
 

    

 

 

Qui no és aturat registrat 
 

Cada mes es publiquen les xifres d’atur registrat al nostre país, desglossades 
per CCAA. Les institucions públiques, els partits polítics i els mitjans de 
comunicació analitzen i comenten segons la seva conveniència i amb més o 
menys objectivitat. Des del nostre punt de vista, és necessari saber amb 
exactitud de què parlam per poder defensar-ho o rebatre-ho. 

 

A continuació us oferim els col·lectius demandants d’ocupació que no 
s’inclouen en els registres de l’atur (d'acord amb  l'Ordre Ministerial d'11 de 
Març de 1985 (BOE de 14/3/85) de l'Atur Registrat). 

  

• Demandants assistents a cursos de Formació Professional Ocupacional, 
quan les seves hores lectives superin les 20 a la setmana, tinguin una 
beca almenys de manutenció i siguin demandants de primera ocupació. 

• Els que estan cursant estudis d'ensenyament oficial reglat sempre que 
siguin menors de 25 anys o que superant aquesta edat siguin 
demandants de primera ocupació.  

• Demandants perceptors de prestacions per desocupació que participen 
en treballs de Col·laboració Social.  

• Demandants que rebutgin accions d'inserció laboral adequades a les 
seves característiques. 

• Demandants sense disponibilitat immediata per al treball o en situació 
incompatible amb el mateix. S’inclouen: Els Fixos Discontinus; els 
demandants inscrits per participar en un procés de selecció per a un lloc 
de treball determinat;  els sol·licitants d'una ocupació exclusivament per 
a l'estranger; els demandants d'una ocupació solament a domicili; els 
demandants de serveis previs a l'ocupació; els demandants que en virtut 
d'un expedient de regulació d'ocupació, estan en situació de suspensió o 
reducció de jornada o modificació de les condicions de treball, etc.  

• Demandants que sol·liciten una ocupació per a un període inferior a 3 
mesos.  
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• Demandants que sol·liciten un treball amb jornada inferior a 20 hores 
setmanals.  

• Els que sol·liciten una altra ocupació compatible amb la qual exerceixen i 
els que sol·liciten una ocupació per canviar-ho per la que tenen.  

• Demandants beneficiaris de prestacions per desocupació en situació de 
compatibilitat d'ocupació per realitzar un treball a temps parcial  

• Els que són pensionistes de jubilació, pensionistes per gran invalidesa o 
invalidesa absoluta i demandants d'edat igual o superior a 65 anys.  

• Demandants amb demanda suspesa  (generalment es tramita a petició 
del demandant). 

• Demandants que estan percebent el subsidi agrari o que, havent-lo 
esgotat, no hagi transcorregut un període superior a un any des del dia 
del naixement del dret. 

 

 

 


