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INTRODUCCIÓ  

 

 

 

 

 

 

 
 

Aquest informe de conjuntura laboral de la Unió General de Treballadors de les 
Illes Balears aprofundeix en lʼanàlisi de lʼevolució del nostre mercat laboral 
partint de tots els indicadors laborals que aquesta organització té al seu abast. 

Els indicadors corresponents a la totalitat de lʼany 2013, fets públics de forma 
oficial al llarg del seu transcurs, es tanquen amb un balanç, malgrat algunes 
dades en aparença positives – insistim, només en aparença – bastant negatiu i 
que de cap manera permet parlar de recuperació. La caiguda on continuam 
instal·lats en lʼactivitat econòmica fa que determinats col·lectius, com són la 
gent jove, les dones, els majors de 45 anys i les persones estrangeres, es 
trobin profundament afectats per aquesta situació. 
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1.CONTRACTACIÓ REGISTRADA A LES  
ILLES BALEARS -  2013 

	  

Contractació per centre de treball 

Durant l’any 2013 s’han registrat un total de 345.421 nous contractes al Servei 
d’Ocupació de les Illes Balears, el que suposa una diferència en termes absoluts 
de creixement de 35.014 contractes, un 11,28% més en relació a l’any 2012.  
 
 
 
 
 
 

	  
	  

	  
 
Per sexes, en el 2013 les contractacions es distribuïren en 183.068 homes – el 
que suposa una diferència en termes absoluts de 18.687 noves contractacions i 
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representa un creixement sobre l’any anterior d’un 11,37% - i 162.353 dones – 
el que representa una diferència en termes absoluts respecte a l’any anterior de 
16.326; és a dir, un 11,28% més.  
	  
	  

	  

	  
	  
 
 

 
Contractació per illes 

L’augment de contractació per illes s’ha distribuït de la següent manera:	  	  
	  

 
 

• Mallorca: 259.057 noves contractacions, el que suposa una diferència en 
termes absoluts respecte l’any anterior de 27.216; és a dir, un 11,74% més. 
 

• Menorca: 25.057 noves contractacions, amb una diferència en termes absoluts 
respecte l’any anterior de 2.289 noves contractacions, un 10,05% més. 

 
• Eivissa: 56.967 noves contractacions, el que suposa una diferència en termes 

absoluts de 4.967, és a dir, un 9,55% més que l’any anterior. 
 

Mallorca	  

Menorca 

Eivissa Formentera 
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• Formentera: 4.340 noves contractacions, el que suposa una diferència de 542 
respecte l’any 2012; és a dir, un 14,27% més. 
 

	  

 
L’illa de Mallorca representa el 75% del total de les noves contractacions 
registrades, fet que suposa un increment sobre l’any anterior de 34 centèsimes. 
Menorca representa un 7,25%, el que suposa una caiguda de 8 centèsimes. 
Eivissa representa un 16,49%, la qual cosa és una caiguda de 26 centèsimes. 
Finalment, Formentera representa un 1’26% i un augment de 4 centèsimes. 
 

Contractació per sectors econòmics 

La nova contractació registrada a les Illes Balears per sectors econòmics durant 
el 2013 va créixer en diferent mesura.	  	  

	  

	  

El sector on més va créixer va ser el de serveis, amb un total de 301.058 
contractes (33.163 més que l’any anterior). Dins aquest sector, hosteleria va 
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sumar 120.027 contractes, 14.533 més que l’any anterior; comerç va sumar 
39.808 contractes, 2.374 més que l’any anterior; la resta de subsectors sumaren 
141.223 contractes, 16.256 més que el 2012. 

 

	  

 

 

Entre els sectors que manco han crescut, trobam l’agricultura, on només s’han 
produït 427 contractes més que l’any anterior (s’han produït un total de 3.655 
contractes) i la indústria, on s’han realitzat 501 contractacions més que l’any 
anterior (un total de 8.921 contractes). Així mateix, el sector de la construcció ha 
experimentat un total de 29.936 contractes (923 més que el 2012). 

En termes absoluts, en el període analitzat, el 87,16% dels nous contractes 
pertanyen al sector serveis, el 8,93% al sector de la construcció, el 2,72% a la 
indústria i l’1,18% a l’agricultura.  

