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Les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre de 2013, publicades el 

passat dia 25 de juliol, mostren una reducció de la població aturada a Catalunya de -29.300 

persones respecte el primer trimestre, mentre que el creixement de la població ocupada és 

només de +11.800 persones. A on són les 17.500 persones que no s’han ocupat? 

Les 17.500 persones són exactament la xifra en que s’ha reduït la població activa entre el 

primer i el segon trimestre de l’any. 

Una reducció del nombre de persones aturades, així com de la taxa d’atur, no és deu 

únicament a que aquesta població hagi trobat una feina, sinó també pot deure’s a la 

reducció de la població activa, la qual respon a l’augment de la inactivitat i la pèrdua de 

població total. 

 

Conceptes poblacionals: 

Per a corroborar aquest argument, utilitzarem dades de l’EPA, una investigació trimestral 

adreçada a les famílies que es realitza des de 1964 per l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Pretén obtenir dades de la força del treball (ocupats, aturats, inactius...) La mostra inicial és de 

65.000 persones,o el que equival a unes 180.000 persones, al trimestre. La seva metodologia, 

modificada el 2005, segueix les normes de l’Oficina Estadística de la Unió Europea (EUROSTAT).  

Els conceptes poblacionals que utilitza l’EPA i que incideixen sobre l’activitat, l’ocupació i l’atur, 

són: 

Població total: 
Població de totes les edats resident a determinat àmbit territorial (Catalunya o 
Espanya). L’EPA només mostra dades referents a població a partir dels 16 anys 
(població potencialment activa). 
 
Població activa: 
Persones de 16 anys o més que treballen o estan disponibles (podrien començar a 
treballar en 2 setmanes) i fan gestions per incorporar-se al treball.  
 
POBLACIÓ ACTIVA = POBL. OCUPADA + POBL. DESOCUPADA (ATURADA) 
 
La relació entre la població potencialment activa (majors de 16 anys) i la que 
realment activa és: 
TAXA D'ACTIVITAT = (POBL. ACTIVA / POBL. 16 ANYS I MÉS) * 100 
 
 
Població ocupada 
Població de 16 anys o més que treballa (treball = activitat a canvi d’un sou, salari, 
benefici empresarial o guany familiar), per compte d'atri o per compte propi. 
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S’inclou a qui estan absents del treball per malaltia, vacances o llicències. S’exclou qui 
està en situació de suspensió per ERO i els treballadors fixos discontinus, ocasionals o 
estacionals, quan no treballen. 
 
El nivell de persones ocupades respecte el total de persones potencialment actives 
és: 
 
TAXA D'OCUPACIÓ = (POBL. OCUPADA / POBL. DE 16 ANYS I MÉS) * 100 
 
Població desocupada: 
Població de 16 anys o més que no treballa, està disponible per treballar i busca una 
ocupació. S'inclou qui no ha treballat. 
 
La proporció de persones aturades respecte la població activa és: 
 
TAXA D'ATUR = (POBL. DESOCUPADA / POBL. ACTIVA) * 100 
 
Població inactiva 
Població de 16 anys o més que no treballa i no cerca ocupació o no està disponible 
per treballar. Estan incloses les persones que s’ocupen de la seva llar, els estudiants, 
els jubilats o prejubilats, pensionistes amb pensions diferents a la jubilació o la 
prejubilació, qui realitza sense remuneració treballs socials, activats benèfiques…, qui 
està incapacitat per a treballar. 

 

Exemple numèric: 

PA= 100   PA=90   PA=90 

PO=80   PO=80   PO=75 

PAt=20   PAt=10   PAt=15 

tAt=20%   tAt=11%  tAt=16% 

 

PA: població activa, PO: població ocupada, PAt: població aturada, tAt: taxa d’atur 

Aquest exemple simple mostra com la reducció de la població aturada i de la taxa d’atur pot 

produir-se sense que es creï ocupació, és a dir, mantenint la mateixa població ocupada amb 

una menor població activa. 
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Evolució de la població ocupada i aturada: 

Hauria d’existir una relació inversa i proporcional entre població ocupada i població aturada, 

però la realitat és que no tota la població que deixa d’estar aturada passa a estar ocupada. 

