Ocupats

LES PR I N C I PALS
XIFRES D E L’EPA DEL
SEGON TR I M ESTRE

El nombre de treballadors
ocupats va augmentar
en 411.800

OCUPATS

Andalusia
124,7

Aturats

Actius

La xifra d’aturats s’ha reduït en
295.600 persones en el període
abril-juny

La població activa (suma d’ocupats
i aturats) creix en l’última EPA en
116.100 persones, fins a més de
23 milions

Variació trimestral
Primer trimestre del 2015, en milers

C. Valenciana Galícia
-30,4
-23,2

Balears
69,9
Catalunya
51,8
C. Valenciana
30,8
Galícia
22,4
Castella i Lleó
26
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Múrcia
20,9
Madrid
21,7

Castellala Manxa
13,9

Aragó
16,3

Extremadura Canàries
5,2
2,8

Navarra La Rioja
9,1
3,8

P. Basc
-5,7

Cantàbria Astúries
-0,3
-3,3

Catalunya
-31,9

Balears
-27,2

CastellaLa Manxa
-17,8

Castella
i Lleó
-20,6

Múrcia
-11

Comunitats

Andalusia va ser la comunitat en què
més va baixar l’atur en el trimestre
(98.700), seguida de Catalunya (31.900)
i de la Comunitat Valenciana (30.400)

Navarra
9,6
Aragó
-9,0

ATURATS

Variació trimestral
Primer trimestre del 2015, en milers

Canàries
-7

Extremadura La Rioja
-2,7
-1,4

País Basc
-6,7

Cantàbria
-1,4

Astúries
5,8

Madrid
-0,3

Andalusia
-98,7
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des conegudes ahir mostren una
“ocupació immersa en la preca
rietat i en els salaris baixos”.
CC.OO. Catalunya denuncia que
les dones són les més perjudiques
per l’evolució del mercat laboral.
El nombre de dones a l’atur es va
incrementar en 1.100 persones en
el segon trimestre, mentre que es
reduïa en 32.900 persones.
En canvi, en el conjunt d’Espa
nya sí que es va donar una reduc
ció en el nombre d’aturats tant en
el cas dels homes (213.700) com
en el de les dones (81.900). Per
tant la reducció global és de
295.600, un 5,43%. Si es pren en
consideració els últims 12 mesos,

especialment als que més van patir
amb la crisi: els joves i els més grans
de 45 anys”.
Per la seva banda, la CEOE va as
senyalar que les dades reflecteixen
“una nova millora del mercat labo
ral”, si bé la patronal percep “certs
senyals d’estabilitat en els ritmes
de creixement”, per la qual cosa re
clama més reformes estructurals
que impulsin l’activitat. En un co
municat, els empresaris van desta
car que l’EPA del segon trimestre
consolida “la ferma recuperació”
del mercat laboral, però advertei
xen que falta molt camí per recór

l’EPA identifica 473.900 aturats
menys, deixant la xifra global
d’aturats en 5,1 milions. Només a
Catalunya se’n comptabilitzen
726.200, xifra que equival al
14,1%.
El Govern central va voler re
cordar ahir mitjançant un comu
nicat del Ministeri d’Economia
que l’augment d’ocupats registrat
en el primer semestre de l’any de
411.8000 persones és el més gran
dels últims deu anys i el segon més
alt del registre de tota la sèrie
històrica.
En el conjunt dels últims 12 me
sos es van crear 513.500 llocs de
treball. Això significa que el 80%

LA PATRONAL

Els empresaris
asseguren que queda
molt de camí per arribar
a les xifres precrisi
ELS SINDICATS

