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INFORME COMPARATIU ATUR I OCUPACIÓ 
SEGONS TIPUS D’ESTADÍSTIQUES 

Les dades sobre ocupació i sobre atur varien en funció de 
l’estadística analitzada. La diferència més coneguda és la 
que es produeix entre les dades sobre persones aturades 
entre l’Enquesta de Població Activa (EPA) i les dades sobre 
atur registrat publicat pel Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.  

Així mateix, segons les dades que es tenen o no en compte 
a l’hora d’analitzar l’evolució de l’atur, les conclusions que 
s’extreuen poden ser diferents. Unes dades positives a priori 
perquè mostren menys persones aturades poden amagar la 
pèrdua de població total, d’activitat sense que s’hagi creat 
un sol lloc de treball. 

També és important fer un seguiment del destí de qui deixa 
de constar com a aturat: ha trobat feina? No ha renovat la 
demanda d’ocupació? Està fent un curs? Perquè és evident 
que no és el mateix deixar de comptabilitzar-se com a 
aturat per haver trobat feina que no fer-ho perquè el 
desànim ha portat a no renovar la demanda d’ocupació. 

Aquest informe pretén analitzar l’atur, però sobretot 
l’ocupació, des de diferents fonts estadístiques per a obtenir 
una visió el més aclaridora possible que ens mostri de la 
forma més realista quina està essent l’evolució de l’ocupació 
al nostre país. 
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1. PRINCIPALS ESTADÍSTIQUES SOBRE ATUR I 
OCUPACIÓ 

ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 

- és una investigació per mostreig, adreçada a la població 
que resideix en habitatges familiars del territori nacional 

- finalitat: conèixer les característiques de dita població en 
relació amb el mercat de treball 

- periodicitat: trimestral 

- avantatges:  

 - analitza tot un seguit d’indicadors del mercat 
 de treball 

 - entrevistadors especialitzats s’encarreguen de 
 la complementació dels qüestionaris 

 - permet sèries homogènies de resultats 
 comparables a nivell europeu 

- desavantatge: 

 - enquesta per mostreig pel que una gran 
 desagregació produeix dades poc fiables 

 

 

 

ATUR I CONTRACTACIÓ REGISTRADA 

- registre administratiu que publica el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social sobre les persones desocupades inscrites 
(el darrer dia de cada mes) i sobre el total de contractes de 
treball registrats, a les Oficines de Treball  

- periodicitat: mensual 

- l’atur registrat està format pel total de DENOS 
(Demandants d’Ocupació No Ocupats): persones a l’atur 
reconeguts pel SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) més 
aquells que reconeix com a aturats l’EPA (estudiants, 
eventuals agrícoles subsidiats, etc). 

- s’exclou els demandants: 

- ocupats  

- que perceben prestacions per atur i que participen en 
feines de col·laboració social 

- jubilats o pensionistes per incapacitat permanent 

- que sol·liciten una ocupació per a un període inferior a 
3 mesos 

- que sol·liciten una ocupació amb jornada inferior a 20 
hores setmanals 

- qui cursa estudis d’educació oficial reglada si són 
menors de 25 anys o majors, però siguin demandants de 
primera ocupació 
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- que assisteixen a cursos de Formació Professional 
Ocupacional, quan les seves hores lectives superin les 20 
a la setmana, tinguin una beca almenys de manutenció i 
siguin demandants de primera ocupació 

- amb la demanda suspesa mentre duri aquesta situació 

- beneficiaris de prestacions per atur parcial i treball a 
temps parcial compatible 

- qui percep el subsidi agrari (PER) o que l’han esgotat i 
no ha passat més d’un any des del naixement del dret 

- que hagin rebutjat accions d’inserció laboral 
adequades a les seves característiques,  

- sense disponibilitat immediata per al treball o en 
situació incompatible con el treball, com: 

 - els demandants inscrits per a participar en un 
procés de selecció per a un lloc de treball determinat 

- sol·licitants d’una ocupació exclusivament per a 
l’estranger o a domicili 

- de serveis previs a l’ocupació 

- qui en virtut d’un ERO, estan en situació de 
suspensió o reducció de jornada o modificació de las 
condicions de treball 

