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Resum executiu
Continua la pèrdua de joves al mercat laboral de les Illes Balears

 El col·lectiu de joves en edat laboral que treballen o cerquen feina (població activa) a les

Illes s’ha reduït un 11,6% (15.966 persones) respecte de l’any 2005. La contribució més

important d’aquesta reducció ve donada pels menors de 19 anys, que en aquest període

han disminuït un 42,8%, els hi segueixen els joves de 25 a 29 anys (-8,3%), i finalment els de

20 a 24 anys (-5,8%).

 Aquesta pèrdua de joves al mercat laboral es veu reflectida a la taxa d’activitat, amb una
caiguda de 6,3 p. p. des de l’any 2005. Amb tot, la taxa de la nostra comunitat (65,2%) és

la segona més elevada de totes les CCAA, només per darrere de Catalunya. També supera

la mitjana nacional (62,5%) i la mitjana europea (57,1%).

Els menors de 30 anys es veuen més afectats que el total de població pel descens 
de l’ocupació durant el 2011

 Segons les dades de l’EPA, l’ocupació total a Balears s’ha reduït un 2,1% en termes

interanuals. Aquesta baixada és més intensa en el cas dels joves, amb una caiguda del -

10,1%. Així, el seu pes sobre el total d’ocupats manté la tendència a la baixa, i se situa en el

17,5% en 2011. La variació interanual de la població jove ocupada també cau al conjunt

nacional (-10,1%), i, de manera més suau, a la UE-27 (-1,5%).

 La taxa mitjana d’ocupació dels menors de 30 anys (42,5%), presenta el cinquè millor valor

per CCAA, 2 p.p. per damunt de la mitjana nacional (40,6%). Alhora, la taxa mitjana de la

UE-27 se situa per sobre d’aquests resultats (47,5%).



L’atur ha crescut més en termes interanuals en el conjunt de la població que
entre els joves el 2011.

 Segons les dades de l’EPA, el nombre de joves en situació d’atur el 2011 és de 42.410 persones a
les Balears. Això representa un pes del 25,1% respecte del total d’aturats. La variació interanual
de l’atur ha estat del 0,8% a les Illes, mentre que pel conjunt nacional és més elevada (2,7%), al
temps que es manté en el cas de la UE-27 (0,0%).

 Respecte de la taxa d’atur, les Illes Balears són la setena CCAA amb la taxa més alta. De fet, els
resultats de Balears i d’Espanya són molt similars (34,5% i 35,0%, respectivament) i se situen a
bastant distància de la mitjana europea (16,8%).

Els resultats fan palès com els joves pateixen més intensament els efectes de la
crisi.

 La taxa de temporalitat dels joves de 16 a 29 anys (49,5%) s’ha incrementat en els dos darrers
anys i es troba per sobre de la mitjana nacional (47,9%).

 Amb referència a la nova contractació i tipus de contractes s’observa que, en termes interanuals,
el col·lectiu de joves mostren un increment del nombre de contractes fixos discontinus (un 5,9%
les dones i un 3,1% els homes) i dels de durada determinada a temps parcial (un 3,7% les dones i
un 10,9% els homes).

 L’emprenedoria dels joves presenta valors inferiors a la resta d’afiliats, així la seva presència en el
règim d’autònoms és d’un 8,3% sobre el total d’afiliacions en front al 19,9% del conjunt de la
població a l’any 2011.
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El conjunt de població resident a les Illes Balears a l’any 2011 és de 1.113.114 persones, mentre

que la població menor de 30 anys suma un total de 202.598 persones, per la qual cosa el seu

pes se situa en el 18,2% de la població. Respecte del 2010, els joves han reduït el seu nombre (-
3,6%), al temps que el conjunt de població pràcticament es manté (+0,6%). A més llarg termini,

respecte de les dades de l’any 2000, s’observa com el pes dels menors de 30 anys es va reduint

any rere any, mentre que que el nombre absolut de joves presenta un comportament més

erràtic, amb pujades i baixades en aquest període.

