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ELS I LES jOVES EN EL MERCAT DE TREBALL DE LES ILLES BALEARS

A 1 de gener de 2011 la 
població jove és de 202.545 

persones a les Illes Balears, el 
18,2% dels residents.

Població total i població jove (de 15 a 29 
anys) a les Illes Balears (2000-2010)

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE)

En el darrer any la població 
jove s’ha reduït un 3,6%, 

mentre que la població total
ha crescut un 0,6%.

Variació percentual de la població total 
i la població jove (de 15 a 29 anys) a les 

Illes Balears (2000-2011)

Font: OTIB a partir de dades del padró municipal 
(INE)

Les dades del padró municipal publicades per l’Institut 
Nacional d’Estadística mostren una població total a 1 de 
gener de 20111 d’1.112.712 persones a les Illes Balears. Els 
joves entre 15 i 29 anys són 202.545, el 50,4% dels quals 
són homes i el 49,6% restant són dones. En conjunt, re-
presenten el 18,2% de la població, per sobre de la mitjana 
nacional (17,3%), fet que situa les Balears com la sisena 
comunitat autònoma amb més població jove. Per illes, 
Mallorca concentra el 77,8% dels joves; Menorca, el 8,2%, 
i les Pitiüses, el 14%. El major pes de la població juvenil res-
pecte de la població total, el trobam a Eivissa i Formentera 
(21,3%), és a dir, tenen la població més rejovenida.

En els darrers deu anys s’ha produït un creixement de la 
població (26,6%) que no s’ha traduït en un increment de  
població jove, la qual es manté gairebé en les mateixes xi-
fres que l’any 2000 (0,1%). Aquest fet s’explica tant pel 
descens de la natalitat com per la major esperança de vida, 
i es repeteix a tots els països desenvolupats. També, en re-
lació amb l’any 2009, la població total ha crescut un 0,6%, 
mentre que la jove ha disminuït un -3,6%.

Ara bé, la població jove estrangera ha crescut un 241% des 
de l’any 2000 a les Illes i l’any 2010 se situa en un 26% 
(52.638 persones), per sobre del conjunt nacional (17,9%). 
Amb tot, des del començament de la crisi l’any 2007 el 
col·lectiu experimenta contínues davallades pel retorn als 
països d’origen davant la falta de llocs de treball. 

L’índex d’envelliment2 a les Illes se situa en el 82,8%, molt per 
sota del 106,6% del conjunt nacional. Això suposa que a les 
Illes la població no és tan envellida com a Espanya. Al mateix 
temps, les projeccions de població a curt termini publicades 
per l’INE mostren una taxa de dependència3 per al 2010 d’un 
44,3% a les Illes i d’un 48,6% a Espanya. En aquest sentit, es 
preveu que aquesta darrera taxa augmenti progressivament 
amb els anys, per arribar al 61,4% el 2029 i al 89,7% l’any 
2049. És a dir, passaríem de 4,8 persones inactives per cada 
10 al 2010 a 8,9 al 2049. Aquestes previsions, a les quals 
s’afegeix una disminució continuada de la natalitat, provo-
caran un envelliment de la població espanyola, que la situarà 
com una de les més envellides del món.

1 Es considera que la població a 1 de gener d’un any determinat representa la població 
de l’any immediatament anterior, ja que recull millor la realitat del període anterior.

2 Índex d’envelliment: aquest indicador avalua el grau amb què una societat envelleix, 
calculant la proporció entre el nombre de persones grans (65 anys i més) i el nombre 
de persones menors de 16 anys.

3 Taxa de dependència: relació entre la població menor de 16 anys i major de 64 i la      
població de 16 a 64 anys.
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Davant aquestes perspectives i davant del fet que menys 
actius hauran de mantenir més dependents, guanya impor-
tància la sensibilització de tota la societat envers el sistema 
educatiu, de manera que l’educació i la formació siguin 
considerats uns valors essencials per al desenvolupament 
en els pròxims anys.

A continuació es mostren els principals indicadors que 
descriuen la situació educativa de les Illes, com també la 
d’Espanya i de la UE-27. 

Segons les darreres dades del Ministeri d’Educació refe-
rents al curs 2008-2009, a les Illes la taxa d’escolarització a 
l’edat de 16 anys és del 81,7%, inferior a la mitjana nacional 
(92,4%). Quant a la taxa a l’edat de 18 anys, la situació es 
repeteix amb un valor inferior (31,4%) al del conjunt d’Es-
panya (37,2%). Amb aquestes xifres, les Balears se situen 
a la cua de les comunitats autònomes en taxes d’escolarit-
zació, tot i que respecte a anys anteriors s’ha produït una 
pujada que les situa en valors similars al curs 2000-2001.

També en els ensenyaments no universitaris la taxa de gra-
duació per al curs 2007-2008 a les Illes és molt inferior 
a la nacional. Concretament, en secundària és del 59,7% 
davant el 71,5% pel conjunt estatal; és a dir, hi ha una dife-
rència d’11,8 p. p. A batxillerat o COU aquesta diferència 
arriba a 13,8 p. p.

La taxa d’abandonament escolar prematur4 de l’any 2010 
és del 36,7%, bastant superior a l’espanyola (28,4%). Amb 
tot, la disminució d’aquest indicador respecte de les dades 
de l’any 2000 a les Balears ha estat més important que en 
el conjunt nacional (–5,3 p. p. i –0.7 p.p., respectivament). 
Si es comparen les xifres de 2009 amb les de la resta de 
països de la UE-27 on la taxa mitjana és del 14,4%, l’espa-
nyola (31,2%) és a la penúltima posició, només per davant 
de Malta (36,8%). Convé destacar que l’objectiu fixat per 
l’Estratègia Europa 20205 és que la taxa espanyola sigui del 
15%, es a dir, gairebé la meitat que l’actual taxa d’Espanya.

Pel que fa als estudis superiors, segons el Servei d’Estadísti-
ca i Qualitat Universitària (SEQUA) de la Universitat de les 
Illes Balears, el nombre d’alumnes matriculats ha estat de 
14.155 persones al curs 2009-2010. D’aquestes, el 60,4% 
són dones. Tot i la gran presència femenina en l’educació 
superior, encara persisteix una marcada segregació de se-
xes pel tipus d’estudis. Així, els homes matriculats en estu-

4 Abandonament escolar prematur: població de 18 a 24 anys que no ha completat 
el grau d’educació secundària de segona etapa i no segueix cap tipus d’educació o 
formació.

5 Comunicació de la Comissió de 3 de març de 2010 “Europa 2020: una estratègia per 
a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador”.

La taxa d’escolarització als 16 
anys a les Illes pel curs 2008-
2009 és del 81,7%, la més 
baixa de tot l’Estat.

Taxa neta d’escolarització als 16 anys per 
comunitat autònoma (2008-2009)

Font: MECD. Estadístiques dels ensenyaments no 
universitaris. Sèries per comunitat autònoma

L’alumnat d’educació superior 
respecte de la població entre 
20 i 24 anys a les Illes  és molt 
inferior (28%) a la mitjana 
nacional (56,3%)

Alumnes d’educació superior com a 
percentatge de la població de 20-24 anys 
(2009)

Font: OTIB a partir de les dades de l’Eurostat
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Evolució de la taxa bruta de població 
que finalitza Cicles Formatius de Grau 

Superior a les Illes Balears per sexe
(1999-2000 a 2008-2009)

Font: MECD. Estadístiques dels ensenyaments no 
universitaris. Sèries per comunitats autònomes.

Nombre mitjà d’estudiants per ordinador 
en centres públics per comunitat 

autònoma (curs 2009-2010)

Font: MECD. Datos y Cifras. Curso 2011-2012.

dis de caire científic i tecnològic són un 35,5%  mentre que 
en lletres i  magisteri són un 19,1%. En canvi, les dones es 
matriculen més en lletres i magisteri (37,1%) que en estudis 
científics (21,6%).

Les taxes de graduació en ensenyaments universitaris del 
Ministeri d’Educació per al curs 2007-08 també presen-
ten una major proporció de dones, tant a Espanya com 
a la nostra comunitat. La taxa total de llicenciats és en el 
conjunt nacional del 18,1%, davant un 3,8% a les Illes. Per 
sexe, la taxa balear femenina (4,8%) supera la masculina 
(2,8%).

Les dades de l’Eurostat del 2009 mostren que el percen-
tatge d’estudiants universitaris respecte a la població de 
20 a 24 anys a les Illes Balears és del 28%. Aquesta xifra 
és la més baixa de totes les comunitats autònomes i se si-
tua a molta distància de la mitjana espanyola (66,2%) o 
de les taxes d’Alemanya (49,8%), França (53,4) o Portugal 
(59,0%). De la mateixa manera, també és enfora del 44% 
previst per a Espanya en l’Estratègia Europa 2020.

Respecte a la societat de la informació i la seva implantació 
en el món educatiu, un informe6 del Ministeri d’Educació 
mostra que la ràtio d’alumnes per ordinador a les Illes és 
de 7,4, mentre que la mitjana nacional és de 3,7. Aquesta 
xifra es correspon amb el fet que el 72,3% dels infants de 
10 a 15 anys de les Illes fan servir l’ordinador de casa i no-
més un 52,9% el de l’escola.

Els resultats negatius dels indicadors educatius s’expliquen 
des de la tradicional facilitat de trobar un lloc de treball de 
baixa qualificació que es donava en la nostra economia i 
que animava els joves a deixar els estudis per fer feina. Amb 
l’actual disminució d’ofertes de treball molts joves es tro-
ben sense formació, fet que també els dificulta el reciclatge 
en altres ocupacions. En resum, es presenta una situació 
molt desfavorable per als joves de les Balears, atesa la im-
portància que té l’educació en la incorporació posterior al 
món laboral.

Com a resposta a la situació desfavorable, sembla que la 
percepció de la societat està canviant. En el número 185 de 
Quaderns Gadeso7 es reflecteix la importància creixent que 
atorguen les famílies de les Illes a la formació, com una so-
lució per trobar feina davant la situació de crisi que vivim. 
L’índex que mesura la importància de l’educació passa del 
5,5 el 2009 al 6,5 el 2011. Aquest fet també s’observa en 
les dades nacionals, ja que el nombre d’alumnes en edu-

6 Ministeri d’Educació (2011). Datos y Cifras. Curso 2011-2012.

7 Quaderns Gadeso, núm. 185: “L’educació a Balears (VIII)”.

-
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Nombre mitjà d’estudiants per ordinador 
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de les taxes d’Alemanya (49,8%), França (53,4) o Portugal 
(59,0%). De la mateixa manera, també és enfora del 44% 
previst per a Espanya en l’Estratègia Europa 2020.

Respecte a la societat de la informació i la seva implantació 
en el món educatiu, un informe6 del Ministeri d’Educació 
mostra que la ràtio d’alumnes per ordinador a les Illes és 
de 7,4, mentre que la mitjana nacional és de 3,7. Aquesta 
xifra es correspon amb el fet que el 72,3% dels infants de 
10 a 15 anys de les Illes fan servir l’ordinador de casa i no-
més un 52,9% el de l’escola.

Els resultats negatius dels indicadors educatius s’expliquen 
des de la tradicional facilitat de trobar un lloc de treball de 
baixa qualificació que es donava en la nostra economia i 
que animava els joves a deixar els estudis per fer feina. Amb 
l’actual disminució d’ofertes de treball molts joves es tro-
ben sense formació, fet que també els dificulta el reciclatge 
en altres ocupacions. En resum, es presenta una situació 
molt desfavorable per als joves de les Balears, atesa la im-
portància que té l’educació en la incorporació posterior al 
món laboral.

Com a resposta a la situació desfavorable, sembla que la 
percepció de la societat està canviant. En el número 185 de 
Quaderns Gadeso7 es reflecteix la importància creixent que 
atorguen les famílies de les Illes a la formació, com una so-
lució per trobar feina davant la situació de crisi que vivim. 
L’índex que mesura la importància de l’educació passa del 
5,5 el 2009 al 6,5 el 2011. Aquest fet també s’observa en 
les dades nacionals, ja que el nombre d’alumnes en edu-

6 Ministeri d’Educació (2011). Datos y Cifras. Curso 2011-2012.

7 Quaderns Gadeso, núm. 185: “L’educació a Balears (VIII)”.

-

9



ANY 2010

10

cació no universitària s’ha incrementat en tots els nivells 
educatius respecte del curs anterior, segons el Ministeri 
d’Educació.8

Després de l’etapa formativa i una vegada aconseguit un 
lloc de treball, arriba l’emancipació dels joves de l’àmbit 
familiar. Tot i les majors taxes de les Balears respecte de 
la mitjana nacional, es fa palesa la dificultat que pateixen 
els joves de les Illes a conseqüència de l’actual conjuntura 
econòmica.

La configuració tradicional del nostre mercat de treball ha 
ofert més oportunitats als joves de les Balears de deixar 
la seva llar que en el conjunt d’Espanya. En detall, segons 
l’informe del quart trimestre del 2010 de l’OBjOVI,9 la taxa 
d’emancipació a les Illes és del 52,7%, mentre que l’espa-
nyola és del 45,6%. Crida l’atenció que la taxa femenina 
(57,9%) supera en 10,3 p. p. la dels homes. També s’obser-
va la progressiva reducció de les taxes, major en el cas del 
col·lectiu masculí, des del quart trimestre de l’any 2008, 
que es pot explicar per la major incidència de l’atur entre 
els homes.

En consonància amb aquestes dades, el propi OBjOVI pre-
senta també el cost d’accés a l’habitatge per a una persona 
jove. En aquest sentit, els joves de les Illes han de fer més 
esforços per adquirir una residència si els comparam amb 
la mitjana nacional. Així, en el quart trimestre de 2010 la 
taxa de les Illes supera la del conjunt d’Espanya (63,1% vs. 
51,9%, respectivament). Amb tot, les contínues davallades 
dels preus en el mercat immobiliari s’han vist reflectides en 
la important reducció d’aquesta taxa, que al quart trimes-
tre del 2008 se situava en el 106,7%.

En suma, en acabar els estudis els joves es troben amb una 
societat globalitzada en què les tecnologies de la informa-
ció juguen un paper destacat. Per tant, els cal un gran es-
forç per adaptar-se tant a l’increment de la competència 
i de l’especialització, com als requeriments canviants del 
mercat laboral. Això exigeix una major sensibilització res-
pecte a l’educació i la formació, amb una especial impor-
tància a les noves tecnologies i a l’aspecte internacional.

8  Ministeri d’Educació (2011). Datos y Cifras. Curso escolar 2010-2011.

9 OBjOVI: Observatori jove d’Habitatge a Espanya.

La taxa d’emancipació dels 
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7,1 p. p.

Taxa d’emancipació de la població
jove a les Illes Balears i a Espanya
(4T 2008, 4T 2009 i 4T 2010)

 Font: OTIB a partir de l’OBjOVI
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La població jove activa ha 
baixat un 5% respecte al 2009 

i comprèn 131.108 persones.

Evolució de la població activa menor de 
30 anys i total a les Illes Balears

(2005-2010)

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE)

El pes de la població jove activa 
ha passat del 27,3% el 2005 al 

22,2% de l’any 2010.

Evolució de la població activa menor de 
30 anys sobre el total a les Illes Balears,
a nivell nacional i europeu (2005-2010)

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE) i 
l’Eurostat.

2.1. ACTIVITAT

La població jove activa10 comprèn 131.108 persones l’any 
2010, i representa el 22,2% del total d’actius. Per sexe, el 
53,4% són homes i el 46,6% són dones. Aquestes dades,  
respecte a les de l’any anterior, han pujat 1,9 p. p.

L’evolució dels actius menors de trenta anys experimenta 
una caiguda del -4,9% respecte del 2009, que es correspon 
amb la baixada del col·lectiu juvenil en el padró (7.630 re-
sidents menys). Per sexe, la reducció més important recau 
en els homes actius (–6.160 persones), mentre que per a 
les dones la davallada és de 600 persones. Aquesta regres-
sió en la població jove activa es produeix també, tot i que 
de manera més moderada, en l’àmbit nacional (–3,4%) i a la 
UE-27 (–2,1%).

El pes dels joves en el total de població activa també ha 
disminuït. Aquest pes ha passat del 27,3% l’any 2005 al 
22,2% actual, i representa una caiguda de -5,1 p. p. Aques-
ta situació condueix a un envelliment constant de la pobla-
ció activa, fet que també es pot observar a tots els països 
desenvolupats. 

A més, si s’analitzen els actius per franges d’edat, només 
els joves de 16 a 19 anys creixen un 0,9%, mentre que els 
de 20 a 24 anys i els de 25 a 29 anys baixen un -6,8% i un 
-4,5%, respectivament. Quant a la nacionalitat, el pes dels 
estrangers actius menors de trenta anys respecte del total 
d’actius és del 30,5% i supera el total d’estrangers actius de 
totes les edats l’any 2010 (26,5%). 

Un altre aspecte que s’ha de considerar ve donat per l’edu-
cació i la formació, que esdevé un factor rellevant per a la 
incorporació dels joves al mercat laboral. En aquest sentit, 
la proporció de joves actius amb estudis superiors a les Ba-
lears (16,8%) presenta una ràtio més baixa que a l’Estat 
(29,2%).

En relació amb aquests indicadors, s’observa en el darrer 
any un increment del nombre total de joves inactius, con-
cretament un total de 1.706 joves més (un 2,9%). Si s’ana-
litzen els motius d’aquesta inactivitat, destaca l’augment 
dels joves que manifesten estar estudiant (un 6,7% més), 
mentre que disminueixen les altres causes. L’explicació es 

10 Població activa: conjunt de persones d’una edat determinada que en un període de 
referència subministren mà d’obra per a la producció de béns i serveis econòmics o 
que estan disponibles i fan gestions per incorporar-se a aquesta producció.

2 PARTICIPACIó DELS jOVES EN EL MERCAT DE 
TREBALL
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La població jove activa10 comprèn 131.108 persones l’any 
2010, i representa el 22,2% del total d’actius. Per sexe, el 
53,4% són homes i el 46,6% són dones. Aquestes dades, 
respecte a les de l’any anterior, presenten un increment a 
favor de les dones d’1,9 p. p.

