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Estimació de la població activa local i càlcul de la taxa 
d’atur 
 
Text síntesi del document “Nou mètode de càlcul de la població activa local estimada i de la taxa d’atur registrat”. 
Diputació de Barcelona i Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)  

 

 

La situació fins ara 

L’EPA, Enquesta de Població Activa, és la font de referència per mesurar la població 
activa i l’atur a escala provincial, catalana i espanyola perquè aporta informació 
actualitzada trimestralment. Però, què es fa quan es vol conèixer la població activa i 
l’atur a la comarca o al municipi? Doncs, fer ús de la població activa del Cens, xifra molt 
desfasada en el temps i que infravalora el volum de població activa després de l’intens 
procés migratori produït durant els darrers anys, i posar-la en relació amb l’atur registrat 
del SOC, Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 

Taxa d’atur: (Població aturada / Població activa) * 100 

 

Cal destacar que no es poden comparar directament les dades que s’obtinguin d’aquestes 
dues fonts (CENS i EPA) perquè, tot i mesurar els mateixos conceptes, ho fan de manera 
diferent. És a dir, no es pot comparar, per exemple, la taxa d’atur estimat de la 
província de Barcelona amb la taxa d’atur registrat d’un municipi perquè tant la població 
activa com l’aturada de les dues taxes s’obtenen a través de criteris i períodes diferents. 

Per tant, apareix la necessitat de dissenyar un mètode de càlcul de la població activa a 
escala municipal que solucioni aquestes incompatibilitats. 

 

El nou mètode de càlcul de població activa i de taxa d’atur 

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb 
la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) 
(www.diba.cat/promoeco/xodel) coordinada per la mateixa Diputació i integrada 
actualment per 24 observatoris de la província de Barcelona, ha dissenyat i analitzat 
diferents mètodes de càlcul de la taxa d’atur a escala municipal a partir dels següents 
criteris: senzillesa d’ús, aplicable a escala municipal, actualitzable mensualment i 
comparable interterritorialment. 

 

 

http://www.diba.cat/promoeco/xodel
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Fetes les comprovacions i valoracions pertinents entre ells s’ha consensuat un mètode 
que, bàsicament, el que fa és aplicar les taxes d’activitat per sexe i edat que estan 
disponibles a l’EPA provincial (es pren la mitjana dels quatre trimestres anuals) a la 
població potencialment activa (16 a 64 anys) del municipi que s’obté del padró municipal 
d’habitants que es publica a 1 de gener de cada any. D’aquí obtenim una població activa 
estimada per sexe i edat del municipi. La població potencialment activa (PPA) és el 
conjunt de persones de 16 o més anys d’edat  (de 16 a 64 anys per calcular les taxes per 
coherència metodològica). 

 

Com s’obté la taxa d’atur? Calculant el percentatge de població aturada registrada (la 
que el SOC publica mensualment) sobre la població activa local estimada (la que s’ha 
obtingut prèviament). El càlcul seria el següent: 

 

Taxa d’atur registrat: (Població aturada registrada / Població activa local estimada) * 100 

 

Cal dir que aquest mètode presenta l’inconvenient de relacionar dos grups de població 
que provenen de fonts diferents (la població aturada registrada és la que publica el SOC 
mentre que la població activa és estimada). Tanmateix, aquest mètode és més pertinent 
i aporta resultats més ajustats a la realitat que el mètode que es feia servir fins ara, que 
relacionava també la població aturada registrada amb la població activa del Cens de 
l’any 2001. 

 

Actualització de la taxa d’atur  

 

Les taxes d’atur dels anys anteriors es calculen utilitzant les dades de població activa 
estimada dels mateixos anys. 

Les taxes d'atur de l’any en curs es calculen utilitzant la població activa estimada de 
l’any anterior. Un cop es publiquin les dades del padró i de l’EPA (normalment a inicis de 
cada any), s'actualitzarà la població activa estimada i les corresponents taxes d'atur. 

Exemple: Les taxes d'atur del 2010 es calculen utilitzant la població activa estimada del 
2009 (PPA a 01/01/2009 i EPA 2009). A inicis de l'any 2011 es coneixerà la PPA a 
01/01/2010 i l'EPA del 2010, i per tant es procedirà a actualitzar la població activa 
estimada i les taxes d’atur del 2010. 


