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15. ATUR REGISTRAT 
 

Objectiu  
 
Obtenir l’evolució del nombre d’aturats registrats i la seva taxa desagregada per grups 
d’edat i nacionalitat, així com, l’evolució de l’estacionalitat en els aturats registrats. 
 
Conceptes 
 
La població en atur registrat s’entén com a població en atur registrat inscrita a les oficines del 
SOIB. L’Ordre Ministerial (OM) de 11 de març de 1985 estableix la definició d’atur 
registrat com les demandes de feina pendents de satisfer l’últim dia del mes excepte les que 
es troben en determinades situacions. Per més informació veure la referència següent.  
[Principals definicions i conceptes. Observatori del Treball de les Illes Balears.] 
 
La taxa d’atur registrat mesura la relació entre les persones que es troben en situació d’atur 
segons els registres del SOIB i la població activa registrada (població en atur registrat al 
SOIB més la població afiliada d’alta en la seguretat social). 
[Informes anuals sobre el mercat de treball balear. Observatori del Treball de les Illes Balears.] 
 
Tipus 

 
Indicador Socioeconòmic  

Disponibilitat de dades 
Dades Font 

 
Període de 
referència Mesura  Act Op Nom Codi 

1. Nombre i 
evolució de 
l’atur  registrat 

  
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
Demandants 
inscrits a les 
oficies del 
SOIB 

 
 
 
 
 
 
19 302 003 

 
 
 
 
Servei 
d'Ocupació 
de les Illes 
Balears 
(SOIB). 
Observatori 
del treball de 
les Illes 
Balears 

 
 
 
 
 
 
2005-2008 

2. Taxa d’atur 
registrat i la 
seva evolució 
3.Evolució de 
l’estacionalitat 
en l’atur 
registrat 
4. Atur 
registrat 
estranger 
5. Atur 
registrat de 
llarga durada 
Escala de les dades 
Mesura 
 

Escala espaial Escala temporal Unitats 
Idònia Disponible Idònia Disponible 

1 C.A. X Anual 
 

X  
Nombre de persones 

 
Illa X 

Municipi X Mensual X
2 C.A. X Anual X  

Percentatge Illa X 
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Municipi X Mensual X  
3 C.A.  Anual   

* Illa  
Municipi  Mensual  

4 C.A. X Anual X  
Nombre de persones 

 
Illa X 

Municipi X Mensual X
5 C.A. X Anual X  

Nombre de persones 
 

Illa X 
Municipi X Mensual X

Metodologia 
 

Mesura PASSOS DADES 
1 A Recerca d’informació sobre població en 

atur registrat a Menorca, en els registres 
de l’Observatori del treball. 

- Dades mensuals (per grup 
d’edat, per sexe i per 
sectors econòmics) 

 
Aturats registrats per mesos, 
municipi, sexe i grup d’edat (2005-
2008). 
(Finestra ‘1.a’ del arxivo 
’15.ATUR.xls’) 

B Càlcul de la mitjana anual de la població 
en atur registrat per sexe: 

(X1+X2+...+X12)/12 
 

X=nombre de dones/homes en un mes 
determinat. 

 
Aturats registrats per mesos, sexe i 
per illes i municipis (2005-2008)  
(Finestra ‘1.b’ del arxivo 
’15.ATUR.xls’) 

C Càlcul de la mitjana anual d’aturats per 
grup d’edat 

(X1+X2+...+X12)/12 
X=nombre de persones aturades en el mes 
determinat. 
 
Càlcul de la distribució dels aturats 
registrats a Menorca per grup d’edat a 
partir de gràfic de sectors Excel. 

 
Aturats registrats per mesos, edat i 
per illes i municipis (2005-2008) 
 (Finestra ‘1.c’ del arxivo 
’15.ATUR.xls’) 

 
D 

 
Tractament de la població en atur 
registrat desagregat per sectors 
econòmics.  

 
Aturats registrats per mesos, 
activitats i per municipis (2005-
2008).  
(Finestra ‘1.d’ del arxivo 
’15.ATUR.xls’) 

2 A  
Recerca de la taxa d’atur registrat 
 

 
Taxa d'atur registrat en % per illes i 
municipis de Menorca (2005-2008). 
(Finestra ‘2.a’ del arxivo 
’15.ATUR.xls’) 

3 A 
 

 
Desestacionalització de les dades 

 
* 

B Càlcul de l’estacionalitat: 
 

 
* 
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4 A Recerca d’informació sobre la població 

en atur registrat per nacionalitat a les 
Illes Balears i a Menorca, en els registres 
de l’Observatori del treball. 