 

 

Catalunya Espanya 

 

Atur Ocupació Atur Ocupació 

2009   272.900   305.700  1.836.500   1.311.500

2010   58.400   51.400   602.000   696.600

2011   56.900   57.900   297.500   242.500

2012   112.000   190.400   729.300   718.500

2013 1T   17.100   35.700   237.400   322.300

2013 2T   29.300   11.800   225.200   149.100

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'EPA (INE). 

 

Tot i mantenir la relació inversa entre atur i ocupació, la proporció entre reducció i increment 

no es manté en tots els casos, ni a Catalunya ni a Espanya. 

Analitzem, a continuació altres factors que poden influir en els canvis de població aturada al 

marge de l’ocupació. 
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Evolució de la població total: 

Els canvis de la població total tenen una important incidència en la població activa, sobretot 

quan les fluctuacions de població es deuen a moviments migratoris, ja que, com veurem a 

continuació el gruix de les persones que immigren o emigren, es concentra en els anys en que 

la població és més activa: de 20 a 44 anys. 

Per tal d’adequar les xifres a la població potencialment activa, la població total es refereix a 

persones de 16 anys i més. 

 

Espanya 

La població total (a partir de zero anys) a Espanya va passar de 46.818.216 persones l’1 de 

gener de 2012 a 46.704.314 persones l’1 de gener de 2013, darreres dades oficials disponibles 

i segons l’Instituto Nacional de Estadística. Això suposa una pèrdua del 0,24% de la població 

total i de 114.902 persones. 

Els majors de 16 anys van passar de 38.493.700 a 38.269.500 durant 2012, una pèrdua de 

224.200 persones, un 0,58%. 

El segon trimestre de 2013 la pèrdua de població de 16 i més anys va ser de 43.200 persones. 

 

Catalunya 

A Catalunya, la població es va reduir en 49.373 persones, un 0,65%, un increment molt 

superior al cas espanyol, en el mateix període. Concretament, es va passar de 7.514.992 a 

7.465.619 habitants. 

Els majors de 16 anys van passar de 6.041.600 a 5.958.000 durant 2012, una pèrdua de 83.600 

persones, un 1,38%. 

El segon trimestre de 2013 la pèrdua de població de 16 i més anys va ser de 5.700 persones. 

En ambdós casos el saldo vegetatiu, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions és 

positiu (48.488 i 13.888, a Espanya i Catalunya, respectivament), per tant, la caiguda de la 

població total no es deu a que hagi més defuncions que naixements. 
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Saldo migratori exterior 

Un element important a l’hora d’analitzar l’evolució de la població total és el saldo migratori, 

és a dir, la diferència entre immigració (entrada de població al país) i emigració (sortides de 

població del país). 

 

Espanya 

Van establir-se a Espanya, durant el 2012, 262.396 persones de 16 o més anys procedents de 

l’estranger. 25.324 eren espanyols i la resta (240.942), estrangers. La població potencialment 

activa que va arriba representava el 83,5% del total de l’immigració. 

Paral·lelament, 418.169 persones de 16 i més anys van abandonar el país amb destí a algun 

país estranger. Entre els emigrants que van abandonar Espanya el 2012, 46.881 eren 

espanyols, l’11,21%, i 371.2896 estrangers (el 88,78%). La població de 16 o més anys que va 

marxar arriba representava el 87,7% del total. 

La gran majoria dels qui han marxat d’Espanya cap a l’estranger tenen entre 20 i 44 anys (el 

65% del total) i són més homes (61%) que dones, reduint-se aquesta proporció al 54% en el 

cas dels emigrants espanyols i la distribució homes i dones és pràcticament la mateixa. 

Per tant, el saldo migratori de majors de 16 anys a Espanya va ser negatiu: -152.343 

persones. Més persones van deixar Espanya que persones van arribar-hi. 

L’evolució de l’emigració total des d’Espanya des de l’inici de la crisi ha estat creixent. La 

proporció d’espanyols que han marxat ha anat creixent des de 2008. 

El saldo migratori també ha canviat com a conseqüència de la crisi. L’any 2008, el saldo 

migratori a Espanya era positiu i a partir de 2010 sempre ha estat negatiu. 

