
 

    

 

 

Què és l’EPA? 
L'Enquesta de Població Activa (EPA) és una enquesta realitzada per l'Institut 
Nacional d'Estadística (INE) en llars distribuïdes per tot el territori de l'Estat. A 
partir del primer trimestre de 2005, amb l'objectiu de complir les exigències de 
la Unió Europea, la mostra consta de 3.588 seccions i 18 habitatges per secció, 
excepte a les províncies de Madrid, Barcelona, Sevilla, València i Zaragoza, en 
les quals el nombre d'entrevistes per secció és de 22 (anteriorment, la mostra 
estava fixada en un total de 3.000 seccions, i s'investigaven una mitjana de 20 
habitatges per secció). Així, la grandària de la mostra és d'unes 65.000 
famílies, que en la pràctica queden reduïdes a unes 60.000, equivalents a unes 
200.000 persones. 

És, per tant, un potentíssim producte estadístic i cal tenir en compte que per 
poder comparar els mercats laborals dels diferents països de la UE, la 
Comissió Europea exigeix uniformitat en els procediments de recollida i 
tractament de dades entre els estats. Per a això l’EPA està sotmesa a una 
estricta legislació que garanteix aquesta “comparabilitat”. 

 
L’ EPA conté les següents informacions:  

- POBLACIÓ ACTIVA: persones de 16 o més anys que, durant la setmana de 
referència (l'anterior a aquella en què es realitza  l'entrevista), treballen o estan 
disponibles per fer-ho. 

Es divideix en població ocupada i població aturada 

 
- Població Ocupada: persones de 16 o més anys que durant la setmana de 
referència han estat treballant durant almenys una hora, a canvi d'una 
retribució en diners o espècie. També són ocupats els qui tenint treball han 
estat temporalment absents del mateix per malaltia, vacances, etcètera. 

Els ocupats es classifiquen atenent a la situació professional en no 
assalariats (ocupadors, empresaris sense assalariats i treballadors 
independents, membres de cooperatives, ajudes familiars) i assalariats 
(públics o privats). En funció a la durada de la jornada es classifiquen en 
ocupats a temps complet i ocupats a temps parcial. La jornada habitual 
setmanal no pot ser inferior a 30 hores en el primer cas ni superior a 35 en 
el segon. 
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Els assalariats es classifiquen, en funció de la seva relació laboral, en 
indefinits i temporals. Hi ha una categoria dins els ocupats que és la de 
subocupació per insuficiència d'hores de treball que inclou a les persones 
ocupades que desitgen treballar més hores, que estan disponibles per fer-
ho i que les seves hores efectives de treball en la setmana de referència 
són inferiors a les hores setmanals que habitualment treballen els ocupats a 
temps complet en la branca d'activitat en la qual el subocupat té la seva 
ocupació principal. 

 

- Població aturada: persones de 16 o més anys que durant la setmana de 
referència han estat sense treball, disponibles per treballar i cercant  
activament  ocupació. Són aturats també els qui ja han trobat un treball i 
estan a l'espera d'incorporar-se a ell, sempre que es donin les dues 
primeres condicions. 

 

 
- POBLACIÓ INACTIVA: població de 16 o més anys no inclosa en cap de les 
categories anteriors. 

 

 

 