- avantatge: 

 - és un registre oficial 

- desavantatges: 

 - exclou un nombre important de persones 
 desocupades per la pròpia definició del  SEPE i 
 perquè la no renovació de la demanda (que pot 
 deure’s a molts factors) , exclou  del registre 

 - els contractes registrats no es refereixen a 
 persones (no és ocupació= sinó a actes 
 administratius, pel que una mateixa persona  pot 
tenir múltiples contractes en un mes 

 - no permet obtenir sèries homogènies 
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AFILIATS OCUPATS A LA SEGURETAT SOCIAL 

- dades sobre afiliació a la SS en promig mensual de 
persones en alta per raó de la seva feina (ocupats), exclou 
qui cotitza per altres motius: 

 - perceptors de prestacions d’atur 

 - convenis especials 

 - obtenció de prestació sanitària 

- periodicitat: mensual 

 

- avantatge: 

 - és un registre oficial 

 - es refereix només a persones ocupades en alta a la 
 SS, qui consta és que està treballant 

- desavantatges: 

  - no es comptabilitza el treball submergit - els 
 pluriempleats (qui tenen més d’una feina 
 simultàniament) estan comptabilitzats vàries 
 vegades 

 - el temps parcial es comptabilitza igual que el 
 complet 

BUTLLETÍ DE FLUXOS DEL MERCAT DE TREBALL A 
CATALUNYA  -  FLUXOS DE L’ATUR 

- publicació elaborada per l’Observatori del Mercat de 
Treball del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya en base a l’atur registrat. 

- analitza entre “el mes anterior” i “el mes actual” la 
permanència com a aturat registrat, l’entrada a l’atur (tant si 
entra per primer cop, ja havia estat inscrit com si no 
constava perquè, tot i no tenir feina, estava exclòs del 
registre com a demandant d’ocupació, la sortida per baixa 
de la inscripció com si ja no se’l considera aturat pels 
motius anteriorment descrits. La sortida pot ser per tres 
motius: per col·locació, per assistència a cursos de formació 
i per no renovació de la demanda. 

- periodicitat: mensual 

- avantatge: 

 - permet conèixer la permanència, sortida i  entrada 
 de les persones a l’atur i, sobretot, saber 
 l’impacte de la col·locació sobre la baixada de 
 l’atur.  
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2. COMPARATIVA D’INDICADORS EN FUNCIÓ DE LA FONT ESTADÍSTICA 

 

2.1. ATUR 

Es pretén conèixer la xifra d’atur, així com la seva evolució respecte el segon trimestre de 2014 i l’anterior trimestre i la variació 
interanual, segons les diverses fonts estadístiques: atur registrat en mitjana trimestral i població aturada segons l’EPA. 

 

 2014 Variació trimestral  2013 Variació interanual 

 1r trim 2n trim total %  2n trim total % 
Atur registrat  629.308 591.447 -37.861 -6,0  638.816 -47.369 -7,4 

Població a l’Atur EPA 840.200 770.400 -69.800 -8,3  909.100 -138.700 -15,3 

Diferència d’Atur entre fonts -210.892 -178.953    -270.284   
 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA (INE) i dels Datos de los registros del servicio público de empleo 
 estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
La tendència de l’atur, segons les dues fonts, és decreixent conforme avança el temps. 
Els resultats ens mostren que l’atur registrat és inferior al que reflexa l’EPA. Concretament, la xifra d’atur registrat ha estat un 
30%, un 25% i un 23%, el segon trimestre de 2013, el primer i el segon de 2014, respectivament, inferior a la que mostra l’EPA. 

La reducció del nombre absolut de persones a l’atur, segons ambdues fonts estadístiques, ha fet reduir també les diferències que 
es poden apreciar entre les fonts estadístiques analitzades. 

Pel que fa a la variació trimestral, la reducció percentual és superior en el cas de l’EPA per 2,3 punts percentuals, però en el cas de 
la variació interanual, la reducció de l’atur EPA respecte el registrat és el doble percentualment parlant.  