El destí principal dels espanyols que han emigrat el 2012 ha estat Equador (7.036 persones), 

Regne Unit (6.815), França (5.687), i Alemanya (4.729). 

Des de 2008 i fins el 2011 el destí preferit havia estat la Unió Europea, Sud Amèrica, Amèrica 

del Nord, tot i que a partir de 2011 va créixer fortament l’emigració cap a Sud Amèrica i Àsia. 

 

Catalunya 

A Catalunya van arribar 62.920 persones de 16 o més anys durant el 2012 procedents de 

l’estranger. 4.134 dels arribats eren espanyols i la resta (58.786), estrangers.  

Paral·lelament, 117.314 persones de 16 o més anys van abandonar Catalunya amb destí a 

algun país estranger. Entre els emigrants que van abandonar Catalunya, 8.764 eren espanyols 
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(7,47%) i 108.547 estrangers (el 92,52%). La població de 16 o més anys que va marxar arriba 

representava el 88,1% del total. 

La gran majoria dels qui han marxat a l’estranger des de Catalunya tenen entre 20 i 44 anys 

(el 67,4% del total) i són més homes (63%) que dones. En el cas d’espanyols que han emigrat 

de Catalunya la proporció és del 54% i la distribució homes i dones és pràcticament la 

mateixa. 

En aquest cas, el saldo migratori a Catalunya també va ser negatiu: -54.382 persones. És el 

saldo migratori negatiu més elevat de l’Estat. 

L’evolució de l’emigració total des de Catalunya des de l’inici de la crisi ha estat progressiva. 

La proporció d’espanyols que han marxat ha anat creixent des de 2008. 

El 28% de l’emigració total d’Espanya surt de Catalunya, de promig entre 2008 i 2012. 

El saldo migratori a Catalunya també ha canviat com a conseqüència de la crisi. L’any 2008, el 

saldo migratori era positiu però a partir del 2009 ha estat sempre negatiu. 

No es disposa d’informació sobre el destí principal dels emigrants espanyols des de Catalunya. 

 

La crisi i la destrucció d’ocupació tenen un efecte directe sobre la naturalesa dels moviments 

migratoris.  

De país receptor d’immigració, Espanya ha passat a ser país d’emigració. 

El 87%, al total d’Espanya, i el 90% a Catalunya, de les persones que emigren són d’origen 

estranger. 

El 88% de la població que ha emigrat té 16 o més anys, és potencialment activa, el té efectes 

importants sobre la població activa i pot tenir-los sobre ocupació i atur. 

El 23,23% i el 20% dels espanyols que han marxat d’Espanya i Catalunya, respectivament, 

tenen entre 20 i 34 anys 
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Saldo migratori interior 

La població total també pateix canvis per migracions interiors, és a dir, per moviments de 

població entre Comunitats Autònomes. 

En el cas del total estatal, durant 2012 es van produir 45.579 moviments de població entre 

autonomies.  

Catalunya presenta un saldo migratori interior total negatiu de -3.530 persones el 2012, és a 

dir, més persones han abandonat el país cap a altres CCAA de les que han arribat. El saldo 

migratori de majors de 16 anys és           -1.937, casi el 55% del total. Des de l’inici de la crisi, el 

2008, no ha parat de créixer el saldo negatiu. 

Tant a nivell estatal com de Catalunya, el gruix dels moviments es concentra entre els 20 i els 

45 anys, edats en que les persones són més actives. 

La crisi i l’atur provoquen moviments de la població cap a CCAA amb majors oportunitats de 

treball (Balears o Canàries) o a on la crisi no ha tingut tan impacte (Euskadi amb un saldo de 

+3.648) o el retorn a la comunitat d’origen a on pot haver una major xarxa familiar i/o un cost 

de la vida més baix . 

 

La pèrdua d’ocupació també implica moviments interns de població, per retorn al lloc 

d’origen o per emigració a Autonomies amb majors oportunitats laborals. 

La majoria de les sortides les realitzen persones en edat activa. 

