
 

    

 

 

 

QUE VOL DIR “OCUPABILITAT”? 
 

En els comentaris de les estadístiques laborals i en els informes sobre el 
mercat de treball es sol emprar  amb certa freqüència el concepte 
d’“ocupabilitat”. Expressions   referides al grau d’ocupabilitat de les persones 
aturades, a  la necessitat d’implementar polítiques actives que augmentin 
l’ocupabilitat  etc,  són recurrents a la literatura especialitzada. 

Normalment s’associa aquest concepte a les condicions i aptituds estrictament 
individuals de les  persones per fer front a la seva situació d’atur, com ara la 
formació, les habilitats, l’estat anímic i psicològic. Aquesta associació és 
correcta però incompleta.  Hi ha altres factors a tenir en compte quan es parla 
d’ocupabilitat.  

 

Aquest altres elements  son: 

• Nombre d’ocupacions demandades per les persones aturades: Un 
nombre de, al manco, tres ocupacions demandades es considera un 
nivell d’ocupabilitat  idoni.  

• L’àmbit geogràfic de cerca d’ocupació. Quant més ampli sigui aquest 
àmbit superior al municipi, comarca o comunitat autònoma, millor és 
l’índex d’ ocupabilitat. En aquest  sentit la insularitat és, objectivament,  
un factor de dificultat afegida. 

• Antiguitat en la demanda d’ocupació. Més de dotze mesos 
ininterromputs  es considera un pèssim nivell d’ocupabilitat.  És a dir, un 
percentatge alt d’atur de llarga durada és un fracàs social i econòmic i 
reflexa una ocupabilitat baixa.  
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Per tant,  l’atur registrat i la  taxa  de població aturada  res té a veure amb el 
nivell d’ ocupabilitat. De fet, poden conviure un nombre elevat d’atur amb un 
grau d’ ocupabilitat elevat i a la inversa.  Abans de la crisi actual,  a les Illes 
Balears han conviscut un atur baix amb un baix nivell d’ocupabilitat: Actius amb 
un baix nivell educatiu i formatiu,  aturats amb poques demandes d’ocupació 
(peó de construcció o  de serveis) i amb nul·la voluntat o possibilitat de mobilitat 
geogràfica i un col·lectiu  d’atur de llarga durada de petita magnitud però amb 
una problemàtica molt propera  a l’exclusió social.  

Finalment cal anotar que el nivell d’ocupabilitat d’una societat augmenta en 
funció de la seva organització social  en matèria de: 

1.- transports (promoure o dificultar la mobilitat laboral i en la cerca de feina),  

2.- les polítiques públiques que possibilitin  la conciliació de la vida personal i 
familiar amb la laboral 

3.- el bon funcionalment dels serveis (públics i privats) d’ocupació essent claus 
les acciones d’orientació i formació. 
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Trobareu més informació a l’ESPAI SOCIOLABORAL de la nostra web 

www.gadeso.org  