Font: OTIB a partir de dades del Padró de l'INE
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En els darrers anys s’està donant un increment de l’emigració cap a altres països per treballar.

El nombre de joves de les Illes Balears que han sortit del país al 2012 cap a l’estranger és de

3.195 persones. En termes interanuals l’increment de menors de 30 anys que surten d’Espanya
és del 10,1% el 2012, valor similar al del conjunt de població (10,4%). Tot i que no hi ha dades

disponibles, la major part d’aquests joves són persones amb titulació universitària que cerquen

a l’estranger un lloc de treball adequat a la seva formació.

Font: OTIB a partir de dades del Padró d’Espanyols Residents a l’Estranger (PERE) – INE.
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A nivell educatiu els indicadors de la nostra comunitat mostren uns resultats més desfavorables que la

mitjana nacional. Així, la taxa neta d’escolarització del darrer curs disponible (2009/10) se situa en el
81,7 a Balears, 12 p. p. per sota del valor del conjunt d’Espanya (93,7). Les dones de les Illes solen

presentar taxes superiors a les masculines. També, per les característiques del nostre mercat de treball

els joves opten per abandonar prematurament els estudis en major nombre que el conjunt nacional,

de manera que la taxa d’abandonament escolar de les Illes supera la mitjana espanyola (36,7 vs.

28,4). Respecte d’aquest indicador les dones de la nostra comunitat presenten xifres inferiors
d’abandonament que els homes.
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Entre els anys 2007 i 2011 la població activa menor de 30 anys de les Illes Balears ha
disminuït un 11,5%. Alhora, el nombre de joves ocupats ha baixat un 35,6%, mentre
que hi destaca el gran increment dels aturats en aquests cinc anys (195,3%). Aquestes
dades posen de manifest la gran vulnerabilitat que pateix aquest col·lectiu. També ha
augmentat el nombre de persones entre 16 i 26 anys que declaren ser inactius. La raó
més adduïda per aquest grup poblacional és la de ser estudiants (76,1%).

Font: OTIB a partir de les dades de l'INE (EPA)
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Respecte del 2007, la població inactiva masculina s’ha incrementat a tots els grups
d’edat dels menors de 30 anys, probablement per la permanència dins del sistema
educatiu. En el cas de les dones, només augmenta lleugerament entre les més joves
(de 16 a 19 anys) per la mateixa causa anterior, mentre que a partir dels 20 anys
disminueix el nombre d’inactives a conseqüència de la incorporació al mercat de
treball.

Font: OTIB a partir de les dades de l'INE (EPA)
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Les causes principals d’inactivitat per aquest col·lectiu són: els estudis, les tasques de
la llar i altres. Per grups d’edats, entre els joves de 16 a 19 anys la causa d’inactivitat
més adduïda és la dels estudis (89,3%), al igual que pels de 20 a 24 anys (78,9%). En
canvi, pel grup de 25 a 29 anys té més pes la realització de tasques de la llar (52,6%).

Font: OTIB a partir de les dades de l'INE (EPA)
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La població activa de les illes s’ha incrementat un 16,9% des de l’any 2005. En canvi, en el

mateix període els joves han perdut 15.965 actius, que suposen un -11,6%. La població jove

activa de nacionalitat estrangera suposa el 20,7% del total d’actius a les Balears i arriba a les

30.438 persones al 2011. En termes interanuals, continuant amb la tendència a la baixa

començada el 2008, els actius joves i estrangers presenten una caiguda del -23,8%, perdent un

total de 9.516 actius en dit període.