L’evolució dels actius menors de trenta anys experimenta 
una caiguda del -4,9% respecte del 2009, que es correspon 
amb la baixada del col·lectiu juvenil en el padró (7.630 re-
sidents menys). Per sexe, la reducció més important recau 
en els homes actius (–6.160 persones), mentre que per a 
les dones la davallada és de 600 persones. Aquesta regres-
sió en la població jove activa es produeix també, tot i que 
de manera més moderada, en l’àmbit nacional (–3,4%) i a 
la UE-27 (–2,1%).

El pes dels joves en el total de població activa també ha 
disminuït. Aquest pes ha passat del 27,3% l’any 2005 al 
22,2% actual, i representa una caiguda de -5,1 p. p. Aques-
ta situació condueix a un envelliment constant de la pobla-
ció activa, fet que també es pot observar a tots els països 
desenvolupats.

A més, si s’analitzen els actius per franges d’edat, només 
els joves de 16 a 19 anys creixen un 0,9%, mentre que els 
de 20 a 24 anys i els de 25 a 29 anys baixen un -6,8% i un 
-4,5%, respectivament. Quant a la nacionalitat, el pes dels 
estrangers actius menors de trenta anys respecte del total 
d’actius és del 30,5% i supera el total d’estrangers actius de 
totes les edats l’any 2010 (26,5%).

Un altre aspecte que s’ha de considerar ve donat per l’edu-
cació i la formació, que esdevé un factor rellevant per a la in-
corporació dels joves al mercat laboral. En aquest sentit, la 
proporció de joves actius amb estudis superiors a les Balears 
(16,8%) presenta una ràtio més baixa que a l’Estat (29,2%).
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La proporció de joves actius 
amb estudis superiors de 
les Illes Balears (16,8%) és 
inferior a la mitjana nacional 
(29,2%).

Distribució percentual de la població activa 
menor de 30 anys per nivell d’estudis a les 
Illes Balears i a Espanya (2010)

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE)

La taxa d’activitat juvenil de 
les Balears (68,6%) és més 
alta que l’espanyola (64%) i 
l’europea (57,3%).

Taxa d’activitat dels joves per sexe a les Illes 
Balears, a Espanya i a l’UE-27 (2010)

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE) i de 
l’LFS (Eurostat)

pot basar en la dificultat de trobar feina en les actuals cir-
cumstàncies, que els motiva a continuar amb la seva for-
mació per tal de tenir més possibilitats en una futura incor-
poració al mercat de treball. Aquesta situació es repeteix 
a altres economies desenvolupades, com s’observa en un 
informe de l’OCDE11 de l’any 2010.

D’altra banda, la disminució del nombre de joves actius 
s’ha traduït en una davallada de la taxa d’activitat,12 tant a 
la nostra comunitat com a Espanya i a Europa. Ara bé, tot 
i la baixada de -1,7 p. p. a les Balears, aquesta taxa (68,6%) 
és la més alta de tot l’Estat, i supera clarament els valors 
d’Espanya (64%) i de la UE-27 (57,3%).

Per sexe, la baixada de la taxa és conseqüència de la caiguda 
de la taxa masculina en –4 p. p. en termes interanuals, que 
se  situa en el 71,9%. En canvi, la taxa femenina s’ha incre-
mentat 0,8 p. p. i ha arribat al 65,2%. Això s’ha traduït en 
una reducció de la bretxa de gènere que ha passat d’11,4 
p. p. l’any 2009 a 6,6 p. p. l’any 2010. Malgrat aquesta 
evolució positiva, s’ha de dir que respon principalment a la 
disminució de la taxa dels homes i no tant a l’augment de 
la femenina. Per tant, es fa palesa la necessitat de fer més 
esforços per  aconseguir la plena equiparació laboral entre 
homes i dones.

Les progressions tant a curt com a llarg termini  preveuen, 
d’una banda, que l’arribada d’immigrants en edat labo-
ral cada vegada sigui menor i, de l’altra, que disminueixi 
la taxa de natalitat i augmenti l’esperança de vida. Això 
suposarà una pressió creixent sobre certes despeses, com 
ara les pensions i la sanitat. Aquest increment haurà de ser 
compensat tant per la incorporació de més dones al mer-
cat de treball, com pel fet que, ambdós sexes, hi hauran de 
romandre més temps.

En aquest context, les dades del primer i el segon trimes-
tres de 2011 de l’EPA mostren una reducció interanual del 
nombre d’actius menors de trenta anys a les Illes Balears 
(un -10,2% menys a cada trimestre). Aquesta disminució 
s’observa també en la taxa d’activitat, que se situa en el 
62,3% el primer trimestre de 2011 i en el 65,5% durant el 
segon. Amb tot, aquests valors estan lleugerament per da-
munt de les mitjanes nacionals en ambdós períodes (62% i 
62,7%, respectivament).

11 Employment Outlook 2010. Moving Beyond the Jobs Crisis. 

12 Taxa d’activitat: quocient entre el nombre total d’actius i la població total.
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11 Employment Outlook 2010. Moving Beyond the Jobs Crisis. 

12 Taxa d’activitat: quocient entre el nombre total d’actius i la població total.
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La població jove ocupada ha 
disminuït els darrers anys, 
i el 2010 comprèn 88.438 

persones segons l’EPA, i 
76.652 segons la TGSS.
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d’alta a la Seguretat Social menor de 30 

anys (afiliació a la Seguretat Social) i de la 
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Taxes de variació de la contractació per 
grups d’edat a les Illes Balears

(2003-2010)
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2.2 OCUPACIó
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amb reduccions del -10,3% i del -3,3% interanual, respec-
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registrat 128.185 nous contractes a joves, que representen 
el 41,8% del total de les Illes. Ara bé, aquest pes encara és 
5,1 p. p. per sota del que s’assolí l’any 2007 (46,9%).

Per grans sectors econòmics, s’observa l’elevada concen-
tració dels contractes de la gent jove tant a la construcció 
com als serveis, sectors molt castigats a la nostra comu-
nitat. De fet, agrupen el 96,4% del total de contractes de 
persones entre 16 i 29 anys. En termes interanuals, tots 
han perdut contractació excepte els serveis, que l’han in-
crementat en un discret 0,3%. Cal destacar la caiguda en la 
construcció (–18,5%).

Durant l’any 2010, les quatre activitats econòmiques que 
han registrat més contractació entre el col·lectiu juvenil re-
presenten el 46% del total de contractes. Aquestes activi-
tats són: serveis de menjars i begudes (21.708 contractes), 
serveis d’allotjament (17.520), comerç al detall (13.169) i 
construcció (6.384). En els tres primers casos, hi ha hagut 
un creixement interanual positiu, mentre que a la construc-
ció s’ha perdut un -18,96% de contractes respecte de l’any 
anterior. 

El perfil demogràfic d’aquests joves treballadors mostra 
una gran equiparació per sexe, atès que el 50,6% dels afi-
liats són homes i el 49,4% restant són dones. Per edat, el 
61,4% es concentra a la franja entre 25 i 29 anys, i pel que 
fa a la nacionalitat, el 26,8% dels contractes a joves són per 
estrangers. 

Quant a l’esperit emprenedor dels joves, segons un infor-
me de la Comissió Europea13, el 54% del jovent espanyol 
declara que li agradaria crear un negoci propi (la mitjana 
europea és del 43%). També destaca el fet que a mesura 
que augmenta l’edat disminueix l’interès per l’emprenedo-
ria (entre els 15 i els 19 anys és d’un 50,4%; entre els 20 i 
els 24 anys, d’un 47,6%, i entre els 25 i els 29 anys, d’un 
43,1%). Ara bé, la realitat demostra que a la nostra comu-
nitat només el 8,1% dels joves cotitzen en el règim d’au-
tònoms, davant el 19,8% del conjunt d’afiliats. En aquest 
sentit, és necessària una feina de conscienciació d’aquest 
col·lectiu per potenciar el seu caràcter emprenedor com 
una eina per desenvolupar les seves capacitats i millorar les 
oportunitats de tenir un lloc de treball.

Una qüestió fonamental en termes d’ocupació ve donada 
pel nivell educatiu i formatiu del joves: al cap i a la fi, un 
major nivell d’estudis es tradueix en una major taxa d’ocu-
pació. Segons les dades de l’EPA, el 50% dels ocupats me-

13 Youth on the move. Analytical report. Flash Eurobarometer 19b. The Gallup Organization. 
Comissió Europea, 2011.
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nors de trenta anys ha acabat primària o la primera etapa 
de secundària; el 29,2%, la segona etapa de secundària, i 
el 20,8% restant, els estudis superiors. En particular, s’ob-
serva que la distribució de la població jove ocupada amb 
estudis universitaris a la nostra comunitat és més baixa que 
la mitjana nacional (20,8% vs. 34,0%).

Si es desagreguen aquestes dades per sexe, s’observa que 
les dones tenen més nivell educatiu que els homes, tant a 
la segona etapa de secundària com a l’educació superior. 
En detall, les que treballen amb estudis terciaris són a les 
Illes un 26,5%, mentre que els homes són només un 15,3%. 
Aquests nivells més baixos de joves amb estudis universi-
taris respecte del conjunt nacional és conseqüència de la 
gran oferta de llocs de treball de baixa qualificació del nos-
tre mercat laboral, que motiva els joves a abandonar pre-
maturament els estudis. 

Així mateix, en termes de contractació, les activitats 
amb més contractes entre els joves de 16 a 29 anys són 
(a un dígit de la CNO14): treballadors dels serveis (grup 
5), treballadors no qualificats (grup 9) i empleats de ti-
pus administratiu (grup 4). Aquests tres grups representen 
el 73,1% del conjunt de la contractació en aquesta franja 
d’edat i corresponen a feines de mitjana i baixa qualifica-
ció. L’any 2002 els mateixos grups concentraven el 75,3% 
dels contractes; per tant, es fa palès la continuïtat en el 
tipus de feines més contractades a la nostra comunitat.

La taxa d’ocupació15 del col·lectiu de joves pateix caigu-
des contínues en els darrers anys, tant a les Illes com al 
conjunt d’Espanya. Mentre que la taxa d’enguany per a les 
Balears és d’un 46,3%, la de l’any 2005 va ser del 62,9%, 
una diferència de -16,3 p. p. A conseqüència d’aquesta re-
tallada també s’acurça el diferencial positiu respecte de la 
taxa espanyola, que ha passat de ser de 6,4 p. p. el 2005 
a 2,8 p.p. l’any 2010, a favor de la nostra comunitat. La 
taxa europea se situa en el 48,9%, 2,6 p. p. per damunt de 
la taxa balear.

Per primera vegada la taxa de les dones menors de trenta 
anys (46,5%) supera la dels homes (46,1%) a les Illes Bale-
ars. Aquesta situació no es dóna ni a l’Estat espanyol ni a 
la Unió Europea, amb taxes superiors en els homes. Amb 
tot, aquest resultat positiu en termes de l’equiparació entre 
sexes s’ha de matisar, ja que és causat més per la davallada 
de la taxa d’ocupació masculina que no per l’augment de 
la femenina. Per al conjunt de la població, la taxa dels ho-

14 CNO: Classificació nacional d’ocupacions.

15 Taxa d’ocupació: quocient entre el nombre total d’ocupats i la població total d’un 
determinat territori i franja d’edat.
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mes (60,6%) supera amb escreix la de les dones (48%).

La necessitat d’una bona educació i formació es posa de 
manifest quan es relaciona la taxa d’ocupació amb el nivell 
d’estudis i s’observa que la primera augmenta a mesura 
que puja la segona. Així, segons les dades del 2010, la taxa 
d’ocupació dels joves amb estudis primaris és del 34,5%, 
mentre que per als graduats en estudis superiors puja fins 
al 69,3%. El contrapunt, el posa aquesta darrera taxa, que 
respecte de l’any 2009 ha perdut -14,3 p. p.

En resum, per tal d’obtenir majors taxes d’ocupació en el 
futur, és necessari que el col·lectiu de joves faci una inver-
sió en formació, alhora que desenvolupa el seu caràcter 
emprenedor. D’aquesta manera podran adaptar-se ràpi-
dament als canvis del mercat laboral, a més de diversificar 
les seves capacitats per no dependre de treballs de baixa 
qualificació tant a la construcció com als serveis.

Aquest fet guanya rellevància pel manteniment dels efectes 
de la crisi durant els primers sis mesos de l’any 2011. Les 
dades mostren la tendència a la baixa del nombre d’ocu-
pats i de la taxa d’ocupació. En el primer cas, els menors de 
trenta anys que treballen són 85.383 en el segon trimestre, 
xifra que respecte del mateix període de l’any 2010 supo-
sa una pèrdua de 7.010 persones. En segon lloc, la taxa 
d’ocupació dels joves de 16 a 29 anys és del 45,6% durant 
el segon trimestre i experimenta una caiguda en termes in-
teranuals de -2,8 p. p.

La taxa d’ocupació dels joves 
balears amb estudis superiors 
és del 69,3%.

Taxa d’ocupació juvenil i total d’ocupats 
a les Illes Balears segons el nivell d’estudis 
(2010)

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE)

34,5%
44,2% 45,0%

69,3%

Fins a educació 
primària

Educació secundària 
(1a etapa)

Educació secundària 
(2a etapa)

Estudis superiors



ANY 2010

16

mes (60,6%) supera amb escreix la de les dones (48%).

La necessitat d’una bona educació i formació es posa de 
manifest quan es relaciona la taxa d’ocupació amb el nivell 
d’estudis i s’observa que la primera augmenta a mesura 
que puja la segona. Així, segons les dades del 2010, la taxa 
d’ocupació dels joves amb estudis primaris és del 34,5%, 
mentre que per als graduats en estudis superiors puja fins 
al 69,3%. El contrapunt, el posa aquesta darrera taxa, que 
respecte de l’any 2009 ha perdut -14,3 p. p.

En resum, per tal d’obtenir majors taxes d’ocupació en el 
futur, és necessari que el col·lectiu de joves faci una inver-
sió en formació, alhora que desenvolupa el seu caràcter 
emprenedor. D’aquesta manera podran adaptar-se ràpi-
dament als canvis del mercat laboral, a més de diversificar 
les seves capacitats per no dependre de treballs de baixa 
qualificació tant a la construcció com als serveis.

Aquest fet guanya rellevància pel manteniment dels efectes 
de la crisi durant els primers sis mesos de l’any 2011. Les 
dades mostren la tendència a la baixa del nombre d’ocu-
pats i de la taxa d’ocupació. En el primer cas, els menors de 
trenta anys que treballen són 85.383 en el segon trimestre, 
xifra que respecte del mateix període de l’any 2010 supo-
sa una pèrdua de 7.010 persones. En segon lloc, la taxa 
d’ocupació dels joves de 16 a 29 anys és del 45,6% durant 
el segon trimestre i experimenta una caiguda en termes in-
teranuals de -2,8 p. p.

La taxa d’ocupació dels joves 
balears amb estudis superiors 
és del 69,3%.

Taxa d’ocupació juvenil i total d’ocupats 
a les Illes Balears segons el nivell d’estudis 
(2010)

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE)

34,5%
44,2% 45,0%

69,3%

Fins a educació 
primària

Educació secundària 
(1a etapa)

Educació secundària 
(2a etapa)

Estudis superiors

17

ELS I LES jOVES EN EL MERCAT DE TREBALL DE LES ILLES BALEARS

La taxa de temporalitat dels 
joves de les Illes (47,1%) 

supera la nacional (45,3%) i 
l’europea (42,2%).

Evolució de la taxa de temporalitat de 
la població menor de 30 anys a les Illes 

Balears, a Espanya i a l’UE-27
(2007-2010)

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA, l’INE i 
l’Eurostat
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salari superior (13.501 €) que 

la mitjana nacional (12.566 €),
però molt inferior respecte 

del total de la població balear 
(21.070 €)

Evolució dels guanys mitjans anuals per 
treballador menor de 25 anys i total a les 

Illes Balears i a Espanya (2004-2009)

Font: OTIB a partir de dades de l’Enquesta 
d’estructura salarial (INE)

2.3 CONDICIONS DE TREBALL

Segons les dades de l’EPA de l’any 2010, els joves de les 
Illes presenten una taxa de temporalitat16 més alta (47,1%) 
que els del conjunt d’Espanya (45,3%) i que la mitjana 
europea (42,2%). També superen la taxa del conjunt dels 
ocupats (26,1%). Això posa de manifest la seva posició de 
desavantatge en el mercat laboral. S’observa en els darrers 
anys una reducció d’aquesta taxa, tant a les Balears com a 
l’Estat, al mateix temps que s’ha incrementat l’europea. El  
resultat és una disminució en el diferencial entre la taxa de 
les Illes i la de la UE-27, tradicionalment més baixa.
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dalitat—, ha tingut efectes positius. De fet, aquest tipus de 
contractació, tot i que és minoritari (0,7% del total), ha 
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16 Taxa de temporalitat: relació entre els assalariats que tenen un contracte temporal i 
la població ocupada assalariada a una determinada franja d’edat.

17 Les darreres dades publicades per l’INE de l’Enquesta d’estructura salarial fan refe-
rència a l’any 2009.
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Els accidents laborals dels joves 
balears durant l’any 2010 han 
estat 3.901.

Evolució del nombre d’accidents en 
el col·lectiu jove i en el conjunt de 
treballadors a les Illes Balears
(2005-2010)

Font: OTIB a partir de les dades de la
D.G. Salut Laboral (Govern de les Illes Balears)

Per concloure, s’ha d’analitzar la sinistralitat laboral de les 
persones entre 16 i 29 anys. Els accidents laborals patits 
pels joves durant l’any 2010 han estat 3.901, que represen-
ten el 23,8% del total d’accidents a les Balears. Des de l’any 
2005 s’observa una tendència a la baixa de la sinistralitat, 
especialment de la juvenil, que ha disminuït un -59,1%, en 
major proporció que per al total de la població, que ha 
estat del -38,4%.

