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La pràctica totalitat de les noves persones aturades es concentren en el 
sector serveis i a les províncies amb més turisme 
 

CCOO ALERTA QUE EL MES DE SETEMBRE LA FI DE LA 
TEMPORADA D'ESTIU DEIXA 9.253 PERSONES 
ATURADES MÉS A CATALUNYA 
 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA 
El mes de setembre de 2013 deixa una xifra de 620.911 persones registrades com a aturades 
a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya, el que significa un reducció interanual de 
l'1,8% (-11.546 aturats i aturades registrats menys que fa un any). Respecte el mes anterior 
s'ha donat un augment de 9.253 persones aturades (1,5% més). La població jove menor de 
25 anys registra un augment de 4.810 persones aturades, xifra que suposa un increment del 
13,3% respecte el mes d'agost. 
 
ATUR PER SECTORS D'ACTIVITAT I PROVÍNCIES 
Respecte el 2012, s'ha reduït el nombre de persones aturades en els sectors de la construcció 
(-11.080 persones i un -11,1%) i la indústria (-4.245 persones i un -4,4%) mentre que ha 
incrementat al sector serveis (3.989 persones i un 1% més). Totes les províncies presenten 
reduccions d'atur respecte el 2012. La més significativa en termes relatius és Lleida, amb una 
reducció del 5,4% i 1.599 persones menys, seguit de Barcelona amb un -1,7% (-8.255 
persones), Tarragona amb un -1,6% i -1.164 persones i finalment Girona amb una reducció de 
l'1% i -528 persones menys. 
 
ATUR PER SEXES 
El mes de setembre de 2013 presenta una tendència diferenciada entre homes i dones 
respecte l'any anterior. Així com els homes han reduït l'atur en 13.782 aturats i un -4,3%, les 
dones han augmentat en 2.236 aturades i un 0,7% més que el setembre del 2012. Respecte 
el mes anterior, els homes presenten un augment de l'1,5% i les dones, de l'1,6%. 
 
ATUR DE PERSONES IMMIGRANTS 
Les persones immigrants representen el 19,2% dels nous aturats i aturades registrats a 
Catalunya el mes de setembre de 2013, el que significa un total de 119.016 persones. L'atur 
registrat d'aquestes persones ha experimentat una reducció interanual del -8,6%, percentatge 
que es tradueix en -11.174 persones aturades. S'evidencia, un mes més, que les persones 
immigrants marxen de Catalunya per l'absència d'ocupació. 
 
CONTRACTACIÓ  
La contractació indefinida a Catalunya s'ha reduït un 5% respecte el setembre de 2012          
(-1.217 contractes menys) i la temporal ha augmentat en un 12,1%, dada que significa 18.634 
contractes temporals més. Respecte el mes passat, la contractació indefinida ha incrementat 
en un 93,5% i 11.072 contractes i la temporal ho ha fet en 38.486 contractes i un 28,8% més. 
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PRESTACIONS 
El mes d'agost de 2013 es va tancar amb 408.304 persones aturades a Catalunya que rebien 
una prestació per atur. D'aquestes persones beneficiàries, el 54,8% percebia una prestació 
contributiva, el 38,4% rebia el subsidi, i un 6,8% la Renda Activa d'Inserció. En relació el 2012, 
cal destacar la reducció del nombre de persones beneficiàries de prestació contributiva          
(-8,1%), la reducció de persones beneficiàries del subsidi (-4,3%), i l'augment de les que 
perceben la Renda Activa d'Inserció en un 17%. Respecte el mes anterior, el nombre de 
persones beneficiàries de prestacions han augmentat en un 0,7% i 2.890 persones més. 
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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: 
 
- considera inacceptable que el Govern manipuli la informació sobre l'atur registrat per a 
mostrar un panorama més positiu del que realment és, així com injustificada l'eufòria del 
Govern davant unes dades d'augment de l'atur per finalització de la temporada turística. 
 
- reclama als poders públics mesures per a la reactivació econòmica que permetin generar 
ocupació i denuncia que la reforma de pensions que suposarà la pèrdua de poder adquisitiu 
dels pensionistes, reduirà el consum i la demanda interna i ralentitzarà la recuperació 
econòmica. 
 
- exigeix la posada en marxa de mecanismes de protecció social i econòmica per a les 
persones sense feina ni ingressos alternatius al treball davant la caiguda del nombre de 
prestacions i subsidis per atur. En aquest sentit, insta el Govern de la Generalitat a 
implementar la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
 
Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 2 d'octubre de 2013 
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