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

504.450

530.225

546.100

567.550

584.175
590.700 589.500

500.000

510.000

520.000

530.000

540.000

550.000

560.000

570.000

580.000

590.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolució de la  població activa

137.862
140.689

137.730
139.069

137.866

131.108

121.897

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

135.000

140.000

145.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolució de la població  jove activa

Evolució de la població activa estrangera menor de 30 anys i total a les Illes Balears i a nivell nacional (2005/07/09/11)

Valor
% del total 

d'actius
Valor

% del total 

d'actius
Valor

% del total 

d'actius
Valor

% del total 

d'actius

2005 33.346 24,2% 97.873 19,4% 785.977 14,0% 2.336.026 11,2%

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

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

2011 30.438 20,7% 146.896 24,9,% 908.428 25,6% 3.548.969 15,4%

Illes Balears Nivell nacional

Menors de 30 anys Total Menors de 30 anys Total



A tota la sèrie analitzada (2006/2011) la taxa d’activitat dels joves de les Illes Balears (65,2%)

supera amb escreix la taxa europea (57,1%), i fins i tot, la taxa del conjunt de l’Estat (62,5%).

Ara bé, respecte de les dades del 2005, mentre que la taxa europea pràcticament s’ha

mantingut (-0,6 p. p.), i la mitjana nacional ha perdut 3,9 p. p., la taxa d’activitat dels menors

de 30 anys de les Balears s’ha reduït en 6,3 p. p. Respecte del sexe, la taxa d’activitat juvenil
masculina (67,2%) és la tercera més alta de totes les comunitats autònomes, mentre que la

femenina (63,2%) se situa en segona posició, només per darrera de Catalunya.

Font: OTIB a partir de les dades de l'INE (EPA)
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A les Balears les dones actives menors de 30 anys presenten un nivell educatiu més elevat que

els homes: el 61,9% d’elles han assolit estudis d’educació secundària de 2ª etapa i superiors,

mentre que entre els homes aquest percentatge és del 42,4%. Malgrat això, respecte dels joves

amb educació superior, la mitjana nacional supera a la nostra comunitat en més de 9 p. p.,

tant pels homes com per les dones. En termes interanuals, han incrementat el seu pes els joves

actius que han assolit la segona etapa de secundària (2 p. p.) i també els que han finalitzat

l’educació superior (3,8 p. p.).

Font: OTIB a partir de les dades de l'INE (EPA)
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Els joves ocupats en l’any 2011
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Segons les dades de l’EPA, al 2011 el nombre de joves ocupats s’ha reduït un 10,1% en termes

interanuals, tant a les Illes com al conjunt nacional. A l’UE-27, en canvi, la variació interanual

dels ocupats menors de 30 anys presenta una caiguda més lleugera (1,5%). El pes dels joves

sobre el total de persones ocupades oscil·la entre el 17,3% segons l’EPA, i el 17,5% segons les

dades de la TGSS.

Font: OTIB a partir de les dades de l'EPA (INE) i la LFS (Eurostat).
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Per una altra banda, les dades d’afiliació mostren que el nombre d’afiliats menors de 30 anys

és de 70.989 persones a l’any 2011. Això fa palès que aquest col·lectiu està patint una caiguda
d’ocupació més intensa que la del conjunt dels afiliats (-7,4% vs. -1,6%). Quant a l’edat,

s’observa el major pes dels afiliats a partir dels 25 anys, probablement a causa de la finalització

dels estudis. També destaca la major pèrdua interanual d’afiliació entre els homes respecte de

les dones a totes les franges d’edat.

Font: OTIB a partir de les dades de la TGSS.
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La taxa d’ocupació dels joves de les Illes Balears l’any 2011 es troba entre les més altes de l’Estat

(42,5%), superant també la mitjana nacional (40,6%). Respecte de la mitjana de la UE-27

(47,5%), i a l’igual que l’any anterior, la taxa de la nostra comunitat presenta un resultat

inferior. En termes interanuals, la taxa d’ocupació dels menors de 30 anys de les Illes ha caigut

3,8 p. p., de manera més intensa que el conjunt d’Espanya (-2,9 p. p.). Per sexe, els homes de

les Balears han patit una major reducció interanual de la taxa (-5,1 p. p.) que les dones (-2,4 p.

p.).

