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Les últimes dades de l’atur regis-
trat i l’afiliació, publicades ahir
pel Ministeri d’Ocupació, oferei-
xen una visió complexa sobre un
mercat laboral que arrossega el
pes demés de 4,5 milions de per-
sones apuntades a les oficines
d’ocupació. El gener del 2014 va
ser unmes de gener ‘dolent’, com
acostuma a ser des que les sèries
històriques recullen el primer
mes de l’any. Perquè, una ve-
gada conclosa la campanya de
Nadal, van desaparèixer gairebé
200.000 llocs de treball. El nom-
bre mitjà d’ocupats va quedar en
16,5 milions de treballadors
(-1,1%). El descens va ser més
gran que l’experimentat el gener
del 2014, quan es van destruir
184.000 llocs de treball, peròmés
suau que els obtinguts durant els
pitjors anys de la crisi. Van aug-
mentar a més els aturats regis-
trats en gairebé 78.000 persones,
la pujada menys pronunciada
des del 2007.
A l’hora d’analitzar l’evolució

de l’ocupació, el Govern central
va posar l’accent en les xifres des-
estacionalitzades: així, va desta-
car que el nombre d’afiliats havia
pujat en 12.613 persones, encade-
nant 18mesos consecutius en ter-
reny positiu. “La tendència de
creació d’ocupació es consolida”,
va defensar ahir el secretari d’Es-
tat de la Seguretat Social, Tomás
Burgos.
Quant a l’atur registrat, 77.980

persones més van passar a en-
grossir al gener les llistes de les
oficines d’ocupació. En canvi, si
es descompta l’efecte estacional,
el registre d’aturats es va reduir
en 42.723 persones. En compara-
ció amb dotze mesos enrere,
l’atur registrat va baixar un 6%,
mentre que l’afiliació va augmen-
tar gairebé un 2,5%, en incremen-
tar-se en 401.700 el nombre total
d’ocupats. “La foto fixa és dolen-
ta, però el vídeo dels últims me-
sos és bo; aquestes últimes dades
enrobusteixen la idea que hi co-
mença a haver taxes ‘normals’”,
resumeix JoséAntonioHerce, so-
ci director d’Analistas Financie-
ros. “El gener del 2014 –explica–
la taxa interanual d’afiliació esta-
va en el 0%, després de 68 mesos
en negatiu”.
A la vegada, la taxa de cobertu-

ra per desocupació es va situar al
tancament de l’any passat en el
57,6%, llunyíssim del gairebé
80% registrat el 2010. La secretà-
ria d’Estat d’Ocupació, Engracia
Hidalgo, es vamostrar convençu-
da que aquest percentatge s’incre-
mentarà gràcies a la nova presta-
ció per a aturats –en només dues

setmanes de funcionament, han
rebut 24.500 sol·licituds–.
Des del gabinet d’estudis

BBVA Research assenyalen que
un mal comportament del sector
agrari ha entelat en part la dada
d’afiliació del mes de gener.
Burgos va al·ludir també a l’“efec-
te negatiu” per la mala campa-
nya de l’oliva o de la taronja, que
va afectar especialment Andalu-
sia i la Comunitat Valenciana. Se-
gons la Seguretat Social, el siste-
ma agrari va perdre 39.803 afili-
ats, un 5%menys que elmes ante-
rior. En el règim general, es pro-

dueix un descens en tots els sec-
tors (comerç, hostaleria, cons-
trucció). A més, baixa l’afiliació
dels autònoms (-0,37%).
L’analista de FuncasMaría Je-

sús Fernández atribueix la caigu-
da de l’afiliació a la dada “molt
dolenta” de l’agricultura i a
l’“alentiment de la contractació
en l’administració pública”,men-
tre que destaca “la bona resposta
de la indústria, la construcció i
serveis”. Sobre el tipus de con-
tractació, el 91,2% dels contrac-
tes que es van firmar al gener van
ser de caràcter temporal. Mal-
grat això, els experts asseguren
que els contractes indefinits van
augmentant “a poc a poc”.
Aquesta preponderància dels

contractes temporals va portar
ahir els sindicats CC.OO. i UGT a
carregar contra la “fragilitat” de
la recuperació del mercat labo-
ral, criticant el ritme de reducció
de l’atur. A més, van defensar
que el desfasament entre atur re-
gistrat i afiliació es deu al desà-
nim dels treballadors i l’emigra-
ció a la recerca d’oportunitats
laborals. Tant la CEOE com la
Cepime van aprofitar per sol·lici-
tar noves mesures de flexibilitat,
encara que els petits i mitjans
empresaris van cridar a la pru-
dència, en espera que es “consoli-
di la millora del mercat laboral
iniciada l’any passat”.c
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L’any 2014,
el nombre d’afiliats
a la Seguretat Social
va créixer un 2,5%

Només el 57,6% dels aturats tenen cobertura per atur, davant el 79,1% del 2010
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L’evolució de
l’afiliació va ser pitjor
que la registrada
el gener del 2014

Menysdolent que el 2014

L’evolució de les principals xifres macroeconòmiques

Elmercat laboral inicia l’any amb
200.000 llocsde treballmenys
L’atur suma prop de 80.000 persones al gener, la pujadamenys pronunciada des del 2007

]El mercat laboral a Catalu-
nya, encara que no va esca-
par-se de les xifres negatives
que tradicionalment acompa-
nyen els mesos de gener, va
donar dades menys dolentes:
els aturats van créixer en
6.821 persones mentre que
els afiliats es van reduir en
28.135; en canvi, en termes
anuals l’evolució és la contrà-
ria, amb caiguda dels aturats
i augment dels afiliats. A Ca-
talunya hi ha 582.769 aturats
i 2,9 milions d’afiliats a la
Seguretat Social. Segons
UGT, un 40% de les perso-

nes registrades com a atu-
rats no cobren prestació o
cap subsidi. De la resta que
perceben ingressos, més de
la meitat (181.663 persones)
reben una prestació mitjana
de 426 euros. CC.OO. va ad-
vertir que el 2014 un total
57.000 persones van perdre
la prestació. El secretari
d’ocupació de la Generalitat,
Joan Aregio, va destacar
ahir que “és el dinovè mes
consecutiu, en termes inter-
anuals, que baixa l’atur a
Catalunya, i ja ens acostem
als dos anys”.
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L’atur puja 77.980 persones al gener
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L’afiliació cau en 199.902 al gener
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