Els sindicats UGT i
CC.OO. avisen del perill
crònic dels “problemes
estructurals” a Espanya

de la creació d’ocupació del perío
de es va concentrar en l’últim tri
mestre. El Ministeri d’Economia
també va aprofitar el comunicat
per recordar que la taxa d’atur ac
tual (22,37%) és inferior a la del fi
nal de l’anterior legislatura.
La millora del mercat laboral va
tenir el seu reflex també en l’esta
dística sobre les llars. En el segon
trimestre de l’any es va reduir en
136.100 el nombre de llars amb
tots els membres a l’atur. Tot i així
hi ha gairebé 1,7 milions de llars en
aquesta situació.c
VEGEU TOTES LES DADES
SOBRE L’ATUR A
www.lavanguardia.com

rer per assolir els nivells anteriors a
la crisi econòmica.
Per la part dels treballadors, els
secretaris generals d’UGT, Cándi
do Méndez, i CC.OO., Ignacio Fer
nández Toxo, van advertir que “es
mantenen els problemes estructu
rals que afligeixen al mercat labo
ral espanyol”. En aquest sentit,
Méndez va lamentar que 1,8 mili
ons de persones treballen a temps
parcial perquè no tenen cap altra
alternativa i fa més d’un any que
3,2 milions de persones estan a
l’atur i no tenen perspectiva de
trobar feina.c

Bons senyals

es expectatives davant la publicació dels resultats
de l’EPA del segon trimestre eren certament favo
rables, tant perquè des del Govern ja s’havia antici
pat que les dades serien bones, com perquè molts
analistes havien previst que així seria, avançant, fins i tot, la
possibilitat que el nombre d’ocupats s’incrementés aquest
trimestre vora mig milió de persones. L’aparició de dades
conjunturals positives en diversos àmbits i, en especial, els
bons registres observats en el creixement d’afiliats a la Segu
retat Social justificaven aquests auguris positius. Tot i que fi
nalment les dades no han estat tan bones com els pronòstics
més optimistes preveien, i tot i que el segon trimestre és un
període favorable per a l’ocupació (les dades desestaciona
litzades redueixen l’increment relatiu trimestral de l’ocupa
ció del 2,36% a l’1,12%), és evident que un increment trimes
tralenl’ocupaciódemésdequatrecentesonzemilpersones
ésunregistreforça positiu,comprovaqueunaxifrad’aques
ta magnitud no s’havia assolit des del segon trimestre del
2005, en plena etapa expansiva.
Més enllà dels bons resultats globals, l’ enquesta proporci
ona també elements positius concrets que paga la pena sub
ratllar. El primer, el caràcter generalitzat de la millora ocu
pacional que fa que l’ocupació hagi augmentat en tots els
grans sectors productius, tot i que òbviament el gran prota
gonista de l’increment hagi estat el sector serveis, que absor
beix més del 70% del creixement, ajudat, sens dubte, pel
moltboncomportamentdelturisme.Elsegon,l’augmentdel
nombre d’actius, perquè en un país amb una piràmide
d’edats de la població tan adversa és una dada certament po
sitiva que la població activa espanyola hagi augmentat el
darrer trimestre
en més de 115.000
efectius. El tercer,
És molt positiu que
s’hagi fet un
l’ocupació hagi millorat que
nou pas endavant
en tots els grans sectors en el llarguíssim
camí que encara
resta per recórrer
de disminució de
lataxad’atur,ambl’elementpositiuafegitquelareduccióas
solida, d’1,4 punts, fins al 22,37%, s’hagi produït al mateix
temps que l’increment de la població activa, perquè el que
ens cal és que les reduccions de la taxa d’atur provinguin de
la creació d’ocupació, i en cap cas de la disminució de la po
blació activa. I el quart, que la reducció de l’atur hagi afectat
també tots els sectors productius i pràcticament tots els seg
ments d’edat.
Quantalselementsmenysfavorables,calassenyalarenre
lació amb la nova ocupació assalariada la clara desproporció
observada aquest segon trimestre entre la contractació tem
poral (el 83,5% de la total) i la indefinida (el 16,5%), tot i que
aquesta dada es relativitza quan la comparació es fa sobre els
darrers 12 mesos (61,7% i 38,3%, respectivament).
Finalment, convindria destacar els bons resultats que dó
na aquesta EPA per a Catalunya, que en el segon trimestre i
en termes absoluts ha ocupat la tercera posició entre el con
junt d’autonomies en increment d’ocupats i la segona en
reducció de l’atur.