Font: OTIB a partir de les dades de l'INE (EPA) i LFS (Eurostat)
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El col·lectiu de joves ocupats es concentra majoritàriament en el Règim General
(88,2%). Aquest pes supera en 11,7 p. p. al dels afiliats del conjunt de la població
(76,5%). En canvi, la presència dels joves en el Règim d’Autònoms és inferior a la del
total de població afiliada (8,3% vs. 19,9%).

Font. OTIB a partir de dades de la TGSS
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Com ja s’ha avançat, els joves es concentren en el Règim General i, dins d’aquest règim, als

serveis (86,3% del total). Si es desagreguen per sexes, les dones presenten més afiliació en les

activitats sanitàries i de serveis socials (78,4%), l’educació (74,5%) i les activitats financeres

(71,1%). Entre els homes cal destacar, en canvi la seva major presència en la construcció

(89,0%), l’agricultura (85,8%) i les activitats industrials.

Font: OTIB a partir de les dades de TGSS 

Activitat CNAE-09 TOTAL
% 

Homes 
%  Dones 

(A) Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 156 85,8% 14,1%

(B) Indústries extractives 41 75,4% 24,8%

(C) Indústries manufactureres 2.438 74,4% 25,6%

(D) Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 61 82,4% 17,8%

(E) Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 399 82,5% 17,5%

(F) Construcció 5.148 89,0% 11,0%

(G) Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 13.189 41,5% 58,5%

(H) Transport i emmagatzematge 2.131 69,8% 30,2%

(I) Hostaleria 14.373 49,6% 50,4%

(J) Informació i comunicacions 1.147 59,3% 40,7%

(K) Activitats financeres i d'assegurances 684 28,9% 71,1%

(L) Activitats immobiliàries 265 36,7% 63,3%

(M) Activitats professionals, científiques i tècniques 2.147 38,3% 61,7%

(N) Activitats administratives i serveis auxiliars 4.663 47,0% 53,0%
(O) Administració pública, defensa i seguretat social obligatòria 1.484 53,5% 46,5%

(P) Educació 2749 25,5% 74,5%

(Q) Activitats sanitàries i de serveis socials 4839 21,6% 78,4%

(R) Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 2003 54,3% 45,7%

(S) Altres serveis 2273 29,3% 70,7%

(T) Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les llars que 

produeixen béns i serveis per a ús propi 38 49,1% 50,9%

(U) Organismes extraterritorials 6 23,8% 76,2%

Sense tipificar 28 25,4% 74,6%

Total 60.261 48,7% 51,3%



Pel que fa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), els menors de 30 anys també

s’inclinen per les activitats relacionades amb els serveis que agrupen al 73,7% dels afiliats,

mentre que la seva presencia a la indústria i la construcció és proporcionalment més baixa. Les

afiliades es concentren en els altres serveis (77,7%), en les activitats sanitàries i de serveis socials

(69,6%) i en l’educació (60,6%). Els homes presenten una major afiliació en les activitats
industrials, la construcció (92,6%) i l’agricultura (85,4%).

Font: OTIB a partir de les dades de TGSS 

Activitat CNAE-09 TOTAL % Homes %  Dones 

(A) Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 117 85,4% 14,6%

(B) Indústries extractives 4 65,8% 34,2%

(C) Indústries manufactureres 310 86,7% 13,3%

(D) Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3 100,0% 0,0%

(E) Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 3 93,3% 10,0%

(F) Construcció 1.074 92,6% 7,4%

(G) Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 1.335 59,0% 41,0%

(H) Transport i emmagatzematge 277 88,5% 11,5%

(I) Hostaleria 900 60,3% 39,7%

(J) Informació i comunicacions 123 71,4% 28,5%

(K) Activitats financeres i d'assegurances 80 48,9% 51,1%

(L) Activitats immobiliàries 52 57,2% 43,0%

(M) Activitats professionals, científiques i tècniques 355 54,4% 45,6%

(N) Activitats administratives i serveis auxiliars 230 64,9% 35,1%

(O) Administració pública, defensa i seguretat social obligatòria 1 76,9% 23,1%

(P) Educació 113 39,5% 60,6%

(Q) Activitats sanitàries i de serveis socials 211 30,4% 69,6%

(R) Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 124 57,5% 42,5%
(S) Altres serveis 425 22,3% 77,7%