L’índex de sinistralitat18 reflecteix aquesta reducció i l’any 
2010 se situa en 57,5 accidents per cada mil joves afiliats 
al règim general de la Seguretat Social, tot i que presenta 
un valor superior al del total de població (52,1).

L’evolució del nombre d’accidents segons la gravetat mos-
tra que el 99,6% han estat lleus; un 0,3%, greus, i un 0,1%, 
mortals. Les dades per al conjunt d’Espanya mostren un 
resultat similar. I, d’acord amb el sector econòmic, els ser-
veis concentren el 70,3% dels accidents, seguits per la in-
dústria (17,6%) i la construcció (10,4%). En comparació 
de les dades del 2009, tots els sectors presenten retallades 
en el nombre d’accidents.

Els joves han d’afrontar moltes dificultats per fer la transi-
ció des dels estudis fins a arribar al mercat laboral. A més, 
una vegada ja s’hi han incorporat, els efectes de la crisi es 
fan palesos especialment en aquest col·lectiu, que ha vist 
com empitjoraven les seves condicions contractuals, amb 
una elevada temporalitat, més parcialitat i amb contractes 
de menor durada.

18 Índex d’incidència de la sinistralitat laboral: relaciona el nombre d’accidents de tre-
ball amb el nombre de treballadors afiliats amb les contingències cobertes (nombre 
d’accidents de treball per cada 1.000 treballadors amb les contingències d’accident
cobertes).
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ELS I LES jOVES EN EL MERCAT DE TREBALL DE LES ILLES BALEARS

Segons el SOIB, l’atur juvenil a 
les Illes durant l’any 2010 és de 

29.044 persones.

Evolució comparada de l’atur registrat 
(SOIB) i de la població aturada segons 
l’EPA dels menors de 30 anys a les Illes 

Balears (2005-2010)

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE)
i del SOIB

L’atur entre els joves espanyols 
ha crescut més (5,3%) que 
entre els extracomunitaris 

(4,6%) i els europeus (–1,0%).

Taxa de variació dels aturats a les Illes 
Balears per nacionalitat (2007-2010)

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB

2.4 ATUR 

La xifra d’atur al 2010 dels menors de trenta anys se situa 
en 42.060 persones, segons l’EPA, la més alta dels darrers 
cinc anys i un 28,2% més elevada que el 2009. Aquest valor 
supera el creixement interanual de l’atur del conjunt de la 
població balear (14,3%). En canvi, en l’àmbit nacional la 
variació en termes interanuals de l’atur juvenil (4,5%) és 
inferior que el valor per a tota la població (11,6%). Per al 
conjunt europeu l’atur entre els joves presenta alhora un 
augment del 4,5%, idèntic al nacional.

D’altra banda, el SOIB registra 29.381 joves que demanen 
feina a les seves oficines, dels quals 23.044 computen com 
a aturats. Respecte del 2009, ambdues xifres han augmen-
tat un 4,7%. A més, el pes dels joves sobre el total d’atur re-
gistrat ha disminuït lleugerament a conseqüència del major 
increment a la resta d’edats i se situa en el 27,8%, un total 
de -1,8 p. p. respecte del 2009. Si es compara amb el pes 
de l’atur juvenil en el conjunt nacional (23,9%), s’observa 
una diferència de 3,9 p. p. l’any 2010.

Per illes, el 79,3% dels aturats menors de trenta anys resideix 
a Mallorca; el 8,1%, a Menorca; el 12%, a Eivissa i, finalment, 
el 0,6% restant, a Formentera. Aquesta illa és la que ha patit 
un major creixement interanual de l’atur juvenil (7,8%), se-
guida de Mallorca (5,5%), Menorca (3,3%) i Eivissa (0,6%).

El perfil demogràfic d’aquest col·lectiu a les Balears és el 
següent: dels 23.044 joves aturats, un 53,7% són homes, 
un 48,8% tenen entre 25 i 29 anys i un 23,7% són de na-
cionalitat estrangera (1.885 de la Unió Europea i 3.584 
extracomunitaris). Respecte a la nacionalitat, en el total de 
la població el pes d’estrangers és superior, un 26,8%.

El manteniment de la recessió va provocar que ja el 2009 
l’increment de l’atur en termes interanuals fos superior en-
tre els espanyols que entre els estrangers, fet que no s’havia 
produït anteriorment. El 2010 aquesta situació continua, 
amb un creixement de l’atur juvenil entre els espanyols 
(5,3%) major que entre els joves de fora de la UE-27 (4,6%) 
i els comunitaris (ja amb una disminució del -0,9%). Això 
es pot explicar pel trasllat dels efectes negatius de la crisi 
del sector de la construcció (amb més presència de tre-
balladors extracomunitaris) durant els primers anys cap a 
altres sectors, com ara els serveis.

Com a mostra, s’observa que les cinc nacionalitats (sense 
incloure-hi els espanyols) amb major increment entre els 
joves aturats respecte de l’any 2009 són el Marroc, Roma-
nia, Bulgària, l’Equador i Colòmbia, i pertanyen majorità-
riament al sector dels serveis.
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Les dades per sectors mostren que la gran majoria dels joves 
en atur són del sector dels serveis (71,8%), seguit de la cons-
trucció (16,1%). Aquest patró es repeteix en el conjunt de la 
població, però amb un menor pes dels serveis (68,3%), que, 
en canvi, s’incrementa a la construcció (21,4%). En compa-
ració de l’any anterior, tant a la indústria com a la construc-
ció s’ha reduït el pes dels aturats. Això ha provocat  un aug-
ment en el pes dels serveis, de l’agricultura i dels SOA.19 En el 
conjunt de la població les majors pujades s’han produït en 
els serveis (27,8%), l’agricultura (26,1%) i el grup dels SOA 
(22,9%), en termes interanuals.

D’una banda, quant a les activitats econòmiques, les cinc 
que agrupen una mitjana més elevada d’aturats són les ma-
teixes tant en els joves com en el total de la població, enca-
ra que en posicions diferents. Per als menors de trenta anys 
són: comerç al detall (2.718 aturats), serveis de menjars i 
begudes (2.673), serveis d’allotjament (2.410), construcció 
d’edificis (2.034) i activitats de construcció especialitzada 
(1.547). Aquestes activitats representen el 37,5% del total de 
l’atur juvenil de l’any 2010.

I, de l’altra, les cinc ocupacions amb més joves en atur agru-
pen el 46,2% del total dels aturats menors de trenta anys 
l’any 2010 a les Illes. Aquestes ocupacions a quatre dígits de 
la CNO són les següents: dependents de botigues (codi 5330, 
14,8%), cambrers, bàrmans i similars (codi 5020, 11,3%), 
taquígrafs i mecanògrafs (codi 4210, 7,4%), personal de ne-
teja (codi 9121, 6,8%) i, per acabar, peons de la construcció 
(codi 9602, 5,9%). Respecte al total de població, els valors 
són molt similars. S’observa la baixa qualificació de les ocu-
pacions amb més aturats, i el fet de correspondre a sectors 
molt afectats per la recessió: construcció i serveis.

En relació amb el temps durant el qual els aturats mante-
nen la demanda a les Illes, s’observa que en el 48,3% dels 
menors de trenta anys la demanda té una durada de menys 
de tres mesos, mentre que aquesta durada per al conjunt de 
la població és del 35,5%. També, quant a la incidència de 
la llarga durada, els joves presenten valors més positius que 
el conjunt d’edats (11,2% vs. 25%). Això posa de manifest 
l’agilitat d’aquest col·lectiu, que roman menys temps com a 
demandant d’ocupació.

En conjunt, la taxa d’atur20 juvenil segons l’EPA es va situar 
el 2010 en el 32,5%, mentre que per al conjunt de pobla-
ció va ser d’un 20,4%. Per primera vegada des del 2005, la 
taxa dels menors de trenta anys de les Illes supera la mitjana 
nacional (32,1%). La taxa de la UE-27 és també molt inferi-

19 SOA: sense ocupació anterior.

20 Taxa d’atur: és el quocient entre el nombre d’aturats i el d’actius.

El 71,8% del joves en atur 
de les Illes són del sector dels 
serveis.

Distribució de la població aturada menor 
de 30 anys a les Illes Balears segons el 
sector econòmic (2010)

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB

Les cinc activitats econòmiques 
amb més joves aturats 
representen el 37,5% del total 
de l’atur juvenil.

Cinc activitats econòmiques amb més 
aturats entre els menors de 30 anys 
(2010)

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB
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La taxa d’atur juvenil de les 
Illes (32,5%) supera la mitjana 

nacional (32,1%) i la mitjana 
europea (16,7%).

Evolució de la taxa d’atur de la població 
menor de 30 anys a les Illes Balears, a 

Espanya i a l’UE-27 (2005-2010)

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE) i 
l’LFS (Eurostat)

or (16,7%). Segons el sexe, per tercer any consecutiu la taxa 
d’atur masculina (35,8%) supera la femenina (28,8%). Això 
s’explica per la major incidència de la crisi en sectors molt 
masculinitzats, com ara la construcció.

Respecte a l’efecte que té el nivell educatiu assolit en la taxa 
d’atur, s’observa una relació inversament proporcional, de 
manera que, com més nivell educatiu menors taxes d’atur, 
tant en els joves com en el conjunt d’edats. A saber, en el 
cas dels joves, en els que tenen primària la taxa és del 44,7%, 
en els que han acabat la primera etapa de secundària és del 
34,9%, per als que han assolit la segona etapa d’estudis se-
cundaris és d’un 32,4% i, per acabar, per als que han fet es-
tudis superiors baixa fins al 16,3%.

    raluclac ed étbo’s isirc al ed setcefe sle raulava’d arenam anU
la diferència entre el volum real de la força de treball dels 
joves el 200921 i el de la força de treball dels joves prevista so-
bre la base d’una prolongació de les tendències històriques 
(2002-2007) de les taxes de participació durant els anys de 
crisi. Aquesta anàlisi es va fer en 56 països i va concloure que 
durant la crisi la força de treball dels joves va créixer molt 
menys d’allò que s’esperava. La conseqüència d’això és que 
les taxes d’atur subestimen el grau en què la recessió ha afec-
tat els joves, ja que si tots estiguessin cercant una feina, la 
taxa d’atur dels joves a Espanya s’incrementaria en 6,4 p.p.

Els resultats del SOIB per a l’any 2011 mostren per cada un 
dels primers sis mesos de l’any una reducció important del 
nombre de joves en atur en termes interanuals. Així, aques-
ta reducció de l’atur juvenil interanual oscil·la entre el -9% 
del mes de gener i el -15% del mes de juny. També, la taxa 
d’atur del segon trimestre de 2011, segons l’EPA, disminueix 
-3,2 p. p. en termes interanuals i se situa en el 19,9%.

Com ja s’ha vist, el col·lectiu juvenil presenta una major sen-
sibilitat respecte dels canvis en el mercat de treball que el 
fa patir taxes d’atur més elevades. Això té conseqüències en 
dues vessants. D’una banda, des del punt de vista personal 
es pot arribar a una situació de desànim generalitzat que els 
faci abandonar la recerca activa d’una feina. I, de l’altra, 
aquesta disminució de mà d’obra genera uns costs econò-
mics a la societat, no només perquè deixen de contribuir a 
l’economia general, sinó també perquè han de rebre suport 
del sistema mitjançant ajuts, subsidis, etc.

Per això, s’ha de motivar els joves per continuar formant-se 
i s’ha de potenciar l’emprenedoria, alhora que les adminis-
tracions públiques han de promoure polítiques actives per 
augmentar l’ocupació.

21 Oficina Internacional del Treball (2011). Tendencias mundiales del empleo de 2011. 
El desafío de la recuperación del empleo.
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Durant la major part de l’any 
2011 l’atur juvenil ha presentat 

valors inferiors als registrats 
l’any 2009 i l’any 2010.
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48 joves de les Illes s’han 
beneficiat dels ajuts per a la 

promoció de l’autoocupació el 
2010.

Total de joves beneficiaris dels ajuts
per a la promoció de l’autoocupació

(2008-2010)

Font: OTIB a partir de dades de la Direcció General 
de Responsabilitat Social Corporativa

 

Els joves beneficiaris dels 
programes de creació directa 
d’ocupació s’han incrementat 

un 34%.

Perfil dels beneficiaris del conjunt de 
programes de creació directa d’ocupació

Font: OTIB a partir de dades del SOIB

El Pla d’Ocupació de les Illes Balears (POIB) 2009-2011 
recull una estratègia consensuada amb els agents econò-
mics i socials més representatius per establir un conjunt 
de polítiques actives d’ocupació, mes necessàries que mai 
atesa l’actual conjuntura econòmica.

Una de les mesures acordades és el suport a la iniciativa 
empresarial. Així, seguint les recomanacions de l’Estratègia 
Europea per a l’Ocupació (EEO), un dels objectius de la 
qual consisteix a promoure l’ocupació per compte propi, 
especialment entre els joves, com a mesura per reduir la 
incidència de l’atur en aquest col·lectiu.

El conjunt d’iniciatives desenvolupades per a la promoció 
de l’autoocupació22 va veure augmentar els beneficiaris en-
tre els joves menors de 25 anys, que passaren de 14 l’any 
2008 a 48 l’any 2010 (un creixement del 242%). En aquest 
cas, s’ha produït un increment pressupostari de l’1,5% res-
pecte al 2009. 

Una altra mesura ha consistit a desenvolupar diferents pro-
grames de creació directa d’ocupació amb un pressupost 
total de 29.928.095 €. En conjunt, s’han contractat 3.094 
persones, un 11% més que l’any anterior. D’aquestes, el 
34% eren joves menors de 25 anys.

També s’han establert mesures extraordinàries, com ara 
un programa de segona oportunitat de formació en alter-
nança. Aquest programa va adreçat a la contractació de 
joves en situació d’atur amb uns objectius molt concrets. 
En primer lloc, es tracta de possibilitar als joves treballa-
dors l’adquisició d’experiències laborals i l’aprenentatge 
d’una ocupació a partir de la pràctica professional en el 
lloc de treball. El segon objectiu és dur a terme itineraris 
individualitzats formatius amb els joves treballadors que 
els permetin, en la majoria de casos, el retorn al sistema 
educatiu reglat. El pressupost de 2010 fou de 3.303.264 
€, i va arribar a un total de 1.052 persones, de les quals el 
46,4% eren menors de 25 anys. Respecte de 2009, aquest 
col·lectiu de joves s’ha incrementat de manera molt impor-
tant, i ha passat de 89 persones a 488 el 2010, és a dir, un 
increment del 448,3%.

22 Resolució de la consellera de Treball i Formació de 23 de juliol de 2010, Convocatòria 
per concedir ajuts públics cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu per mitjà 
del programa operatiu pluriregional “Adaptabilitat i ocupació” núm. 2007ES05U-
PO001 en el període de programació 2007-2013. 

14 
19 

48 

2008 2009 2010

2008 2009 2010
Sexe
Dona 43,5% 43,1% 44,0%
Home 56,5% 56,9% 56,0%
Per trams d' edat
Menors de 25 anys 34,2% 34,5% 34,0%
Entre 25 i 45 anys 47,2% 49,4% 48,0%
Majors de 45 anys 18,6% 16,2% 18,0%
Per nacionalitat
Espanyola 86,2% 87,9% 87,0%
Estrangera UE-27 2,2% 3,4% 5,0%
Estrangera no UE-27 11,6% 8,7% 8,0%

3 POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
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Els serveis d’orientació han atès 
durant l’any 2010 un total de 
4.655 joves a les Illes.

Menors de 25 anys atesos als serveis 
d’orientació laboral del SOIB (2008-2010)

Font: OTIB a partir de dades del SOIB
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A més, amb l’objectiu d’ajustar la qualificació dels treba-
lladors a les necessitats del teixit productiu s’estableixen els 
programes de formació professional per a l’ocupació. A sa-
ber, accions formatives per a treballadors prioritàriament 
desocupats, accions formatives mitjançant convenis, for-
mació de treballadors prioritàriament ocupats, programes 
específics de formació adreçats als col·lectius vulnerables 
i accions formatives amb compromís de contractació. El 
pressupost conjunt per al 2010 és de 25.916.951 €, pràcti-
cament un milió d’euros més que el 2009.

En resum, el total d’alumnes menors de 25 anys en forma-
ció preferentment per a persones en atur ha estat de 1.238, 
que representen el 24,5% del total d’alumnes, i mostra un 
increment interanual del 58,72%. Respecte als convenis ins-
trumentals, l’alumnat menor de 25 anys ha estat de 1.493 
persones, un 22,8% del total d’alumnes, que també han 
augmentat en 179 persones respecte de l’any 2009.

Per acabar, les persones ateses pels serveis d’orientació 
laboral del SOIB l’any 2010 han estat 26.867, el 17,44% 
de les quals són joves (4.655 persones). Respecte de l’any 
2009 el total de joves atesos s’ha incrementat un 21,4% 
(819 joves més) a conseqüència del creixement de l’atur en 
aquest col·lectiu.
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Quadre 1. Població per grups d’edat i illes (2005-2007-2009-2010).