	  

Contractació segons l’origen dels treballadors i 
treballadores   

Pel que fa a l’origen de les treballadores i dels treballadors contractats, s’han 
produït 40.792 contractes a estrangers comunitaris (3.450 més que l’any 2012), 
el que representa un increment d’un 9,24%.  
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Pel que fa als estrangers extracomunitaris, s’han realitzat 52.489 contractes 
(2.398 més que l’any 2012), el que representa un increment del 4,79%. 

 

 

En termes absoluts, de les noves contractacions realitzades durant el 2013, el 
73% correspon a treballadores i treballadors de nacionalitat espanyola (252.140 
contractes) i el 27% a persones estrangeres (93.281 contractes). D’aquests 
contractes a estrangers, el 43,73% són contractes a estrangers comunitaris i el 
56,27%, a estrangers extracomunitaris.	   

 

 

Durada dels contractes 

Quant a la durada dels contractes realitzats durant el 2013, cal assenyalar que el 
47,45% són d’una durada inferior o igual als 3 mesos; s’han realitzat 163.893 
contractes d’aquest tipus (17.722 més que l’any 2012). De durada compresa 
entre 3 mesos i 1 any s’han realitzat 62.784 contractes, el que representa 5.133 
més que el 2012 i un percentatge del 18,18%. D’entre 12 i 18 mesos s’han 
realitzat 151 contractes (26 menys que l’any 2012), el que representa un 0,04%.	  
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D’entre 18 i 24 mesos s’han realitzat 182 contractes (26 menys que el 2012) i 
això suposa un percentatge del 0,05%. Quant als contractes de més de 24 
mesos, només s’han produït 531 contractes (504 menys que l’any 2012) i això 
representa un 0,15% sobre el total de contractacions realitzades. 

	  

Tipus de contractes 

 

Les dades sobre la tipologia dels contractes que s’han realitzat durant el 2013 a 
les Illes Balears demostren la tendència a les contractacions temporals i de curta 
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durada i la caiguda dels contractes de llarga durada i indefinits. Aquests darrers 
contractes han sofert una caiguda de l’1,78%. 
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2.   ATUR REGISTRAT A LES ILLES BALEARS -  2013 
 
Evolució anual de l’atur 	  
L’atur registrat a les oficines dels serveis públics d’ocupació assolí de mitjana 
anual durant el 2013 els 82.282 desocupats, el que suposa un descens 
interanual, respecte al mateix període de l’any anterior del 6,40% (5.262 
desocupats menys). Els mesos que registren un major descens del nombre de 
persones aturades respecte a l’any anterior són els compresos entre el mes de 
març i el mes de setembre. 
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Evolució de l’atur per sexes	  
Les dades de l’atur procedents de la seva distribució i evolució per sexes, 
reflecteixen que el 51,43% del total de persones aturades són homes i el 48,57 
són dones. Durant l’any 2013 els homes han vist com es reduïa la seva quota 
d’atur en un 8,06%, mentre que la de les dones només ho ha fet en un 4,64%. 

 

 

 

	  

 

 

Aquestes dades reflecteixen que els homes redueixen el seu percentatge d’atur, 
malgrat a l’actualitat són majoria, perquè estan substituint a les dones en 
aquells sectors que en els darrers 15 anys havien estat fortament feminitzats 
(hoteleria, comerç...). 
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Evolució de l’atur per sectors econòmics 

A les dades de l’atur procedents de la seva distribució per sectors econòmics 
s’observa que el sector amb major percentatge d’aturats és el de serveis (amb 
una mitjana anual de 59.721 persones aturades) i un descens del 4,43% 
respecte a l’any anterior.	  

	  

	  

 

A continuació trobam el sector de la construcció, amb 13.577 persones 
aturades de mitjana i un descens respecte al 2012 del 16,69%. Pel que fa al 
sector industrial, la mitjana anual d’aturats és de 4.227 persones, el que suposa  
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un descens interanual del 5,30%. Pel que fa a les treballadores i treballadors 
sense una ocupació anterior, la mitjana anual és de 3.469 persones, xifra que 
representa un descens respecte al 2012 del 10,80%. Finalment, trobem el 
sector agrari, que compta amb una mitjana anual de 1.290 persones aturades; 
és a dir, un augment del 23,92%. 