(T) Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les llars que 

produeixen béns i serveis per a ús propi 4 67,5% 32,5%

(U) Organismes extraterritorials 0 - -

Total 5.739 64,9% 35,1%



A l’any 2011, el nombre de contractes signats per joves a les Illes Balears és de 128.253, el que

representa un increment del 0,1% en termes interanuals. El pes d’aquests contractes representa

el 41,2 % del total de contractes. La taxa de temporalitat dels joves, continua pujant i se situa

en el 49,5%, 1,6 p.p., per damunt de la taxa total (47,9%) i, també, a 7 p. p. per sobre de la

mitjana europea (42,5%). Si se compara la taxa de temporalitat dels menors de 30 anys amb la

del conjunt de població (26,6%), és fa palès la manca d’estabilitat laboral que pateixen.
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Al 2011, les quatre ocupacions que registren més contractació de joves de 16 a 29
anys segons les dades del SOIB són: cambrers assalariats (20,2%), venedors en
botigues i magatzems (10,0%), personal de neteja d’oficines i hotels (7,3%), i
finalment, monitors d’activitats recreatives (3,0% del total de contractes). Aquestes
quatre ocupacions representen el 40,5% del total de la contractació juvenil del 2011.

10 ocupacions amb més contractació pels joves (de 16 a 29 anys), Illes Balears (2011)

Joves Absoluts % vert.

Cambrers assalariats 25.945 20,2%

Venedors en botigues i magatzems 12.840 10,0%

Personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments similars 9.312 7,3%

Monitors d'activitats recreatives i d'entreteniment 3.845 3,0%

Ajudants de cuina 3.691 2,9%

Cuiners assalariats 3.628 2,8%

Peons de la construcció d'edificis 3.303 2,6%

Empleats administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats 2.662 2,1%

Paletes 2.399 1,9%

Peons del transport de mercaderies i descarregadors 2.213 1,7%

Total 10 ocupacions 69.838 54,5%

Total contractació joves 128.253 100,0%

Font: OTIB a partir de les dades del SOIB



Els joves en atur en l’any 2011

Observatori del Treball de les Illes Balears



L’any 2011 l’atur juvenil registrat al SOIB suma 20.891 persones de mitjana. Així, el pes relatiu

dels joves sobre el total de l’atur registrat se situa en el 25,1%. En termes interanuals, el 2011 el

nombre d’aturats d’aquest col·lectiu s’ha reduït un 9,3%. Segons les dades de l’EPA la variació

interanual de l’atur dels menors de 30 anys és del 0,8% a les Illes Balears, inferior al resultat

nacional (2,7%), però per sobre de la mitjana de la UE-27 (0,0%).

Font: OTIB a partir de les dades de l'EPA (INE) i la LFS (Eurostat).
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La taxa d’atur dels menors de 30 anys de les Illes puja al 34,8% a l’any 2011. En els darrers anys

ha experimentat un progressiu increment que la situa, pràcticament, al mateix nivell que la taxa

espanyola (35,0%), però a molta distància de la mitjana europea (16,8%). Respecte del conjunt

de comunitats autònomes, les Balears se situen com la setena comunitat autònoma amb major

taxa d’atur. Per sexe, són ells els qui presenten una taxa superior (38,9%), per sobre de la taxa

femenina (30,2%).

