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cessitat”. L’increment d’autònoms 
pot explicar, en part, la reducció del 
7% que s’ha produït en l’últim any en 
el nombre de treballadors temporals 
(-35.600). L’altra causa d’aquest des-
cens és que alguns d’aquests hagin 
aconseguit un contracte fix. El nom-
bre d’indefinits ha crescut en 66.700 
persones. En l’últim trimestre, nor-
malment marcat per la temporalitat 
dels contractes turístics als serveis, 
es va produir un fet curiós a Catalu-
nya: el nombre d’assalariats fixos va 
créixer més (+9.300) que no pas els 
temporals (+4.500). Els tres milions 
d’ocupats totals a Catalunya repre-
senten 69.100 persones més treba-
llant que fa un any. 

Menys joves treballant 
que fa un any i més èxode 
Els treballadors joves no milloren la 
seva situació laboral i es continua 
destruint ocupació en termes inte-
ranuals. Malgrat el repunt del tercer 
trimestre, hi ha 16.200 joves ocu-
pats menys d’entre 16 i 29 anys res-
pecte al tercer trimestre del 2013. 
Els joves representen tres quartes 
parts de la pèrdua de població acti-
va de l’últim any –dels 80.000 actius 
menys a Catalunya, gairebé 60.000 
tenien entre 16 i 29 anys–. L’èxode 
de joves per buscar feina a fora o que 
tornen als seus països continua, 

amb uns 29.000 que han marxat en 
els últims dotze mesos, segons el 
Govern. La resta ha optat o bé per 
continuar formant-se o ha desistit 
de buscar feina. 

La indústria viu el millor 
trimestre des del 2008 
La indústria ha registrat la creació 
d’ocupació més important des del 
2008. Les fàbriques són el motor de 
la recuperació del mercat de treball 
a Catalunya i expliquen per què va 
més de pressa que a la resta de l’Es-
tat, va dir ahir el conseller d’Empre-
sa i Ocupació, Felip Puig. La indús-
tria ha creat 16.200 nous llocs de 
treball en els últims tres mesos, la 
xifra més alta dels últims sis anys i 

pràcticament idèntica a la creació 
d’ocupació que ha experimentat el 
sector serveis. Aquesta dada sor-
prèn especialment en un trimestre 
que comprèn els mesos d’estiu, 
quan el sector turístic acostuma a 
despuntar i liderar el creixement 
d’ocupats. Ara hi ha 55.800 ocupats 
més al sector serveis i gairebé 
30.000 més a la indústria respecte 
al tercer trimestre de l’any passat. 

El 60% dels aturats fa més 
d’un any que busquen feina 
L’atur s’ha reduït en un 17% en un 
any, mentre que l’ocupació només 
ha repuntat un 3%. Sis de cada deu 
dels 726.000 aturats a Catalunya 
són desocupats de llarga durada, és 
a dir, acumulen més d’un any en si-
tuació de desocupació. La UGT de 
Catalunya va reclamar ahir que ca-
len més recursos per a polítiques ac-
tives d’ocupació que ajudin a reci-
clar i formar molts d’aquests aturats 
i els garanteixin que poden tornar al 
mercat. 

9.600 estrangers han 
tornat a casa en tres mesos 
La població activa s’ha reduït en 
9.600 persones en el tercer trimestre, 
una caiguda deguda exclusivament al 
retorn d’estrangers als seus països 
d’origen en aquest període, segons la 
Generalitat. Si es pren la dada de l’úl-
tim any, en canvi, dels 80.000 actius 
menys gairebé un 80% correspon a 
estrangers retornats, però hi ha un 
20% que equivalen a ciutadans cata-
lans que marxen o bé desisteixen de 
buscar feina al mercat de treball in-

Els autònoms 
impulsen  

l’ocupació, però 
l’èxode segueix

La taxa d’atur cau al mínim des 
del 2011 perquè dos de cada tres 
nous treballadors són autònoms 

MERCAT DE TREBALL

La caiguda de 44.300 aturats el ter-
cer trimestre a Catalunya dóna un 
bri d’esperança al mercat laboral 
perquè va acompanyat de la creació 
de llocs de treball no només en els 
serveis sinó també en sectors que 
acostumen a ser més estables, com 
ara la indústria. Aquesta recupera-
ció que mostren les dades de l’En-
questa de Població Activa (EPA) que 
ahir va publicar l’INE té encara algu-
nes amenaces, sobretot pel que fa a 
la precarietat i a l’amenaça de croni-
ficació que els experts aprecien per 
a una part dels 727.100 aturats que 
hi ha a Catalunya.  

