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La taxa d'atur és la variable sintètica més característica de l'atur en el mercat de treball; mostra la
relació entre la població aturada i la població activa (que es calcula com a suma de la població
aturada i la població ocupada).

L'Observatori del Treball i Model Productiu ha definit un nou indicador, la taxa d'atur registral,
calculat a partir de valors obtinguts de registres administratius. La taxa d'atur registral mesura la
relació existent entre l'atur registrat i una aproximació a la població activa registrada (calculada
com a suma de l'atur registrat i la població de 16 a 64 anys afiliada a la Seguretat Social resident
en el territori considerat). L'Observatori del Treball i Model Productiu publica informació trimestral
sobre la taxa d'atur registral per a diversos nivells territorials inclòs el municipal; podeu trobar la
informació         .

La disponibilitat temporal dels registres administratius necessaris pel càlcul de la taxa d'atur
registral és diferent. La informació de l'atur registrat és mensual i està referida al darrer dia de cada
mes, mentre que la periodicitat de les dades d'afiliació a la Seguretat Social és trimestral, a últim
dia de tancament del trimestre. Per aquest motiu, el període de referència de l'atur registrat en
aquest document és el darrer disponible (tancament del mes anterior) mentre que el període de
referència de la taxa d'atur registral és el del darrer trimestre disponible (tancament del trimestre
anterior).

Cal tenir present que la taxa d'atur registral i la taxa d'atur que proporciona l'EPA no són
comparables, ja que tant les fonts com els criteris per definir la població aturada, ocupada i activa
són diferents.

Des de 2016 s'incorpora la comarca  del Moianès, fet que comporta la revisió de la delimitació
territorial de les comarques del Bages, Osona i Vallès Oriental.

aquí
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Atur a la comarca:  Berguedà
Atur registrat

Municipi
Variació respecte

el mes anteriorDesembre de 2020
Taxa d'atur registral

Setembre de 2020

Avià 7808011 7,12%4

Bagà 9708016 11,54%-1

Berga 1.15708022 14,56%25

Borredà 2308024 11,93%-5

Capolat 308045 2,94%1

Casserres 7708049 11,30%-3

Castell de l'Areny 108057 5,56%0

Castellar de n'Hug 1808052 19,40%2

Castellar del Riu 308050 10,42%0

Cercs 7308268 16,17%1

Espunyola, l' 808078 5,98%1

Fígols 108080 16,67%0

Gironella 25508092 11,57%9

Gisclareny 308093 21,43%-1

Gósol 425100 3,08%0

Guardiola de Berguedà 6108099 14,96%3

Montclar 308130 8,00%-1

Montmajor 1308132 7,62%0

Nou de Berguedà, la 908142 14,29%2

Olvan 5008144 11,91%3

Pobla de Lillet, la 4908166 11,46%-1

Puig-reig 22008175 11,12%7

Quar, la 308177 15,38%1

Sagàs 108188 1,56%0

Saldes 1508190 13,11%-1

Sant Jaume de Frontanyà 008216 0,00%0

Sant Julià de Cerdanyola 508903 7,14%0

Santa Maria de Merlès 608255 8,99%-2

Vallcebre 808293 12,20%1

Vilada 1708299 11,90%-2

Viver i Serrateix 208308 4,71%-1

Total:  Berguedà 2.263 12,55%42
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