
MILLORA EN LES XIFRES DE L’ATUR I DEL REGISTRE D’AFILIACIÓ A LA 

SEGURETAT SOCIAL 

La desocupació deixa de créixer per primera 

vegada en vuit mesos 
 

• Catalunya registra la millor dada d’Espanya amb una reducció de 

10.382 i el total inferior a 600.000 

• A l’abril es van comptabilitzar 24.188 aturats menys inscrits a les 

oficines públiques d’ocupació 
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La baixada de l’atur registrada a l’abril en 24.188 persones, per primera 

vegada en vuit mesos –des del juliol del 2009–, ha mitigat l’impacte 

negatiu que va causar la setmana passada l’Enquesta de Població Activa 

(EPA), que va xifrar el nombre de desocupats en 4.612.700 persones, el 

20,3% de la població activa. Segons les dades facilitades ahir pel 

Ministeri de Treball, el nombre de desocupats a 30 d’abril era de 

4.142.425 persones. «És una bona dada en el marc d’una situació 

complexa», va resumir la secretària general d’Ocupació, Maravillas Rojo. 

 

A Catalunya, l’autonomia on s’han comptabilitzat més contractacions, es 

va baixar del llistó dels 600.000 aturats (593.656). La ruptura 

d’aquesta tendència alcista suposa un descens de 10.382 en el nombre 

registrat de desocupats, el 40% de la reducció en el conjunt de l’Estat, i 

és la millor dada des de l’abril del 2006. A més a més es van 



comptabilitzar més de 15.000 noves afiliacions a la Seguretat Social, 

cosa que equival al 28% de totes les altes registrades a l’abril al país. 

 

MÉS AFILIATS / El nombre d’afiliats a la Seguretat Social va seguir amb la 

tendència positiva dels últims tres mesos i va totalitzar 17.648.660 

inscrits, xifra que suposa 53.852 ocupats més que al març. El secretari 

d’Estat de la Seguretat Social, Octavio Granado, va assegurar que al maig 

seguiran incrementant-se les afiliacions. 

 

En la seva compareixença davant els mitjans de comunicació, Granado i 

Rojo van mostrar una alegria continguda davant d’unes dades que 

almenys no furguen més en la ferida de la crisi social en aquests temps 

de turbulències financeres. 

 

En aquesta mateixa línia, la consellera de Treball, Mar Serna, va assegurar 

que les dades poden ser significatives d’un «canvi de tendència» perquè, 

a més, hi ha una reducció dels afectats per expedients de regulació 

d’ocupació (ERO). 

 

EL ‘PLA MONTILLA’ / Els treballadors amb contracte suspès van baixar el 

68% en el període del gener a l’abril, mentre que els acomiadaments a 

través d’ERO es van reduir el 33%. Serna preveu que es mantingui la 

retallada de demandants de feina durant els pròxims mesos per la millora 

estacional i per la contractació de 13.000 aturats gràcies a la posada en 

marxa del denominat pla Montilla d’ocupació pública. Més de la meitat 

dels nous contractats treballaran en obres municipals de rehabilitació. 

 

En el conjunt d’Espanya el descens de l’atur és una qüestió que beneficia 

els homes, entre els quals la desocupació es va reduir l’1,2%, mentre que 



entre les dones va patir un lleuger repunt, especialment entre les de més 

edat. 

 

UN ANY DIFÍCIL// Per sectors, la construcció és on hi va haver menys 

aturats, amb 15.535 persones menys a l’abril, però la falta d’activitat 

immobiliària a penes va afavorir les noves contractacions. D’aquí que la 

ministra de Vivenda, Beatriz Corredor, digués que al sector «encara li 

queda un any difícil». 

 

David Taguas, president de Seopan, la patronal de la construcció i 

exassessor de l’Oficina Econòmica del President del Govern, va vaticinar 

una taxa d’atur per al quart trimestre del 20,5%, enfront del 19% que 

preveu Treball. 

 

Malgrat l’alleujament d’ahir, ningú llança les campanes al vol perquè la 

lleu caiguda de l’ocupació s’atribueix en gran mesura a l’estacionalitat. 

Per això, els sindicats majoritaris van preferir refredar el moderat 

entusiasme a l’advertir que l’atur no ha tocat fons i que no hi ha canvi de 

tendència. Toni Ferrer (UGT) va valorar la millora de les afiliacions a la 

Seguretat Social i va insistir en la necessitat d’activar les polítiques 

d’ocupació i la inversió pública. 

 

Rodolfo Benito (CCOO) va demanar la reactivació del crèdit a les famílies 

i les empreses i va confiar que en la reunió d’avui entre el president del 

Govern i el líder del PP tots dos arribin a algun compromís. «Tots els 

esforços són necessaris i benvinguts», va afirmar. 

 

Des de la Federació d’Autònoms també es va parlar de «prudència», 

encara que aquest col·lectiu va registrar a l’abril, per segon mes 



consecutiu, un augment d’afiliats en el règim especial de 2.764 

persones. 

 

Maravillas Rojo a més va afirmar que se sentia «profundament 

contrariada» per la filtració d’aquestes dades sobre la desocupació 

diumenge passat i va prometre millorar-ne el control. 

 


