
 

    

 

 

Conjuntura Desembre 2012 
LA BAIXADA DEL NOMBRE DE AFILIACIONS A LA SEGURETAT 

SOCIAL  PALESA QUE SEGUEIX LA DESTRUCCIÓ D’OCUPACIÓ I QUE 
LA BAIXADA D’ATUR REGISTRAT ÉS DEGUT AL EFECTE DESÀNIM 

QUE PROVOCA  LA MANCA D’OFERTES  DE TREBALL 
 

 
 
1.-  L’OPINIÓ DE GADESO:  
 
L’atur registrat ha baixat. Al finalitzar el darrer mes de l'any hi havia a Balears 
un total de 95.835 persones inscrites a les llistes del SOIB amb la qualificació 
oficial de persones aturades. Cal tenir en compte que no hi són  comptabilitzats 
els de fixos discontinus en atur, ni els aturats o aturades que participen a algun 
curs de formació. Així doncs, és molt provable que la disminució del 0,56% 
(542 persones en termes absoluts) en relació al mes de novembre es pugui 
explicar per la incorporació d'aturats a accions formatives que a finals del mes 
passat i durant el mes de desembre havien de començar. 
 
La variació interanual d'un -2,30% (2.252 persones) té  dues  explicacions més 
estructurals: a) Hi ha una migració cap als països d'origen d'aturats estrangers i 
d’espanyols cap a les comunitats autònomes d’origen  que han acabat les 
prestacions i no troben feina. b) El conegut com a fenomen de “l'atur 
desanimat”, és a dir,   les persones que han acabat les prestacions d'atur i les 
que cerquen feina per primera vegada que, passat el temps sense cap oferta 
de treball, no renoven la inscripció com a persones aturades. Aquesta hipòtesi 
es veu corroborada per tres dades: i) La baixada interanual d'atur registrat més 
important es dóna al sector de la construcció (-11,5%) que és, precisament, el 
sector que acumula més atur de llarga durada. ii) El col·lectiu de “sense 
ocupació anterior” registra una baixada del 8,7% en relació a desembre de l'any 
anterior. iii) Aquest pronunciats descensos contrasten amb les modestes 
baixades del sector de la indústria i dels serveis (-4,3% i -0,4%, 
respectivament) i la pujada del 3,4% d'un sector amb molt poc pes, com és el 
de l'agricultura. 
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Tanmateix hem de posar de relleu que: 

 
• El nombre de afiliacions a la Seguretat Social baixen un 3,10% en relació 

al mes de novembre passat (10.948 persones) i un  2,53 en termes 
interanuals (8.885 persones). Per tant la reducció   d’atur no és per 
creació d´’ocupació, ans al contrari.   

• L’atur de llarga durada1, representa el 30,3% del total d’atur registrat. 
Augmenta  un 18,6%en relació a desembre  de l’any anterior.  

 

                                                            

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 DESEMBRE  (Illes Balears) 
 

Dades generals Resultat Variació mes 
anterior 

Variació anual 

Atur registrat 95.835 -0,56% -2,30%
Atur registrat menors 25 anys  10.938 -2,6% -14,2%
Atur registrat de llarga durada * 29.015 1,5% 18,6%
Atur registrat dones 46.156 -0,9% -0,3%
Atur registrat homes 49679 -0,2% -4,1%
Atur registrat estrangers UE- 27 7.886 -0,1% -14,6%
Atur registrat estrangers  No UE 13.677 -0,9% -14,8%
Contractes indefinits ** 1.983 -28,87% 32,64%
Contractes temporals 13.208 -31,82% 1,93%
Afiliacions Seg. Social *** 342.130 -3,10% -2,53%
*  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 776.453 -0,39% -2,40% 
Menorca 7.333 -3,13% -3,17% 
Eivissa 11.514 0,27% -0,16% 
Formentera 535 -6,63% -17,31% 

 
Atur registrat per sectors Resultat Variació mes 

anterior 
Variació anual

Agricultura 1.096 0,2% 
Indústria  4.591 1,3% 
Construcció  14.794 -0,8% 
Serveis (Total) 71.917 -0,7% 
Hostaleria 24.665 -1,1% 
Comerç 12.846 -0,9% 
Resta sector serveis 34.406 -0,2% 
Sense Ocupació Anterior  3.437 -8,7% 
 

BENEFICIARIS DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ  (Dades del mes de novembre )  

TOTAL Prestació 
contributiva 

Subsidi  Renda Activa 
d’Inserció 

Quantia mitjana * 

88.436 46.598 38.681 3.157 901,0
* Percebuda per beneficiari (euros/mes) 

 
Atur registrat Resultat Variació mes 

anterior 
Variació anual 

Total Espanya 4.848.723 -1,20% 9,64% 
 
 



 

    
 
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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