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Respecte fa un any, hi ha 25.803 persones aturades més, s’han registrat 
3.145 contractes menys i hi ha 13.800 persones beneficiàries de 
prestacions per atur menys 
 
CCOO ALERTA QUE A CATALUNYA CADA COP MÉS PERSONES 
ESGOTEN LES PRESTACIONS PER ATUR, AUGMENTANT LA 
DESPROTECCIÓ I EL RISC DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL 
 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA 
El mes de març de 2013 deixa una xifra de 664.050 persones registrades com a aturades a les 
oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya, el que significa un increment interanual del 4% (25.803 
aturats i aturades registrats més que fa un any). En aquest mes de març l'atur català se situa per sota 
de la mitjana de l'Estat espanyol en 2 punts percentuals. Respecte el mes anterior s'ha donat una 
reducció de 1.126 persones aturades (-0,2%). 
 
ATUR PER SECTORS D'ACTIVITAT I PROVÍNCIES 
Un cop més, el sector que més ha incrementat l'atur és el sector serveis, amb un increment interanual 
del 7,8% (30.409 persones aturades més). El sector de la indústria també ha augmentat l'atur en 636 
persones i un 0,7% més respecte l'any anterior. La construcció, en canvi, ha reduït l'atur en 4.860 
persones, o el que és el mateix, un -4,7%. Barcelona és la província que més incrementa 
interanualment l'atur en termes relatius; concretament ho ha fet en un 4,3%. Seguidament trobem  
Tarragona amb un 4,1% d’increment i Lleida amb un 3,3%. Finalment, Girona, ho ha fet amb un 2,2% 
més respecte l'any 2012. 
 
ATUR PER SEXES 
El mes de març, tant homes com dones augmenten en nombre de persones aturades. Les dones en 
un 5,7% i 17.416 dones aturades més, respecte el març de 2012, i els homes, en un 2,5% i 8.387 
aturats més. Respecte el mes anterior, els homes presenten una reducció del 0,1% i les dones, del 
0,2%. 
 
ATUR DE PERSONES IMMIGRANTS 
Les persones immigrants representen el 20,8% dels nous aturats i aturades registrats a Catalunya el 
mes de març de 2013, el que significa un total de 137.807 persones. L'atur registrat d'aquestes 
persones ha experimentat una reducció interanual del -3,6%, percentatge que es tradueix en -5.162 
persones aturades. S'evidencia, un mes més, que les persones immigrants marxen de Catalunya per 
l'absència d'ocupació. 
 
CONTRACTACIÓ  
La contractació total a Catalunya ha caigut en un 2% respecte l'any 2012 (-3.145 contractes menys 
que fa un any). La contractació temporal s’ha reduït en un -2,1%, dada que significa -2.873 contractes 
temporals, i la indefinida ha caigut en un 1,3% (272 contractes indefinits menys que fa un any). Si ens 
fixem en els resultats respecte el mes anterior, la contractació total presenta un augment del 4,9% 
(7.101 contractes més). En aquest cas, la modalitat temporal ha crescut en un 4% (5.048 contractes 
temporals) i la indefinida ho fa en un 11% (2.053 contractes indefinits).  
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PRESTACIONS 
El mes de febrer de 2013 es va tancar amb 441.575 persones aturades a Catalunya que rebien una 
prestació per atur. D'aquestes persones beneficiàries, el 53,1% percebia una prestació contributiva, el 
41,1% rebia el subsidi, i un 5,8% la Renda Activa d'Inserció. En relació al 2012, cal destacar la 
reducció del nombre de persones beneficiàries de prestació contributiva (-5,5%), també del subsidi (-
2%) i l'augment de la Renda Activa d'Inserció en un 16,2%. Respecte el mes anterior, el nombre de 
persones beneficiàries de prestacions s’ha reduït en un 1,7% i  -7.612 persones. 
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Font: Elaboració pròpia a partit de les dades d’atur registrat. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
Davant aquest escenari CCOO de Catalunya: 

- recordem que només mitjançant la recuperació del consum que passa, entre altres mesures pel 
manteniment i millora dels salaris, es podrà reactivar l’activitat econòmica i així crear ocupació. 

- evidenciem que estem vivint el pitjor moment des de l’inici de la crisi, amb unes reformes estructurals 
i de treball que han accelerat la destrucció d’ocupació i la pèrdua de drets socials, laborals i sindicals. 

 - exigeix que es realitzi inversió pública i que es dotin els pressupostos necessaris per a polítiques 
d’ocupació que millorin les possibilitats d’ocupació de les persones aturades amb formació i 
qualificació professional i amb orientació laboral. Mesures adreçades als joves emprenedors no 
posaran fi a la sagnia de llocs de treball assalariat. 

 - denunciem la voluntat expressada pel Govern central de tallar el pressupost per a programes 
d’ocupació a la Generalitat per incompliment de la limitació del dèficit públic, en un moment crític com 
l’actual. 

 - instem el Parlament de Catalunya que, davant l’inici de la recollida de signatures per la ILP de la 
Renda Garantida de Ciutadania, facin realitat una llei que garanteixi ingressos mínims de 
supervivència qui no té feina ni rendes alternatives. 
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