Total
De 0 a 14 

anys
% sobre 

total
De 15 a 
29 anys

% sobre 
total

De 30 a 
64 anys

% sobre 
total

De 65 i 
més anys

% sobre 
total

Illes Balears

1.1.2005 983.131 147.736 15,0% 212.676 21,6% 488.023 49,6% 134.696 13,7%

1.1.2007 1.030.650 154.295 15,0% 212.123 20,6% 523.178 50,8% 141.054 13,7%

1.1.2009 1.095.424 165.072 15,1% 216.196 19,7% 563.980 51,5% 150.176 13,7%

1.1.2010 1.106.049 167.630 15,2% 210.175 19,0% 573.754 51,9% 154.490 14,0%

Mallorca

1.1.2005 777.821 117.294 15,1% 166.391 21,4% 384.016 49,4% 110.120 14,2%

1.1.2007 814.275 122.436 15,0% 166.095 20,4% 410.658 50,4% 115.086 14,1%

1.1.2009 862.395 130.703 15,2% 168.466 19,5% 441.163 51,2% 122.063 14,2%

1.1.2010 869.067 132.632 15,3% 163.594 18,8% 447.689 51,5% 125.152 14,4%

Menorca

1.1.2005 86.697 13.505 15,6% 18.618 21,5% 43.028 49,6% 11.546 13,3%

1.1.2007 90.235 14.108 15,6% 18.233 20,2% 45.825 50,8% 12.069 13,4%

1.1.2009 93.915 14.789 15,7% 18.030 19,2% 48.222 51,3% 12.874 13,7%

1.1.2010 94.383 14.927 15,8% 17.248 18,3% 48.849 51,8% 13.359 14,2%

Eivissa-Formentera

1.1.2005 118.613 16.937 14,3% 27.667 23,3% 60.979 51,4% 13.030 11,0%

1.1.2007 126.140 17.751 14,1% 27.795 22,0% 66.695 52,9% 13.899 11,0%

1.1.2009 139.114 19.580 14,1% 29.700 21,3% 74.595 53,6% 15.239 11,0%

1.1.2010 142.599 20.071 14,1% 29.333 21,3% 77.216 54,1% 15.979 11,0%

Font: OTIB a partir de dades del Padró Municipal. INE.

5  ANNEX DE QUADRES I GRÀFICS

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE 15 A 29 ANYS

Quadre 2. Distribució percentual de la població en funció del sexe, 
l’edat i la nacionalitat a les Illes Balears i a Espanya (2000, 2007 i 
2010).

Total Homes Dones Espanya Estrangers UE-27 No UE

Illes Balears

2000
Total 878.627 49,8% 50,2% 91,6% 8,4% 58,8% 41,2%

Joves 202.412 51,3% 48,7% 92,4% 7,6% 36,5% 63,5%

2007
Total 1.072.844 50,4% 49,6% 79,2% 20,8% 50,9% 49,1%

Joves 217.998 51,0% 49,0% 74,0% 26,0% 40,5% 59,5%

2010
Total 1.112.712 50,1% 49,9% 78,2% 21,8% 53,9% 46,1%

Joves 202.545 50,4% 49,6% 74,0% 26,0% 44,3% 55,7%

Espanya

2000
Total 41.116.842 49,0% 51,0% 96,7% 3,3% 30,4% 69,6%

Joves 9.363.750 51,2% 48,8% 95,9% 4,1% 16,1% 83,9%

2007
Total 46.157.822 49,5% 50,5% 88,6% 11,4% 39,9% 60,1%

Joves 8.908.267 51,4% 48,6% 88,6% 17,5% 35,4% 64,6%

2010
Total 47.150.819 49,3% 50,7% 87,8% 12,2% 41,7% 58,3%

Joves 8.146.695 51,0% 49,0% 82,1% 17,9% 36,6% 63,4%

Font: OTIB a partir de les dades del’EPA (INE)

Gràfic 1. Població total i població jove
(de 15 a 29 anys) de les Illes Balears

(2000-2010).

Font: OTIB a partir de dades del Padró Municipal. INE.
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Gràfic 22. Evolució dels afiliats a la Seguretat Social de 25 a 29 anys per sexe a les Illes Balears 
(2005-2010).

Gràfic 23. Evolució dels afiliats a la Seguretat Social de 16 a 29 anys per sexes a les Illes Balears 
(2005-2010).

Gràfic 24. Pes de la població ocupada per sexe a les Illes Balears i nivell nacional (2010).

Gràfic 25. Taxes de variació de la contractació per grups d’edat a les Illes Balears (2003-2010).

Gràfic 26. Evolució de la població ocupada estrangera jove i total a les Illes Balears. Valors absoluts 
i variacions percentuals (2005-2010).

Gràfic 27. Evolució del pes dels contractes dels estrangers sobre els contractes totals a les Illes Ba-
lears per joves i total de població (2005-2010).

Gràfic 28. Distribució percentual de la població ocupada per nivell d’estudis i comunitats autòno-
mes (2010).

Gràfic 29. Contractes dels joves de les Illes Balears per tipus  i nivell d’estudis (2010).

Gràfic 30. Taxa de temporalitat del joves menors de 30 anys per comunitats autònomes i sexe (2010).

Gràfic 31. Evolució del pes dels ocupats joves i total a jornada parcial sobre el total d’ocupats a les 
Illes Balears i a Espanya (2005-2010).

Gràfic 32. Evolució comparativa de l’atur registrat (SOIB) i de la població aturada segons l’EPA 
dels menors de 30 anys a les Illes Balears (2005-2010).

Gràfic 33. Evolució comparativa de les taxes de variació interanual de l’atur registrat (SOIB) i de la 
població aturada segons l’EPA dels menors de 30 anys a les Illes Balears (2006-2010).

Gràfic 34. Variació percentual de la població aturada menor de 30 anys i total a les Illes Balears 
(2006-2010).

Gràfic 35. Evolució del pes de la població menor de 30 anys aturada sobre el total d’aturats (2006-
2010).

Gràfic 36. Taxa de variació de l’atur registrat dels menors de 30 anys per Illes (2006-2010).

Gràfic 37. Distribució de la població aturada total de les Illes Balears segons el sector econòmic (2010).

Gràfic 38. Evolució dels aturats de 16 a 19 anys per sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Gràfic 39. Evolució dels aturats de 20 a 24 anys per sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Gràfic 40. Evolució dels aturats de 25 a 29 anys per sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Gràfic 41. Evolució dels aturats de 16 a 29 anys per sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Gràfic 42. Evolució de les taxes de variació interanuals de la població aturada segons el nivell d’es-
tudis a les Illes Balears (2007-2010).

Gràfic 43. Evolució del guany mitjà anual dels treballadors menors de 25 anys per comunitats au-
tònomes (2005-2009).

Gràfic 44. Evolució del nombre d’accidents al col·lectiu jove i al conjunt de treballadors a les Illes 
Balears (2005-2010).

Gràfic 45. Accidents del total de treballadors de les Illes Balears per sectors econòmics (2010).

29

ELS I LES JOVES EN EL MERCAT DE TREBALL DE LES ILLES BALEARS

Quadre 1. Població per grups d’edat i illes (2005-2007-2009-2010).

Total
De 0 a 14 

anys
% sobre 

total
De 15 a 
29 anys

% sobre 
total

De 30 a 
64 anys

% sobre 
total

De 65 i 
més anys

% sobre 
total

Illes Balears

1.1.2005 983.131 147.736 15,0% 212.676 21,6% 488.023 49,6% 134.696 13,7%

1.1.2007 1.030.650 154.295 15,0% 212.123 20,6% 523.178 50,8% 141.054 13,7%

1.1.2009 1.095.424 165.072 15,1% 216.196 19,7% 563.980 51,5% 150.176 13,7%

1.1.2010 1.106.049 167.630 15,2% 210.175 19,0% 573.754 51,9% 154.490 14,0%

Mallorca

1.1.2005 777.821 117.294 15,1% 166.391 21,4% 384.016 49,4% 110.120 14,2%

1.1.2007 814.275 122.436 15,0% 166.095 20,4% 410.658 50,4% 115.086 14,1%

1.1.2009 862.395 130.703 15,2% 168.466 19,5% 441.163 51,2% 122.063 14,2%

1.1.2010 869.067 132.632 15,3% 163.594 18,8% 447.689 51,5% 125.152 14,4%

Menorca

1.1.2005 86.697 13.505 15,6% 18.618 21,5% 43.028 49,6% 11.546 13,3%

1.1.2007 90.235 14.108 15,6% 18.233 20,2% 45.825 50,8% 12.069 13,4%

1.1.2009 93.915 14.789 15,7% 18.030 19,2% 48.222 51,3% 12.874 13,7%

1.1.2010 94.383 14.927 15,8% 17.248 18,3% 48.849 51,8% 13.359 14,2%

Eivissa-Formentera

1.1.2005 118.613 16.937 14,3% 27.667 23,3% 60.979 51,4% 13.030 11,0%

1.1.2007 126.140 17.751 14,1% 27.795 22,0% 66.695 52,9% 13.899 11,0%

1.1.2009 139.114 19.580 14,1% 29.700 21,3% 74.595 53,6% 15.239 11,0%

1.1.2010 142.599 20.071 14,1% 29.333 21,3% 77.216 54,1% 15.979 11,0%

Font: OTIB a partir de dades del Padró Municipal. INE.

5  ANNEX DE QUADRES I GRÀFICS

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE 15 A 29 ANYS

Quadre 2. Distribució percentual de la població en funció del sexe, 
l’edat i la nacionalitat a les Illes Balears i a Espanya (2000, 2007 i 
2010).
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Total 41.116.842 49,0% 51,0% 96,7% 3,3% 30,4% 69,6%

Joves 9.363.750 51,2% 48,8% 95,9% 4,1% 16,1% 83,9%

2007
Total 46.157.822 49,5% 50,5% 88,6% 11,4% 39,9% 60,1%

Joves 8.908.267 51,4% 48,6% 88,6% 17,5% 35,4% 64,6%
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Total 47.150.819 49,3% 50,7% 87,8% 12,2% 41,7% 58,3%

Joves 8.146.695 51,0% 49,0% 82,1% 17,9% 36,6% 63,4%

Font: OTIB a partir de les dades del’EPA (INE)

Gràfic 1. Població total i població jove
(de 15 a 29 anys) de les Illes Balears

(2000-2010).

Font: OTIB a partir de dades del Padró Municipal. INE.
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Gràfic 2. Creixement interanual de la població jove de 
les Illes Balears, Espanya i UE-27 (2001-2010).

Font: OTIB a partir de dades del Padró Municipal (INE) i l’Eurostat

Gràfic 3. Pes de la població jove (15 a 29 anys) sobre el 
total de la població per comunitats autònomes (2010).

Font: Avançament Padró Municipal a 1 de gener de 2011. 
INE.

Quadre 3. Taxa d’emancipació de la població jove a les Illes Balears i a Espanya (4T 2008, 4T 2009 i 4T 2010).

TOTAL HOMES DONES

4T 2008 4T 2009 4T 2010 4T 2008 4T 2009 4T 2010 4T 2008 4T 2009 4T 2010

Illes Balears 57,9% 55,2% 52,7% 53,5% 48,9% 47,6% 62,5% 62,1% 57,9%

Espanya 46,3% 46,4% 45,6% 41,6% 41,3% 40,4% 51,4% 51,9% 51,1%

Font: OTIB a partir de l’OBJOVI

Quadre 4. Cost d’accés a l’habitatge de la població jove a les Illes Balears i a Espanya (4T 2008, 4T 2009 i 4T 
2010).

TOTAL HOMES DONES

4T 2008 4T 2009 4T 2010 4T 2008 4T 2009 4T 2010 4T 2008 4T 2009 4T 2010

Illes Balears 106,7% 65,6% 63,1% 100,9% 61,4% 57,6% 114,7% 73,3% 69,8%

Espanya 85,9% 56,1% 51,9% 80,4% 51,5% 48,1% 93,3% 62,3% 57,5%

Font: OTIB a partir de l’OBJOVI

-
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Gràfic 4. Projecció de la taxa de 
dependència per comunitat autònoma

i total nacional (2019).

Font: OTIB a partir de dades del Padró Municipal. INE.

Gràfic 5. Evolució de la taxa neta d’escolarització (%) al 16 anys (Curs 1991-92/curs 2009-10).

Font: OTIB a partir de dades del MECD. Estadístiques dels ensenyament no universitaris, sèries per comunitats autònomes.

Quadre 5. Taxa bruta de població que es gradua a cada ensenyament 
no universitari per sexe a nivell estatal i a les Illes Balears. (2007-08 i 
variació respecte 2001-02).

Total Homes Dones

Valor Var. pp Valor Var. pp Valor Var. pp

Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.)

Illes Balears 59,7 -6,8 54,2 -2,4 65,6 -4,6

Espanya 71,5 0,4 65,3 1,1 78,0 -0,8

Batxillerat / C.O.U.

Illes Balears 30,9 -4,2 26,4 -1,2 35,6 -7,4

Espanya 44,7 -0,4 37,4 -0,1 52,4 -0,8

Tècnic / Tècnic Auxiliar  (1)

Illes Balears 12,5 1,6 11,7 1,0 13,4 2,3

Espanya 16,8 3,4 15,4 2,3 18,3 3,4

Tècnic Superior / Tècnic Especialista (1)

Illes Balears 7,5 -0,2 6,0 -0,9 9,0 0,5

Espanya 16,4 -1,0 14,4 -1,8 18,5 -0,2

(1) Es considera l’alumnat graduat en Cicles Formatius de Grau Mitjà de F.P. i d’Arts 
Plàstiques i Disseny, F.P. I. y EE. Esportives de Grau Mitjà.

Font: OTIB a partir de les dades del Ministeri d’Educació. Les xifres de l’Educació a 
Espanya, Estadístiques i Indicador, Indicadors 2009.

EDUCACIÓ
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Gràfic 6. Taxa neta d’escolarització (%) als 16 anys per 
comunitats autònomes (Curs 2008-2009).

Font: OTIB a partir de dades del MECD. Estadístiques dels ensenya-
ment no universitaris, sèries per comunitats autònomes.

Gràfic 7.  Percentatge d’alumnes matriculats a la UIB 
per tipus d’estudis i sexe (Curs 2010-11).

Font: OTIB a partir de les dades del SEQUA (UIB).

Gràfic 8. Evolució dels titulats a la UIB per tipus 
d’estudis (Curs 2000-01/curs 2007-08).

Font: OTIB a partir de les dades del SEQUA (UIB).

Gràfic 9. Alumnes titulats a la UIB en cicle llarg per 
tipus d’estudis i sexe (Curs 2009-10).

Font: OTIB a partir de les dades del SEQUA (UIB).
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Gràfic 10. Abandonament escolar prematur: població de 18 a 24 anys que no ha completat el nivell d’educació 
secundària 2ª etapa i no segueix cap tipus d’educació-formació (1998-2003-2008-2010).

Font:OTIB a partir de les dades del Ministeri d’Educació. Estadístiques dels ensenyaments no universitaris, sèries per comunitats autónomes.

Gràfic 11. Abandonament escolar prematur: població de 18 a 24 anys que no ha completat el nivell d’educació 
secundària 2ª etapa i no segueix cap tipus d’educació-formació per comunitats autònomes i sexe (2010).

Font: OTIB a partir de les dades del Ministeri d’Educació. Les xifres de l’Educació a Espanya, Estadístiques i Indicador, Datos y cifras 2011-2012.

Gràfic 12. Percentatge de població entre 18 i 24 anys que no ha completat l’educació secundària 2ª etapa i no 
segueix cap tipus d’estudi-formació (2009).

Font: OTIB a partir de les dades del Ministeri d’Educació. Les xifres de l’Educació a Espanya, Estadístiques i Indicador, Indicadors 2010.
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Quadre 6. Evolució de la població activa per grups d’edat (2006-
2010).

2006 2007 2008 2009 2010

16-19 15.191 14.800 13.524 11.847 11.957

20-24 48.746 46.630 47.742 49.995 46.582

25-29 76.751 76.299 77.803 76.024 72.569

Total joves 140.688 137.729 139.069 137.866 131.108

Total població 530.231 546.102 567.553 584.151 590.700

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA, INE.

Quadre 7. Evolució de la població activa per sexe a les Illes Balears i a nivell nacional (2006-2010).

Illes Balears Nivell nacional

Menors de 30 anys Total Menors de 30 anys Total

2006

Homes 55,5% 57,3% 54,9% 58,1%

Dones 44,5% 42,7% 45,1% 41,9%

Total 140.689 530.231 5.628.140 21.584.775

2007

Homes 56,0% 57,4% 55,1% 57,7%

Dones 44,0% 42,6% 44,9% 42,3%

Total 137.730 546.102 5.573.725 22.189.886

2008

Homes 55,5% 56,7% 54,3% 57,0%

Dones 44,5% 43,3% 45,7% 43,0%

Total 139.069 567.552 5.516.414 22.848.230

2009

Homes 55,2% 55,9% 53,9% 56,2%

Dones 44,8% 44,1% 46,1% 43,8%

Total 137.866 584.151 5.215.586 23.037.475

2010

Homes 53,4% 54,9% 53,0% 55,5%

Dones 46,6% 45,1% 47,0% 44,5%

Total 131.107 590.699 4.899.049 23.088.875

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA, INE.

Gràfic 13. Taxa de variació de la població 
activa menor de 30 anys a les Illes Balears, 
a Espanya i a l’UE-27 (2006-2010).

Font:OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE) i de 
l’LFS (Eurostat)

-
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Quadre 8. Evolució de la població activa estrangera menor de 30 anys i total a les Illes Balears i a l’àmbit nacional 
(2006-2010).

Illes Balears Nivell nacional

Menors de 30 anys Total Menors de 30 anys Total

Valor
% del total 

d’actius
Valor

% del total 
d’actius

Valor
% del total 

d’actius
Valor

% del total 
d’actius

2006 33.653 23,9% 109.837 20,7% 939.389 16,7% 2.789.733 12,9%

2007 33.944 24,6% 129.621 23,7% 1.047.661 18,8% 3.171.420 14,3%

2008 42.202 30,3% 146.892 25,9% 1.135.213 20,6% 3.551.458 15,5%

2009 41.612 30,2% 151.033 25,9% 1.088.524 20,9% 3.679.359 16,0%

2010 39.954 30,5% 156.371 26,5% 989.578 20,2% 3.652.123 15,8%

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA, INE.

Quadre 9. Distribució percentual de la població activa menor de 30 anys, per nivell d’estudis i sexe a les Illes Balears 
i a Espanya (2005, 2008 i 2010).

