
 

    

 

 

Conjuntura Juny 2011 
El 97% del descens de l’atur de juny es deu al 
component estacional del sector serveis. No és 
segur que s’hagi frenat la destrucció d’ocupació  

 

Amb l’objectiu de complementar els comentaris de  l’ESPAI SOCIOLABORAL de la nostra 
web (www.gadeso.org), a la Fundació GADESO considerem oportú  fer els següents  
comentaris:  

I.- El més de juny és el setè mes consecutiu de baixada de l’atur registrat.  La xifra 
total  de persones registrades com a parades és de 71.484, el que representa un descens  
de 4.278 persones (-6,65%)  respecte el mes anterior  i una variació interanual de -2.423 
persones (-3,28%). Les Illes Balears és la Comunitat Autònoma, llevat Melilla, amb una 
major baixada d’atur en relació al mes anterior i és la segona CA, després de Canàries, 
en descens de l’atur relatiu en termes interanuals. Val a dir que la CAIB  es situa en el 
conjunt de les quatre  CCAA -Canàries (-5,3%),  Castella Lleó (-0,7%), C. Madrid (-0,3%) i 
Balears-  que tenen variacions negatives d’atur registrat. La del conjunt d’Espanya és de – 
129.433 persones (+3,5%).  

 

II.- La reducció de l’atur registrat està associat  al component estacional  del sector 
serveis. A la taula  següent  s’aprecia un major  descens directament relacionat al grau  
d’especialització  de cada una de les illes en el sector serveis. 

 

Atur de juny per Illes 

 Mallorca Menorca Eivissa Formentera 

Atur Juny 59.610 4.865 6.755 264 

Variació mes -2.810 (-4,50%) -543 (-10,04%) -852 (-11,20%) -73 (-21,66%) 

Variació anual -1.158 (-1,91%) -208 (4,10%) - 1.018 (-13,10%) -39 (-12,87%) 
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III.-   El 97%  descens de l’atur de juny, en relació al mes de maig, cal atribuir-lo  al 
component estacional del sector serveis. La baixada total d’atur en relació al mes de 
maig és de 4.278 persones i 4.148 ho són del sector serveis. Vegeu taula següent:  

 

Atur de juny per sectors econòmics 

Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Atur juny 826 3.903 16.497 46.597 

Variació mes -31 (-3,6%) -184 (-4,5%) +235 (1,4%) -4.148 (-8,2%) 

Variació anual +134 (19,9%) -301 (-7,2%) -1.065 (-6,1%) -1.409 (-2,9%) 

 

 

IV. L’atur de llarga durada el gran problema que s’agreuja. En el mes que comentem, 
22.361 persones (31,3% del total) fa més de 12 mesos que estan ininterrompudament a 
les llistes de l’atur. Són 1.763 persones més que ara fa un any, és a dir, un increment del 
8,6%. 

 

V.- Forta baixada de l’atur registrat del col·lectiu menor de 25 anys. La baixada del -
17,5% en relació al mes de juny de l’any passat indica un èxit de les Polítiques Actives 
d’Ocupació engegades per l’administració autonòmica i estatal vers aquest col·lectiu. S’ha 
d’advertir que això no vol dir que hi hagi 1.729 persones joves que hagin trobat feina en 
els darrers 12 mesos (vegeu a la nostra web el nº 2 de “Claus per entendre el mercat 
laboral”). El més probable és que la majoria d’aquestes persones participin en programes 
associats a accions formatives o a itineraris de reinserció al sistema educatiu.  

 

VI.- La temporalitat contractual, símptoma de manca de qualitat del nostre mercat 
laboral, en aquest sentit cal tenir present que el creixement anual del nombre de 
contractes registrats ha estat del 2.364 (6,47%), amb un creixement del 0.85% dels 
contractes indefinits, mentre que els temporals han crescut el 7,66%. Cal intuir que el 
descens de l’atur s’està fent majoritàriament amb contractacions  temporals, la qual cosa 
voldria dir que la gestió del capital humà segueix fent-se prioritàriament des de la 
temporalitat. 



 

    

 

V.- Creació  o regulació de l’ocupació submergida?  Les dades d’afiliacions a la SS 
fetes públiques el dia 4 de juliol són dades mitjanes que ens informen que en el mes de 
juny aquesta mitjana fou de 455.404 afiliacions, la qual cosa vol dir que hi ha un 
creixement del 4,43% en relació al mes anterior i un 0,14% en termes interanuals. En 
opinió de la Fundació Gadeso, aquesta dada és poc indicativa i cal esperar que en els 
propers dies es publiquin les dades d’afiliacions a fi de mes per poder fer una anàlisi 
rigorosa. Tanmateix s’ha d’advertir que les dades d’altes a la SS estan “contaminades” 
pels efectes del Reial Decret llei 5/2011, de 29 d’abril pel qual s’estableix un procés  de 
regularització d’ocupació submergida. Aquest procés que s’inicià el 6 de maig  i durant el 
mes de juny segur que ha provocat altes sense que siguin estricto sensu creació de llocs 
de treball.  La variació mitjana mensual d’un augment de 19.307 altes a la SS  i una 
reducció de l’atur registrat de només 4.278 persones convida a la prudència a l’hora de 
parlar del fre a la destrucció d’ocupació.  

 

Palma, 5 juliol 2011.  

 


