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Cauen els contractes en 54.611 i només hi ha 806 noves persones afiliades a la 
Seguretat Social 
 
CCOO denuncia que la reducció de l’atur no es tradueix en 
afiliació en alta a la Seguretat Social ni en contractació 
 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA 
El mes de novembre de 2014 deixa una xifra de 581.652 persones registrades com a aturades a 
les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual 
d’un -8,9% (56.692 aturats i aturades registrats menys que fa un any). Respecte el mes anterior, 
l’atur registrat s’ha reduït en 5.481 persones aturades (-0,9%). La població menor de 25 anys 
registra una disminució de 2.134 joves aturats, xifra que suposa una reducció del 5,3% respecte el 
mes d’octubre i que a Catalunya hi hagi un total de 38.310 joves que cerquen feina sense èxit. 
 
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 2,3% i 325 persones. La construcció ha reduït la xifra de 
persones aturades en -17.321 persones i una reducció del -20,2%, els serveis ho ha fet en 28.051 
persones (-6,8%), i la indústria en -12.280 persones, un decreixement del -13,5%. Respecte el 
mes anterior, la construcció ha reduït en 2.114 persones (-3%), la indústria en -1.523 persones i 
un -1,9% i els serveis en 422 persones aturades menys (-0,1%). 
Respecte el mes d’octubre, només Barcelona i Lleida disminueixen les xifres de l’atur. El cas de 
Lleida, gairebé testimonial, redueix en 153 persones (-0,5%), mentre que a Barcelona, l’atur ha 
caigut en 5.871 persones i un -1,4%. Per contra, Girona ha augmentat en 523 persones aturades 
(1%) i Tarragona en 20 persones (0,03%). 
 
ATUR PER SEXES 
El mes de novembre 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 37.245 aturats i 
un -11,6%, i les dones ho han fet en 19.447 aturades i un 6,1% menys que el novembre de 2013. 
Respecte el mes anterior, tant homes com dones han reduït les xifres de l’atur en un -1,5% i un     
-0,4%, respectivament. 
 
ATUR DE PERSONES IMMIGRANTS 
Les persones immigrants representen el 19,5% dels nous aturats i aturades registrats a Catalunya 
el mes de novembre de 2014, el que significa un total de 113.193 persones. L'atur registrat 
d'aquest col·lectiu ha experimentat una reducció interanual del -10,2%, percentatge que es 
tradueix en -12.882 persones aturades. Un mes més, continua la tendència decreixent del nombre 
de persones aturades immigrants, majoritàriament, per la seva sortida del país. 
 
CONTRACTACIÓ 
La contractació només ha augmentat respecte l’any 2013, concretament en 25.219 contractes 
més, 5.233 indefinits (27,8% d’increment) i 19.986 temporals (13,1% d’augment). Respecte el mes 
passat, la contractació ha caigut en 54.611 contractes, -6.723 indefinits (-21,8%) i -47.888 
temporals (-21,7%). Aquestes xifres demostren que el 88% de la nova contractació és temporal 
quan el mes de novembre és un mes que no es troba afectat per l’estacionalitat ni la contractació 
de Nadal. Per tant, es constata un abús de la temporalitat sense causa.  
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PRESTACIONS 
El mes d’octubre de 2014 es va tancar amb 347.302 persones aturades a Catalunya que rebien 
una prestació per atur. D'aquestes persones beneficiàries, el 51,1% percebia una prestació 
contributiva, el 41,6% rebia el subsidi i un 7,3% la Renda Activa d'Inserció. En relació al 2013, cal 
destacar la reducció del nombre de persones beneficiàries de prestació contributiva (-19,8%) i de 
persones beneficiàries del subsidi (-8,8%), i l'augment de les que perceben la Renda Activa 
d'Inserció en un 13,4%. Respecte el mes anterior, el nombre de persones beneficiàries de 
prestacions ha augmentat en un 5,2%, per l’increment de l’atur que es va registrar el mes 
d’octubre com a conseqüència de la fi de la temporada d’estiu. 
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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: 
 
 

- considera que la creació d'ocupació no pot ser a costa de la qualitat de la mateixa, ja que suposa 
el deteriorament de les condicions de vida i treball de les persones treballadores, però també una 
important pèrdua de qualitat de la producció. 
 
- reitera que no es crea ocupació, sinó que es reparteix la feina, tal i com demostrem a l'“Informe 
sobre parcialitat i hores efectives de treball a Catalunya”, presentat avui 
(http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/informe_hores_efectives_catalunya.pdf), i ens 
corrobora l'estudi presentat per la Unió Progressista d'Inspectors de Treball (UPIT). 
 
- denuncia que creix la pobresa laboral per la precarització del mercat de treball (parcialitat i 
temporalitat abusives), per la devaluació de salaris i la desregularització de les condicions de 
treball. 
 
- alerta sobre el creixent nombre de persones que perden la protecció per atur per la caiguda de la 
taxa de cobertura per atur, el que deixa cada cop més persones sense feina ni ingressos. 
 
- exigeix al Govern central una renda per a les persones sense feina de més de 45 anys amb fills 
a càrrec i al Govern de la Generalitat una Renda Garantida de Ciutadania (RGC) com a resposta a 
la pobresa i l'exclusió social. 
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