 
Durada en el temps d’atur	  
Pel que fa a la durada en el temps de l’atur, de les dades del 2013 es desprèn 
que, de la mitjana anual de 82.282 persones aturades, el 35% pertany a 
persones que duen més de 12 mesos a l’atur, el 31,67% a persones que duen 
menys de 3 mesos en aquesta situació.	  

	  

	  

Entre 4 i 6 mesos hi ha un 17,09%; entre 7 i 9 mesos, hi ha un  9,93% del total 
i, finalment, entre 10 i 12 mesos, un 6,72%.  
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Quant a la comparança amb l’any 2012, pel que fa a la durada en el temps 
d’atur, podem dir que la xifra mitjana anual del 2013 reflecteix sobre l’any 
anterior un descens en tots els trams d’entre el 6 i el 22%, manco en el de més 
de 12 mesos, on es comprova un augment del 6,72%.  

 

Evolució de l’atur per illes 

Pel que fa a l’evolució de la taxa d’atur per illes, del total de 82.282 persones 
aturades que, de mitjana, va tenir l’any 2013, 66.706 pertanyen a l’illa de 
Mallorca, 8.933 a l’illa d’Eivissa, 6.256 a l’illa de Menorca i 388 a l’illa de 
Formentera. Això significa un descens sobre l’any anterior d’un 15,72% a 
Formentera, un 7% a Eivissa, un 6,95% a Menorca i un 6,20% a Mallorca. 
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Evolució de l’atur segons l’origen 

Quant a l’evolució de l’atur segons l’origen de les persones treballadores, 
s’observa que, de la mitjana anual de 82.282 persones aturades, 65.446 són de 
nacionalitat espanyola (79,53%), 11.173 són estrangers no comunitaris 
(13,58%) i 5.663 són estrangers comunitaris (6,88%).  

	  

	  

 

Pel que fa a la diferència sobre l’any anterior, de les dades disponibles podem 
extreure que el descens és en totes les modalitats d’origen, però especialment 
significatiu en els estrangers (-18,51% entre els no comunitaris i -7,66% entre 
els comunitaris), fet que reflecteix sense cap dubte que, amb motiu de la crisi, 
moltes de treballadores i de treballadors estrangers, davant la manca 
d’expectatives laborals, han tornat als seus països d’origen o han marxat a 
altres llocs manco afectats per la crisi. 

Es detecta que la reducció dels aturats d’origen espanyol ha estat del 3,35%, 
una dada molt inferior a la mitjana total registrada a les Illes Balears, que va ser 
del 6,40%. 
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3.AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL -  2013 

La mitjana d’afiliació a la Seguretat Social (per compte propi i aliè) de l’any 2013 
va esser de 397.861 persones. Per tant, l’afiliació de treballadores i de 
treballadors va experimentar de mitjana un creixement del 0,52%. 

L’afiliació per compte propi va experimentar un creixement de l’1,17%, mentre 
que el creixement que ha experimentat l’afiliació per compte d’altri és del 
0,36%. 

	  

	  

Si analitzem la diferència entre les dues tipologies d’afiliació  a la Seguretat 
Social, observem que els afiliats per compte propi representen el 20,31% i els 
que són per compte d’altri representen un 79,7%. La proporció, per tant, es 
manté pràcticament idèntica als exercicis anteriors.  
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A les dades del 2013 de la Seguretat Social observem que, en termes absoluts, 
el 53% d’afiliacions corresponen a homes (210.350 afiliacions) i el 47% a 
dones (188.409 afiliacions).  

