
  
1 

 

 

 

OCUPACIÓ, ATUR REGISTRAT I CONTRACTACIÓ A LES ILLES BALEARS  

Dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Gener 2014   
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Nota.  Les dades  d’af i l iació tan sols  inc louen les persones  que cot itzen a la  Seguretat  S ocial  i  per motiu  
ocupac ió,  i  no recullen les adscrites a les tres grans mutuali tats públ iques i  a les mutual itats professionals  
alternatives.  Les dades fan referència a relacions amb la Seguretat Soc ial i  no a persones,  per la qual cosa 
els  pluriocupats  a pare ixen comptats  més d’una vegada.                                                  
               

La Seguretat Social ha 

registrat a les Illes Balears 

una mitjana mensual de 

338.738 afiliacions pel mes 

de gener del 2014. L’afiliació 

puja per comparació a l’any 

2013 en +1.354 registres i la 

taxa de variació, de signe 

positiu per vuitè mes, és del 

0,4%. La dada confirma la 

millora quantitativa en el 

volum d’afiliacions, amb un 

creixement anual també en 

els mesos de temporada 

baixa. Per comparació als anys precedents, el total de població afiliada mostra encara 

el fort impacte de la crisi, i en comparació del gener de l’any 2009 el nombre 

d’afiliacions presenta una davallada del -12,3% que resulta en -47.696 afiliacions 

manco. En el panorama nacional continuem amb una conjuntura de destrucció 
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Afiliacions Variació mensual % Variació anual %
Andalusia 2.677.711 -0,80% 1,61%
Aragó 491.438 -1,03% -1,00%
Astúries 337.047 -1,40% -1,41%
Illes Balears 338.738 -1,34% 0,40%
Les Canàries 661.210 -0,98% 1,57%
Cantàbria 188.938 -2,00% -1,57%
Cast. Lleó 824.131 -1,48% -1,55%
Cast. La Manxa 595.609 -0,74% 0,16%
Catalunya 2.847.838 -1,10% -0,22%
C. Valenciana 1.560.611 -1,61% 0,60%
Extremadura 352.993 -1,80% -0,21%
Galícia 901.377 -1,45% -1,18%
Madrid 2.660.680 -0,93% -0,43%
Múrcia 472.674 -1,15% -0,60%
Navarra 243.505 -1,30% -1,20%
País Basc 866.033 -1,04% -0,94%
La Rioja 112.408 -0,74% -0,63%
Ceuta 20.241 -0,52% -2,21%
Melilla 20.425 0,20% 2,68%
Total estatal 16.173.610 -1,13% -0,04%
Nota: el sumatori no coincideix amb el total estatal

1. Afiliacions mitjanes per CA i variacions mensual i interanual. Gener 2014
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d’ocupació, tot i que s’observa una certa minoració en el rime de destrucció 

d’afiliacions situat en termes relatius en el -0,04%.   

A les Illes, l’evolució positiva del nombre d’afiliacions es continua produïnt entre la 

població estrangera UE i entre la població espanyola, mentre que en l’afiliació no 

comunitària segueix l’ajust amb la 

seva intensificació per comparació 

als mesos precedents (vegeu taula 

2). La davallada anual és, per a 

aquest col·lectiu, del -8,7%, 

percentatge que es tradueix en una 

pèrdua de    -2.302 afiliacions. 

Entre la població comunitària i la 

població espanyola el nombre 

d’afiliacions a la Seguretat Social s’eleva respectivament un +2,6% (+630) i un +1,1% 

(+3.027). En comparació de l’any 2009 el grup format per afiliats amb nacionalitat no 

comunitària mostra el descens relatiu més intens (-32,3%;-11.579) alhora que en 

nombres absoluts el grup de nacionalitat més perjudicat és l’espanyol, en què el dèficit 

acumulat afecta - 34.962 afiliacions amb una taxa de decreixement del   -10,8%.            

Gener 2014 General NSE* SE agrari SE Llar Total General Autònoms Mar Total 
Total Afiliacions 246.285 2.171 11.951 260.407 76.839 1.492 338.738
Distribució 72,7% 0,6% 3,5% 76,9% 22,7% 0,4% 100,0%
Variació absoluta 451 -381 49 119 1.166 70 1.355
Variació relativa 0,18% -14,93% 0,41% 0,05% 1,5% 4,9% 0,4%
Afiliacions nac. UE** 13.900 143 1.569 15.613 9.588 45 25.245
Distribució 55,1% 0,6% 6,2% 61,8% 38,0% 0,2% 100,0%
Variació absoluta 338 -81 1 259 380 -8 630
Variació relativa 2,5% -36,16% 0,06% 1,69% 4,1% -15,1% 2,6%
Afiliacions nac. No UE** 14.511              988           5.328            20.826           3.353         63            24.242        
Distribució 59,9% 4,1% 22,0% 85,9% 13,8% 0,3% 100,0%
Variació absoluta -1.593 -332 -510 -2.436 131 3 -2.302
Variació relativa -9,9% -25,2% -8,7% -10,5% 4,1% 5,0% -8,7%
Afiliacions nac. Espanyola** 217.874           1.040        5.054            223.968         63.898       1.384      289.251      
Distribució 75,3% 0,4% 1,7% 77,4% 22,1% 0,5% 100,0%
Variació absoluta 1.706 32 558 2.296 655 75 3.027

