
 

    

 

 

Conjuntura Novembre 2012 
 

EL MÉS RELLEVANT ÉS LA BAIXADA DEL NOMBRE DE 
AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL QUE CORROBOREN LA 

DESTRUCCIÓ D’OCUPACIÓ PER COMPTE ALIÈ I AUTÒNOMA 
 

 
 
1.-  L’OPINIÓ DE GADESO:  
 
Aquest mes de novembre s’ha produït una situació excepcional que condiciona 
els resultats de les dades de persones registrades com aturades a les Illes 
Balears. Enguany no s’ha contractat personal de reforç per fer front al 
increment d’expedients per a la tramitació de prestacions d’atur que es 
produeix cada finalització de temporada turística a les oficines de l’antic INEM. 
Aquesta circumstància ha provocat un considerable retard en les tasques 
d’inscripció en el registre d’aturats  del SOIB. Cal acordar també les persones 
Fixes Discontínues que acaben el seu període anual de activitat, no es 
consideren oficialment incloses en l'atur registrat. És a dir, la dada d’atur 
registrat recull, especialment aquest mes,  la realitat d’atur amb moltes 
imperfeccions. Hi ha més persones de l’habitual que no hi són perquè estan  
pendents de acabar els tràmits d’inscripció  i molts Fixos Discontinus  que, una 
vegada acabat el període  de vacances, s’incorporen a l’atur però no que 
figuren com a tal.  
 
Prenent en consideració aquestes circumstàncies, per conèixer el tarannà del 
mercat laboral de novembre de 2012, allò més rellevant és el comportament de 
les afiliacions a la Seguretat Social. 
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Dit això hem de posar de relleu que: 
 

• Novembre tanca amb 96.377 persones en atur registrat. Això significa  
un 12,20% més que el mes anterior, la qual cosa vol dir que 
l’estacionalitat no minva. Cal tenir en compte que  la mateixa variació 
mensual de l’any passat va ser d’un 11,96%. 

 

• El nombre de afiliacions a la Seguretat Social baixen un 14,44% en 
relació al mes d’octubre passat (59.611 persones) i un  3,15 en termes 
interanuals (11.486 persones)  

 

• L’atur de llarga durada1, representa el 29,7% del total d’atur registrat. 
Augmenta  un 17,3% en relació a novembre de l’any anterior. 

 

• L’atur de menors 25 anys i l’atur registrat d’estrangers (tant procedents 
de la UE com extracomunitaris) registre baixades interanuals  del 15,1%, 
15,3% i 13,9% respectivament.   

 

• L’atur en el sector d’hoteleria ha crescut un 30% mensual i un 0,7% 
anual. 

 

                                                            

1 Persones amb més de 12 mesos ininterromputs inscrites en demanda de treball a les oficines del SOIB i 
sense participar a cap programa de Polítiques Actives d’Ocupació. 



 

    
2.- DADES MÉS RELLEVATS DE SETEMBRE  
 

Dades generals Resultat Variació mes 
anterior 

Variació anual 

Atur registrat 96.377 10,59% -0,97%
Atur registrat menors 25 anys  11.230 15,1% -15,3%
Atur registrat de llarga durada * 28.600 1,7% 17,3%
Atur registrat dones 46.584 12,6% 0,8%
Atur registrat homes 49.793 8,7% -2,6%
Atur registrat estrangers UE- 27 7.893 26,8% -15,1%
Atur registrat estrangers  No UE 13.807 9,3% -13,9%
Contractes indefinits ** 2.788 -16,0% 28,2%
Contractes temporals 19.328 -13,4% 3,3%
Afiliacions Seg. Social *** 353.078 -14,44% -3,15%
*  Més de 12 mesos ininterrompudament a les llistes de l’atur. 
** S’inclouen els contractes “por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores” amb període  de prova d’un any.  
** * Mitjanes  
 
Atur registrat del Illes Resultat Variació mes 

anterior 
Variació anual

Mallorca 76.751 10,58% -0,90% 
Menorca 7.570 6,83% -0,46% 
Eivissa 11.483 12,90% -0,85% 
Formentera 573 18,39% -16,35% 

 
Atur registrat per sectors Resultat Variació mes 

anterior 
Variació anual

Agricultura 1.094 3,7% 
Indústria  4.531 3,2% 
Construcció  14.911 -5,1% 
Serveis (Total) 72.390 15,8% 
Hostaleria 24.942 30,0% 
Comerç 12.957 12,2% 
Resta sector serveis 34.941 8,6% 
Sense Ocupació Anterior  3.451 -1,2% 
 

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

TOTAL Prestació 
contributiva 

Subsidi  Renda Activa 
d’Inserció 

Quantia mitjana * 

60.033 31.509  25.423  3.101  872,7 
* Percebuda per beneficiari (euros/mes) 

 
Atur registrat Resultat Variació mes 

anterior 
Variació anual 

Total Espanya 4.907.817 1,54% 11,02% 
 



 

    
 
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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