Economia | Redacció | Actualitzat el 03/11/2015 a les 11:23

L'atur puja lleugerament a l'octubre
en un 2%, però cau en termes anuals
Tots els sectors d'activitat econòmica de Catalunya augmenten la llista de
desocupats, menys el de la construcció
El nombre de desocupats aquest octubre a Catalunya s'ha situat en 523.528 persones, cosa que
suposa un augment de 10.341 aturats en relació amb els que hi havia al setembre, un 2,02%
més, segons dades del Ministeri d'Ocupació i la Seguretat Social. D'aquesta manera, la xifra de
desocupats encadena tres mesos seguits d'augments, si bé suposa la pujada d'atur menys
important que s'ha registrat en aquest mes des del 2009.
Malgrat l'augment, en termes anuals s'acumulen 28 mesos seguits de caigudes en l'ocupació i
respecte al setembre de l'any passat significa un descens del 10,83%. Tots els sectors d'activitat
econòmica han vist augmentar el nombre de persones sense feina amb l'excepció de la construcció.
En el conjunt de l'Estat, la desocupació ha pujat de 82.327 persones i se situa en 4.176.369
persones, un 2% més respecte al setembre.
Atur per demarcacions
L'atur ha augmentat a totes les demarcacions catalanes. Lleida és la que acumula un increment
més gran en termes relatius, amb un 8,73% més d'aturats que al setembre (2.145 més, fins a
26.722), seguida de Girona, on l'augment ha estat del 6,08% (2.788 més, fins a 48.668).
A Tarragona la desocupació ha augmentat un 4,17% (2.464 aturats més, fins a 61.489) i a
Barcelona, un 0,77%, amb 2.944 aturats més, fins a 386.649.
En comparació amb l'octubre del 2014, però les quatre demarcacions acumulen descensos: a
Barcelona hi ha 47.856 aturats menys (-11,01%); a Tarragona, 6.818 (-9,98%); a Girona, 6.362 (11,56%), i a Lleida, 2.569 (-8,77%).
El sector serveis castiga
El sector dels serveis torna a ser el principal responsable de la pujada de l'atur a Catalunya a
l'octubre, amb 8.891 aturats registrats més que al setembre, i la desocupació també augmenta en
l'agricultura, que suma 1.750 aturats l'últim mes. En la indústria, hi ha 177 desocupats més, i
també creixen els aturats sense feina anterior (544), mentre que l'atur baixa en la construcció,
amb 1.021 inscrits menys que al setembre.
Més contractes
A l'octubre s'han registrat a Catalunya 10.193 contractes més que al setembre, fet que suposa
un augment del 4,12%, fins a un total de 257.351. En relació amb l'octubre de l'any passat, els
contractes han augmentat un 2,27%, amb 5.713 més. Tot i així, els que més creixen són els
temporals, un 4,68% més respecte al mes anterior, mentre que els indefinits s'han mantingut
gairebé estables.
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