El motiu de la diferència és que l’atur és un registre administratiu amb importants limitacions de la condició d’aturat, 
com hem vist anteriorment, mentre que l’EPA és més àmplia en la seva definició, tot i estar sotmesa a importants 
controls de veracitat. 
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2.2. OCUPACIÓ 

Comparant el nombre de persones afiliades ocupades a la Seguretat Social en mitjana trimestral, és a dir, les persones en alta a la 
SS perquè estan treballant amb la població ocupada segons l’EPA, es pretén tenir la fotografia de l’ocupació al nostre país i com a 
evolucionat. 

 

 2014 Variació trimestral  2013 Variació interanual 

 1r trim 2n trim total %  2n trim total % 
Afiliació d’ocupats a la SS  2.855.300 2.943.900 88.600 3,1  2.848.700 95.200 3,3 

Població Ocupada EPA 2.960.700 3.040.000 79.300 2,7  2.940.600 99.400 3,4 

Diferència d’Ocupació entre fonts -105.400 -96.100    -91.900   
 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA (INE) i dels Datos de los registros del servicio público de empleo 
 estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 

L’evolució de l’ocupació, segons EPA i Seguretat Social, és positiva, tant a nivell trimestral com anual.  

El nombre de persones ocupades segons l’EPA, és superior al de les persones en alta i ocupades segons el cens de la Seguretat 
Social. A diferència de l’evolució de l’atur segons les diferents fonts, la major divergència es produeix el primer trimestre de 2014 
i la menor el segon trimestre de 2013, per tant no és progressiva en el temps. En aquest cas, l’ocupació en alta a la SS és un 3,6%, 
un 3,16% i un 3,12% inferior a la de l’EPA pels primers trimestres de 2014 i segon de 2013, respectivament. 

En part, el fet de que la diferència entre les dues fonts que analitzen l’ocupació sigui inferior a la de l’atur, es deu a que l’afiliació 
d’ocupats a la SS és una estadística molt fiable que només comptabilitza a qui realment està ocupat. 

Part de la diferència pot explicar-se per qui realitza alguna activitat laboral sense regularitzar que consta a l’EPA i no als registres 
de la Seguretat Social. 
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2.3. QUALITAT DE L’OCUPACIÓ 

Les dades ens confirmen que l’ocupació al nostre país s’està precaritzant. La temporalitat i la parcialitat són factors de 
precarització i de pèrdua de qualitat del mercat de treball. 

Per a conèixer com ha evolucionat la contractació temporal, utilitzem el nombre de contractes registrats en mitjana trimestral, 
mentre que per a saber la proporció de persones ocupades a temps parcial, tenim en compte l’EPA. 

En aquest cas, no comparem les fonts, ja que analitzen factors diferents i són complementàries. 

 

  2014 Variació trimestral  2013 Variació interanual 

  1r trim 2n trim total %  2n trim total % 

Contractació registrada 
Indefinida 21.737 25.330 3.593 16,5  19.782 5.548 28,0 

Temporal 151.399 185.674 34.275 22,6  162.669 23.005 14,1 

Ocupació EPA 
Temps complet 2.483.600 2.548.100 64.500 2,6  2.482.400 65.700 2,6 

Temps parcial 477.100 491.900 14.800 3,1  458.200 33.700 7,4 
 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA (INE) i dels Datos de los registros del servicio público de empleo 
 estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 

La temporalitat, que a l’inici de la crisi es va reduir, no per una major estabilitat contractual, sinó perquè els primers contractes en 
destruir-se van ser els temporals, ha tornat a augmentar. Del total de contractes registrats el segon trimestre de 2014, (211.004), 
el 88% han estat de caràcter temporal. Aquesta proporció és similar a la de l’anterior trimestre, el 87,4% o la del segon trimestre 
de 2013, en el qual, del total de 182.451 contractes registrats, només l’11% eren indefinits. 

El major increment de contractes el darrer trimestre, s’ha produït entre els de caràcter temporal, com ha passat respecte la 
variació contractual interanual. 

Pel que fa a la parcialitat, s’ha produït un increment de la proporció de l’ocupació a temps parcial respecte el total. El segon 
trimestre de 2013 representava el 15,6%, el primer trimestre de 2014 el 16,1% i el segon trimestre el 16,2%. Proporcionalment, 
també ha crescut més l’ocupació parcial que la completa, tant trimestral com interanualment. 
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Tot i l’increment, encara insuficient, de la contractació i de l’ocupació, la qualitat de la mateixa es va deteriorant.  