La població activa varia, augmenta en les CCAA receptores de població i es redueix en les que 

presenten saldos negatius d’emigració interna – com Catalunya- ja que, majoritàriament, les 

persones en edat més activa són les que es traslladen per a trobar feina. 
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Evolució de la població activa: 

La pèrdua de població total pot tenir un efecte directe sobre la població activa. Sobretot, si 

com és el cas d’Espanya i Catalunya, les variacions a la baixa de la  població es deuen a una 

emigració superior a la immigració, tant exterior com interior concentrada, sobretot, en els 

trams d’edat de major activitat. 

L’altre factor que afecta la població activa és la major o menor inactivitat. 

      
Espanya 

L’evolució de la població activa és desigual. Va tenir un important increment l’any 2009, en 

525.000 persones per reduir-se en -94.600 el 2010, tornar a pujar en 54.900 i 11.020 els anys 

2011 i 2012, respectivament. El primer trimestre s’ha reduït dràsticament en -235.420 

persones i en -76.100 el segon trimestre.  

La població activa a Espanya el segon trimestre de 2013 és superior en 184.800 persones a la 

de 2008, un 0,81% d’increment d’actius. 

 

Catalunya 

La població activa a Catalunya s’ha anat reduint entre 2008 i 2013, amb l’excepció de l’any 

2010. La variació ha estat irregular amb pèrdues de població activa de -32.800 el 2009, de -

1.100 el 2011, -78.400 el 2012, -57.300 el primer trimestre de 2013 i de -17.500 el segon 

trimestre de 2013. El 2010 l’activitat va créixer en +7.100 persones. 

La població activa a Catalunya el segon trimestre de 2013 és inferior en -180.000 persones a la 

de 2008, un 4,68% de pèrdua d’actius. 
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Evolució de la població inactiva: 

Es considera inactiu, qui té edat per treballar però no ho fa, ni cerca feina ni està disponible 

per treballar. Al marge dels supòsits d’inactivitat (jubilats, afectats per ERO, cura de la llar...) hi 

ha un important part de decisió personal en la inactivitat, qüestió que fa molt fluctuant el 

nombre de persones inactives. 

Molts elements influeixen en la decisió de no ser actiu respecte el mercat de treball: la manca 

d’expectatives, la prolongació de la situació d’atur sense haver trobat feina, el retorn al 

sistema educatiu i/o formatiu, l’afectació d’un ERO... 

El fenomen de la població inactiva desanimada, segons l’EPA qui no té feina i està disponible 

per a treballar però que no busca feina perquè pensa que no la trobarà, és especialment greu 

donat que es tracta de persones que no tenen feina, pel que serien comptabilitzades com a 

aturades de ser actives. 

 

Espanya 

L’evolució de la inactivitat ha estat diversa des de l’inici de la crisi. Va reduir-se el nombre 

d’inactius el 2009 en -159.100 persones, però va créixer el 2010 i 2011 en 136.900 i 6.200 

persones, respectivament, per tornar a baixar el 2012 en -29.300 persones i créixer el 2013 en 

11.200 i 32.900 durant el primer i el segon trimestre de 2013. 

Entre 2008 i 2013, ha augmentat en 127.700 els inactius estudiants, passant de 2.357.500 fins 

a 2.485.200 el 2013, el 16% del total dels inactius. Es produeix per tant un augment de la 

inactivitat per retorn als estudis per a millorar les oportunitats de treball. L’any 2013 es 

redueix el nombre d’inactivitat per estudis que coincideix amb una important pèrdua de 

població jove, entre 16 i 30 anys.  

Durant el segon trimestre de 2013 del total de persones inactives (15.465.000) 548.831 es 

declaren desanimades, és a dir, el 3,55% del total.  

 

Catalunya 

En sentit oposat a Espanya, a Catalunya la inactivitat el 2009 va augmentar en 30.700 

persones, mentre que el 2010 i el 2011 va baixar, en -9.400 i -19.900 persones, 

respectivament, per créixer de forma contínua el 2012 en 36.600 persones, en 4.900 el primer 

trimestre de 2013 i en 11.800 el segon trimestre. 

Durant el segon trimestre de 2013 del total de persones inactives (2.291.800) 56.782 es 

declaren desanimades, el que suposa el 2,5% del total. També a Catalunya l’any 2013 es 
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redueix la inactivitat per estudis que coincideix amb una important pèrdua de població jove, 

entre 16 i 30 anys.  