Variació relativa 0,8% 3,2% 12,4% 1,0% 1,0% 5,7% 1,1%
*General NSE, sense Sistemes especials de la llar i agrari. Llar fins a 30 de juny de 2012. np,no procedeix
** amb independència del país de naixement

3. Afiliació mitjana per règim d'afiliació a Illes Balears. Totals, variacions anuals  i distribucions segons règim i tipus de nacionalitat

Si l’anàlisi de l’evolució anual es fa tenint en compte el règim d’afiliació ens trobem 

que el nombre d’afiliacions torna a créixer entre el Règim general sense règims 

especials (+451). En el Règim d’autònoms (+1.166) el nombre d’afiliacions puja entre 

els tres tipus de nacionalitat. Entre el Règim de la llar (+49) la pujada és entre persones 

espanyoles (+558) i estrangeres de la Unió Europea (+1), mentre que entre la població 

estrangera extracomunitària l’evolució anual és negativa (-510).  

  

SE llar i Llar (2013) SE de la llar (2014) Absoluta Relativa 2013 2014
Total 11.902                  11.951                    49 0,4% 100,0% 100,0%
UE 1.568                    1.569                      1 0,1% 13,2% 13,1%
NO UE 5.838                    5.328                      -510 -8,7% 49,1% 44,6%
Espanyols 4.496                    5.054                      558 12,4% 37,8% 42,3%

Variacions anuals Distribució %
4. Afiliació mitjana a Illes Balears al règim de la llar segons tipus de nacionalitat. Gener 2013 i 2014. 
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El mes de gener del 2014 es troben registrades a l’atur un total de 90.735 persones. 

Per comparació a l’any 2013 el nombre de persones aturades torna a baixar, 

encadenant-se ja quinze mesos 

consecutius de variació anual 

negativa. La baixada anual de 

l’atur és d’un -5% i ha afectat 

un total de -4.774 persones. A 

nivell nacional l’atur davalla per 

quart mes consecutiu i la 

variació és del -3,34%. Per 

comunitats autònomes, el 

descens més notable el tenim a 

Castella-La Manxa (-5,11%) 

seguit de les Illes. A la resta de 

comunitats l’atur també baixa, 

excepte a Aragó on es 

mantenen les xifres de l’any 2102 amb petites variacions del +0,1%. 

El descens anual de l’atur balear és rellevant tant entre la població de nacionalitat 

espanyola -grup que inicià el canvi de tendència al mes de febrer quan l’atur va baixar 

en -324 persones- com entre la de nacionalitat estrangera. Entre els espanyols l’atur 

registrat disminueix en -2.584 registres, i entre els estrangers el descens afecta un total 

de -2.190 persones.  

Quant al sector econòmic, la caiguda de l’atur continua observant-se de manera més 

intensa en la construcció (-2.136) i el sector serveis (-2.634), amb davallades entre els 

diferents subgrups de població -com són població espanyola i estrangera, homes i 

dones i persones menors de 25 anys. A la indústria el descens també afecta tots els 

Atur Variació mensual % Variació anual %
Andalusia 1.059.720    2,52% -3,87%
Aragó 114.189       3,60% 0,10%
Astúries 104.732       3,82% -2,67%
Illes Balears 90.735          -0,53% -5,00%

Les Canàries 276.034       0,72% -4,66%
Cantàbria 58.313          2,40% -0,57%
Cast. Lleó 242.939       2,98% -1,19%
Cast. La Manxa 257.721       2,22% -5,11%
Catalunya 633.871       1,44% -4,22%
C. Valenciana 559.523       2,22% -4,59%
Extremadura 152.618       5,23% 0,34%
Galícia 281.077       3,69% -3,34%
Madrid 547.353       2,20% -2,59%
Múrcia 154.320       2,14% -2,51%
Navarra 53.163          3,25% -4,38%
País Basc 174.171       4,06% -0,63%
La Rioja 27.846          3,04% -2,68%
Ceuta 12.904          1,82% 5,80%
Melilla 12.576          3,12% 5,84%
Total estatal 4.814.435    2,41% -3,34%

5. Atur registrat per CA i variacions mensual i interanual. Gener 2014
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grups considerats, tot i que en menor mesura, mentre que el nombre de persones 

aturades augmenta en el sector agrícola (vegeu taula 6). 

