ADOPCIÓ DEL MÈTODE DE CÀLCUL DE LA TAXA D’ATUR REGISTRAL
DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
Des de fa un any el Departament d'Empresa i Ocupació (DEMO) ha començat a oferir trimestralment un nou indicador: la
taxa d’atur registral. Aquest indicador s'ofereix per a diversos nivells territorials, inclòs el municipal, i 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 resident al territori considerat). La fórmula queda així:
Taxa d’atur registral: (Pobl. aturada registrada mensual /
(Pobl. aturada registrada mensual + afiliacions a la Seg. Social del darrer trimestre)) * 100

L’Idescat també anuncia que té previst publicar dades de població activa i taxes d’atur per als municipis de més de 45.000
habitants a través d’un mètode basat en l’ús de registres administratius i de l’EPA.
Davant d’aquest nou context i per evitar la convivència de tres taxes d’atur municipals –la de la Xarxa d’Observatoris
(XODEL), la de l’Idescat (per a municipis de més de 45.000 habitants), i la del DEMO– a la XODEL hem acordat deixar de
calcular la taxa i adoptar la que publica el DEMO perquè utilitza dades registrals i publica taxes per a tots els municipis.
Ara bé, el DEMO només publica taxes d’atur registral totals i amb periodicitat trimestral, amb la qual cosa no disposaríem de
taxes per sexe o edat, ni per a cada mes.
Per tant XODEL farà una estimació de població activa per sexe i edat aplicant a la xifra d’afiliacions de tots els règims de la
Seguretat Social que ofereix el DEMO, 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). D’aquesta manera s’obté una estimació d’afiliacions a la
Seguretat Social per sexe i edat*. La fórmula quedaria així:
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

Del nou mètode se’n deriven unes taxes un xic superiors a les obtingudes a través del mètode anterior (tot i que no
arriba a un punt per a l’Hospitalet, tal i com es veu al gràfic comparatiu de més avall). Per què? Perquè si bé el numerador
és el mateix en tots dos casos (aturats registrats), el denominador és diferent: la xifra d’actius registrats és inferior a la xifra
d’actius estimats a l’EPA, principalment perquè el nombre d’aturats registrats és menor que el d’aturats de l’EPA.
Evolució comparada de les taxes d'atur registrat i registral a l'Hospitalet [%]. 2008-2015
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Actualització de les dades
Atès que el DEMO actualitza trimestralment les afiliacions a la Seguretat Social (ocupats), i que el SOC actualitza mensualment la població aturada
registrada, fins que el DEMO no publica la taxa d’atur de març, juny, setembre i desembre (previsiblement al voltant del dia 20 del mes immediatament
següent), la taxa d’atur registral pateix un petit desajustament temporal. Així, la taxa d’aquests mesos la calcula el DEMO amb una població activa que
utilitza la xifra d’aturats registrats del mes corresponent però la xifra d’ocupats registrats del trimestre anterior. Un cop el DEMO actualitza la taxa d’atur
d’aquests mesos, aquesta passa a ser la taxa d’atur registral del municipi.
El càlcul de la distribució de la població activa per sexe i edat a partir de la MCVL és anual (habitualment s’actualitzarà a mitjans d’any). Així, les taxes
d’atur per edat i sexe fins a meitat del 2015 es calculen amb la darrera MCVL disponible, la del 2013. Quan estigui disponible la MCVL de 2014 es
recalcularan les taxes per sexe i edat de l’any 2014 i 2015.