Total Homes Dones

Illes Balears Espanya Illes Balears Espanya Illes Balears Espanya

Fins educació primària

2005 7,2% 8,0% 9,7% 10,2% 4,2% 5,3%

2008 12,3% 10,7% 16,8% 13,1% 6,6% 7,8%

2010 15,5% 11,3% 17,2% 13,8% 13,5% 8,5%

Ed.secundària (1a etapa)

2005 40,3% 34,5% 46,6% 39,6% 32,7% 28,1%

2008 41,0% 32,6% 44,6% 37,1% 36,5% 27,3%

2010 38,6% 32,6% 45,6% 37,9% 30,5% 26,5%

Ed.secundària (2a etapa)

2005 30,2% 26,4% 28,3% 25,1% 32,6% 27,9%

2008 31,8% 27,9% 25,5% 26,5% 39,7% 29,6%

2010 29,2% 27,0% 25,8% 25,5% 33,1% 28,6%

Educació superior i doctorat

2005 22,3% 31,1% 15,4% 25,1% 30,5% 38,6%

2008 14,9% 28,8% 13,0% 23,4% 17,3% 35,3%

2010 16,8% 29,2% 11,4% 22,8% 22,9% 36,4%

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA, INE.
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Quadre 10. Distribució percentual de la població activa per nivell d’estudis i comunitats autònomes (2010).

Fins a educació primària
Educació secundària

(1a etapa)
Educació secundària

(2a etapa)
Educació superior i doctorat

Menors 30 
anys

Total
Menors 30 

anys
Total

Menors 30 
anys

Total
Menors 30 

anys
Total

Andalusia 14,5% 32,8% 40,1% 29,3% 26,7% 17,7% 18,7% 20,3%

Aragó 12,9% 32,2% 30,2% 20,8% 30,5% 21,6% 26,4% 25,4%

Astúries 9,5% 32,7% 29,4% 23,1% 32,4% 18,9% 28,7% 25,3%

Illes Balears 17,0% 26,1% 39,0% 31,3% 30,1% 24,5% 13,9% 18,1%

Canàries 14,6% 30,8% 36,1% 27,0% 33,1% 22,5% 16,2% 19,7%

Cantàbria 7,8% 28,6% 35,1% 23,0% 30,1% 20,6% 27,1% 27,8%

Castella i Lleó 11,3% 35,5% 32,4% 22,7% 31,3% 18,1% 25,0% 23,8%

Castella-la Manxa 16,9% 36,3% 36,5% 27,8% 27,6% 17,6% 19,1% 18,3%

Catalunya 15,5% 34,4% 30,2% 20,9% 31,2% 20,4% 23,1% 24,3%

Com. Valenciana 13,6% 29,4% 33,4% 27,4% 30,5% 20,5% 22,5% 22,7%

Extremadura 3,9% 31,5% 47,9% 35,9% 26,8% 14,7% 21,4% 17,8%

Galícia 8,0% 31,5% 34,7% 29,5% 29,7% 16,5% 27,6% 22,5%

Madrid 8,2% 22,4% 30,0% 19,6% 32,9% 24,7% 28,9% 33,3%

Múrcia 17,8% 31,5% 37,1% 30,0% 26,9% 18,9% 18,2% 19,6%

Navarra 8,1% 24,1% 27,7% 24,1% 30,8% 21,1% 33,3% 30,6%

País Basc 5,1% 24,7% 25,9% 20,3% 31,0% 20,2% 38,0% 34,8%

La Rioja 5,8% 28,2% 41,3% 27,2% 28,1% 17,7% 24,8% 26,9%

Total nacional 12,5% 30,6% 34,3% 25,1% 30,0% 20,0% 23,2% 24,3%

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA, INE.

Quadre 11. Evolució de la població inactiva de les Illes Balears per sexe i tipus d’inactivitat (2005-2010).

Menors de 30 anys Total Estudiants Incapacitat permanent Tasques de la llar

2006

Homes 39,9% 36,4% 42,8% 61,8% 23,8%

Dones 60,1% 63,6% 57,2% 38,2% 76,2%

Total 53.105 296.842 72,8% 0,8% 23,6%

2007

Homes 39,9% 36,4% 44,9% 89,0% 19,8%

Dones 60,1% 63,6% 55,1% 11,0% 80,2%

Total 58.341 306.313 69,9% 1,1% 25,2%

2008

Homes 41,2% 37,5% 44,8% 62,0% 22,2%

Dones 58,8% 62,5% 55,2% 38,0% 77,8%

Total 58.875 308.869 70,6% 0,9% 23,9%

2009

Homes 41,6% 38,7% 46,6% 48,4% 23,7%

Dones 58,4% 61,3% 53,4% 51,6% 76,3%

Total 58.240 306.116 71,7% 1,3% 24,7%

2010

Homes 45,7% 40,0% 47,6% 85,9% 27,8%

Dones 54,3% 60,0% 52,4% 14,1% 72,2%

Total 59.946 304.197 78,4% 0,5% 16,6%

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA, INE.
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Quadre 12. Evolució de la taxa d’activitat per sexe a les Illes Balears, Espanya i UE-27 (2006-2010).

Illes Balears Espanya UE-27

Menors
de 30 anys

Total
(> de 16 anys)

Menors
de 30 anys

Total
(> de 16 anys)

Menors
de 30 anys

Total
(> de 16 anys)

2006

Homes 78,7% 73,8% 71,8% 69,1% 62,3% 65,4%

Dones 66,2% 54,5% 62,4% 48,0% 53,4% 49,6%

Total 72,6% 64,1% 67,2% 58,3% 57,9% 57,2%

2007

Homes 76,8% 73,7% 72,0% 69,3% 62,2% 65,5%

Dones 63,3% 54,4% 62,1% 48,9% 53,4% 49,9%

Total 70,2% 64,1% 67,2% 58,9% 57,9% 57,4%

2008

Homes 76,1% 73,6% 71,4% 69,5% 62,5% 65,6%

Dones 64,1% 56,0% 63,2% 50,5% 53,7% 50,3%

Total 70,3% 64,8% 67,4% 59,8% 58,2% 57,7%

2009

Homes 75,9% 73,4% 69,1% 68,6% 61,9% 65,2%

Dones 64,5% 57,9% 62,0% 51,6% 53,7% 50,5%

Total 70,3% 65,6% 65,6% 59,9% 57,8% 57,6%

2010

Homes 71,9% 72,7% 66,6% 60,1% 61,3% 70,2%

Dones 65,2% 59,4% 61,4% 52,3% 53,1% 56,9%

Total 68,6% 66,0% 64,0% 60,0% 57,3% 63,5%

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE) i de l’LFS (Eurostat).
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Quadre 13. Treballadors  d’alta en el règim general de la Seguretat Social per activitat econòmica i edat a les Illes 
Balears (Mitjana 2009-mitjana 2010).

Menors de 30 anys

Mitjana 2009 Mitjana 2010 Var. Abs. Var (%)

Total 68.975 62.346 -6.629 -9,6%

Agricultura, ramaderia, caça, selvicultura i pesca 172 164 -9 -4,9%

Indústries extractives 59 43 -16 -27,1%

Indústries manufactureres 3.242 2.685 -557 -17,2%

Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 60 64 4 5,8%

Subm. d’aigua, activ. sanejament, gestió residus i descontaminació 530 455 -75 -14,2%

Construcció 8.140 6.555 -1.585 -19,5%

Comerç; reparació de vehicles de motor i bicicletes 14.645 13.283 -1.362 -9,3%

Transport i emmagatzemament 2.689 2.204 -486 -18,1%

Hoteleria 13.786 13.608 -178 -1,3%

Informació i Comunicacions 1.449 1.179 -270 -18,6%

Activitats financeres i d’assegurances 1.063 795 -268 -25,2%

Activitats Immobiliàries 245 219 -26 -10,6%

Activitats Professionals Científiques i Tècniques 2.558 2.276 -282 -11,0%

Activitats Administratives i Serveis Auxiliars 5.155 4.794 -361 -7,0%

Administració Pública i defensa; Seguretat Social Obligatòria 1.935 1.760 -175 -9,0%

Educació 3.272 2.881 -391 -11,9%

Activitat sanitàries i serveis centrals 5.424 4.967 -457 -8,4%

Activitats Artístiques, recreatives i d’entreteniment 1.982 1.951 -31 -1,5%

Altres Serveis 2.507 2.326 -182 -7,3%

Act. de les llars com a ocupadores de personal domèstic 30 32 2 6,6%

Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials 2 3 0 8,7%

No consta 30 105 76 253,4%

De 30 a 44 anys

Mitjana 2009 Mitjana 2010 Var. Abs. Var (%)

Total 148.781 146.374 -2.407 -1,6%

Agricultura, ramaderia, caça, selvicultura i pesca 422 470 48 11,3%

Indústries extractives 216 197 -20 -9,2%

Indústries manufactureres 7.983 7.496 -487 -6,1%

Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 539 479 -60 -11,1%

Subm. d’aigua, activ. sanejament, gestió residus i descontaminació 1.939 1.995 56 2,9%

Construcció 17.433 15.719 -1.715 -9,8%

Comerç; reparació de vehicles de motor i bicicletes 25.233 24.917 -316 -1,3%

Transport i emmagatzemament 8.732 8.249 -484 -5,5%

Hoteleria 24.424 24.949 524 2,1%

Informació i Comunicacions 2.785 2.744 -42 -1,5%

Activitats financeres i d’assegurances 3.951 3.950 -2 -0,0%

Activitats Immobiliàries 727 762 36 4,9%

Activitats Professionals Científiques i Tècniques 5.695 5.788 93 1,6%

Activitats Administratives i Serveis Auxiliars 11.245 11.255 10 0,1%

Administració Pública i defensa; Seguretat Social Obligatòria 10.095 9.960 -135 -1,3%

Educació 8.006 7.843 -164 -2,0%

Activitat sanitàries i serveis centrals 12.868 12.850 -18 -0,1%

Activitats Artístiques, recreatives i d’entreteniment 2.911 3.006 96 3,3%

Altres Serveis 3.294 3.360 66 2,0%

Act. de les llars com a ocupadores de personal domèstic 189 199 10 5,0%

Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials 11 11 -1 -4,5%

No consta 83 180 97 117,9%
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Quadre 13. Treballadors  d’alta en el règim general de la Seguretat Social per activitat econòmica i edat a les Illes 
Balears (Mitjana 2009-mitjana 2010).
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De 30 a 44 anys

Mitjana 2009 Mitjana 2010 Var. Abs. Var (%)

Total 148.781 146.374 -2.407 -1,6%

Agricultura, ramaderia, caça, selvicultura i pesca 422 470 48 11,3%

Indústries extractives 216 197 -20 -9,2%

Indústries manufactureres 7.983 7.496 -487 -6,1%

Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 539 479 -60 -11,1%

Subm. d’aigua, activ. sanejament, gestió residus i descontaminació 1.939 1.995 56 2,9%

Construcció 17.433 15.719 -1.715 -9,8%

Comerç; reparació de vehicles de motor i bicicletes 25.233 24.917 -316 -1,3%

Transport i emmagatzemament 8.732 8.249 -484 -5,5%

Hoteleria 24.424 24.949 524 2,1%

Informació i Comunicacions 2.785 2.744 -42 -1,5%

Activitats financeres i d’assegurances 3.951 3.950 -2 -0,0%

Activitats Immobiliàries 727 762 36 4,9%

Activitats Professionals Científiques i Tècniques 5.695 5.788 93 1,6%

Activitats Administratives i Serveis Auxiliars 11.245 11.255 10 0,1%

Administració Pública i defensa; Seguretat Social Obligatòria 10.095 9.960 -135 -1,3%

Educació 8.006 7.843 -164 -2,0%

Activitat sanitàries i serveis centrals 12.868 12.850 -18 -0,1%
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No consta 83 180 97 117,9%
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45 anys i més

Mitjana 2010 Mitjana 2010 Var. Abs. Var (%)

Total 103.318 104.970 1.652 1,6%

Agricultura, ramaderia, caça, selvicultura i pesca 249 253 4 1,6%

Indústries extractives 156 147 -9 -5,5%

Indústries manufactureres 6.585 6.400 -185 -2,8%

Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 649 676 27 4,1%

Subm. d’aigua, activ. sanejament, gestió residus i descontaminació 1.549 1.609 61 3,9%

Construcció 9.755 9.121 -634 -6,5%

Comerç; reparació de vehicles de motor i bicicletes 13.607 13.785 178 1,3%

Transport i emmagatzemament 6.188 6.324 136 2,2%

Hoteleria 20.526 21.140 614 3,0%

Informació i Comunicacions 1.123 1.201 79 7,0%

Activitats financeres i d’assegurances 2.604 2.648 45 1,7%

Activitats Immobiliàries 617 632 15 2,4%

Activitats Professionals Científiques i Tècniques 2.558 2.685 127 5,0%

Activitats Administratives i Serveis Auxiliars 8.505 8.591 86 1,0%

Administració Pública i defensa; Seguretat Social Obligatòria 9.027 9.421 393 4,4%

Educació 4.304 4.404 100 2,3%

Activitat sanitàries i serveis centrals 10.797 11.234 438 4,1%

Activitats Artístiques, recreatives i d’entreteniment 1.687 1.736 49 2,9%

Altres Serveis 2.382 2.423 41 1,7%

Act. de les llars com a ocupadores de personal domèstic 387 416 29 7,4%

Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials 16 16 0 0,0%

No consta 52 111 59 113,3%

Font: OTIB a partir de dades de TGSS
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Quadre 14. Vint ocupacions amb major volum de contractació entre els homes a les Illes Balears (2010).

2010 % Var. respecte 2009 Rànquing el 2009

Menors de 30 anys

Cambrers, bàrmans i similars 10.518 16,7% 3,6% 1

Peons de la construcció d’edificis 4.051 6,4% -18,5% 2

Cuiners i altres preparadors de menjars 3.610 5,7% 2,9% 8

Personal de neteja d’oficines, hotels (cambrers de planta) i 
establiments similars

3.540 5,6% 0,7% 7

Paletes i paredadors 3.441 5,5% -20,8% 6

Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i 
mercats ambulants

3.004 4,8% 9,8% 10

Peons del transport i descarregadors 2.790 4,4% -3,9% 9

Peons de les indústries manufactureres 1.446 2,3% -3,8% 12

Animadors comunitaris 1.333 2,1% -14,9% 11

Taxistes i conductors d’automòbils i furgonetes 1.088 1,7% 6,3% 14

Vigilants, guardians i similars 1.053 1,7% 0,0% 13

Peons agrícoles 1.006 1,6% 6,8% 15

Mossos d’equipatge i similars 993 1,6% 47,3% 20

Vigilants de piscines i platges, socorristes 830 1,3% -5,0% 17

Auxiliars administratius amb tasques d’atenció al públic no 
classificats en altres apartats

735 1,2% -17,3% 16

Esportistes i professionals similars 658 1,0% 20,5% 25

Infermers 648 1,0% 7,8% 22

Empleats de serveis de correus llevat dels empleats de finestreta 641 1,0% 8,8% 23

Conductors de camions 639 1,0% -11,6% 18

Altres treballadors de serveis personals 626 1,0% 10,8% 24

Total 20 ocupacions 42.650 67,6%

Total contractació homes menors de 30 anys 63.056

Entre 30 i 44 anys

Paletes i paredadors 8.874 12,6% -11,2% 1

Cambrers, bàrmans i similars 8.137 11,6% 8,1% 2

Peons de la construcció d’edificis 5.099 7,3% -6,9% 3

Cuiners i altres preparadors de menjars 4.891 7,0% 12,8% 4

Personal de neteja d’oficines, hotels (cambrers de planta) i 
establiments similars

3.512 5,0% 3,1% 5

Peons del transport i descarregadors 1.896 2,7% -1,8% 6

Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i 
mercats ambulants

1.814 2,6% 7,4% 7

Conductors de camions 1.425 2,0% 9,0% 10

Taxistes i conductors d’automòbils i furgonetes 1.402 2,0% -10,1% 8

Vigilants, guardians i similars 1.370 1,9% 5,8% 9

Peons agrícoles 1.188 1,7% 23,0% 12

Peons de les indústries manufactureres 1.023 1,5% -1,3% 11

Pintors, envernissadors, empaperadors i similars 895 1,3% 13,2% 15

Caps de cuina, cambrers i similars 880 1,3% 0,5% 14

Representants de comerç i tècnics de vendes 761 1,1% 22,2% 19

Empleats de serveis de correus llevat dels empleats de finestreta 682 1,0% 11,8% 21

Recepcionistes d’establiments que no siguin oficines 654 0,9% 6,2% 20

Tècnics en electricitat 640 0,9% 6,0% 22

Altres professionals de l’ensenyament 595 0,8% 108,0% 45

Lampistes i instal·ladors de canonades 575 0,8% 9,3% 25

Total 20 ocupacions 46.313 65,9%

Total contractació homes menors de 30 anys 70.267
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Gràfic 14. Evolució comparativa de les taxes de 
creixement interanual de la població d’alta a la 
Seguretat Social menor de 30 anys i de la població 
ocupada segons l’EPA a les Illes Balears (2006-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE) i la Tresoreria General 
de la Seguretat Social.

Gràfic 15. Evolució del pes de la població menor de 
30 anys d’alta a la Seguretat Social sobre el total de 
treballadors a les Illes Balears (2000-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.
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Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i 
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Taxistes i conductors d’automòbils i furgonetes 1.088 1,7% 6,3% 14
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Entre 30 i 44 anys
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Recepcionistes d’establiments que no siguin oficines 654 0,9% 6,2% 20

Tècnics en electricitat 640 0,9% 6,0% 22

Altres professionals de l’ensenyament 595 0,8% 108,0% 45
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Quadre 14. Vint ocupacions amb major volum de contractació entre els homes a les Illes Balears (2010).
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Menors de 30 anys
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Gràfic 14. Evolució comparativa de les taxes de 
creixement interanual de la població d’alta a la 
Seguretat Social menor de 30 anys i de la població 
ocupada segons l’EPA a les Illes Balears (2006-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE) i la Tresoreria General 
de la Seguretat Social.

Gràfic 15. Evolució del pes de la població menor de 
30 anys d’alta a la Seguretat Social sobre el total de 
treballadors a les Illes Balears (2000-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.
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Quadre 15. Vint ocupacions amb major volum de contractació entre les dones a les Illes Balears (2010).