L’atur baixa del 20% per 
primer cop en tres anys 
Catalunya va reduir el nombre d’atu-
rats en 44.300 persones durant el 
tercer trimestre de l’any. Les 726.100 
persones sense feina equivalen a una 
taxa d’un 19,1%, un nivell que no es 
veia des del tercer trimestre del 2011. 
En un any el nombre d’aturats ha 
baixat en 149.000 persones, empès 
per la creació d’ocupació però també 
per la pèrdua de població activa (els 
joves que marxen i els treballadors 
estrangers que tornen als seus paï-
sos). A tot l’Estat l’atur es va reduir en 
195.200 persones i la taxa va baixar 
fins a un 23,67% –per sota de la bar-
rera del 24% per primer cop en tres 
anys– amb un total de 5,42 milions 
de persones sense feina. 

Sis de cada deu nous 
ocupats són autònoms 
Entre el juliol i el setembre es van 
crear 34.800 llocs de treball a Cata-
lunya, el segon increment més signi-
ficatiu entre totes les comunitats, tot 
i que la dada és més baixa que els més 
de 65.000 llocs de treball creats l’any 
passat. El 63% d’aquests nous treba-
lladors catalans eren autònoms (da-
vant d’un 39% a Espanya). Segons la 
professora d’Esade Àngels Valls 
aquest pes predominant dels treba-
lladors per compte propi implica que 
molts d’aquests nous autònoms ho 
són “no per oportunitat, sinó per ne-
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Millores en un terra de porcellana

En l’últim any les empreses han tret de 
l’atur 274.000 persones. Hi ha, però, 
5.427.700 persones desocupades a tot 

l’Estat. Amb aquest ritme, si no canviés el 
context socioeconòmic actual i si aquestes 
persones no presentessin problemes d’ocu-
pabilitat, necessitaríem al voltant de 20 
anys per fer desaparèixer l’atur. Queda, 
doncs, molta feina per fer. 

Si veiem, a més a més, que la taxa d’activi-
tat a tot l’Estat és del 59,53% i la taxa d’ocu-
pació del 45,44%, ens adonem que el repte 
en termes globals és ingent i que compro-

met greument les pensions i prestacions 
presents i futures de tothom, dels que treba-
llem i dels que no. 

I si observem que la taxa d’atur s’amplia 
entre els dos sexes, que la taxa de tempora-
litat s’enfila fins al 24,64% i que la de parci-
alitat ja és del 14,99%, podem entendre fà-
cilment que les mesures de creixement es-
tan comprometent la igualtat i, per tant, el 
desenvolupament i la cohesió. 

El 73% de les empreses no pre-
veuen canvis per al trimestre 
que ve, però l’atur ha baixat.

ESTHER SÁNCHEZ 
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Precarietat  
Els autònoms 
nous ho són 
“per obligació 
i no per 
necessitat”, 
diuen experts 

LA POBLACIÓ ACTIVA RECULA  

La tornada d’alguns immigrants als països d’origen 
i la sortida de joves a l’estranger fan caure més  

la taxa d’atur. FRANCESC MELCION
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Mas-Colell: “No vendre 
les depuradores seria 
un cop a la tresoreria”

El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu 
Mas-Colell, confia que tancarà a temps la conces-
sió de les depuradores de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) per poder comptabilitzar en aquest exer-
cici els 800 milions que ingressaria la Generalitat. 
“Seria un cop des del punt de vista pressupostari i 
de tresoreria” no comptar amb aquests 800 mili-
ons, va alertar el conseller en una entrevista a TV3. 
“Són uns diners que ens convindria tenir per fer els 
pagaments normals”, va afegir. 