Font: OTIB a partir de les dades de l'INE (EPA) i LFS (Eurostat)
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Com s’ha avançat, els joves pateixen una taxa d’atur del 34,8% a Balears, molt superior al

21,9% de taxa del total de població. Respecte del nivell d’estudis, existeix una relació

inversament proporcional entre el resultat de la taxa i el nivell educatiu. Així, a mesura que

augmenta el nivell d’estudis assolit es redueix la taxa d’atur. Per tant, els joves que han

finalitzat l’educació primària presenten la major taxa (52%), que es va reduint fins arribar als
joves amb estudis superior (25,5%). Els resultats del conjunt nacional repeteixen aquest patró i

són molt similars (51,4% i 24%).

Evolució de la taxa d'atur dels joves i total segons el nivell d'estudis a les Illes Balears i Espanya (2005-2011)

2005 2007 2009 2011 2005 2007 2009 2011

Fins a educació primària 19,2% 13,0% 42,2% 52,0% 10,0% 8,7% 25,3% 30,9%

Educació secundària (1a etapa) 15,6% 13,2% 28,1% 36,5% 8,2% 8,9% 20,9% 24,4%

Educació secundària (2a etapa) 7,1% 9,0% 19,2% 31,6% 5,1% 5,9% 17,9% 22,4%

Estudis superiors 10,2% 4,0% 8,3% 25,5% 6,0% 3,8% 9,0% 13,3%

Fins a educació primària 21,1% 20,0% 46,6% 51,4% 10,8% 11,0% 26,5% 32,6%

Educació secundària (1a etapa) 17,1% 15,4% 35,5% 41,7% 11,1% 10,2% 23,5% 27,3%

Educació secundària (2a etapa) 13,3% 12,3% 25,2% 32,5% 8,8% 8,1% 17,1% 21,5%

Estudis superiors 12,3% 9,0% 17,7% 24,0% 6,8% 5,3% 9,7% 12,6%

Joves Total

Illes Balears

Espanya

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



Els joves en atur es troben principalment al sector serveis (72,9%). En aquest sector les dones

presenten un major volum d’atur que els homes (94,4% vs. 66,1%). Les activitats amb major

atur femení són: l’hostaleria (29,5%), el comerç (21,4%) i les activitats administratives (12,3%).

En el cas dels homes, el major nombre d’aturats es dóna a la construcció (26,1%) i l’hostaleria

(20,5%).

Font: OTIB a partir de dades del SOIB

Aturats menors de 30 anys, per sexe i activitat econòmica (2011)

Activitat CNAE-09

Homes 

menors 30 

anys

Dones 

menors 30 

anys

% Dones % Homes

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca                     172                       32   0,4% 1,7%

Indústries i suministres                     632                     217   2,4% 6,2%

Construcció                2.659                     254   2,8% 26,1%

Serveis                6.739                8.491   94,4% 66,1%

A (01-03) Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 172              32               0,4% 1,7%

B (05-09) Indústries extractives 7                   1                 0,0% 0,1%

C (10-33) Indústries manufactureres 551              186             2,1% 5,4%

D i E (35-39) Suministres d'energia i d'aigua,  sanetjament, gestió de residus i descontaminació 74                 29               0,3% 0,7%

F (41-43) Construcció 2.659           254             2,8% 26,1%

G (45-47) Comerç majorista i minorista, reparació de vehicles de motor i motocicletes 1.305           1.922         21,4% 12,8%

H (49-53) Transport i emmagatzematge 404              152             1,7% 4,0%

I (55-56) Hostaleria 2.096           2.656         29,5% 20,5%

J (58-63) Informació i comunicacions 133              114             1,3% 1,3%

K (64-66) Activitats financeres i d'assegurances 23                 44               0,5% 0,2%

L (68) Activitats immobiliàries 22                 23               0,3% 0,2%

M (69-75) Activitats professionals, científiques i tècniques 720              721             8,0% 7,1%

N (77-82) Activitats administratives  i altres activitats auxiliars 939              1.105         12,3% 9,2%

O (84) Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 296              241             2,7% 2,9%