La reforma laboral, de forma contrària al seu suposat objectiu de reduir la segmentació del mercat de treball, ha contribuït a que 
augmenti la temporalitat no causal, és a dir, la necessitat d’acreditar una causa per a utilitzar una modalitat contractual de 
caràcter temporal. La contractació indefinida ha esdevingut una excepcionalitat quan hauria de ser la norma (el propi Estatut dels 
Treballadors reconeix el caràcter indefinit de la contractació verbal). 

L’escassetat d’ofertes de treball i el creixent nombre de persones a l’atur disposades a treballar és un camp adobat per a l’abús. 
La modalitat parcial de treball, per si mateixa, no és negativa sempre que sigui voluntària. La parcialitat és molt elevada en alguns 
països del nostre entorn com a alternativa per a moltes persones treballadores de combinar el treball amb altres activitats 
personals o familiars. El problema és la creixent parcialitat involuntària o subocupació (el 10,1% del total de la població ocupada el 
quart trimestre de 2013 responia que estaria disposada a treballar més hores del que ho feia).  

De nou, la normativa laboral ha flexibilitzat el contracte a temps parcial, possibilitant la realització d’hores extres i facilitant que 
l’empresa pugui disposar del temps de treball de la persona contractada, a més de ser una modalitat contractual bonificada, 
possibilitant, per tant, una major precarització del nostre mercat de treball. 

Es crea ocupació, insuficient, de baixa qualitat i a un ritme excessivament lent i que suposa, en molts casos, el repartiment d’un 
mateix lloc de treball entre vàries persones. 
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2.4. FLUXES DE L’ATUR 

Analitzem a continuació els moviments que es produeixen des de l’atur: la permanència en la situació d’atur, l’entrada 
a la mateixa des de l’ocupació o la inactivitat (ha de tenir-se en compte que per a ser considerat aturat, segons el 
registre de les oficines de treball, s’ha de ser prèviament població activa, és a dir, buscar activament feina) i la sortida 
que pot ser per col·locació, però també perquè es deixa de constar com a aturat, tot i no tenir feina, per la realització 
d’un curs o per la no renovació de la demanda, a més d’altres causes no especificades. 

 

 2014 Variació trimestral  2013 Variació interanual 

 1r trim 2n trim total %  2n trim total % 
Atur registrat 629.308 591.446 - 37.862 -6  638.816 - 47.370 -7,4 

Permanències a l’atur 565.496 538.371 - 27.125 -4,8  580.154 - 41.783 -7,2 

Entrades a l’atur 63.811 53.008 - 10.803 -16,9  58.481 - 5.473 -9,3 

Sortides de l’atur 63.947 71.092 7.145 11,1  72.945 - 1.853 -2,6 

Sortides per col·locació 33.804 43.671 9.867 29,1  41.685 1.986 4,8 

Sortides per assistència a curs 3.626 2.114 - 1.511 -41,7  3.808 - 1.694 -44,5 

Sortides per no renovació demanda 19.130 20.573 1.443 7,5  21.215 - 642 -3,1 

Altres 7.387 4.734 -2.653 -36  6.237 -1.503 -24,1 
 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació del Departament d’Empresa 
 i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
 

Del total de sortides de l’atur que es van produir, de promig, el segon trimestre de 2014, només el 61,4% corresponen 
a col·locació, és a dir, a haver trobat una feina, el 3% a assistir a cursos, el 29% a no renovació de la demanda i la resta 
a altres motius no especificats.  

S’ha produït un increment de la proporció de col·locacions com a sortida de l’atur. 
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Destaca el fet de que ha hagut una caiguda de més de 1.511 persones que han sortit de l’atur per assistir a cursos, el 
motiu és la falta d’oferta de formació adreçada a persones a l’atur. Aquesta manca d’oferta suposa un important 
greuge per a les persones sense feina que no tenen accés a un instrument per a la millora de la seva qualificació 
professional i forma part d’un seguit de retallades en polítiques d’ocupació, just en el moment en que més necessàries 
són. 

