


Afiliació a la TGSS: el creixement econòmic continua creant més ocupació.

Al setembre s’han registrat 519.014 afiliacions, el que significa assolir un

màxim històric en un mes de setembre a les Illes Balears. És la primera

vegada que es superen les 500.000 afiliacions per setembre. Balears és

l’única autonomia que ja ha recuperat les afiliacions prèvia a la crisi.

Des d’una òptica 

intermensual, l’afiliació ha caigut 

entre agost i setembre 

d’enguany en 14.517 afiliacions  

(-2,7%), un fet estacional 

habitual i que ha estat inferior a 

l’habitual en aquest mes.
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Afiliació a la TGSS: Balears continua encapçalant el dinamisme laboral en

el conjunt espanyol

Al setembre s’ha registrat un

increment interanual de 27.096

(5,51%) afiliacions.

Balears continua consolidada com la

Comunitat més dinàmica. De fet, les

Illes són la Comunitat on més ha

augmentat l’afiliació en el darrer

any, creixent a un ritme gairebé el doble

que la mitjana nacional, del 3,04%.

Les dades d’afiliació de Balears són

les més altes d’entre totes les

CA, amb una clara diferència fins i

tots de la resta de CA amb major

importància del turisme

Var. % Interanual afiliació agost

Balears Illes 5,51%

Canàries 4,63%

Com. Valenciana 3,97%

Catalunya 3,90%

Múrcia 3,78%

Castella la Manxa 3,32%

Madrid 3,17%

Mitjana nacional 3,04%

Andalusia 2,77%

Cantàbria 2,67%

Aragó 2,50%

Navarra 2,49%

Galícia 1,61%

País Basc 1,46%

Castella Lleó 1,43%

Astúries 1,16%

Extremadura 0,42%



Afiliació a la TGSS: el fort creixement econòmic continua creant més

ocupació

L’actual ritme de generació neta d’ocupació està estabilitzat per sobre del

5,5%, el doble que per al conjunt espanyol, amb independència del moment

de l’any.

L’ocupació no sols està creixent en l’estiu, sinó que també ho ha fet en

temporada baixa, en bona mesura per l’avançament de la temporada, però

també per la paulatina reactivació de la part de l’economia no lligada

directament al turisme. Les perspectives perquè aquesta tendència es

mantingui en la nova temporada baixa són positives.
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Afiliació a la TGSS: L’afiliació creix interanualment a totes les illes i

col·lectius. En especial a Eivissa i Formentera, que refermen el seu fort

dinamisme.

AFILIACIÓ PER ILLES: Dades d’agost (darrera dada disponible)

2015 2016 Var. Interanual afiliació

Mallorca 385.696 405.774 5,2%

Menorca 34.059 35.305 3,7%

Eivissa 72.584 76.677 5,6%

Formentera 5.834 6.033 3,4%

Afiliació per sectors (mes

setembre): Tots els sectors

presenten taxes de

creixement alt, des del 3,6%

o més, on destaca l’avenç de

l’a indústria fins al 4,1% en

un context sectorial que es

va equilibrant.

Per edats, l’afiliació dels

majors de 45 va creixer

l’agost d’un 6.2% interanual.
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Qualitat de l’ocupació: la generació neta d’ocupació es concentra en

contractes a temps complet, però encara hi ha massa temporalitat i l’evolució

dels salaris no s’acompassa al creixement econòmic.

Tota la generació neta d’ocupació d’agost és en llocs de feina a temps

complet: l’afiliació en el règim general de la TGSS a temps parcial es reduí

en 562 llocs de feina entre agost de 2016 i 2015.

Agost 2015 Agost 2016 Var. 2016/2015

Afiliats a temps complet 299.957 323.976 24.019

Afiliats a temps parcial 71.713 71.151 -562

Total 371.670 395.127 23.457

La concentració de la nova ocupació en llocs de feina a temps complet

permet acompassar l’increment d’afiliació amb l’augment del total d’hores

treballades. Per tant, ja no es reparteix ocupació com abans, sinó que

globalment es creen més hores de treball.



Qualitat de l’ocupació:

Per primera vegada creix

interanualment més l’ocupació

indefinida, +15.124 (6,8%), que la

temporal, 8.333 (5,6%) entre agost

de 2016 i 2015.

