
L’atur per sexes l’analitzem en base a les dades d’atur registrat, estudiem l’evolució intermensual i calculem la taxa d’atur 
registral, TAR*, que substitueix l'antiga TARE. Els aturats registrats són aquelles persones que es troben inscrites com a 
demandants de feina en l’oficina de treball del municipi en la finalització de cada mes. 
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*NOTA: ADOPCIÓ DEL MÈTODE DE CÀLCUL DE LA TAXA D’ATUR REGISTRAL DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ

La XODEL ha adoptat el mètode del DEMO que 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 les afiliacions a la Seguretat Social de la població de 16 a 64 anys per lloc de residència. Ara bé, el DEMO només publica 

taxes d’atur registral totals i amb periodicitat trimestral. La XODEL, per tant, ha dissenyat un mètode per tal de:

● Actualitzar mensualment la població activa i la taxa d’atur registral.

● Estimar mensualment les taxes d’atur registral per sexe i edat.

a) Actualització mensual

La taxa d’atur registral mensual s’obté de la relació entre la població aturada registrada mensual i la suma de la població aturada registrada mensual i la 

població afiliada del darrer trimestre.

[Taxa d’atur registral: (Pobl. aturada registrada / (Pobl. aturada registrada + afiliacions a la Seg.Social)) * 100]

b) Estimació per sexe i edat

Primer cal estimar la població activa per sexe i edat. Com? Aplicant la distribució relativa de les afiliacions a la Seguretat Social per sexe i edat que es poden 

obtenir de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL) a la xifra d’afiliacions de tots els règims de la Seguretat Social que ofereix el DEMO, d’aquesta 

manera s’obté una estimació de les afiliacions a la Seguretat Social per sexe i edat. A les dades obtingudes anteriorment s’hi suma la distribució d’atur 

registrat per sexe i edat.

Com s’obté la taxa d’atur registral per sexe i edat? Calculant el percentatge de població aturada registrada per sexe o edat (la que el SOC publica 

mensualment) sobre la població activa obtinguda de la suma de la població aturada registrada per sexe o edat i les afiliacions a la Seguretat Social per sexe 

o edat calculada anteriorment.

[Taxa d’atur registral per sexe o edat: (Població aturada registrada per sexe o edat / (Població aturada registrada per sexe o edat + afiliacions a la Seguretat 

Social per sexe o edat)) * 100]

Mètode anterior vs mètode nou: 

La principal conseqüència del nou mètode és que aquest ofereix taxes sensiblement superiors a les obtingudes a través del mètode anterior, al voltant de 

dos punts per la mitjana provincial. 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.
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Any anterior Any anterior Any anterior

Mes actual Mes anterior Mes anterior Mes actual Mes anterior

9.115 - - -8,6% 15,6% - -

8.333 8.290 0,5% 14,1% 14,1%

4.424 - - -14,2% 14,5% - -

3.795 3.837 -1,1% 12,5% 12,6%

4.691 - - -3,3% 16,9% - -

4.538 4.453 1,9% 15,9% 15,6%
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GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

2009 8.714 9.179 9.621 9.826 9.923 9.764 9.975 10.359 10.562 10.928 11.121 11.334

2010 11.745 11.957 12.188 11.963 11.621 11.378 11.031 11.183 11.223 11.475 11.459 11.489

2011 12.132 12.429 12.637 12.558 12.384 12.110 11.978 12.188 12.432 12.684 12.868 12.914

2012 13.164 13.305 13.389 13.384 13.437 13.230 13.135 13.149 13.424 13.715 13.837 13.656

2013 13.893 13.732 13.914 13.776 13.503 12.974 12.659 12.491 12.684 13.070 13.227 12.966

2014 13.195 13.078 12.937 12.842 12.480 11.996 11.787 11.797 11.870 12.153 11.989 11.878

2015 12.043 11.983 11.846 11.459 11.087 10.586 10.345 10.367 10.559 10.705 10.659 10.559

2016 10.575 10.334 10.298 10.084 9.773 9.340 9.070 9.091 9.128 9.251 9.348 9.187

2017 9.184 9.110 9.115 8.852 8.582 8.167 7.932 8.070 8.086 8.292 8.426 8.367

2018 8.421 8.290 8.333
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