
 

    

 

 

Conjuntura Març 2012 
 
1.-  L’OPINIÓ DE GADESO:  
 
Les dades dels registres del SOIB i de la Seguretat Social corresponents al 
mes de març de 2012  ens torna a situar amb xifres rècord de persones 
aturades inscrites  en un mes de març (96.122). Les petites variacions 
intermensuals, si no es consoliden en els propers mesos, són poc significatives. 
Allò rellevat és que la variació interanual indica un augment del atur de més 
d’un 9%.  
 
Es mantenen els símptomes de destrucció d’ocupació   amb una variació anual 
de  les altes a la Seguretat Social  del -3.69% 
 
En la nostra opinió,  s’ha de posar  l’atenció sobre tres dades claus: 
 

•  L’atur de persones “Sense Ocupació Anterior” que creix en un any 
un 18,6%.  
 

• L’atur  dels  menors de 25 anys: A la comparativa III  podeu apreciar 
que  no es frena el repunt iniciat en el mes de setembre passat, 
coincidint en la finalització  de programes de Polítiques Actives 
d’Ocupació dirigides a aquest col•lectiu. 

 
• L’atur  de llarga durada: Les persones formalment inscrites en atur des 

de fa més de 12 mesos ja representa el 26,6% del total. 
 
Per acabar comentar que les dades de registres corresponents al mes de març  
mantenen les tendències recessives del mercat laboral illenc que ja reflectia la 
EPA del IV Trimestre  de 2011 (vegeu Claus per entendre el mercat laboral 
n.19). 
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http://www.gadeso.org/sesiones/gadeso/web/mytable_claves/ca_19.pdf


 

    
 
2.- DADES MÉS RELLEVATS DEL MES:  
 

Dades generals Resultat Variació mes 
anterior 

Variació anual 

Atur registrat 96.122 -2,27% 9,07% 
Atur registrat menors 25 anys  12.804 0,1% 17,7% 
Atur registrat de llarga durada * 25.561 1,0% 8,6% 
Atur registrat dones 47.034 -1,6% 10,8% 
Atur registrat homes 49.088 -2,9% 7,5% 
Atur registrat estrangers UE 8.175 -5,5% -2,1% 
Atur registrat estrangers  No UE 15.141 -2,8% -0,6% 
Contractes estables 2.980 37,5% -5,4% 
Contractes temporals  18.135 22,3% -8,9% 
Afiliacions Seg. Social ** 360.727 3,36% -3.69% 
*  Més de 12 mesos ininterrompudament a les llistes de l’atur. 
** Mitjanes  
 
Atur registrat del Illes Resultat Variació mes 

anterior 
Variació anual 

Mallorca 77.393 -2,28% 8,89% 
Menorca   7.477 -0,59% 11,20% 
Eivissa 10.673 -3,08% 9,25% 
Formentera     579 -6,91% 3,95% 

 
Atur registrat per sectors Resultat Variació mes 

anterior 
Variació anual 

 
Agricultura  1.133 -1,0% 13,1% 
Indústria   4.674 -3,1%  4,1% 
Construcció  15.867 -1,4% -2,9% 
Serveis 70.178 -3,0% 11,9% 
Sense Ocupació Anterior   4.270 7,7% 18,6% 

 
BENEFICIARIS DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ  (BALEARS) 

TOTAL Prestació 
contributiva 

Subsidi  Renda Activa 
d’Inserció 

Quantia mitjana * 

95.954 48.414  44.533  3.007  899,8 
* Percebuda per beneficiari (euros/mes) 

 
Total Espanya  Resultat Variació mes 

anterior 
Variació anual 

Atur registrat  4.750.867 0,82% 9,63% 

 
 
 



 

    
 
3.-  COMPARATIVES I EVOLUCIONS: 
 

Comparativa atur registrat de Balears del mes anterior i del 
mateix mes d’anys anterior  

 
 
 

Evolució atur registrat  a Balears 2011 – 2012 
 

 
 
 



 

    
 
 

Evolució atur juvenil (menors de 25 anys) 
 

 
 

 

Palma, 9 d’abril de 2012 

 

 