Els joves que retornen al sistema educatiu i deixen de ser actius s’observa perquè entre 2008 i 

2013, ha augmentat en 37.500 els inactius estudiants, passant de 283.400 a 320.900 el 2013, 

el 14% del total. 

 

La pèrdua de Població Activa es deu, bàsicament a pèrdua de població total per saldo 

migratori negatiu, ja la població que emigra ho fa per trobar feina i té edats molt actives; als 

moviments interns entre comunitats autònomes i a l’increment de la inactivitat. 

El retorn al sistema educatiu i/o formatiu per a millorar les oportunitats d’ocupació té un 

important impacte sobre la població activa: menor activitat i menor nombre de persones 

aturades sense que creixi l’ocupació. 

Catalunya perd població activa en major mesura que la mitjana espanyola perquè és CCAA 

emissora de població. 

La inactivitat per desànim amaga població aturada, ja que es tracta de persones sense feina 

que no la cerquen però que, de ser actius, es comptabilitzarien com a aturats. 
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Conclusions: 

Hi ha 29.300 persones menys aturades a Catalunya el segon trimestre de 2013 respecte el 

primer, però no totes han trobat feina (només 11.800 s’han ocupat), la resta ha desaparegut 

de la població activa. 

La menor població activa en 17.500 persones es deu a: 

- la reducció de la població total de 16 o més anys, en 5.700 persones del primer al segon 

trimestre  

- l’increment de la inactivitat en 11.800 persones. 

POBL. ACTIVA = POBL. TOTAL – POBL. INACTIVA = -5.700 – 11.800 = 17.500 

Davant d’aquesta evidència, considerem que els poders públics haurien de ser més 

responsables amb les seves declaracions públiques. 

No pot transmetre una sensació d’eufòria davant unes dades que, tot i mostrar una reducció 

del nombre d’aturats, amaguen una realitat evident: ha estat la caiguda de l’activitat i no la 

creació d’ocupació la que ha fet rebaixar l’atur. 

És inacceptable que els responsables dels Governs llencin missatges parcials, que es queden en 

la xifra sense admetre les circumstàncies que la provoquen. 

El mercat de treball català i espanyol estan lluny de la recuperació i de la creació d’ocupació 

que permeti que es consolidi la reducció de l’atur. 

És preocupant que en un país caigui la població activa.  

La fugida de persones d’origen estranger i de persones autòctones, sobretot joves, per a trobar 

oportunitats de treball té uns costos personals i familiars, però també per a la societat en 

general (pèrdua de capital humà, inversió pública en educació, generació desarrelada...) 

incalculables. 

El creixement de la inactivitat per retorn al sistema educatiu i/o formatiu és problemàtic en 

quant que suposa que moltes persones aturades no tenen oportunitats laborals, però almenys, 

s’esforcen per a millorar-les. En canvi, la inactivitat per desànim mostra que existeix un 

problema de confiança de la població en l’economia, el mercat de treball i els sistemes públics 

d’ocupació, però també evidencia que la prolongació de la crisi i l’atur i l’esgotament de 

prestacions i subsidis, està fent desistir moltes persones de la recerca activa de feina. 

Les dades de l’atur queden emmascarades per als inactius desanimats, ja que si decidissin 

cercar activament feina, haurien de ser comptabilitzats com a aturats. El segon trimestre de  

2013, 56.000 persones a Catalunya s’han declarat desanimats (10.000 més que el primer 
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trimestre) fent augmentar fins 11.800 els inactius, reduint proporcionalment la població activa 

i l’atur. 

Així doncs, exigim un major rigor per part dels responsables governamentals en el tractament 

de les dades sobre el mercat de treball. 

Denunciem la voluntat de distreure l’atenció de l’opinió pública respecte problemes del partit 

al Govern, generant fals optimisme respecte l’economia i l’ocupació. 

Exigim el reconeixement de que la reforma laboral ha estat un desastre un any després de la 

seva aprovació i que només l’estacionalitat lligada al segon trimestre de l’any i una caiguda 

important de la població activa per desànim i per fugida d’actius han estat capaces de reduir 

les xifres de l’atur des de 2008.  