	  

	  

	  

Quant a la distribució per règim i sexe, observem diversos resultats, que 
oscil·len des de caigudes del -8,15% d’homes afiliats al règim agrari,  o el -
6,97% de dones afiliades a aquest mateix règim, a increments que van des del 
considerable en el nombre d’afiliades a la Seguretat Social del règim 
d’empleades de la llar, amb un increment de 1.590 afiliacions, el que suposa un 
augment del +17,94% (i que continua essent motivat pel canvi normatiu 
d’aquest règim més que per un increment real d’afiliades) a d’altres increments 
més moderats com el del +7,84% de dones afiliades al règim del mar, el +6,45% 
d’homes afiliats al règim d’empleats de la llar i el +5,20% de dones afiliades al 
règim d’autònomes. 
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Empreses registrades a la Seguretat Social 

Les empreses registrades al règim general representaren el 2013 de mitjana el 
70,49% del total d’empreses, el que representa una caiguda respecte l’any 2012 
del 0,23%; les del règim de la llar representen el 27,24%, el que suposa un 
increment del 42,34%, pel canvi en la normativa; al règim agrari suposen un 
1,21%, amb un increment de l’1,97% i al règim del mar suposen un 1,06%, 
amb un increment del 2,27%. 
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Afiliació segons la tipologia del contracte 

L’afiliació registrada l’any 2013, segons la tipologia de contracte, va 
experimentar resultats ben diferents: les afiliacions amb contractes indefinits a 
temps complet ha experimentat una caiguda del 4,15% i la de temporals a 
temps complet no ha experimentat canvis en relació a l’any anterior; els 
indefinits a temps parcial han augmentat un 5,42% i els temporals a temps 
parcial, un 6,80%; finalment, pel que fa als fixos discontinus, han augmentat un 
6,28%.  

	  

	  

	  

En termes absoluts, les persones afiliades a la Seguretat Social amb contractes 
indefinits a temps complet representaren durant l’any 2013 el 42% del total de 
les afiliacions; les afiliades amb contractes temporals a temps complet 
representaren un 21,45%; les afiliades temporals a temps parcial representaren 
un 11,42%; les afiliades indefinides a temps parcial, un 9,26; i, finalment, les 
afiliacions de fixos discontinus representaren un 13,41%. 
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Empreses segons el nombre de treballadors 

Quant al tamany de les empreses donades d’alta en funció del seu nombre de 
treballadores i de treballadors, el 20,16% eren empreses amb menys de 5 
treballadors (el que representa una caiguda del 0,23%); el 24,50%, eren 
empreses que comprenien entre 6 i 26 treballadors (amb un creixement del 
0,27%); el 21,30%, eren empreses d’entre 26 i 100 treballadors (amb un 
creixement del 0,45%); el 19,44%, eren empreses d’entre 101 i 500 treballadors 
(amb un creixement del 3,75%); i finalment, hi ha hagut un 14,60%, d’empreses 
de més de 500 treballadors (el que representa una caiguda del 6,08%). 

	  

	  

	  

	  

 

Aquestes dades representen que a la nostra Comunitat Autònoma el teixit 
empresarial de microempreses – que són aquelles que tenen menys de 26 
treballadors – representen el 44,66% i la resta, el 55,34%. Aquest fet desmunta 
la teoria que al voltant del 60% del nostre teixit empresarial és de 
microempresa. 

 



Informe de conjuntura laboral de les Illes Balears 2013 · UGT 21	  

Afiliació segons origen 

Quant a la població estrangera afiliada a la Seguretat Social, s’ha registrat una 
afiliació mitjana de 67.863 treballadors d’alta, el que suposa un 17,6% sobre el 
total de l’afiliació registrada a la Seguretat Social l’any 2013. Al mateix temps, 
cal assenyalar que l’increment d’afiliació estrangera ha estat tan sols del 0,39%. 

	  

	  
 

Pel que fa a l’origen d’aquests treballadors, cal assenyalar que l’afiliació 
estrangera comunitària ha experimentat un increment del 3,80%, mentre que 
l’afiliació dels estrangers no comunitaris ha experimentat una reducció del 
3,07%. 
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4.EPA I l les Balears –   2013 
 
 
Taxa d’activitat 

La taxa d’activitat, en termes interanuals ha experimentat un descens de 0,83 
punts. Com sempre, s’observa que la taxa de les Illes Balears fluctua en funció 
de la temporada turística, donat que mostra nivells més elevats en els segon i 
tercer trimestres i més baixos en els primer i quart. 