2010 % Var. Rànking el 2009

Menors de 30 anys

Cambrers, bàrmans i similars 12.590 19,3% -0,7% 1

Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i 
mercats ambulants

9.933 15,3% 1,4% 2

Personal de neteja d’oficines, hotels (cambrers de planta) i 
establiments similars

8.203 12,6% 1,6% 3

Animadors comunitaris 2.694 4,1% -12,0% 4

Auxiliars administratius amb tasques d’atenció al públic no 
classificats en altres apartats

2.348 3,6% -14,4% 5

Infermers 2.047 3,1% 10,7% 8

Auxiliars d’infermeria hospitalària 1.946 3,0% 3,8% 6

Cuiners i altres preparadors de menjars 1.863 2,9% -0,3% 7

Perruquers, especialistes en tractaments de bellesa i 
treballadors similars

1.104 1,7% -2,0% 12

Recepcionistes d’establiments que no siguin oficines 1.088 1,7% -9,5% 11

Taquígrafs i mecanògrafs 1.082 1,7% -33,7% 9

Guies i hostesses de terra 1.034 1,6% 2,7% 13

Auxiliars administratius sense tasques d’atenció al públic no 
classificats en altres apartats

972 1,5% -21,2% 10

Telefonistes 881 1,4% 53,5% 18

Mainaders 863 1,3% -10,8% 14

Altres treballadors de serveis personals 834 1,3% 15,7% 17

Secretaris administratius i similars 821 1,3% -7,0% 15

Caixers i taquillers, llevat dels de banca i correus 676 1,0% -11,8% 16

Esportistes i professionals similars 598 0,9% 7,4% 19

Peons de les indústries manufactureres 562 0,9% 19,3% 23

Total 20 ocupacions 52.139 80,1%

Total contractació dones menors de 30 anys 65.129

Entre 30 i 44 anys

Personal de neteja d’oficines, hotels (cambrers de planta) i 
establiments similars

14.501 25,8% 0,9% 1

Cambrers, bàrmans i similars 7.840 14,0% 3,1% 2

Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i 
mercats ambulants

5.718 10,2% 1,5% 3

Cuiners i altres preparadors de menjars 2.580 4,6% 4,0% 4

Auxiliars administratius amb tasques d’atenció al públic no 
classificats en altres apartats

2.174 3,9% 2,1% 5

Auxiliars d’infermeria hospitalària 1.640 2,9% -1,7% 6

Taquígrafs i mecanògrafs 1.127 2,0% -25,4% 7

Recepcionistes d’establiments que no siguin oficines 947 1,7% -0,6% 8

Auxiliars administratius sense tasques d’atenció al públic no 
classificats en altres apartats

811 1,4% 7,1% 10

Infermers 767 1,4% -0,4% 11

Secretaris administratius i similars 762 1,4% -11,2% 9

Animadors comunitaris 751 1,3% -1,3% 12

Empleats de serveis de correus llevat dels empleats de finestreta 703 1,3% 7,2% 14

Mainaders 620 1,1% -8,7% 13

Perruquers, especialistes en tractaments de bellesa i 
treballadors similars

599 1,1% 21,3% 18

Altres empleats que es dediquen a tenir cura de persones i 
similars

503 0,9% -9,9% 16

Representants de comerç i tècnics de vendes 478 0,9% 12,2% 19

Telefonistes 472 0,8% 29,3% 22

Professors d’ensenyament secundari 469 0,8% -19,7% 17

Altres professionals de l’ensenyament 461 0,8% 54,7% 27

Total 20 ocupacions 43.923 78,2%

Total contractació dones menors de 30 anys 56.161
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Quadre 15. Vint ocupacions amb major volum de contractació entre les dones a les Illes Balears (2010).
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Telefonistes 881 1,4% 53,5% 18

Mainaders 863 1,3% -10,8% 14

Altres treballadors de serveis personals 834 1,3% 15,7% 17

Secretaris administratius i similars 821 1,3% -7,0% 15

Caixers i taquillers, llevat dels de banca i correus 676 1,0% -11,8% 16

Esportistes i professionals similars 598 0,9% 7,4% 19

Peons de les indústries manufactureres 562 0,9% 19,3% 23

Total 20 ocupacions 52.139 80,1%

Total contractació dones menors de 30 anys 65.129

Entre 30 i 44 anys

Personal de neteja d’oficines, hotels (cambrers de planta) i 
establiments similars

14.501 25,8% 0,9% 1

Cambrers, bàrmans i similars 7.840 14,0% 3,1% 2

Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i 
mercats ambulants

5.718 10,2% 1,5% 3

Cuiners i altres preparadors de menjars 2.580 4,6% 4,0% 4

Auxiliars administratius amb tasques d’atenció al públic no 
classificats en altres apartats

2.174 3,9% 2,1% 5

Auxiliars d’infermeria hospitalària 1.640 2,9% -1,7% 6

Taquígrafs i mecanògrafs 1.127 2,0% -25,4% 7

Recepcionistes d’establiments que no siguin oficines 947 1,7% -0,6% 8

Auxiliars administratius sense tasques d’atenció al públic no 
classificats en altres apartats

811 1,4% 7,1% 10

Infermers 767 1,4% -0,4% 11

Secretaris administratius i similars 762 1,4% -11,2% 9

Animadors comunitaris 751 1,3% -1,3% 12

Empleats de serveis de correus llevat dels empleats de finestreta 703 1,3% 7,2% 14

Mainaders 620 1,1% -8,7% 13

Perruquers, especialistes en tractaments de bellesa i 
treballadors similars

599 1,1% 21,3% 18

Altres empleats que es dediquen a tenir cura de persones i 
similars

503 0,9% -9,9% 16

Representants de comerç i tècnics de vendes 478 0,9% 12,2% 19

Telefonistes 472 0,8% 29,3% 22

Professors d’ensenyament secundari 469 0,8% -19,7% 17

Altres professionals de l’ensenyament 461 0,8% 54,7% 27

Total 20 ocupacions 43.923 78,2%

Total contractació dones menors de 30 anys 56.161
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Gràfic 16. Evolució de la població ocupada menor
de 30 anys de les Illes Balears, Espanya i  UE-27
(2006-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de L’EPA (INE) i l’LFS (Eurostat).

Gràfic 17. Evolució del pes dels contractes dels joves 
sobre els contractes totals a les Illes Balears
(2002-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

 45 anys i més

Personal de neteja d’oficines, hotels (cambrers de planta) i 
establiments similars

9.291 38,0% 0,5% 1

Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i 
mercats ambulants

1.927 7,9% 8,4% 2

Cuiners i altres preparadors de menjars 1.677 6,9% 1,0% 3

Cambrers, bàrmans i similars 1.482 6,1% -4,3% 4

Auxiliars d’infermeria hospitalària 889 3,6% 9,9% 5

Assistents domiciliaris 662 2,7% 31,6% 8

Auxiliars administratius amb tasques d’atenció al públic no 
classificats en altres apartats

495 2,0% -16,1% 7

Altres empleats que es dediquen a tenir cura de persones i 
similars

396 1,6% 20,0% 13

Agents de viatges 389 1,6% -34,3% 6

Mainaders 380 1,6% -7,5% 10

Animadors comunitaris 363 1,5% -1,6% 12

Taquígrafs i mecanògrafs 355 1,5% -24,3% 9

Guies i hostesses de terra 344 1,4% -4,2% 11

Empleats de serveis de correus llevat dels empleats de finestreta 331 1,4% 34,0% 17

Recepcionistes d’establiments que no siguin oficines 329 1,3% 15,9% 15

Bugaders, planxadors i similars 278 1,1% 15,4% 16

Altres professionals de l’ensenyament 223 0,9% 78,4% 22

Secretaris administratius i similars 213 0,9% -4,1% 18

Auxiliars administratius sense tasques d’atenció al públic no 
classificats en altres apartats

189 0,8% -4,1% 19

Infermers 189 0,8% -32,0% 14

Total 20 ocupacions 20.402 83,5%

Total contractació dones menors de 30 anys 24.445

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

-

 45 anys i més

2010 % Var. respecte 2009 Rànquing el 2009

Personal de neteja d’oficines, hotels (cambrers de planta) i 
establiments similars

9.291 38,0% 0,5% 1

Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i 
mercats ambulants

1.927 7,9% 8,4% 2

Cuiners i altres preparadors de menjars 1.677 6,9% 1,0% 3

Cambrers, bàrmans i similars 1.482 6,1% -4,3% 4

Auxiliars d’infermeria hospitalària 889 3,6% 9,9% 5

Assistents domiciliaris 662 2,7% 31,6% 8

Auxiliars administratius amb tasques d’atenció al públic no 
classificats en altres apartats

495 2,0% -16,1% 7

Altres empleats que es dediquen a tenir cura de persones i 
similars

396 1,6% 20,0% 13

Agents de viatges 389 1,6% -34,3% 6

Mainaders 380 1,6% -7,5% 10

Animadors comunitaris 363 1,5% -1,6% 12

Taquígrafs i mecanògrafs 355 1,5% -24,3% 9

Guies i hostesses de terra 344 1,4% -4,2% 11

Empleats de serveis de correus llevat dels empleats de finestreta 331 1,4% 34,0% 17

Recepcionistes d’establiments que no siguin oficines 329 1,3% 15,9% 15

Bugaders, planxadors i similars 278 1,1% 15,4% 16

Altres professionals de l’ensenyament 223 0,9% 78,4% 22

Secretaris administratius i similars 213 0,9% -4,1% 18

Auxiliars administratius sense tasques d’atenció al públic no 
classificats en altres apartats

189 0,8% -4,1% 19

Infermers 189 0,8% -32,0% 14

Total 20 ocupacions 20.402 83,5%

Total contractació dones menors de 30 anys 24.445

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.



ANY 2010

44

Gràfic 18. Contractació dels joves i total de la població 
per sector econòmic a les Illes Balears (2009-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

Gràfic 19. Afiliats a la Seguretat Social per règim de 
cotització i grups d’edat (2010).

Font: OTIB a partir de les dades de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

Gràfic 20. Evolució dels afiliats a la Seguretat Social de 
16 a 19 anys per sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

Gràfic 21. Evolució dels afiliats a la Seguretat Social de 
20 a 24 anys per sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

Gràfic 22. Evolució dels afiliats a la Seguretat Social de 
25 a 29 anys per sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

Gràfic 23. Evolució dels afiliats a la Seguretat Social de 
16 a 29 anys per sexes a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.
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Quadre 16. Pes dels contractes segons CNO per grups d’edat a les Illes Balears (2005-2008-2009-2010).

2005 % 2008 % 2009 % 2010 % Var.

Menors de 30 anys

Artesans i treballadors qualificats de les indústries 
manufactureres, la construcció i la mineria, llevat 
dels operadors d’instal·lacions i maquinària

21.509 10,8% 16.313 9,6% 10.103 7,7% 8.650 6,7% -14,4%

Empleats administratius 27.243 13,6% 21.218 12,4% 14.672 11,2% 13.473 10,5% -8,2%

Forces armades 3 0,0% 142 0,1% 204 0,2% 71 0,1% -65,2%

Operadors d’instal·lacions i maquinària, i 
muntadors

8.147 4,1% 5.650 3,3% 3.787 2,9% 3.665 2,9% -3,2%

Personal directiu de les empreses i de les 
administracions públiques

350 0,2% 379 0,2% 232 0,2% 188 0,1% -19,0%

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 8.388 4,2% 8.509 5,0% 7.353 5,6% 7.983 6,2% 8,6%

Tècnics i professionals de suport 12.523 6,3% 15.099 8,9% 13.576 10,4% 12.815 10,0% -5,6%

Treballadors de serveis de restauració, personals, 
protecció i venedors de comerços

67.709 33,9% 64.351 37,7% 51.844 39,6% 52.909 41,3% 2,1%

Treballadors no qualificats 52.800 26,4% 37.940 22,3% 28.296 21,6% 27.757 21,7% -1,9%

Treballadors qualificats en activitats agràries i 
pesqueres

1.185 0,6% 874 0,5% 704 0,5% 674 0,5% -4,3%

Total contractació homes menors de 30 anys 199.857 100,0% 170.475 100,0% 130.771 100,0% 128.185 100,0% -2,0%

% sobre Total 49,8% 44,7% 42,6% 41,8%

Entre 30 i 44 anys

Artesans i treballadors qualificats de les indústries 
manufactureres, la construcció i la mineria, llevat 
dels operadors d’instal·lacions i maquinària

24.169 16,7% 23.184 15,5% 17.042 13,7% 16.125 12,8% 5,9%

Empleats administratius 14.916 10,3% 14.835 9,9% 11.594 9,3% 11.748 9,3% 1,3%

Forces armades 6 0,0% 105 0,1% 151 0,1% 64 0,1% -57,6%

Operadors d’instal·lacions i maquinària, i 
muntadors

8.508 5,9% 7.542 5,0% 5.919 4,7% 5.875 4,6% -0,7%

Personal directiu de les empreses i de les 
administracions públiques

716 0,5% 927 0,6% 659 0,5% 715 0,6% 8,5%

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 5.752 4,0% 8.528 5,7% 7.437 6,0% 7.380 5,8% -0,8%

Tècnics i professionals de suport 7.767 5,4% 9.915 6,6% 9.072 7,3% 9.371 7,4% 3,3%

Treballadors de serveis de restauració, personals, 
protecció i venedors de comerços

37.360 25,7% 42.712 28,5% 38.206 30,7% 40.445 32,0% 5,9%

Treballadors no qualificats 44.861 30,9% 41.137 27,4% 33.605 27,0% 33.815 26,7% 0,6%

Treballadors qualificats en activitats agràries i 
pesqueres

1.089 0,8% 1.004 0,7% 936 0,8% 890 0,7% -4,9%

Total contractació homes entre 30 i 45 anys 145.144 100,0% 149.889 100,0% 124.621 100,0% 126.428 100,0% 1,4%

% sobre Total 36,2% 39,3% 40,6% 41,2%

Majors de 45 anys

Artesans i treballadors qualificats de les indústries 
manufactureres, la construcció i la mineria, llevat 
dels operadors d’instal·lacions i maquinària

11.601 20,6% 10.708 17,5% 8.145 15,8% 8.243 15,8% 1,2%

Empleats administratius 3.953 7,0% 4.479 7,3% 3.648 7,1% 3.628 6,9% -0,6%

Forces armades 1 0,0% 53 0,1% 40 0,1% 28 0,1% -30,0%

Operadors d’instal·lacions i maquinària, i 
muntadors

3.768 6,7% 3.605 5,9% 2.561 5,0% 2.572 4,9% 0,4%

Personal directiu de les empreses i de les 
administracions públiques

246 0,4% 348 0,6% 306 0,6% 343 0,7% 12,1%

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 1.744 3,1% 2.527 4,1% 2.435 4,7% 2.542 4,9% 4,4%

Tècnics i professionals de suport 2.792 4,9% 3.628 5,9% 3.460 6,7% 3.623 6,9% 4,7%

Treballadors de serveis de restauració, personals, 
protecció i venedors de comerços

13.038 23,1% 15.567 25,5% 14.063 27,3% 14.449 27,6% 2,7%

Treballadors no qualificats 18.810 33,3% 19.699 32,2% 16.448 31,9% 16.401 31,4% -0,3%

Treballadors qualificats en activitats agràries i 
pesqueres

484 0,9% 495 0,8% 467 0,9% 478 0,9% 2,4%

Total contractació homes majors de 45 anys 56.437 100,0% 61.109 100,0% 51.573 100,0% 52.307 100,0% 1,4%

% sobre Total 14,1% 16,0% 16,8% 17,0%

Total 401.438 381.473 306.965 306.920

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.
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Gràfic 18. Contractació dels joves i total de la població 
per sector econòmic a les Illes Balears (2009-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

Gràfic 19. Afiliats a la Seguretat Social per règim de 
cotització i grups d’edat (2010).

Font: OTIB a partir de les dades de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

Gràfic 20. Evolució dels afiliats a la Seguretat Social de 
16 a 19 anys per sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

Gràfic 21. Evolució dels afiliats a la Seguretat Social de 
20 a 24 anys per sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

Gràfic 22. Evolució dels afiliats a la Seguretat Social de 
25 a 29 anys per sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

Gràfic 23. Evolució dels afiliats a la Seguretat Social de 
16 a 29 anys per sexes a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.
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Quadre 16. Pes dels contractes segons CNO per grups d’edat a les Illes Balears (2005-2008-2009-2010).

2005 % 2008 % 2009 % 2010 % Var.

