
 

 

 
NOTES INFORMATIVES – setembre de 2015 
 

Nota metodològica: adopció de la metodologia de càlcul  
de la taxa d’atur registrat del Departament d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
 
 

A partir del mes de febrer de 2009, els observatoris de la Xarxa d’Observatoris de la Província de Barcelona (XODEL) vam 
començar a utilitzar una metodologia comuna per al càlcul de la taxa d’atur registrat que utilitzava com a denominador 
per calcular la taxa una estimació de població activa a partir de les dades del Padró continu de cada municipi i de les pautes 
d’activitat de l’EPA de la província de Barcelona per a cada any.  
 
Aquest mètode va suposar un canvi qualitatiu important en el seu moment, que ens va permetre com a observatoris oferir un 
indicador municipal d’atur registrat calculat amb una població activa actualitzada i que fos comparable tant entre diferents 
períodes temporals com entre els diferents àmbits territorials. 
 
El juliol de 2014 però, el Departament d'Empresa i Ocupació (DEMO) de la Generalitat de Catalunya va començar a oferir 
trimestralment un indicador anomenat “taxa d’atur registral” a escala municipal. El mètode que fan servir per al càlcul mesura 
la relació existent entre l’atur registrat i una aproximació a la població activa registrada (calculada com a suma de l’atur 
registrat i la població de 16 a 64 anys afiliada a la Seguretat Social resident). Aquesta aproximació a la població activa difereix 
tant en concepte com en metodologia de càlcul de la que fèiem servir els Observatoris de la XODEL fins al moment. 
 
Davant d’aquest nou context, i per evitar la convivència de 2 taxes d’atur registrat calculades amb metodologia diferent, els 
Observatoris hem acordat adoptar d’ara en endavant la metodologia del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya en el càlcul de la taxa d’atur registrat, una metodologia basada exclusivament en registres 
administratius (atur registrat i afiliació a la Seguretat Social). 
 
En conseqüència, a partir d’ara l’indicador d’atur que es publicarà per part de l’Observatori mesurarà la relació existent entre 
l’atur registrat i una aproximació a la població activa registrada, calculada com a suma de l’atur registrat i les afiliacions a la 
Seguretat Social de la població de 16 a 64 anys per lloc de residència. 
 
 
 
 
 
Com a conseqüència de l’adopció d’aquest mètode, les taxes d’atur registrat resultants que publiquem d’ara en 
endavant des de l’Observatori són superiors a les obtingudes a través del mètode anterior, al voltant de dos punts per 
la mitjana comarcal. Per què?  
 
Perquè si bé el numerador és el mateix en els dos casos (aturats registrats), el denominador és diferent: la xifra d’actius 
registrats és inferior a la xifra d’actius estimats que realitzàvem en base a la població padronal i les pautes d’activitat de la 
província. 
 

En conseqüència: 
 
 Les dades d’atur registrat a les oficines no pateixen cap variació. L’adopció per part de l’Observatori de la metodologia de 

càlcul del Departament d’Empresa i Ocupació només afecta a les taxes. 
 
 L’adopció d’aquesta metodologia suposa que les taxes d’atur històriques que publiqui l’Observatori d’ara en endavant no 

coincideixin amb les publicades en informes anteriors. 
 

 
Per consultar amb més detall les característiques d’aquest canvi metodològic podeu consultar la nota informativa de la Xarxa 
d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). 

Taxa d’atur registrat = (Població aturada registrada / (Població aturada registrada + Afiliacions a la Seg. Social)) * 100 

http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Articledibademo2015.pdf
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