
 

 

 
Catalunya ha superat el rècord d'ocupació en un quart 
trimestre des del 2007, segons l’Enquesta de Població 

Activa (EPA). 
 

 Tot i això, entre octubre i desembre s’han generat 40.900 feines 
menys que a l'estiu. 

 
Barcelona, 26 de gener de 2023. Catalunya ha superat el rècord d'ocupació en un 
quart trimestre des del 2007 amb 3,51 milions d'ocupats, segons l'Enquesta de 
Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Tot i això, entre 
octubre i desembre, Catalunya ha generat 40.900 feines menys (-1,15%) que a 
l'estiu. S’ha arribat a finals de desembre amb 3.519.000 persones treballant, una 
dada que no s'assolia en general des dels màxims del 2008, quan es van superar 
els 3,6 milions de treballadors, i en període de Nadal des del 2007. Amb tot, la crisi 
financera va retallar dràsticament aquest indicador, que no va superar els 3,2 
milions d'ocupats fins al segon trimestre del 2019. 
 
En el conjunt de l'Estat, l'any va finalitzar amb 3.024.000 aturats, en tant que el 
número d'ocupats es va situar en 20.463.900, la xifra més alta en un tancament 
d'any des de 2007. A aquestes xifres s’arriba després que en el quart trimestre de 
2022 l'atur experimentés una pujada de 43.800 persones (+1,47%) i l'ocupació 
disminuís en 81.900 persones (-0,4%). 
 
“Les dades es desvien bastant de l'atur registrat que va reflectir una baixada en 2 
dels 3 mesos que cobreix aquesta EPA (octubre i novembre), i per tant res tenen 
a veure amb la pujada que diu l’EPA”, compara Maria Recuero, secretària general 
de la USOC. 
 
Maria Recuero, recorda que l’EPA sempre s'ha considerat més fiable per reflectir 
de veritat la gent que no té feina, es registri o no al SEPE. El que està clar és que 
les persones que tinguin contractes en vigor, però no estiguin treballant, com es 
veu amb el boom dels fixos discontinus, no se senten actius perquè la realitat és 
que no ho estan.  