Es destacable que ha crescut el nombre de sortides que es deuen a la no renovació de la demanda. Aquesta no 
renovació pot deure’s, entre altres motius a que Catalunya ha perdut població de 16 i més anys, a que ha perdut 
població activa perquè el desànim ha anat creixent entre la població en perpetuar-se la situació de crisi, perquè l’atur 
de llarga durada que afecta a més del 60% del total d’aturats fa que s’hagin esgotat les prestacions per atur i, en molts 
casos, els subsidis, la Renda Activa d’Inserció i el PREPARA, pel que moltes persones aturades no veuen benefici en 
mantenir la demanda d’ocupació. La manca de confiança en que els Serveis d’ocupació siguin capaços de trobar feina, 
també provoca la no renovació. 

Les sortides de l’atur per col·locació el segon trimestre de 2013 van representar el 57% del total, mentre que els cursos 
ho van ser en un 5,2% (quasi doblant el nombre de persones que el segon trimestre de 2014), mentre que la no 
renovació va suposar el 29% de la causa de sortida. 

El nombre d’entrades, és a dir, de nous aturats s’ha ralentitzat, tot i que és especialment dramàtic que el setè any 
consecutiu de crisi, encara 53.000 noves persones entrin a l’atur. Això confirma que no s’ha frenat la destrucció 
d’ocupació, en gran part, com a conseqüència d’una suposada recuperació econòmica que torna a basar-se en la 
precarietat, els baixos costos laborals com a únic factor de competitivitat. 

La permanència en la situació d’atur també va a la baixa, però és molt preocupant que encara el 91% de les persones 
registrades com a aturades, romanguin en aquesta situació. Aquesta és una evidència de que hi ha milers de persones 
que es troben sense feina des de l’inici de la crisi, moltes d’elles amb edats crítiques per al seu retorn al mercat laboral, 
amb dèficits o inadequació de la seva formació a les noves demandes del mercat, algunes que mai han treballat i que 
cada vegades tindran menys oportunitats d’incorporar-se o reincorporar-se al mercat de treball i que, paral·lelament, 
el ritme de creixement de l’ocupació sigui insuficient. 

2.5. DESPROTECCIÓ PER ATUR 
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Es pretén conèixer l’impacte de la desprotecció econòmica de les persones a l’atur. L’EPA determina la taxa de desprotecció 
creuant la resposta de que no es percep cap prestació ni subsidi amb el total d’aturats, mentre que el Ministeri fixa la taxa de 
cobertura, és a dir, en funció del nombre de beneficiaris de prestacions, subsidis o Renda Activa d’Inserció (RAI) determina quina 
proporció d’aturats està protegida. Com que les prestacions es publiquen a mes vençut, s’ha fet la proporció del segon trimestre 
de 2014 tenint en compte només les dades de abril i maig. 

 

  2014 Variació 
trimestral  2013 Variació interanual 

  1r trim 2n trim total %  2n trim total % 

EPA 
No rep prestació o subsidi 551.000 518.800 -32.200 -5,8  589.200 70.400 -12 

TAXA DE DESPROTECCIÓ 65,6% 67,3% 1,7 p.p.   64,8% 2,5 p.p.  

Datos registros SEPE  
Beneficiaris prestacions 408.477 355.117 -53.360 -13,1  438.625 83.508 -19 

TAXA DE COBERTURA 64,9% 60% -4,9 p.p.   66,1% -6,1 p.p.  
 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA (INE) i dels Datos de los registros del servicio público de empleo 
 estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 

El nombre de persones sense protecció, segons l’EPA, decreix tant interanual com trimestralment, en canvi la taxa de desprotecció 
va a l’alça. Aquest fet es deu a que la reducció del nombre de persones aturades és superior a la caiguda de les persones sense 
protecció. 

Pel que fa a les dades del SEPE, el nombre absolut de persones beneficiàries de prestacions cau i en canvi, la taxa de cobertura 
creix, perquè la reducció del nombre d’aturats és inferior a la de beneficiaris, com hem vist a l’apartat atur, la reducció de l’atur 
EPA és significativament superior al registrat. 