De moment el PSC, amb majoria a l’AMB, s’opo-
sa a tancar un acord per la transferència de les de-
puradores i, si de cas, voldria vincular-lo a un acord 
més ampli que inclogui un pacte en els pressupos-
tos de la Generalitat. Això obligaria CiU a un can-
vi radical d’estratègia política que sembla difícil 
d’imaginar que acabi passant. “És llàstima que no 
sapiguem diferenciar aspectes polítics dels interes-
sos econòmics”, va dir Mas-Colell. 

En qualsevol cas, el conseller veu “lògic” que els 
pressupostos del 2015 (que no queda clar si es pre-
sentaran) tinguin el suport d’ERC, que de moment 
ha dit que no hi votarà a favor. Pel que fa al PSC, 
Mas-Colell va dir que com més suports (o almenys 
abstencions) tinguin els pressupostos, millor.e
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“Trigarem set anys a 
tornar al nivell precrisi” 

que les d’ocupació. Perquè s’ha de 
tenir en compte la pèrdua de pobla-
ció activa, gent que marxa a l’estran-
ger, que es jubila, que fa un any bus-
cava feina i ara ho ha deixat córrer. 
Per això la caiguda de l’atur serà 
més ràpida que la creació de llocs de 
treball. El que explica el gruix de la 
baixada de la taxa d’atur no és la cre-
ació de llocs de treball sinó la sorti-
da de l’activitat. Dit això, les notíci-
es sobre la creació d’ocupació tam-
bé són bones. 

¿L’atonia de l’economia europea 
afectarà la recuperació? 
L’atonia europea i la que hi ha a tot 
el món afectarà negativament. Hi 
ha incertesa i això podria frenar la 
recuperació.e 

Josep Oliver
PROFESSOR D’ECONOMIA APLICADA DE LA UAB

Josep Oliver, professor d’economia 
aplicada de la Universitat Autòno-
ma, creu que les dades de l’Enques-
ta de Població Activa (EPA) del ter-
cer trimestre d’aquest any que va 
publicar ahir l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) confirmen que 
la recuperació va arribant. Oliver 
creu que els polítics trauran pit per 
la baixada de la taxa d’atur, tot i que 
la baixada emmascara el fet que la 
creació d’ocupació que hi ha és en-
cara inferior a la pèrdua de població 
activa. Cada cop hi ha menys pobla-
ció i, tot i que es creen llocs de tre-
ball, hi ha menys gent en el mercat 
laboral. 

¿Creu que les dades de l’EPA són 
bones?  
Són xifres que comencen a tenir 
certa entitat i confirmen que la re-
cuperació va arribant. El creixe-
ment de l’ocupació és francament 
encoratjador, sobretot a Catalunya. 

Més que al conjunt de l’Estat? 
A Catalunya s’han creat 34.800 
nous llocs de treball en l’últim tri-
mestre, i al conjunt de l’Estat 
151.000. Amb aquest ritme, a Cata-
lunya tardaríem uns set anys a recu-
perar els nivells del 2007, mentre 
que al conjunt de l’Estat, excloent 
les dades de Catalunya, es tardaria 
més de dotze o tretze anys. Recupe-
rar els llocs de treball perduts és 
qüestió d’anys. Però els estralls de la 
crisi costarà molt de superar-los. 

Però la taxa d’atur millora.  
Sí, ara els polítics trauran pit. Però 
les dades d’atur són més galdoses 
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El conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, 
afronta un final d’any molt complicat. ARA

tern, segons va explicar el departa-
ment d’Empresa. 

Més de 220.000 llars 
en què tothom està a l’atur 
Les 220.000 llars a Catalunya en les 
quals tots els membres en edat de tre-
ballar estan a l’atur és un front priori-
tari per garantir la cohesió social, va 
alertar ahir la UGT. En un any la xi-
fra s’ha reduït en 42.700 –un 16%–. 
En canvi han crescut en 31.200 les 
llars en què tothom està ocupat res-
pecte al tercer trimestre del 2013.e


