
 

L’atur va baixar a Palma el mes d’abril el 6,69% respecte al mes 
anterior  

 
La taxa d’atur de Ciutat el mes d’abril es va situar en el 7,9% 

 
 

 
Palma, 12 de juny de 2019.- El mes de maig de 2019 es va tancar a Palma amb 
19.552 persones en situació d’atur. Aquesta xifra és un 6,69% inferior a la del mes 
anterior (-1.309 persones) i un 1,15% inferior a la del mateix mes de l’any anterior (-
285 persones). D’aquests 19.552 aturats, el 57% eren dones (10.420) i el 43% homes 
(7.823). A Palma, la taxa atur el mes d’abril es va situar en el 7,9%. 
 
El descens intermensual de l’atur va ser especialment notable entre els joves (-14,5%), 
seguits dels majors de 45 anys (-3,1%) i dels aturats de llarga durada (-2,1%). Parlant 
de dades interanuals, destaca que l’atur va baixar un 9,1% entre els aturats de llarga 
durada i un 2% entre els majors de 45 anys.  
 
Palma va registrar 237.970 persones afiliades al mes d’abril, el que suposa un 
increment intermensual del 7,3% (16.232 persones) i internanual del 5,1% (11.644 
persones). Per activitats, el règim general va pujar un 8,5% respecte al mateix mes de 
l’any anterior, i el règim d’autònoms un 1,4%. La variació interanual va ser del 5,9% en 
el règim general i del 2% en el règim d’autònoms. 
 
Pel que fa a la contractació, el mes de maig es van signar a Palma 22.307 contractes, 
el que suposa un increment intermensual del 11,3% (2.272 contractes més) i un 
descens interanual del 8,9% (-2,173 contractes menys). A nivel intermensual, per 
col·lectius, els contractes de dones van augmentar un 12,5% i els d’homes 10,3%. En 
canvi, a nivel interanual, va haver un descens del 10,7% dels contractes signats amb 
homes i del 6,9% dels signats amb dones.  
 
Per sectors, a nivel intermensual, destaca l’increment de contractació a l’Agricultura 
(30,2%) i serveis (12,5%), i un descens a la indústria (-2,8%) i al sector comerç (-
1,7%). Comparant les dades amb el mateix mes de l’any passat,  va haver un descens 
de contractes a tots els sectors: -14,9 al sector industrial, -8,3% a serveis i -7,9% a 
agricultura. 
 
Per tipus de contracte, els temporals van tenir un increment intermensual del 13,9% i 
un descens interanual del 7,9%. Els contractes indefinits van baixar un 2,2% a nivell 
intermensual i un 14,4 a nivel interanual.  

 
 
 

PalmaActiva 
PalmaActiva és l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de 
Palma que té com a missió impulsar una economia que generi una 
ocupació estable i de qualitat i promoure la capacitació laboral i 
empresarial a Palma. 

 
Web: www.palmaactiva.com 
Twitter: @palmaactiva 
Facebook: https://www.facebook.com/PalmaActiva 