Tanmateix, la contractació

indefinida a Balears, 13,1% del total

de contractació, tot i ésser el doble

que la del conjunt

espanyol, 9,0%, encara representa

un percentatge massa baix.
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Qualitat de l’ocupació: la rotació laboral no deixa de créixer i això suposa

un fre a la millora de la productivitat global de l’economia balear.

La rotació laboral, definida com el número de contractes temporals entre les

persones amb contracte temporal, mostra valors molt alts. De fet, les dades

indiquen com la rotació laboral augmentà exponencialment a partir de

2013, mentre que en la primera fase de la crisi es mantingué estable.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

contractes/persones 1,58 1,54 1,56 1,56 1,56 1,62 1,69 1,76 1,79
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Qualitat de l’ocupació: Lligat amb la rotació està la qüestió de la durada

de la contractació temporal.

Un de cada quatre contractes temporals té una durada inferior al mes i el

16% de menys de 6 dies. La importància dels contractes de molt curta

durada augmentà des del 2013.

any 1 ó 2 dies 3-5 dies Total fins a 5 dies Entre 6 i 30 dies

2008 7,3% 1,7% 9,0% 10,9%

2009 8,5% 2,1% 10,6% 12,8%

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

2011 9,1% 2,6% 11,7% 13,2%

2012 10,0% 2,6% 12,7% 13,0%

2013 12,2% 2,7% 14,9% 12,5%

2014 13,5% 2,8% 16,3% 12,1%

2015 13,6% 2,8% 16,4% 11,7%

2016 13,8% 2,8% 16,6% 10,8%



Qualitat de l’ocupació: L’evolució dels salaris s’ha d’acompassar a la

recuperació econòmica.

Les dades de creixement econòmic estan estabilitzades en valors elevats:

4,0% en el primer trimestre i 4,2% en el segon trimestre d’enguany. Amb

l’actual consolidació de la fase expansiva seria desitjable que l’evolució dels

salaris fos més sensible al canvi d’escenari econòmic.

.

Taxa de creixement anual del PIB a preus corrents i del cost salarial per hora efectiva a les Balears, 2001 a 2015
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Atur: la xifra de desocupats ja se situa prop de la xifra de 2008

La xifra d’aturats a Balears és de 48.270 persones a finals de setembre. És

la primera vegada des del 2008, que la xifra d’atur del mes de setembre se

situa per sota de les 50.000 persones.

Com és habitual per 

setembre, l’atur 

intermensual ha pujat en 

2.106 persones (4,6%) una 

xifra inferior a la de la 

majoria dels darrers anys0
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Atur: Quant a la tendència interanual, s’observa un descens de 8.261

persones (-14,6%) respecte del mes de setembre de 2015, una xifra molt

superior a la del conjunt espanyol (-9,1%). De fet, Balears, és la CA on més

cau l’atur.

Aquesta tendència de fons ja duu força

mesos produint-se i continua estenent-

se a totes les illes i als diferents

col·lectius.

Setembre 
2016

Var. Interanual

Mallorca 39.565 -14,9%

Menorca 3.538 -12,1%

Eivissa 4.930 -14,3%

Formentera 237 -8,1%

Var. Perc. Interanual

Balears Illes -14,61%

Catalunya -12,10%

Cantàbria -11,88%

Aragó -11,39%

Castella la Manxa -11,07%

Galícia -9,92%

Com. Valenciana -9,48%

Mitjana nacional -9,13%

La Rioja -8,99%

Madrid -8,99%

Castella Lleó -8,76%

Andalusia -8,67%

Múrcia -8,01%

Astúries -7,40%

País Basc -7,27%

Extremadura -5,96%

Navarra -4,75%



Atur: Malgrat la conjuntura de reducció interanual de l’atur, cal perseverar

per augmentar l’ocupabilitat de les persones encara aturades. Alguns

elements de preocupació:

• Atur de llarga durada (més de 12 mesos): 17.886 persones, el 37,1% del

total de desocupats.

• Aturats de 45 i més anys suposen 22.408 persones, el 46,4% del total de

desocupats.

• Tres de cada quatre persones desocupades no supera el estudis

obligatoris.

• El número d’aturats que no cobra cap tipus de prestació és molt elevat. Al

setembre de 2016 hi ha 26.245 persones desocupades sense prestació, és a

dir, un 54,3% del total d’aturats




