
 

    

 

 

Conjuntura Octubre 2012 
 

RECORD DE PERSONES  ATURADES EN UN MES D’OCTUBRE 
L’ATUR DE LLARGA DURADA CREIX  UN 17,1% EN RELACIÓ A 

L’ANY ANTERIOR 
  

 
 
1.-  L’OPINIÓ DE GADESO:  
 
La dinàmica anual del mercat laboral de Balears fa que mes d' octubre sigui  un 
mes de transició de l’època amb més  dinamisme laboral  (temporada turística 
alta) a la de manco dinamisme  que es correspon a la part baixa de la corba 
estacional.  Per això són poc rellevants les  variacions  mensuals  dels registres 
de persones aturades  que, a més a més,  solen estar distorsionades pels 
problemes de  les oficines del SOIB per a gestionar el cúmul de demandes 
d’inscripcions  de persones  que han finalitzat la temporada.  En aquests mesos 
(octubre - novembre) és especialment  important recordar que  no totes les 
persones aturades estan registrades com a tals (1), entre  elles l’ampli col·lectiu 
de Fixos Discontinus.  
 
Dit això hem de posar de relleu que: 
 

• 87.677 persones en atur en el mes d’octubre   (un +12,20% que el mes 
anterior i  0,26% més que l’any anterior) és una xifra que mai s'hi havia 
registrat  des de que hi ha estadístiques laborals.  

• La dada que millor reflecteix  la mala situació del mercat laboral  és  la 
que ens informa que les afiliacions a la Seguretat Social tenen una  
baixada mensual  de  32.453 persones d’alta (-7,29%) i de 7.153 (-
1,70% en relació al mes d’octubre de l’any anterior.   

• L’atur del sector de hostaleria (sense comptar els Fixos Discontinus)  és 
de 19.190 persones. Un 50,7% més que el mes anterior i un +1,3% en 
relació al mes d’octubre de 2011. 

•  L’atur de llarga dura representa el 32,3% (28.115 persones) del total de 
l’atur registrat. És a dir, el nombre de  persones  que estan en atur des 
de fa més de 12 mesos ininterrumpidament,  ha crescut un 17,1% en 
relació al mes d’octubre de l’any passat 

 
1.- Per interpretar millor la dada d’atur registrat vegeu “ Claus per entendre el mercat laboral” Nº 2 : 
http://www.gadeso.org/sesiones/gadeso/web/mytable_claves/ca_2.pdf 
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2.- DADES MÉS RELLEVATS DE SETEMBRE  
 

Dades generals Resultat Variació mes 
anterior 

Variació anual 

Atur registrat 87.151 12,20% 0,26%
Atur registrat menors 25 anys  9.754 21,8% -13,5%
Atur registrat de llarga durada * 28.115 2,4% 1 7,1%
Atur registrat dones 41.359 14,5%   2.3%
Atur registrat homes 45.792 10,2% -1,5%
Atur registrat estrangers UE 6.224 25,6% -15,1%
Atur registrat estrangers  No UE 12.634 12,8% -12.9%
Contractes indefinits  3.320 29,4% 35,7%
Contractes temporals 22.314 8,3% 10,7%
Afiliacions Seg. Social ** 412.690 -7,29% -1,70%
*  Més de 12 mesos ininterrompudament a les llistes de l’atur. 
** Mitjanes  
 
Atur registrat del Illes Resultat Variació mes 

anterior 
Variació anual

Mallorca 69.410 9,44% -0,02% 
Menorca 7.086 19,13% 3,48% 
Eivissa 10.171 28,00% 0,99% 
Formentera 484 34,44% -16,98% 

 
Atur registrat per sectors Resultat Variació mes 

anterior 
Variació anual

Agricultura 1.055 12,6% 3,7%
Indústria  4.390 2,9% -0,6%
Construcció  15.708 -3,5% -9,1%
Serveis (Total) 62.505 18,7% 3,5%
Hostaleria 19.190 50,7% 1,3%
Comerç 11.544 12,3% 2,0%
Resta sector serveis 31.771 7,1% 5,3%
Sense Ocupació Anterior  3.493 -0,9% -8,0%
 

BENEFICIARIS DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ  (Dades del mes d’agost)  

TOTAL Prestació 
contributiva 

Subsidi  Renda Activa 
d’Inserció 

Quantia mitjana * 

50.554 27.156  20.313  3.085  872,8 
* Percebuda per beneficiari (euros/mes) 

 
Total Espanya  Resultat Variació mes 

anterior 
Variació anual 

Atur registrat 4.833.251 2,73% 10,84% 

 
 



 

    
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 
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