 
Aturats registrats per mesos, 
nacionalitat i sexe, per municipis 
(2005-2008). 
(Finestra ‘4.a’ del arxivo 
’15.ATUR.xls’) 

5 A Recerca d’informació sobre la població 
en atur registrat de llarga durada. 

Aturats registrats per mesos i edats, 
per municipis i duració (2005-
2008)  
(Finestra ‘5.a’ del arxivo 
’15.ATUR.xls’) 

Comentaris 
 
*  El càlcul de l’estacionalitat queda pendent de realitzar en un futur pròxim quan es 
generin dades desestacionalitzades. Aquest procés està emmarcat dins de l’àmbit de treball 
del IBESTAT pels pròxims mesos. 
 
L’escala temporal comença l’any 2005 perquè aquell any es va introduir la nova 
metodologia SISPE, per tant, les dades només són comparables a partir d’aquest moment 
cap endavant. 
 
La població en atur com es defineix en el Eurostat són totes aquelles persones majors de 15 
anys que estiguin sense feina, cerquin feina i estiguin disponibles per treballar durant la 
setmana de referència. Per poder tenir dades harmonitzades amb la resta de Comunitats 
Autònomes i països de la Unió Europea, és necessari que la EPA (Enquesta de Població 
Activa) es desenvolupi a escala d’illes. La definició d’aturat del SOIB no coincideix amb la 
harmonitzada a la UE. 
 
El concepte de Població Activa Registrada està actualment en revisió en mans del SOIB ja 
que aquesta metodologia canviarà per fer-se més acurada, així que en pròximes 
actualitzacions s’ha de tenir en compte. 
 
Un altre canvi que s’ha de tenir en compte en pròximes actualitzacions és la Classificació 
Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) en quant als sectors econòmics, que ha 
canviat l’any 2009. 
 
Les dades de la taxa d’atur s’han extret de l’Anuari estadístic municipal de les Illes Balears i 
al no tenir dades EPA a nivell municipal, el càlcul és una aproximació. A continuació 
s’adjunta la definició metodològica aportada per l’anuari: 
         Població Activa registrada: L’Enquesta de població activa (EPA) de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) no proporciona aquesta informació desagregada a escala municipal, per la qual cosa 
des de la primera edició d’aquesta publicació es va calcular una  aproximació a aquest indicador per mitjà 
de la suma de la població en atur registrada a les oficines del SOIB i la població afiliada d’alta en la 
Seguretat Social. En la present publicació es manté aquest sistema de càlcul per possibilitar fer 
comparacions amb anys anteriors, però en les pròximes edicions l’Observatori té la intenció de revisar-lo per 
tal de millorar-ne l’ajust a la definició de població activa acceptada per l’Organització Internacional del 
Treball (OIT) i utilitzada per l’EPA. 
        Taxa d’atur registrat: mesura la relació entre les persones que es troben en situació d’atur segons 
els registres del SOIB i la població activa registrada d’acord amb el sistema de càlcul explicat anteriorment. 
[Anuari estadístic municipal de les Illes Balears]. 
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L’indicador d’atur és convenient desagregar-lo en municipis de costa i d’interior però a 
Menorca tots els municipis són costaners. En cas d’utilitzar aquesta metodologia per un 
altre àmbit territorial caldria fer aquesta desagregació. 
 
Canvis del dictamen: 

- Canvi del nom de l’indicador : s’ha considerat convenient canviar el terme 
“desocupació” pel terme “atur registrat” ja que les dades es refereixen a la 
població desocupada que busca feina, per tant, la població aturada. Existeixen 
grups de població que es consideren població desocupada, com per exemple; 
els estudiants, les mestresses de casa, els pensionistes, etc. Però aquests grups 
de població no són població aturada perquè no cerquen feina.  

- Augment del rang de l’escala temporal: el dictamen requeria l’escala temporal 
anualment però per analitzar l’evolució de l’estacionalitat és necessari obtenir 
dades mensuals, així que també s’han inclòs.  

- Nova mesura: s’ha inclòs com a nova mesura “atur registrat de llarga durada” 
perquè és un tipus d’informació que té una importància creixent.   

- Anàlisis d’idoneïtat : Una vegada desenvolupada la metodologia es pot verificar 
que el resultat de l’anàlisi d’idoneïtat descrit en el Dictamen 05/2007 del CES 
és correcte. 

 
Referències 
 
Informes anuals sobre el mercat de treball balear [Illes Balears] (2009).  
ISBN: 978-84-692-4038-0 
 
  


