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1.- Atur 
Aquest mes de maig hi ha 481.817 

persones aturades registrades, el que 

representa un descens en el nombre 

d’aturats un 3,1% menys que a l’abril. 

El descens se situa al nivell dels 

registres en els mesos de maig dels 

anys previs a la crisi sanitària. 

L’atur ha disminuït en tos els col·lectius per sexe i per edat, especialment en la 

població menor de 25 anys. 

 

Sectorialment, la reducció més acusada correspon a l’agricultura, seguida pels 

serveis, la indústria i la construcció.  

Per demarcacions, a Lleida és on més ha disminuït l’atur seguida per Tarragona, 

Girona i Barcelona. 

 

En comparació amb el maig de 2020, l’atur registrat ha disminuït un 0,3%. 

Tanmateix, cal tenir present que encara hi ha gairebé vuitanta-set mil persones 

aturades registrades més en comparació amb el volum previ a la pandèmia 

(febrer de 2020). 

 

2.- Afiliació a la Seguretat Social 
Durant el mes de maig s’han 

comptabilitzat, de mitjana, 3.435.428 

afiliacions a la Seguretat Social a 

Catalunya. Respecte del mes anterior, 

aquesta xifra suposa un ascens de 

l‘1,10%. 

 

El creixement se situa al nivell dels registrats en els mesos de maig dels anys 

previs a la crisi sanitària. 



Cal tenir present que les dades d’afiliació a la Seguretat Social inclouen les 

persones afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació; a 31 de 

maig hi ha 112.089 persones treballadores en situació d’ERTO a Catalunya, xifra 

que representa el 3,3% del total d’afiliacions a final de mes. 

 

Per sectors d’activitat destaca la intensitat de l’increment del règim especial 

agrari propiciat per la Campanya Agrària 2021. El règim especial del mar i el 

règim general que presenten ascensos força més moderats, seguits pels règims 

especials d’autònoms i de la llar. 

Territorialment, les afiliacions creixen especialment a Lleida i Tarragona, 

seguides per Girona i Barcelona. 

En termes interanuals, les afiliacions també pugen en totes les categories, 

excepte en el sistema especial agrari. El règim general mostra l’increment més 

intens seguit pel règim especial d’autònoms i el de la llar. 

 

 

 

3.- Contractació laboral 
La xifra de contractes laborals signats 

a Catalunya durant el mes de maig ha 

estat de 219.523, dels quals el 14,5% i 

el 85,5% temporals. 

Respecte del mes anterior, la contractació ha crescut un 11%, increment que 

s’ha centrat majoritàriament en la contractació temporal (+13%), ja que en la 

indefinida només s’ha produït un discret increment (+0,2%). 

 

Interanualment, la contractació s’ha més que duplicat (+106,5%). Considerant 

l’acumulat dels primers cinc mesos de l’any, la contractació s’ha elevat prop d’un 

11% a Catalunya, l’augment més intens des de l’any 2015. Cal tenir em compte, 

però, la situació en que estava l’activitat el maig de l’any passat, ara bé el volum 

de contractes signats se situa encara per sota dels nivells pre-crisi sanitària. 
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