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DADES A CATALUNYA

Un total de 45.000 persones que viuen a Catalunya han perdut la seva feina durant el quart trimestre del 2012
, fixant la taxa d'atur en el 23,9%. Aquesta taxa suposa trencar el màxim històric assolit el primer trimestre de 1985
amb un 22,8% de taxa d'atur. Així, i segons l'última Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous per
l'INE, el nombre de desocupats a Catalunya queda fixat en 885.100 persones, gairebé 110.000 més que en el
mateix període de 2011.

Amb aquestes xifres, Catalunya se situa com la segona comunitat autònoma on més ha pujat l'atur en el darrer any,
només superada per Andalusia, que amb una taxa del 35,86%, té 194.000 persones més a l'atur que en el mateix
període de l'any 2011.

Pel que fa al conjunt de l'Estat la taxa d'atur ha quedat fixada en el 26,02%, amb 187.300 desocupats més i
assolint un nou màxim històric d'aturats amb un total de 5.965.400 persones, fregant la barrera dels sis milions.
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DADES A L´ESTAT ESPANYOL

La població de 16 i més anys es redueix en 87.300 persones en el quart trimestre de 2012, dels quals 73.700 són
estrangers. En el grup de 16-64 anys la disminució és de 116.800 persones respecte del trimestre anterior. El
nombre de llars baixa en 65.800.

El nombre d'actius disminueix en 176.000 persones, principalment entre els joves menors de 25 anys. La taxa
d'activitat baixa 32/100 fins al 59,80%.

L'ocupació baixa en 363.300 persones en el quart trimestre del 2012, fins a un total de 16.957.100. La taxa de
variació trimestral de l'ocupació és del -2,10%. L'ocupació disminueix en 74.500 persones en l'ocupació pública i en
288.700 en l'ocupació privat.

El nombre de treballadors independents o empresaris sense assalariats augmenta en 14.800, però el total de
treballadors per compte propi baixa en 55.400 aquest trimestre. El total d'assalariats amb contracte indefinit baixa en
91.100 i el de assalariats amb contracte temporal ho fa en 216.600.

L'ocupació augmenta en 63.700 persones a l'Agricultura. Baixa en 305.600 en els Serveis, a 62.900 en la
Construcció i en 58.500 en la Indústria.

Les comunitats autònomes on més baixa l'ocupació són Comunitat de
Madrid (74.200 ocupats menys), Catalunya (73.100) i Illes Balears (57.800).

Illes Balears és l'única comunitat amb una taxa de variació interanual de l'ocupació és positiva (3,23%). Aragó
(-0,90%), Canàries (-1,87%) i Comunitat de Madrid (-2,24%) tenen les taxes negatives interanuals menys
desfavorables. A Castella-La Manxa (-8,92%), País Basc (-7,12%), Catalunya (-6,50%) i Andalusia (-6,17) es donen
els majors descensos de l'ocupació mesurat en termes de taxa interanual.
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El nombre d'aturats creix en 187.300 persones i arriba a la xifra de 5.965.400. La taxa d'atur s'incrementa un punt,
fins al 26,02%.

La major baixada del nombre d'aturats es dóna a Canàries (9.800 aturats menys). Els majors increments s'observen
a Catalunya (44.700), Comunitat de Madrid (37.100) i Illes Balears (21.600).

L'atur augmenta en 187.300 persones aquest trimestre i se situa en 5.965.400. En un any, la xifra total de
desocupats s'ha incrementat en 691.700.

Si es compara l'evolució de l'atur en aquest trimestre amb el mateix període d'anys
anteriors, cal destacar que l'augment trimestral de l'atur és menor que el registrat en el quart trimestre del 2011.

Post-scriptum :
Resum EPA 4art trimestre 2012: 45.000 aturats a Catalunya i from CGT Catalunya
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