Nou mètode de càlcul de la taxa d’atur per sexe i edat
Mètode vigent
Actualment, la població activa per sexe i edat s’estima 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. A les dades obtingudes
anteriorment s’hi suma la distribució d’atur registrat per sexe i edat (vegeu nota1).
La taxa d’atur registral per sexe i edat s’obté calculant el pes 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.
Cal tenir present que la MCVL ofereix informació, d’una banda, de cadascun dels municipis de més de
40.000 habitants, i de l’altra, del conjunt de la resta de municipis. Per tant, en els municipis de més de
40.000 habitants s’apliquen les distribucions per sexe i edat pròpies del seu municipi, mentre que a la
resta de municipis s’aplica la distribució per sexe i edat mitjana dels municipis menors d’aquest llindar.
La població activa a nivell comarcal s’obté de la suma de les xifres de població activa dels municipis que
configuren cadascuna de les comarques.

Nou mètode
Des de fa un temps l’Idescat publica trimestralment i per a tots els municipis dades d’afiliats a la Seguretat
Social per sexe i edat segons residència padronal de l’afiliat. La sèrie s’inicia el març del 2012. Com que
aquestes dades no són dades mostrals com la MCVL, sinó dades de registre, es creu convenient utilitzar
aquestes dades per obtenir la distribució de la població activa per sexe i edat de cadascun dels municipis
de la demarcació. Aquest canvi de mètode presenta avantatges i inconvenients:
Avantatges: dades reals disponibles per a tots els municipis; actualització trimestral; major fiabilitat en
l’assignació del municipi ja que l’Idescat utilitza el padró d’habitants i la targeta sanitària, mentre que la
MCVL utilitza el padró d’habitants i si no troba l’afiliat, pren el municipi que apareix al fitxer de la tresoreria
de la Seguretat Social.
Inconvenients: menys grups d’edat: menys de 30 anys, de 30 a 44 anys, de 45 a 54 anys i més de 55
anys; el darrer grup d’edat, 55 i més anys, resta obert; no es poden creuar afiliats per edat i sexe a escala
municipal (només ho permet per Catalunya).
Tanmateix, la distribució de la MCVL per edat i sexe estarà disponible a la Comunitat Virtual un cop l’any
per a qui vulgui utilitzar-la.

Calendari
S’acorda que aquest mètode s’apliqui per calcular les taxes d’atur per sexe i edat de gener de 2018 en
endavant.

Disponibilitat de les dades
Les dades estaran disponibles a l’HERMES (www.diba.cat/hermes) i a l’Hermes intern (QlikView).
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