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GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIOA 

Gizarte Segurantzako afiliazioaren 
jaitsiera areagotu da ekainean 

Ekainean Gizarte Segurantzako afiliazioek alerta 

egoera hasi zenetik bizi den beheranzko bidea 

areagotu zuten. Zehazkiago adierazita, ekaineko 

urte arteko aldakuntza tasa -%3,1 izan zen, maia-

tzekoa baino zortzi hamarren negatiboagoa. Tasa 

horren ondorioz, 30.500 afiliazio gutxiago daude 

aurreko urteko hilabete berarekin alderatuta, eta 

ia 4.000 gutxiago, berriz, maiatzarekin alderatuta. 

Azken kopuru horrek garrantzi berezia hartzen 

du, ekainean afiliazioak igo egiten baitira maia-

tzarekin alderatuta. 

Bi generoek afiliazioan bat-bateko beherakada-

ren profil bera erakusten duten arren, urte arte-

ko aldakuntza tasa nabarmen negatiboagoa da 

gizonen artean (-%3,8), eta emakumeen kasuan 

jaitsiera (-%2,4) leundu egin da, zaintzaile ez-

profesionalen eragina oraindik ere positiboa du-

elako. Hala eta guztiz ere, ekainean gizonen afili-

azio kopuruak pixka bat gora egin zuen maiatze-

an erregistratutakoen aldean, jarduera batzuek, 

hala nola eraikuntzak, egitekoa areagotu zutela-

ko.  

Gizarte segurantzako afiliazioa 
guztira 
Urte arteko aldakuntza tasa 

Gizarte segunrantzan afiliatutako 
emakumeak 
Urte arteko aldakuntza tasa 

Gizarte segurantzan afiliatutako 
gizonak 
Urte arteko aldakuntza tasa 

Ekaineko afiliazioa 
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Iturria: Lana, Migrazioak eta Gizarte Segurantza Ministerioa. 

Afiliazioa industrian 
Urte arteko aldakuntza tasa 

Afiliazioa zerbitzuetan 
Urte arteko aldakuntza tasa 

Urtetik urterako aldaketei dagokienez, sektore 

publikoarekin lotura duten jarduerek bakarrik 

handitu dute afiliazioa, batez ere osasun arloko 

jarduerek. Aitzitik, jaitsiera oso handia da manu-

fakturen industrian, ostalaritzan, merkataritzan 

eta jarduera administratiboetan eta zerbitzu osa-

garrietan. 

Hala eta guztiz ere, ekaineko eta maiatzeko kon-

parazioan ikusten da deseskalatzea jarduera ho-

rietako batzuei mesede egiten ari zaiela, eta be-

raietan afiliazioak handitzen ari direla. Zehazki, 

hilabete batean 1.343 afiliazio gehiago daude 

merkataritzan, 991 gehiago jarduera administra-

tiboetan eta 805 gehiago eraikuntzan. 

Gizarte segurantzan afiliatuta dauden lagunak. 

 2019ko ekaina 2020ko ekaina Aldakuntza  

AFILIAZIOA GUZTIRA 973.417 942.894 -30.523 

Industria manufakturagileak 177.964 169.669 -8.295 

Merkataritza  139.155 135.147 -4.008 

Osasun arloko jarduerak 102.671 106.468 3.797 

Hezkuntza  72.248 70.665 -1.583 

Administrazio jarduerak 67.350 62.177 -5.172 

Ostalaritza 67.166 61.120 -6.046 

Eraikuntza 57.490 56.154 -1.336 

Lanbide jarduerak 56.934 56.141 -793 

Administrazio publikoa 48.282 48.388 107 

Garraioa  42.443 41.494 -949 

Etxeko langileak 30.075 28.599 -1.476 

Bestelako zerbitzuak 27.283 25.813 -1.470 

Informazioa eta komunikazioa 23.249 22.911 -337 

Finantza jarduerak 18.173 17.406 -767 

Jarduera artistikoak 16.136 15.088 -1.048 

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza 13.948 13.184 -764 

Or horniketa 6.244 6.221 -23 

Higiezinen jarduerak 4.161 4.126 -35 

Energia horniketa  1.814 1.511 -304 

Erauzketa industriak 568 552 -16 

Lurraldez kanpoko erakundeak 62 58 -4 
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