Menors de 30 anys

Artesans i treballadors qualificats de les indústries 
manufactureres, la construcció i la mineria, llevat 
dels operadors d’instal·lacions i maquinària

21.509 10,8% 16.313 9,6% 10.103 7,7% 8.650 6,7% -14,4%

Empleats administratius 27.243 13,6% 21.218 12,4% 14.672 11,2% 13.473 10,5% -8,2%

Forces armades 3 0,0% 142 0,1% 204 0,2% 71 0,1% -65,2%

Operadors d’instal·lacions i maquinària, i 
muntadors

8.147 4,1% 5.650 3,3% 3.787 2,9% 3.665 2,9% -3,2%

Personal directiu de les empreses i de les 
administracions públiques

350 0,2% 379 0,2% 232 0,2% 188 0,1% -19,0%

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 8.388 4,2% 8.509 5,0% 7.353 5,6% 7.983 6,2% 8,6%

Tècnics i professionals de suport 12.523 6,3% 15.099 8,9% 13.576 10,4% 12.815 10,0% -5,6%

Treballadors de serveis de restauració, personals, 
protecció i venedors de comerços

67.709 33,9% 64.351 37,7% 51.844 39,6% 52.909 41,3% 2,1%

Treballadors no qualificats 52.800 26,4% 37.940 22,3% 28.296 21,6% 27.757 21,7% -1,9%

Treballadors qualificats en activitats agràries i 
pesqueres

1.185 0,6% 874 0,5% 704 0,5% 674 0,5% -4,3%

Total contractació homes menors de 30 anys 199.857 100,0% 170.475 100,0% 130.771 100,0% 128.185 100,0% -2,0%

% sobre Total 49,8% 44,7% 42,6% 41,8%

Entre 30 i 44 anys

Artesans i treballadors qualificats de les indústries 
manufactureres, la construcció i la mineria, llevat 
dels operadors d’instal·lacions i maquinària

24.169 16,7% 23.184 15,5% 17.042 13,7% 16.125 12,8% 5,9%

Empleats administratius 14.916 10,3% 14.835 9,9% 11.594 9,3% 11.748 9,3% 1,3%

Forces armades 6 0,0% 105 0,1% 151 0,1% 64 0,1% -57,6%

Operadors d’instal·lacions i maquinària, i 
muntadors

8.508 5,9% 7.542 5,0% 5.919 4,7% 5.875 4,6% -0,7%

Personal directiu de les empreses i de les 
administracions públiques

716 0,5% 927 0,6% 659 0,5% 715 0,6% 8,5%

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 5.752 4,0% 8.528 5,7% 7.437 6,0% 7.380 5,8% -0,8%

Tècnics i professionals de suport 7.767 5,4% 9.915 6,6% 9.072 7,3% 9.371 7,4% 3,3%

Treballadors de serveis de restauració, personals, 
protecció i venedors de comerços

37.360 25,7% 42.712 28,5% 38.206 30,7% 40.445 32,0% 5,9%

Treballadors no qualificats 44.861 30,9% 41.137 27,4% 33.605 27,0% 33.815 26,7% 0,6%

Treballadors qualificats en activitats agràries i 
pesqueres

1.089 0,8% 1.004 0,7% 936 0,8% 890 0,7% -4,9%

Total contractació homes entre 30 i 45 anys 145.144 100,0% 149.889 100,0% 124.621 100,0% 126.428 100,0% 1,4%

% sobre Total 36,2% 39,3% 40,6% 41,2%

Majors de 45 anys

Artesans i treballadors qualificats de les indústries 
manufactureres, la construcció i la mineria, llevat 
dels operadors d’instal·lacions i maquinària

11.601 20,6% 10.708 17,5% 8.145 15,8% 8.243 15,8% 1,2%

Empleats administratius 3.953 7,0% 4.479 7,3% 3.648 7,1% 3.628 6,9% -0,6%

Forces armades 1 0,0% 53 0,1% 40 0,1% 28 0,1% -30,0%

Operadors d’instal·lacions i maquinària, i 
muntadors

3.768 6,7% 3.605 5,9% 2.561 5,0% 2.572 4,9% 0,4%

Personal directiu de les empreses i de les 
administracions públiques

246 0,4% 348 0,6% 306 0,6% 343 0,7% 12,1%

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 1.744 3,1% 2.527 4,1% 2.435 4,7% 2.542 4,9% 4,4%

Tècnics i professionals de suport 2.792 4,9% 3.628 5,9% 3.460 6,7% 3.623 6,9% 4,7%

Treballadors de serveis de restauració, personals, 
protecció i venedors de comerços

13.038 23,1% 15.567 25,5% 14.063 27,3% 14.449 27,6% 2,7%

Treballadors no qualificats 18.810 33,3% 19.699 32,2% 16.448 31,9% 16.401 31,4% -0,3%

Treballadors qualificats en activitats agràries i 
pesqueres

484 0,9% 495 0,8% 467 0,9% 478 0,9% 2,4%

Total contractació homes majors de 45 anys 56.437 100,0% 61.109 100,0% 51.573 100,0% 52.307 100,0% 1,4%

% sobre Total 14,1% 16,0% 16,8% 17,0%

Total 401.438 381.473 306.965 306.920

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.
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Gràfic 24. Pes de la població ocupada per sexe a les 
Illes Balears i nivell nacional (2010).

Font: OTIB a partir de les dades de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

Gràfic 25. Taxes de variació de la contractació per 
grups d’edat a les Illes Balears (2003-2010).

Font: OTIB a partir de dades del SOIB.

Quadre 17. Variació interanual de les taxes de contractació per grups d’edat a les Illes Balears (2006-2010).

2006 2007 2008 2009 2010

16-19 7,9% -1,0% -24,9% -37,5% -8,0%

20-24 4,0% -3,0% -17,1% -22,2% -0,2%

25-29 6,2% -1,6% -14,7% -19,0% -1,8%

Menors de 30 anys 5,6% -2,1% -17,5% -23,3% -2,0%

30-44 12,0% 2,5% -10,0% -16,9% 1,4%

De 45 i més anys 12,5% 5,4% -8,7% -15,6% 1,4%

Total 8,9% 0,7% -13,3% -19,5% -0,0%

Font: OTIB a partir de dades del SOIB.

Gràfic 26. Evolució de la població ocupada estrangera 
jove i total a les Illes Balears. Valors absoluts i 
variacions percentuals (2005-2010).

Font: OTIB a aprtir de les dades de l’EPA, INE.

Gràfic 27. Evolució del pes dels contractes dels 
estrangers sobre els contractes totals a les Illes Balears 
per joves i total de població (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades dels SOIB
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Gràfic 24. Pes de la població ocupada per sexe a les 
Illes Balears i nivell nacional (2010).

Font: OTIB a partir de les dades de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

Gràfic 25. Taxes de variació de la contractació per 
grups d’edat a les Illes Balears (2003-2010).

Font: OTIB a partir de dades del SOIB.

Quadre 17. Variació interanual de les taxes de contractació per grups d’edat a les Illes Balears (2006-2010).

2006 2007 2008 2009 2010

16-19 7,9% -1,0% -24,9% -37,5% -8,0%

20-24 4,0% -3,0% -17,1% -22,2% -0,2%

25-29 6,2% -1,6% -14,7% -19,0% -1,8%

Menors de 30 anys 5,6% -2,1% -17,5% -23,3% -2,0%

30-44 12,0% 2,5% -10,0% -16,9% 1,4%

De 45 i més anys 12,5% 5,4% -8,7% -15,6% 1,4%

Total 8,9% 0,7% -13,3% -19,5% -0,0%

Font: OTIB a partir de dades del SOIB.

Gràfic 26. Evolució de la població ocupada estrangera 
jove i total a les Illes Balears. Valors absoluts i 
variacions percentuals (2005-2010).

Font: OTIB a aprtir de les dades de l’EPA, INE.

Gràfic 27. Evolució del pes dels contractes dels 
estrangers sobre els contractes totals a les Illes Balears 
per joves i total de població (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades dels SOIB
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Quadre 18. Pes de la contractació per nacionalitat a les Illes Balears per grups d’edat (2008-2009-2010).

2008 2009 2010

Espanyols Estrangers Espanyols Estrangers Espanyols Estrangers

De 16 a 19 anys 84,5% 15,5% 84,4% 15,6% 83,3% 16,7%

De 20 a 24 anys 74,5% 25,5% 74,2% 25,8% 76,1% 23,9%

De 25 a 29 anys 63,4% 36,6% 65,3% 34,7% 67,9% 32,1%

Menors de 30 anys 71,3% 28,7% 71,5% 28,5% 73,2% 26,8%

De 30 a 45 anys 59,2% 40,8% 61,2% 38,8% 63,6% 36,4%

Majors de 45 anys 69,1% 30,9% 70,6% 29,4% 73,0% 27,0%

Total 66,2% 33,8% 67,2% 32,8% 69,2% 30,8%

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

Quadre 19. Distribució percentual de la població ocupada menor de 30 anys per nivell d’estudis i sexe a les Illes 
Balears i a Espanya (2007-2010).

Fins a educació primària

Total Homes Dones

Illes Balears Espanya Illes Balears Espanya Illes Balears Espanya

2007 12,8% 8,6% 16,3% 10,8% 8,2% 5,8%

2008 10,8% 8,8% 15,1% 11,0% 5,9% 6,2%

2009 11,3% 8,3% 14,1% 10,4% 8,1% 6,0%

2010 12,7% 8,2% 14,1% 10,3% 11,2% 5,9%

Educació secundària (1a etapa)

Total Homes Dones

Illes Balears Espanya Illes Balears Espanya Illes Balears Espanya

2007 41,0% 32,6% 45,0% 37,8% 35,6% 25,8%

2008 39,3% 30,9% 43,8% 35,9% 33,9% 25,0%

2009 36,5% 30,0% 42,0% 35,7% 30,4% 23,7%

2010 37,2% 29,3% 45,4% 35,0% 28,8% 23,2%

Educació secundària (2a etapa)

Total Homes Dones

Illes Balears Espanya Illes Balears Espanya Illes Balears Espanya

2007 27,0% 27,7% 22,8% 26,2% 32,4% 29,8%

2008 33,7% 29,0% 27,3% 27,7% 41,3% 30,4%

2009 31,3% 28,8% 26,9% 27,1% 36,0% 30,7%

2010 29,3% 28,4% 25,2% 27,7% 33,4% 29,2%

Educació superior i doctorat

Total Homes Dones

Illes Balears Espanya Illes Balears Espanya Illes Balears Espanya

2007 19,3% 31,0% 15,8% 25,2% 23,8% 38,6%

2008 16,2% 31,3% 13,8% 25,5% 19,0% 38,4%

2009 21,0% 32,9% 16,9% 26,8% 25,5% 39,7%

2010 20,8% 34,0% 15,3% 27,0% 26,5% 41,6%

Font:OTIB a partir de les dades de l’EPA, INE.
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Gràfic 28. Distribució percentual de la població ocupada per nivell d’estudis i comunitats autònomes (2010).

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA, INE.

Quadre 20. Evolució de la taxa d’ocupació per sexes a les Illes Balears, nivell nacional i UE-27 (2005-2010).

Illes Balears Espanya UE-27

< 30 anys Total < 30 anys Total < 30 anys Total 

2005

Homes 69,4% 68,6% 62,5% 63,9% 53,4% 59,9%

Dones 56,0% 47,9% 50,1% 40,8% 44,9% 44,4%

Total 62,9% 58,2% 56,5% 52,1% 49,2% 51,9%

2006

Homes 72,3% 70,0% 63,8% 64,8% 54,2% 60,5%

Dones 58,4% 50,0% 52,0% 42,4% 45,9% 45,3%

Total 65,5% 60,0% 58,1% 53,4% 50,1% 52,6%

2007

Homes 69,5% 69,4% 64,1% 64,9% 55,0% 61,2%

Dones 56,0% 49,8% 52,4% 43,6% 46,7% 46,0%

Total 62,9% 59,6% 58,4% 54,0% 50,9% 53,3%

2008

Homes 61,3% 66,4% 58,5% 62,5% 55,1% 61,3%

Dones 54,3% 49,9% 51,3% 43,9% 47,2% 46,6%

Total 57,9% 58,2% 55,0% 53,0% 51,2% 53,6%

2009

Homes 54,4% 59,3% 48,1% 56,5% 51,8% 59,4%

Dones 52,2% 48,3% 45,2% 42,1% 45,8% 46,0%

Total 53,3% 53,8% 46,7% 49,1% 48,9% 52,5%

2010

Homes 46,1% 60,6% 44,3% 57,4% 50,9% 58,7%

Dones 46,5% 48,0% 42,7% 41,3% 44,7% 45,7%

Total 46,3% 54,3% 43,5% 49,1% 47,8% 52,0%

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA, INE.
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Dones 58,4% 50,0% 52,0% 42,4% 45,9% 45,3%
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2007

Homes 69,5% 69,4% 64,1% 64,9% 55,0% 61,2%

Dones 56,0% 49,8% 52,4% 43,6% 46,7% 46,0%

Total 62,9% 59,6% 58,4% 54,0% 50,9% 53,3%
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Homes 61,3% 66,4% 58,5% 62,5% 55,1% 61,3%

Dones 54,3% 49,9% 51,3% 43,9% 47,2% 46,6%

Total 57,9% 58,2% 55,0% 53,0% 51,2% 53,6%

2009

Homes 54,4% 59,3% 48,1% 56,5% 51,8% 59,4%

Dones 52,2% 48,3% 45,2% 42,1% 45,8% 46,0%

Total 53,3% 53,8% 46,7% 49,1% 48,9% 52,5%

2010

Homes 46,1% 60,6% 44,3% 57,4% 50,9% 58,7%

Dones 46,5% 48,0% 42,7% 41,3% 44,7% 45,7%

Total 46,3% 54,3% 43,5% 49,1% 47,8% 52,0%

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA, INE.
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Quadre 21. Evolució de la taxa d’ocupació dels joves i total d’ocupats 
a les Illes Balears i a Espanya segons el nivell d’estudis (2006-2008-

2010).

Joves Total

2006 2008 2010 2006 2008 2010

Illes Balears

Fins a educació primària 45,0% 42,6% 34,5% 30,9% 28,2% 24,0%

Educació secundària (1a etapa) 61,1% 54,7% 44,2% 66,0% 64,9% 56,9%

Educació secundària (2a etapa) 69,2% 61,2% 45,0% 73,3% 70,2% 60,7%

Estudis superiors 82,3% 79,0% 69,3% 81,8% 75,9% 75,2%

Joves Total

2006 2008 2010 2006 2008 2010

Espanya

Fins a educació primària 48,1% 39,9% 28,6% 25,7% 24,4% 20,1%

Educació secundària (1a etapa) 53,7% 49,8% 37,2% 60,0% 58,8% 50,6%

Educació secundària (2a etapa) 53,5% 52,9% 41,3% 64,2% 64,1% 57,3%

Estudis superiors 73,4% 72,9% 63,7% 77,2% 77,0% 72,6%

Font:OTIB a partir de les dades de l’EPA, INE.

Gràfic 29. Contractes dels joves de les Illes 
Balears per tipus  i nivell d’estudis (2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

Quadre 22. Evolució dels contractes dels joves i total de la població a les Illes Balears per tipus de contractes i 
estudis (2006-2008-2010).

2006 2008 2010

Indefinits Formatius Temporals Altres Indefinits Formatius Temporals Altres Indefinits Formatius Temporals Altres

Joves de 16 a 29 anys

Analfabets 1.482 49 10.719 3 1.079 22 8.996 21 582 21 7.031 8

Educació primària 1.156 187 11.905 55 1.022 127 8.419 62 506 56 5.160 42

1a. E. Secundària 14.261 1.235 107.362 167 12.498 638 85.119 158 7.573 458 65.796 99

2a. E. Secundària 5.094 190 38.367 75 4.838 116 32.950 90 2.522 99 26.195 70

FP Superior 690 89 3.294 4 484 56 2.349 3 277 52 1.679 0

Ensenyament Univers. 1.876 541 12.069 131 1.522 353 9.429 124 817 249 8.774 119

Total 24.559 2.291 183.716 435 21.443 1.312 147.262 458 12.277 935 114.635 338

Total població

Analfabets 3.721 54 25.132 28 2.931 33 21.539 36 1.884 22 17.947 32

Educació primària 3.202 207 27.226 181 2.600 161 21.853 193 1.623 88 14.599 148

1a. E. Secundària 34.367 1.398 224.181 565 30.823 792 193.115 593 21.320 574 159.706 564

2a. E. Secundària 11.059 246 71.721 254 10.770 125 67.404 312 6.660 121 56.940 297

FP Superior 1.368 103 6.148 20 1.134 63 4.976 18 723 58 3.859 7

Ensenyament Univers. 3.986 606 21.022 243 3.597 424 17.761 220 2.381 298 16.806 263

Total 57.703 2.614 375.430 1.291 51.855 1.598 326.648 1.372 34.591 1.161 269.857 1.311

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.
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Gràfic 30. Taxa de temporalitat del joves menors de 30 anys per comunitats autònomes i sexe (2010).

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA, INE.

Gràfic 31. Evolució del pes dels ocupats 
joves i total a jornada parcial sobre el 
total d’ocupats a les Illes Balears i a 
Espanya (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA, INE.

Quadre 23. Evolució de la durada mitjana de la contractació per 

grups d’edat (dies per contracte)(2005-2010).

Joves Total

2005 89,9 94,9

2006 87,8 92,8

2007 90,1 95,8

2008 90,1 97,2

2009 81,9 90,1

2010 77,8 86,2

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.
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Quadre 24. Evolució dels demandants d’ocupació segons el col·lectiu (2006-2010).

TOTAL
OCUPATS Disp limitada / 

Demanen Ocup 
Espec.

DENOS

Fixos 
dicontinus

Altres Total Altres no ocup Atur Registrat

Menors de 30 anys

2006 15.517 1.848 2.115 177 11.376 357 11.020

2007 15.680 1.945 2.106 190 11.439 328 11.111

2008 20.102 2.356 2.185 296 15.266 620 14.645

2009 28.976 3.229 2.456 719 22.572 560 22.013

2010 30.350 3.427 2.447 878 23.598 555 23.043

Total

2006 57.372 11.865 7.070 1.677 36.760 626 36.134

2007 59.874 12.790 7.594 1.719 37.771 527 37.243

2008 75.240 14.898 8.127 2.282 49.933 821 49.111

2009 108.618 19.798 9.925 3.742 75.153 775 74.378

2010 120.573 21.771 10.687 4.507 83.608 727 82.882

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

Gràfic 32. Evolució comparativa de l’atur registrat 
(SOIB) i de la població aturada segons l’EPA dels 
menors de 30 anys a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE) i del SOIB.

Gràfic 33. Evolució comparativa de les taxes de variació 
interanual de l’atur registrat (SOIB) i de la població 
aturada segons l’EPA dels menors de 30 anys a les Illes 
Balears (2006-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE) i del SOIB.

ATUR
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Quadre 25. Evolució de l’atur registrat a les 10 activitats econòmiques amb major augment interanual de l’atur a 
Mallorca (Mitjana 2009-Mitjana 2010).