Considerant la durada de la situació d’atur, el 17,1% de les persones registrades a 

l’atur es troben en situació d’atur de molt llarga durada (en fer dos o més anys que 

cerquen feina) i un 14% duen entre un i dos anys sense feina, fet que situa el 

percentatge d’atur de llarga durada en el 31,2%. En nombres absoluts parlem 

respectivament de 15.554 i 12.740 persones. Com es pot consultar a la taula 7, el 

sector que protagonitza més atur de molt llarga durada és el sector serveis, en què 

trobem 7 de cada 10 aturats en aquesta situació (10.839).  

Sobre el total, la proporció de persones a l’atur des de fa menys de tres mesos és del 

33,7% i la gran majoria han estat ocupats al sector serveis (24.913). Pel que fa a la 

construcció, tenim que el sector continua generant situacions d’atur: en total hi ha 

2.972 aturats amb una antiguitat inferior als tres mesos i 4.045 amb una antiguitat 

d’entre 3 i 12 mesos. 

Agricultura Indústria Construcció Serveis SFA Total 
Total 1.513 4.283 12.016 69.556 3.367 90.735

Distribució 1,67% 4,72% 13,24% 76,66% 3,71% 100,00%
Variació interanual 31,6% -7,4% -15,1% -3,6% -0,7% -5,0%

Variació absoluta 363 -344 -2.136 -2.634 -23 -4.774

Estrangers 548 541 3.011 13.372 1.168 18.640
Distribució 2,94% 2,90% 16,15% 71,74% 6,27% 100,00%

Variació interanual 5,8% -21,1% -22,7% -7,8% -4,4% -10,5%
Variació absoluta 30 -145 -884 -1.137 -54 -2.190

Espanyols 965 3.742 9.005 56.184 2.199 72.095
Distribució 1,3% 5,2% 12,5% 77,9% 3,1% 100,0%

Variació interanual 52,69% -5,05% -12,21% -2,60% 1,43% -3,46%
Variació absoluta 333 -199 -1.252 -1.497 31 -2.584

Homes 1.127 2.824         10.799       29.466        1.320     45.536  
Distribució 2,47% 6,20% 23,72% 64,71% 2,90% 100,00%

Variació interanual 21,7% -6,9% -15,3% -4,4% 4,3% -6,6%
Variació absoluta 201 -208 -1.946 -1.344 55 -3.242

Dones 386               1.459         1.217          40.090        2.047     45.199  
Distribució 0,85% 3,23% 2,69% 88,70% 4,53% 100,00%

Variació interanual 72,3% -8,5% -13,5% -3,1% -3,7% -3,3%
Variació absoluta 162 -136 -190 -1.290 -78 -1.532

<25 anys 193               276             340             7.635          1.639     10.083  

Distribució 1,91% 2,74% 3,37% 75,72% 16,26% 100,00%

Variació interanual 141,3% -19,5% -42,2% -7,6% 11,3% -6,2%

Variació absoluta 113 -67 -248 -631 166 -667

6. Atur registrat a les Illes Balears per sectors (CNAE 2009) i grups de població. Gener 2014

 

    

<=3 >3<=12 >12<=24 24 i més Total 
SOA 1.070 1.068 606 623 3.367
Agricultura 499 637 178 199 1.513
Indústria 1.100 1.383 771 1.029 4.283
Construcció 2.972 4.045 2.135 2.864 12.016
Serveis 24.913 24.754 9.050 10.839 69.556
Total 30.554 31.887 12.740 15.554 90.735

7. Atur registrat a Illes Balears  per temps de registre i sector econòmic. Gener 2013

 

Pel que fa a la contractació registrada al mes de gener del 2014, el nombre de 

contractes és de 21.612. Per tipus de contracte es manté el protagonisme de la 
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temporalitat, que afecta el 88,5% de la contractació. Respecte a l’evolució de la 

contractació, tenim una pujada anual en registrar-se més contractes temporals alhora 

que baixa la contractació indefinida.  

Total contractes Indefinits % Temporals %
Total gener 21.612 2.488 11,51% 19.124 88,49%
Variacions anuals 15,59% -10,44% 20,13%
Variacions absolutes 2.915 -290 3.205

8. Contractes registrats a Illes Balears per tipus de modalitat, total i variacions  interanuals. Gener 2014

 