P (85) Educació 122              316             3,5% 1,2%

Q (86-88) Activitats sanitàries i de serveis socials 125              417             4,6% 1,2%

R (90-93) Activitats artístiques, recreatives  i d'entreteniment 278              286             3,2% 2,7%

S (94-96) Altres serveis (activs. associatives, reparació efectes personals, serveis personals) 265              473             5,3% 2,6%

T (97-99) Activitats  llars com empleadors de personal domèstic i productors  bens i serveis 9                   18               0,2% 0,1%

U (99) Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 1                   2                 0,0% 0,0%



Les ocupacions més sol·licitades pels joves en atur són les mateixes que sol·licita el conjunt de

la població. De la mateixa manera que també són les que presenten un major nombre de

contractes durant el 2011. Les quatre ocupacions més sol·licitades entre els menors de 30 anys

són: venedors de botigues, cambrers assalariats, reposadors i personal de neteja d’oficines.

Font: OTIB a partir de dades del SOIB

10 ocupacions més sol·licitades pels joves en atur, Illes Balears, 2011

Ocupacions  JOVES Mitjana Atur

Venedors en botigues i magatzems 6.480

Cambrers assalariats 6.282

Reposadors 3.666

Personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments similars 3.560

Peons del transport de mercaderies i descarregadors 3.085

Empleats administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres 

apartats
3.050

Caixers i taquillers (excepte de banca) 2.631

Peons de la construcció d'edificis 2.558

Treballadors qualificats en hortes, hivernaders, planters i jardins 2.031

Ajudants de cuina 1.771



Per acabar, la situació del mercat de treball trasllada els seus efectes a la durada de la demanda

d’atur a les Balears. Així s’observa un augment tant entre el col·lectiu de joves com pel total de

població, respecte dels resultats de l’any 2007. El perfil dels joves amb demandes d’atur

superiors als 12 mesos és majoritàriament masculí (52,2%), de 20 a 24 anys (48%) i de

nacionalitat espanyola (80,1%).

Font: OTIB a partir de dades del SOIB

Distribució de l’atur registrat segons la durada de la demanda dels joves de les Illes Balears (2007-2009-2011)

2007 2009 2011 2007 2009 2011

<3 mesos 64,4% 53,7% 50,5% 50,1% 41,9% 35,5%

De 4 a 6 mesos 21,4% 24,1% 21,4% 19,9% 22,4% 18,4%

De 7 a 9 mesos 6,8% 11,1% 10,3% 8,2% 12,4% 10,8%

De 10 a 12 mesos 3,1% 5,3% 5,6% 4,9% 7,5% 7,1%

Superior a 12 mesos 4,3% 5,8% 12,2% 16,9% 15,8% 28,2%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Condicions de treball

Observatori del Treball de les Illes Balears



Les darreres dades de l’Enquesta d’Estructura Salarial corresponen a l’any 2010. Així, en aquest

mateix any el guany mitjà de les dones a les Illes Balears supera la mitjana nacional (13.718 vs.

11.716 euros anuals), al temps que supera també el salari masculí (13.569 euros anuals). Ara

bé es troben enfora dels guanys anuals del total de població, que són de 19.812 euros per les

dones i de 23.213 pels homes.

Font: OTIB a partir de dades de l'Enquesta d'Estructura Salarial (INE).
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A conseqüència de la caiguda de l’ocupació dels darrers anys, el nombre d’accidents de treball

amb baixa ha davallat tant entre el conjunt de població com entre els joves. El nombre

d’accidents patits pels joves de les Illes és de 3.363 a l’any 2011. Aquestes xifres es reflecteixen a

l'índex d’incidència, que se situa en 34,2 per les dones joves i en 78,6 pels homes menors de 30

anys. S’observa, també, com l'índex dels joves, especialment entre els homes, supera al del

total de població.

Font: OTIB a partir de dades de la TGSS i  DG Treball i Salut Laboral
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