Mitjana 2009 Mitjana 2010 Var. Absoluta 09-10 Var. %   09-10
Joves  Mallorca

SOA* 757 1.129 372 49,1%
Altres activitats professionals, científiques i tècniques 494 669 175 35,5%
Administració pública i defensa 120 198 78 65,2%
Serveis allotjament 938 992 54 5,8%
Activitats administratives d’oficina i altres activitats 
auxiliars de les empreses

71 117 46 65,7%

Serveis de menjars i begudes 927 971 44 4,7%
Activitats de lloguer 189 232 44 23,1%
Altres serveis personals 182 215 34 18,5%
Educació 130 151 20 15,7%
Serveis en edificis i activitats de jardineria 222 241 19 8,6%

Total
SOA 1.937 2.933 995 51,4%
Altres activitats professionals, científiques i tècniques 2.773 3.688 914 33,0%
Construcció edificis 7.737 8.488 751 9,7%
Serveis allotjament 5.666 6.258 591 10,4%
Administració pública i defensa 974 1.523 549 56,3%
Serveis de menjars i begudes 6.123 6.574 451 7,4%
Serveis en edificis i activitats de jardineria 2.026 2.438 411 20,3%
Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i 
motocicletes

5.832 6.132 301 5,2%

Activitats administratives d’oficina i altres activitats 
auxiliars de les empreses

436 721 286 65,6%

Altres serveis personals 1.132 1.402 270 23,9%

Font: OTIB a partir de dades del SOIB.
*SOA: sense ocupació anterior

Quadre 26. Evolució de l’atur registrat a les 10 activitats econòmiques amb major augment interanual de l’atur a 
Menorca (Mitjana 2009-Mitjana 2010).

Mitjana 2009 Mitjana 2010 Var. Absoluta 09-10 Var. %   09-10
Joves  Menorca

SOA 57 92 35 61,7%
Serveis allotjament 76 94 18 23,8%
Altres activitats professionals, científiques i tècniques 46 63 17 37,2%
Administració pública i defensa 37 51 14 36,4%
Serveis de menjars i begudes 106 112 6 5,3%
Altres serveis personals 21 26 5 22,7%
Activitats de serveis socials sense allotjament 3 7 4 120,5%
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 21 25 3 15,7%
Activitats jurídiques i de comptabilitat 5 8 3 54,0%
Educació 12 15 3 22,9%

Total
Construcció edificis 757 864 107 14,1%
Serveis allotjament 536 631 94 17,6%
SOA 105 185 79 75,4%
Altres activitats professionals, científiques i tècniques 208 286 78 37,6%
Administració pública i defensa 219 289 70 31,8%
Serveis en edificis i activitats de jardineria 215 245 30 13,9%
Serveis de menjars i begudes 685 712 26 3,8%
Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i 
motocicletes

594 615 21 3,6%

Educació 78 95 17 22,1%
Activitats de serveis socials sense allotjament 31 47 16 52,7%

Font: OTIB a partir de dades del SOIB.
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Quadre 27. Evolució de l’atur registrat a les 10 activitats econòmiques amb major augment interanual de l’atur a 
Eivissa (Mitjana 2009-Mitjana 2010).

Mitjana 2009 Mitjana 2010 Var. Absoluta 09-10 Var. %   09-10
Joves  Eivissa

Serveis allotjament 150 175 25 17,0%
Administració pública i defensa 51 73 22 42,6%
Educació 15 29 13 87,0%
Activitats administratives d’oficina i altres activitats 
auxiliars de les empreses

15 26 12 78,5%

Serveis de menjars i begudes 201 212 11 5,5%
Activitats de les seus centrals 6 12 7 124,2%
Serveis en edificis i activitats de jardineria 18 25 7 36,6%
SOA 68 74 6 8,7%
Construcció edificis 80 83 3 4,0%
Activitats sanitàries 9 12 3 33,3%

Total
Serveis allotjament 956 1.144 187 19,6%
Administració pública i defensa 220 344 124 56,5%
Serveis de menjars i begudes 1.395 1.464 70 5,0%
Educació 80 136 56 70,0%
Serveis en edificis i activitats de jardineria 171 223 51 30,0%
Construcció edificis 1.354 1.402 48 3,5%
Activitats administratives d’oficina i altres activitats 
auxiliars de les empreses

76 123 47 61,7%

Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i 
motocicletes

907 952 45 5,0%

Altres serveis personals 141 165 24 16,7%
Activitats de creació, artístiques i espectacles 20 42 22 113,1%

Font: OTIB a partir de dades del SOIB.

Quadre 28. Evolució de l’atur registrat a les 10 activitats econòmiques amb major augment interanual de l’atur a 
Formentera (Mitjana 2009-Mitjana 2010).

Mitjana 2009 Mitjana 2010 Var. Absoluta 09-10 Var. %   09-10
Joves  Formentera

Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i 
motocicletes

11 15 5 45,7%

Serveis allotjament 2 5 3 129,6%
Administració pública i defensa 1 3 2 185,7%
Educació 0 1 1 600,0%
SOA 1 1 1 128,6%
Fabricació de begudes 0 1 1
Emmagatzemament i activitats afins al transport 1 1 1 85,7%
Activitats agències de viatges, operadors turístics, 
serveis de reserves i altres que hi relacionen

0 0 0

Activitats sanitàries 1 1 0 57,1%
Construcció edificis 2 2 0 13,6%

Total
Serveis de menjars i begudes 108 119 11 10,4%
Administració pública i defensa 15 24 9 59,2%
Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i 
motocicletes

55 58 4 6,6%

Educació 4 7 3 86,4%
Altres serveis personals 4 7 3 66,0%
SOA 2 5 3 137,5%
Silvicultura i explotació forestal 1 3 2 200,0%
Emmagatzemament i activitats afins al transport 3 4 2 65,6%
Activitats postals i de correus 1 3 2 200,0%
Transport terrestre i per canonades 5 6 2 33,9%

Font: OTIB a partir de dades del SOIB.
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Quadre 29. Evolució de l’atur registrat a les 10 activitats econòmiques amb major augment interanual de l’atur a les 
Illes Balears (Mitjana 2009-Mitjana 2010).

Mitjana 2009 Mitjana 2010 Var. Absoluta 09-10 Var. %   09-10

Joves  Illes Balears

SOA 883 1.296 414 46,9%

Altres activitats professionals, científiques i tècniques 554 742 188 34,0%

Administració pública i defensa 210 326 116 55,3%

Serveis allotjament 1.166 1.266 101 8,6%

Serveis de menjars i begudes 1.255 1.315 60 4,8%

Activitats administratives d’oficina i altres activitats 
auxiliars de les empreses

89 147 58 64,5%

Activitats de lloguer 232 272 41 17,6%

Altres serveis personals 228 268 40 17,5%

Educació 158 195 38 23,8%

Serveis en edificis i activitats de jardineria 271 292 21 7,8%

Total

SOA 2.201 3.289 1.088 49,4%

Altres activitats professionals, científiques i tècniques 3.083 4.063 980 31,8%

Construcció edificis 9.899 10.803 904 9,1%

Serveis allotjament 7.200 8.073 873 12,1%

Administració pública i defensa 1.428 2.180 752 52,6%

Serveis de menjars i begudes 8.311 8.869 558 6,7%

Serveis en edificis i activitats de jardineria 2.419 2.913 493 20,4%

Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i 
motocicletes

7.387 7.758 371 5,0%

Activitats administratives d’oficina i altres activitats 
auxiliars de les empreses

545 894 350 64,1%

Altres serveis personals 1.374 1.682 309 22,5%

Font: OTIB a partir de dades del SOIB.

Quadre 30. Nacionalitats amb un major increment de l’atur de joves i total a les Illes Balears (2010 i variació 

respecte 2009).

Joves Total

2010 Var. 2009 2010 Var. 2009

Marroc Sense ocupacio anterior 122 85 258 163

Marroc Serveis 516 83 1.436 252

Rumania Serveis 265 63 660 178

Bulgària Serveis 124 21 586 127

Marroc Agricultura i pesca 61 20 186 58

Equador Sense ocupacio anterior 35 20 67 29

Colòmbia Serveis 252 16 914 66

Colòmbia Sense ocupacio anterior 24 12 63 25

Itàlia Serveis 331 12 1.241 151

Senegal Sense ocupacio anterior 16 11 31 20

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB
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Gràfic 36. Taxa de variació de l’atur registrat dels 
menors de 30 anys per Illes (2006-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

Gràfic 35. Evolució del pes de la població menor de 30 
anys aturada sobre el total d’aturats (2006-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

Gràfic 37. Distribució de la població aturada total de 
les Illes Balears segons el sector econòmic (2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

Gràfic 38. Evolució dels aturats de 16 a 19 anys per 
sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

Gràfic 39. Evolució dels aturats de 20 a 24 anys per 
sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

Gràfic 34. Variació percentual de la població aturada 
menor de 30 anys i total a les Illes Balears (2006-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.
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Quadre 29. Evolució de l’atur registrat a les 10 activitats econòmiques amb major augment interanual de l’atur a les 
Illes Balears (Mitjana 2009-Mitjana 2010).

Mitjana 2009 Mitjana 2010 Var. Absoluta 09-10 Var. %   09-10

Joves  Illes Balears
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Gràfic 36. Taxa de variació de l’atur registrat dels 
menors de 30 anys per Illes (2006-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

Gràfic 35. Evolució del pes de la població menor de 30 
anys aturada sobre el total d’aturats (2006-2010).
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Gràfic 37. Distribució de la població aturada total de 
les Illes Balears segons el sector econòmic (2010).
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Gràfic 38. Evolució dels aturats de 16 a 19 anys per 
sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

Gràfic 39. Evolució dels aturats de 20 a 24 anys per 
sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

Gràfic 34. Variació percentual de la població aturada 
menor de 30 anys i total a les Illes Balears (2006-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.
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Quadre 31. Evolució de la taxa d’atur per sexe a les Illes Balears, a Espanya i a l’UE-27 (2006-2010).

Illes Balears Espanya UE -27

< 30 anys Total < 30 anys Total < 30 anys Total 

2006

Homes 8,1% 5,1% 11,1% 6,3% 13,1% 7,6%

Dones 11,8% 8,3% 16,7% 11,6% 14,1% 9,0%

Total 9,8% 6,5% 13,6% 8,5% 13,5% 8,3%

2007

Homes 9,5% 5,8% 11,0% 6,4% 11,6% 6,7%

Dones 11,6% 8,5% 15,7% 10,9% 12,5% 7,9%

Total 10,4% 7,0% 13,1% 8,3% 12,0% 7,2%

2008

Homes 19,5% 9,7% 18,0% 10,1% 11,8% 6,7%

Dones 15,3% 10,8% 18,9% 13,0% 12,1% 7,6%

Total 17,6% 10,2% 18,4% 11,3% 12,0% 7,1%

2009

Homes 28,3% 19,2% 30,3% 17,7% 16,2% 9,1%

Dones 19,0% 16,7% 27,1% 18,4% 14,6% 8,9%

Total 24,1% 18,1% 28,8% 18,0% 15,5% 9,0%

2010

Homes 35,8% 21,0% 33,5% 19,7% 16,8% 9,7%

Dones 28,8% 19,7% 30,4% 20,5% 15,6% 9,7%

Total 32,5% 20,4% 32,1% 20,1% 16,3% 9,7%

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE) i la LFS (Eurostat).

Gràfic 40. Evolució dels aturats de 25 a 29 anys per 
sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

Gràfic 41. Evolució dels aturats de 16 a 29 anys per 
sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.
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Gràfic 40. Evolució dels aturats de 25 a 29 anys per 
sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.

Gràfic 41. Evolució dels aturats de 16 a 29 anys per 
sexe a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.
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Quadre 32. Evolució de la taxa d’atur dels joves i total segons el nivell d’estudis a les Illes Balears i a Espanya (2008-
2010).

Joves Total

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Illes Balears

Fins a educació primària 27,2% 42,2% 44,7% 13,5% 25,3% 25,6%

Educació secundària (1a etapa) 21,0% 28,1% 34,9% 12,3% 20,9% 18,9%

Educació secundària (2a etapa) 12,8% 19,2% 32,4% 8,8% 17,9% 16,9%

Estudis superiors 10,7% 8,3% 16,3% 6,6% 9,0% 9,6%

Espanya

Fins a educació primària 32,9% 46,6% 50,6% 17,1% 26,5% 26,3%

Educació secundària (1a etapa) 22,6% 35,5% 38,9% 14,4% 23,5% 21,5%

Educació secundària (2a etapa) 15,3% 25,2% 28,3% 10,5% 17,1% 16,3%

Estudis superiors 11,3% 17,7% 20,7% 6,3% 9,7% 9,1%

Font: OTIB a partir de les dades de l’EPA (INE).

Gràfic 42. Evolució de les taxes de variació interanuals de la població aturada segons el nivell d’estudis a les Illes 
Balears (2007-2010).

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB.
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Quadre 33. Aturats menors de 30 anys de les Illes Balears segons el grup professional de l’ocupació sol·licitada 
(2005-2010).

2005 2006 2007 2008 2009 2010

< 30 
anys

Total
< 30 
anys

Total
< 30 
anys

Total
< 30 
anys

Total
< 30 
anys

Total
< 30 
anys

Total

 Forces armades 2 4 5 7 6 10 4 6 7 12 14 20

 Personal directiu de 
les empreses i de les 
administracions públiques 

30 383 23 373 27 400 32 458 45 623 33 691

 Tècnics i professionals 
científics i intel·lectuals 

459 1.523 361 1.318 332 1.363 398 1.601 564 2.192 650 2.724

 Tècnics i professionals de 
suport 

675 2.316 645 2.290 673 2.489 874 3.198 1.385 5.095 1.613 5.960

 Empleats administratius 1.814 5.946 1.571 5.435 1.495 5.350 1.786 6.450 2.675 9.414 2.781 10.580

 Treballadors de serveis 
de restauració, personals, 
protecció i venedors de 
comerços 

4.742 12.420 4.326 11.624 4.289 11.650 5.073 13.740 7.328 19.552 7.817 21.595

 Treballadors qualificats en 
activitats agràries i pesqueres 

194 591 177 575 202 628 278 878 461 1.380 525 1.634

 Artesans i treballadors 
qualificats de les indústries 
manufactureres, la 
construcció i la mineria, llevat 
dels operadors d’instal·lacions 
i maquinària 

1.368 5.113 1.287 4.880 1.378 5.267 2.418 9.096 3.924 15.479 3.803 16.740

 Operadors d’instal·lacions i 
maquinària, i muntadors 

262 1.411 264 1.355 309 1.484 493 2.232 688 3.392 641 3.602

 Treballadors no qualificats 2.529 8.635 2.361 8.277 2.398 8.604 3.291 11.452 4.936 17.240 5.167 19.336

Total 12.073 38.340 11.020 36.134 11.111 37.243 14.645 49.111 22.013 74.378 23.044 82.882

Font: OTIB a partir de dades del SOIB.

Quadre 34. Ocupacions sol·licitades pels aturats menors de 30 anys i total a les Illes Balears segons el grup 
professional (2008-2010).

Joves Total

Ocupació 2008 2009 2010 2008 2009 2010

 Forces armades 8 15 28 14 23 39

 Personal directiu de les empreses i de les 
administracions públiques 

77 127 137 861 1.360 1.569

 Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 1.091 1.668 2.046 4.528 6.789 8.666

 Tècnics i professionals de suport 2.650 4.601 5.277 9.175 15.861 19.090

 Empleats administratius 5.750 9.711 10.506 17.927 28.638 33.245

 Treballadors de serveis de restauració, personals, 
protecció i venedors de comerços 

11.579 19.101 21.367 32.533 52.578 61.748

 Treballadors qualificats en activitats agràries i 
pesqueres 

981 2.021 2.523 3.099 6.390 8.588

 Artesans i treballadors qualificats de les indústries 
manufactureres, la construcció i la mineria, llevat 
dels operadors d’instal·lacions i maquinària 

5.828 10.407 11.012 18.562 34.568 40.167

 Operadors d’instal·lacions i maquinària, i 
muntadors 

1.647 3.020 3.127 6.473 12.282 14.371

 Treballadors no qualificats 10.601 19.101 21.885 33.591 59.409 72.311

Total 40.212 69.773 77.909 126.762 217.898 259.793

Font: OTIB a partir de dades del SOIB.
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Gràfic 43. Evolució del guany mitjà anual dels treballadors menors de 25 anys per comunitats autònomes (2005-2009).

Font: OTIB a partir de les dades de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial (2009)

Gràfic 44. Evolució del nombre d’accidents 
al col·lectiu jove i al conjunt de treballadors 

a les Illes Balears (2005-2010).

Font: OTIB a partir de les dades de la D.G. Salut Laboral.

Quadre 35. Evolució del nombre d’accidents dels joves i total de 
treballadors patits a Illes Balears segons la gravetat (2006-2008-

2010).

Joves Total

2006 2008 2010 2006 2008 2010

Lleus 9.835 7.506 3.888 27.710 24.354 16.267

Greus 48 34 11 205 155 94

Molt greus 2 1 0 8 6 5

Mortals 0 3 2 12 18 11

Total 9.885 7.544 3.901 27.935 24.533 16.377

Font: OTIB a partir de les dades de la D.G. Salut Laboral.

Gràfic 45. Accidents del total de 
treballadors de les Illes Balears per sectors 

econòmics (2010).

Font: OTIB a partir de les dades de la D.G. Salut 
Laboral.

Quadre 36. Evolució de l’Índex d’incidència dels accidents de les Illes 

Balears per grups d’edat (2005-2010).

2005 2006 2007 2008 2009 2010
De 16 a 
19 anys

143,6 140,4 142,0 113,6 58,9 51,6

De 20 a 
24 anys

110,5 111,3 105,5 89,8 65,3 65,8

De 25 a 
29 anys

82,5 85,2 84,7 73,7 56,8 53,4

Menors de 
30 anys

98,4 99,9 97,8 83,0 59,9 57,5

Majors de 
30 anys

74,8 74,2 74,0 65,5 53,7 50,6

Total 81,9 81,7 80,6 70,1 55,1 52,1

Font: OTIB a partir de les dades de la TGSS i la D.G. Salut Laboral.
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Gràfic 43. Evolució del guany mitjà anual dels treballadors menors de 25 anys per comunitats autònomes (2005-2009).

Font: OTIB a partir de les dades de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial (2009)
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