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Claus per entendre el mercat laboral (VIII) 

 

CAP A LA PRECARITZACIÓ  
ESTRUCTURAL DEL TREBALL? 

Anàlisi de l’EPA del segon trimestre de 2014 
 
 

 
Aquest vuitè número de TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO, de la sèrie dedicada a 
les noves claus per entendre el mercat laboral, inclou la segona entrega de l’anàlisi de la 
conjuntura del mercat de treball de les Illes Balears.  
 
Recordeu que, amb la remodelació de la pàgina web de la Fundació Gadeso, es deixà 
de publicar la revista digital “Claus per entendre el mercat laboral” a on es difonien les 
nostres anàlisis del mercat laboral de les Illes Balears. Des de llavors, aquests 
continguts els trobareu trimestralment a TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO. 
 
Sembla evident que, una vegada s’ha tocat fons quant a destrucció d’ocupació i 
creixement de l’atur, les dinàmiques exclusivament quantitatives difícilment faran altra 
cosa que millorar. És a dir, sigui perquè el nombre de persones que poden i volen 
treballar (població activa) disminueix, o perquè estacionalment creix la població 
ocupada, allò que cal esperar és que la taxa d’atur inicií una tendència a la baixa i es 
produeixi una lleugera revifada de la taxa d’ocupació. 
 
No obstant això, des del nostre punt de vista, resulta fonamental parar atenció als 
aspectes estructurals i als canvis de fons que s’estan produint en els mercats laborals en 
general i, particularment, en l'illenc. En aquest TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO, 
amb l’anàlisi dels trets principals de l’Enquesta de Població Activa (EPA-INE) del segon 
trimestre de 2014, és comença a visualitzar una tendència preocupant cap a la 
precarització estructural del mercat laboral de les Illes Balears. Si es confirma aquesta 
precarització laboral (que no és el mateix que flexibilitat laboral), seria la confirmació que 
el mercat laboral ha deixat de ser “inclusiu”, en el sentit que la incorporació dels 
individus a aquest mercat garanteixi no caure en situació d'exclusió social. Sembla, idò, 
adient recordar unes recents paraules pronunciades a Madrid pel director general de 
l’Organització Internacional del Treball (OIT), Guy Ryder: “... la quantitat d’ocupació no 
es pot aconseguir amb la disminució de la qualitat.” 
 
Tot i la brevetat que procuram tinguin els TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO, 
esperam que el contingut d’aquest sigui del vostre interès. 
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1. Taxa d’activitat en un trimestre extraordinàriament 

estacional 
 

La gràfica següent és especialment il·lustrativa sobre el que està passant en el 
mercat laboral de les Illes Balears: En un trimestre amb Setmana Santa i dos mesos 
de temporada turística, la taxa d’activitat (percentatge de les persones de 16 o més 
anys treballant o en situació de fer-ho) és de les més baixes de la història de Balears 
en un trimestre amb força activitat turística. És a dir, el mercat de treball illenc s’ha 
reduït. No debades, la població activa (les persones que poden i volen treballar) s’ha 
reduït en 10.000 persones en relació a l’any anterior. 

 

 
Font: Elaboració pròpia en base a dades EPA-INE 

 
2. L’atur  

 
La xifra de 118.000 persones en atur és la dada més rellevant de la situació del 
mercat laboral. Una taxa d’atur del 19,04% és insuportable social, econòmica i 
políticament. Sens dubte, l’ evolució descendent del volum de població aturada i de 
la taxa d’atur, que es pot observar a les dues gràfiques següents, cal atribuir-lo a la 
“excepcionalitat estacional” d’aquest segon trimestre, i a un procés de deteriorament 
de les relacions laboral.  
 

 
Font: Elaboració pròpia en base a dades EPA-INE 
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Font: Elaboració pròpia en base a dades EPA-INE 

 
Malgrat la baixada de la taxa d’atur global, la taxa d’atur juvenil revifa. La següent 
gràfica és prou significativa de la tendència creixent d’aquesta dada d’ençà que 
començà la crisi.  

 

 
Font: Elaboració pròpia en base a dades EPA-INE 

 
Hi ha dues informacions de l’EPA (les que es reflecteixen a les dues gràfiques 
següents) que tenen una gran importància a l’hora d’avaluar la capacitat inclusiva del 
mercat laboral. Sembla obvi que en ambdós casos s’avança envers a una major 
descohesió social.  
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Font: Elaboració pròpia en base a dades EPA-INE 

 

 
Font: Elaboració pròpia en base a dades EPA-INE 

 
3. L’ocupació 

 
La gràfica següent ens mostra l’evolució de la taxa d’ocupació de les Illes Balears (el 
percentatge de persones majors de 16 anys que han treballat almenys una hora 
durant el trimestre) dels últims 12 anys. La de 2014 és la més alta de l’últim 
quinquenni en un segon trimestre. No obstant això, s’ha de prendre en consideració 
la caiguda de la població activa com un element clau que explica aquesta millor taxa 
d’ocupació.  
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Font: Elaboració pròpia en base a dades EPA-INE 

 
 
4. La temporalitat i parcialitat de l’ocupació  

 
Tal com es pot observar a la gràfica següent, a Balears, en el segon trimestre de 
2014, el 27,6% de la població assalariada és temporal i el 13,2% de la població 
ocupada ho és a jornada parcial. Ambdós percentatges són indicadors de la 
precarització del mercat laboral.  
 
Val a dir que tendència a la baixa de la població assalariada temporal s’ha de matisar 
amb dues informacions que l’EPA no reflecteix amb suficient nitidesa: 1.- L’estirabot 
de les persones assalariades com a Fixos Discontinus i 2.- La presència en el mercat 
laboral d’una forma de contractació formalment estable, però amb un període prova 
d’un any, durant el qual l’acomiadament no necessita al·legar cap causa i el cost 
empresarial és zero. 
 

 
Font: Elaboració pròpia en base a dades EPA-INE 
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5. La protecció de la població aturada 

 
Acabam amb dues gràfiques que il·lustren l’escàs percentatge de persones aturades 
amb prestacions. En un any la taxa total gairebé és manté en el mateix percentatge.  
 

 
Font: Elaboració pròpia en base a dades EPA-INE 

 
 
No obstant això, les retallades realitzades al subsidi per a les persones aturades 
majors de 45 anys fa estralls: la taxa de protecció d’aquest col·lectiu baixa un 10,2%.  
 

 
 