	  

	  

	  

 

Per sexes, els gràfics demostren que el descens en la taxa d’activitat s’ha 
produït en ambdós sexes: en el cas de la població masculina, el descens és del 
0,19% i, en el cas de la femenina, és de l’1,47%.  
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Taxa d’atur  

L’atur, de mitjana, es situà l’any 2013 a les Illes Balears en un 22,38%. Això 
representa un descens de 0,88 punts. L’atur masculí (23%) supera el femení 
(21,73%) en 1,27 punts, però també cal remarcar que la taxa mitjana d’atur 
femení del 2013 es va reduir 2,62 punts respecte a l’any anterior, mentre que la 
taxa d’atur masculí va augmentar 0,67 punts. 

 

 

	  

 

 

La taxa més elevada d’atur del 2013 es va registrar durant els tres primers 
mesos de l’any, on la taxa global va arribar al 28,56%, i la taxa més reduïda va 
ser la del tercer trimestre de l’any, on es va registrar un 17,02%. Aquestes 
dades, com deien, evidencien l’estacionalitat del mercat laboral de les Illes 
Balears. 
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Ocupats  

La població ocupada a les Illes Balears durant el 2013 es va situar de mitjana en 
472.875 persones (256.075 homes i 216.800 dones), dades que reflecteixen un 
creixement de l’1,21%, ja que la mitjana d’ocupació de l’any 2012 va ser de 
464.650 persones; és a dir, el 2013 hi va haver 5.700 persones ocupades més. 

	  

	  

	  

	  

	  

 

La fluctuació de persones ocupades depèn dels períodes, ja que el segon i el 
tercer trimestre superen els 500.000 ocupats de mitjana, mentre que el primer i 
el quart ronden els 435.000; això ve motivat pel nostre model econòmic, basat 
en un turisme de sol i platja. 
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Aturats  

Pel que fa al nombre de persones aturades, l’any 2013 es va tancar amb una 
mitjana de 134.975 persones, el que suposa 5.200 aturats menys de mitjana 
que l’any anterior. Cal destacar que el nombre d’aturats homes és menor al 
d’aturats dones amb una diferència de 13.025 persones, però que, així com el 
nombre d’aturats homes s’ha reduït en 6.363 persones, el nombre d’aturats 
dones ha augmentat en 1.237 persones.  
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5. PENSIONS 2013 

Nombre de pensions	  

La nostra comunitat ha acabat l’any 2013 amb 177.164 pensionistes, el que 
representa un augment de l’1,90% sobre l’any anterior. Així mateix, cal destacar 
que la mitjana nacional va experimentar un creixement de l’1,60%; això 
representa que la nostra comunitat autònoma ha crescut un 0,30% per damunt 
de la mitjana nacional. Només ens superen les Illes Canàries, amb un 
creixement del 3%; Madrid, amb un creixement del 2,60%; la ciutat de Ceuta, 
amb un 2,20%, i Andalusia, que té el mateix increment que les Illes Balears.   
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Tipologia i quantia de les pensions 

Le pensió mitjana a les Illes Balears va ser de 790,25�, el que representa un  
9,08% inferior a la mitjana nacional. 

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  Diferència	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mitjana	  Nacional	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mitjana	  Illes	  Balears	  

	  

 

 

 

La mitjana de tots els tipus de pensions ha estat negativa en relació a la mitjana 
nacional. A les pensions a favor de la família es veu una diferència negativa del 
16,69%; a les d’orfandat, del 13,51%; a les de viduïtat, del 12,44%; a les de  
jubilació, del 9,24% i a les d’incapacitat permanent, del 13,41%. 
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Pensió mitjana en euros 

Analitzant les dades de les Comunitats Autònomes més de les dues ciutats 
autònomes, trobem que deu d’aquests territoris superen l’any 2013 la pensió 
mitjana nacional fixada en 862,00�: Ceuta (893,25�), País Basc (1.064,50�), 
Navarra (980,83�), Madrid (1.020,42�), Catalunya (981,14�), Castella La Manxa 
(958,83�), Castella i Lleó (915,90�), Cantàbria (898,28�), Astúries (1.017,95�) i 
Aragó (899,87�). Les Illes Balears (amb una pensió mitjana de (790,25�) tanca el 
grup de les cinc comunitats que tenen la mitjana de pensions més baixes i on es 
troben Galícia (725,61�), Extremadura (727,18�), Múrcia (760,33�), i Andalusia 
(782,71�). 
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