducció de l'atur es deu, en part, a la substitució de treball a temps complert 
per contractes a temps parcial. 
 
-Manifestem el nostre absolut rebuig a la proposta de reforma fiscal del Govern central perquè 
no és justa ni redistributiva i perquè suposa una important pèrdua d'ingressos públics que no 
permetran garantir els serveis públics ni la protecció social i econòmica de qui més la 
necessita. 
 
-Denunciem el fracàs de les polítiques públiques davant el creixement de la pobresa i 
l'exclusió que arriba al 20% a Catalunya i l'incompliment del seu propi compromís del Pla 
Nacional d'Acció per la Inclusió Social d'Espanya 2013-2016 respecte la creació d'ocupació i 
la garantia de prestacions. 
 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 2 de juliol de 2014 
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