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La mínima contractació registrada és un 87% temporal, mentre que l’atur segueix 
creixent el 2015 
 
CCOO de Catalunya alerta que més de 57.000 persones 
aturades van perdre la protecció per atur durant el 2014 
 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA 
El mes de gener de 2015 deixa una xifra de 582.769 persones registrades com a aturades a les 
oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual del     
-8,1% (51.102 aturats i aturades registrats menys que fa un any). Respecte el mes anterior, l’atur 
registrat ha augmentat en 6.821 persones aturades (1,2%). La població menor de 25 anys registra 
un increment de 1.814 joves aturats, xifra que suposa una creixement del 4,9% respecte el mes 
de desembre i que a Catalunya hi hagi un total de 38.633 joves que cerquen feina sense èxit. 
 
ATUR PER SECTORS D'ACTIVITAT I PROVÍNCIES 
Respecte el 2014, s'ha reduït el nombre de persones aturades en tots els sectors menys en 
l’agricultura, que ha augmentat un 8,7% i 1.225 persones. La construcció ha reduït la xifra de 
persones aturades en -16.873 persones i una reducció del -19,9%, els serveis ho ha fet en 25.035 
persones menys (-6,1%), i la indústria en -12.932 persones, un decreixement del -14,2%. 
Respecte el mes anterior, la construcció ha reduït en 1.010 persones aturades (-1,5%), la indústria 
ho ha fet en -274 persones i un -0,4%, mentre que els serveis ha incrementat en 6.920 persones 
aturades (1,8%). 
Respecte el 2013, totes les províncies redueixen les xifres de l’atur. La reducció més significativa 
la presenta Barcelona amb un -8,8%, seguit de Girona (-6,9%), Tarragona (-5,5%) i Lleida, amb la 
menor reducció: se situa en un -5,3% de decreixement de l’atur. Respecte el mes anterior, totes 
les demarcacions incrementen les xifres de l’atur; la més significativa és Lleida amb un augment 
del 2,3%. 
 
ATUR PER SEXES 
El mes de gener de 2015, 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 34.983 aturats i 
un -10,9%, i les dones ho han fet en 16.119 aturades i un 5,1% menys que el gener de 2014. 
Respecte el mes anterior, tant homes com dones han incrementat les xifres de l’atur en un 0,8% i 
un 1,6% respectivament. 
 
ATUR DE PERSONES IMMIGRANTS 
Les persones immigrants representen el 19,8% dels nous aturats i aturades registrats a Catalunya 
el mes de gener de 2015, el que significa un total de 115.316 persones. L'atur registrat d'aquest 
col·lectiu ha experimentat una reducció interanual del -8,1%, percentatge que es tradueix en 
10.096 persones aturades menys. Continua, doncs, la tendència decreixent del nombre de 
persones aturades immigrants, majoritàriament, per la seva sortida del país. 
 
CONTRACTACIÓ 
La contractació registrada incrementa tant respecte el gener de 2014 com respecte el mes de 
desembre. Interanualment, hi ha 23.139 contractes més, 18.223 dels quals són temporals i només 
4.916 són indefinits. Respecte el mes de desembre, la contractació s’ha augmentat en 19.738 
contractes, 5.125 indefinits (un 24,5% més) i 14.613 temporals (un 8,9% més). 
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PRESTACIONS 
El mes de desembre de 2014 es va tancar amb 343.756 persones aturades a Catalunya que 
rebien una prestació per atur. D'aquestes persones beneficiàries, el 47,1% percebia una prestació 
contributiva, el 43,4% rebia el subsidi i un 9,5% la Renda Activa d'Inserció. En comparació al mes 
de desembre de 2013, cal destacar la reducció del nombre de persones beneficiàries de prestació 
contributiva (-20,5%) i de persones beneficiàries del subsidi (-11%), mentre que incrementen les 
que perceben la Renda Activa d'Inserció en un 9,9%. Respecte el mes anterior, el nombre de 
persones beneficiàries de prestacions s’ha reduït en un 2,8% i 9.875 persones menys. 
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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: 
 
- reclama una política pressupostària que fomenti la inversió pública i ajudi a recuperar la 
demanda interna. 
 
- reivindica que s'aposti per un patró de creixement basat en l'alt valor afegit, la indústria, 
l'ocupació estable i els salaris justos, el que requereix recursos públics i inversió en la millora de la 
qualitat i el contingut tecnològic de les empreses. 
 
- demana una política fiscal que, lluny de finalitats electoralistes com la injusta rebaixa d'impostos, 
sigui redistributiva, i contribueixi a la riquesa nacional i la igualtat. 
 
- exigeix una resposta immediata i decidida per a protegir aquelles persones sense feina ni 
ingressos que veuen esgotades les prestacions i subsidis per atur. El Govern de la Generalitat és 
insensible a les necessitats de la ciutadania més vulnerable, ja que la llei de la Renda Garantida 
de Ciutadania, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que va aconseguir 120.000 signatures de 
ciutadans, no és una de les 9 lleis que s'aprovaran abans de fi de la legislatura. 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 3 de febrer de 2015 

2/2 