Si es creuessin les dades oficials del SEPE amb l’atur EPA, la proporció de persones protegides baixaria fins el 48% el 2013 i el 
48,6% i el 46% el primer i segon trimestre de 2014, respectivament. 
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En tot cas, s’evidencia que a l’entorn del 35% de les persones sense feina no tenen cap tipus de protecció per atur. Aquest fet està 
fent créixer espectacularment la pobresa i l’exclusió social entre col·lectius que romanen en una situació d’atur des de fa anys, el 
60% del total d’aturats no treballa des de fa més d’un any i el 40% fa més de dos anys. 

En aquest sentit, les Administracions públiques estan més obligades que mai a donar una solució a aquestes persones sense feina 
ni ingressos alternatius que passa, en primer lloc, per reactivar l’economia i la generació d’ocupació, però de forma urgent per la 
millora de la protecció per atur, l’ampliació del programa PREPARA i, sobretot, per la implementació d’una Renda Garantida de 
Ciutadania que asseguri ingressos de supervivència. 
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3. CONCLUSIONS 

• l’anàlisi del mercat de treball no pot limitar-se a una única 
font estadística 

• caldria centrar més l’atenció en l’anàlisi de l’evolució de 
l’ocupació i no tant en la de l’atur 

• la fluctuació de l’atur no sempre es deu a la millora del 
mercat de treball, és a dir, a la creació d’ocupació  

• s’evidencia certa millora de la tendència de l’atur (en lent 
retrocés) i de l’ocupació (insuficient augment i tota de 
caràcter precari) però cal analitzar-les en el seu conjunt per 
a no menysprear altres indicadors que hi influeixen 

 

• determinades fonts estadístiques tenen limitacions. Per 
 exemple l’atur registrat obvia moltes persones que no 
 tenen feina (estan fent un curs, estan en situació d’ERO...) 

• l’atur pot reduir-se sense crear un sol lloc de treball per 
 la reducció de la població total i/o la població activa: 

 - Catalunya ha perdut 51.000 persones de 16 i més 
 anys en un any i 1.500 el darrer trimestre i 39.000 
 actius interanualment, tot i que n’ha guanyat 9.600 el
 darrer trimestre - el d’inici de la temporada d’estiu-. 

 - resideixen 92.000 estrangers menys que el 2013 i 
 18.900 menys que el primer trimestre de 2014 el que 
 suposa 76.000 actius menys en un any i 16.300 en un 
 trimestre. 

• cal analitzar a on va qui surt de l’atur perquè les sortides 
poden deure’s a l’ocupació, però també a perdre la condició 
d’aturat segons el SEPE per assistència a un curs, o per no 
renovar la demanda d’ocupació. 

• el 60% de les sortides de l’atur són per col·locació però  
l’estudi de la qualitat de l’ocupació permet comprovar la 
creixent precarietat de l’ocupació, amb contractes temporals 
quasi exclusivament, i amb una elevada incertesa que els 
pot fer retornar aviat a la situació d’atur i/o contractes a 
temps parcial que suposen la reducció de l’atur per 
repartiment d’un mateix lloc de treball entre més d’una 
persona 

• un 30% de les persones que surten de l’atur ho fan perquè 
no renoven la demanda. Aquest fet requereix d’un major 
esforç informatiu respecte la importància de mantenir la 
situació de demandant d’ocupació. Entre els motius de que 
no es renovi la demanda està el fet de deixar el país, deixar 
de ser actiu per desànim i per desconfiança en els serveis 
públics d’ocupació per a trobar feina, l’esgotament de 
prestacions per la prolongació de la situació d’atur... 

• el 90% dels aturats romanen en situació d’atur. Aquest fet 
evidencia la cronificació de l’atur entre determinats 
col·lectius. Més del 60% dels aturats fa més d’un any que no 
treballen i el 40% del total fa més de dos anys que no tenen 
feina 

• com a conseqüència de la prolongació de l’atur i de 
l’esgotament de prestacions que genera i de la insuficient 
creació d’ocupació, entorn del 35% de les persones a l’atur 
no tenen cap tipus de protecció. 


