Què és l’EPA?. Quines dades ens proporciona?
Una breu explicació i algunes dades de la última EPA del tercer trimestre de 2017

L’Enquesta de Població Activa (EPA) és una recollida de dades que fa l’Institut Nacional
d’Estadística d’Espanya cada trimestre aplicant el mostreig i adreçada a les vivendes familiars.
Es ve fent des de 1964 i l’objectiu principal és el d’obtenir dades del mercat de treball.
L’Enquesta no es fa a tota la població (vivendes familiars) si no que es tria una mostra de la
mateixa que és aproximadament d’unes 63.000 vivendes, que ve a ser l’equivalent a unes
163.000 persones. Les dades es recullen a través d’entrevista personal i telefònica.
Les dades trimestrals que recull l’EPA són de nivell nacional, autonòmic i provincial. És a dir
que l’EPA no es proporciona dades a nivell municipal i per tant no tenim dades de Badalona
obtingudes per aquest sistema de recollida.
A vegades, si no s’explica correctament, es comparen erròniament taxes d’atur obtingudes per
l’EPA amb d’altres obtingudes per mètodes diferents com, per exemple, el sistema aplicat a
Catalunya anomenat Taxa d’atur registral (TAR). La TAR és el resultat de dividir l’atur registrat
(d’aquí el nom) a les oficines de treball entre una aproximació de la població activa. Per
observar que són difícilment comparables, observem els resultats obtinguts el mes de
setembre:

Badalona
Barcelona
Catalunya
Espanya

TAR (%)
13,45
11,20
11,24
ND

EPA (%)
ND
12,56
12,50
16,38

Algunes dades de la última EPA (tercer trimestre de 2017)
Persones OCUPADES: El tercer trimestre s’incrementen en 235.900 fins arribar als 19.049.200
a tot Espanya. Les comunitats autònomes que incrementen més la seva ocupació, són la
Valenciana (+47.400), Catalunya (+46.100) i la de Madrid (+40.200). En canvi a Andalusia
disminueix en 9.500.
Persones ATURADES: Aquest trimestre baixen en 182.600 persones i es situen en les
3.731.700. La taxa d’atur es situa en el 16,38%, suposant un 0,84 punts menys que el trimestre
anterior (17,22%). Per comunitats autònomes les baixades més grans es donen a Castilla–La
Mancha (-38.300), Canarias (-26.700) i Valenciana (-24.600).
Per tenir més dades de l’EPA a la zona de Catalunya:
http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/epa/20
17/arxius/taules_EPA_3t2017.pdf

