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I.

PANORAMA ECONÒMIC I MEDIAMBIENTAL

ECONOMIA DE LES ILLES BALEARS
El 2020 el creixement regional real de l’economia balear ha estat del -23,7%, una
caiguda mai registrada a les Illes Balears i la més pronunciada pel conjunt de les
comunitats autònomes. Aquesta caiguda històrica del VAB regional és fruit dels
efectes devastadors que la COVID-19 ha provocat a les Illes Balears, la qual és
l’economia regional de l’Estat més dependent de l’activitat turística.
Pel que fa al valor afegit brut per illes, es pot comprovar que, en valors corrents
l’any 2020, Mallorca assoleix un valor afegit brut (VAB) de 18.931,9 milions
d’euros. A les Pitiüses i a Menorca ha estat de 2.899,3 i de 1.897,1 milions d’euros,
respectivament.
Quant al valor absolut en euros constants, Mallorca arriba a un VAB de
17.282_milions d’euros, amb una caiguda del -22,6%, mentre que a les Pitiüses i a
Menorca ha estat de 2.646,7 milions (-29,9%) i de 1.731,8 milions (-23,3 %),
respectivament. Es pot destacar el pitjor comportament relatiu de les Pitiüses
perquè té més dependència estacional del turisme britànic.
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L’estructura econòmica per illes identifica el pes preponderant de Mallorca,
entorn d’un 80%, mentre que les Pitiüses i Menorca es distribueixen el 20%
restant (un 12% les Pitiüses i un 8,0% Menorca), de tal manera que el
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comportament del PIB de Mallorca acaba determinant el comportament de
l’economia regional. Cal destacar que, al llarg del període 2014- 2020, Mallorca
és l’illa que experimenta la menor caiguda regional, amb un -10,1% (a._a.);
mentre que Menorca ho fa a ritmes inferiors, -12,7 % (a._a.) i les Pitiüses registren
el menor creixement regional, amb un -16,7 % (a._a).

SECTOR INDUSTRIAL I ENERGÈTIC
Si es comença amb la facturació elèctrica, s’observa que ha caigut un 2% el 2018
respecte del 2017, arrossegat per la reducció de Mallorca i a pesar del
creixement de la facturació a Eivissa i Formentera, que han augmentat un 4 % i
3,1% respectivament respecte de l’any anterior. A l’altre costat, se situa Menorca,
que ha facturat un 1,4 % menys que l’any anterior. De fet, Mallorca ha disminuït
un 2,6%. Malgrat això, Mallorca factura el 79,8% del total, seguit de Menorca,
amb un 12,9 %; Eivissa, un 6,8 %, i Formentera, un 0,6%. L’activitat de producció i
distribució d’energia elèctrica és la que presenta una caiguda més important de
la facturació el 2018 respecte del 2017, tant en l’àmbit de la comunitat autònoma
com per a cadascuna de les illes. Així mateix, se superen caigudes del 45 % en
tots els casos, en què destaca el cas més elevat, Eivissa, amb un -60 %, i a
excepció de Formentera, amb un -7,6%.

En termes de producció i demanda elèctrica, Mallorca el 2020 va produir el 90%
de l’electricitat, amb una demanda del 76%, la qual cosa suposa un saldo
excedent del 14%, uns 705.000 MW/h. Menorca reflecteix per al mateix període
una necessitat d’electricitat, ja que ha produït el 7,3% i ha consumit el 8,1 %
d’electricitat generada a les Illes Balears, amb la qual cosa presenta una
demanda no coberta d’electricitat entorn dels 42.000 MW/h. En el cas d’Eivissa i
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Formentera, tot just han produït el 3 % i ha demandat el 15 % de l’energia
elèctrica de les Illes Balears, amb una necessitat de 660.000 de MW/h.
Pel que fa a l’impacte de la COVID-19 en la producció i demanda elèctrica a les
Illes Balears, basta analitzar les dades corresponents als dos primers trimestres
de 2020 i comparar les dades respecte a l’exercici anterior. En termes globals, la
producció i la demanda han caigut un 18 %. Entorn d’aquestes xifres hi ha
Mallorca i Menorca; però a Eivissa els dos primers trimestres de l’any 2020 la
producció va caure un 74,3 %, i a Formentera un 44,3%. Quant a la demanda a
Eivissa, va presentar també un 18 % de reducció respecte a 2019, i Formentera,
un 27,2 %. Per tant, queda evident l’enorme impacte de la pandèmia al respecte.

CONSTRUCCIÓ
A les Balears es van visar 5.223 obres, enfront de les 5.544 obres de l’any anterior,
considerat l’any més bo pel que fa a obres visades de la darrera dècada. En
comparació amb les dades de l’última crisi es va comportar millor: es van visar
1.056 obres més que el 2010 (4.167 obres). Per illes, només a les Pitiüses es van
mantenir en xifres similars (en augmentar un moderat 0,8 %), encara que en
termes absoluts van ser les illes que menys obra van visar (536 projectes). A la
resta d’illes, es va desaccelerar l’activitat. A Mallorca, amb 4.092 obres visades,
es va reduir un 5,6%, i a Menorca, amb 595 obres, ho va fer un 12,2%. Per pesos
relatius, Mallorca va continuar visant el 78 % dels projectes, seguida de
Menorca, amb l’11 %, i de Pitiüses, amb el 10 % .
Per nombre d’habitatges, el 2020 es van visar 3.584 habitatges, 247 menys que
l’any anterior (3.831 habitatges). Això va suposar un 6,4 % menys. No obstant
això, va continuar sent una dada elevada en època de crisi, sobretot si es
compara amb les xifres del 2010 (amb 2.036 habitatges). En aquest sentit, els
visats del sector residencial es van allunyar dels nombres del 2008 (amb 5.500

Plaça de Son Castelló, 1
07009 Palma
Tel. 971 17 71 99
ces@caib.es
http//ces.caib.es

8

habitatges visats). Per illes, només les dades de les Pitiüses es van comportar
millor que el 2019. Es van visar 681 habitatges i van créixer un 4,8% més respecte
a l’any anterior. A Mallorca es van visar tres de cada quatre habitatges de les
Balears, fins a assolir els 2.778 visats, encara que es van reduir un 4,9% respecte
al 2019. I Menorca, amb només 125 habitatges visats, es va desplomar un 52,1
%. No només va ser l’illa que menys volum d’habitatges va visar, sinó també la
que pitjor es va comportar. Per pesos relatius, Mallorca va ser l’illa més activa
(78 %), seguida de les Pitiüses (19 %) i de Menorca (3 %).

La grandària mitjana de les promocions, habitatges col·lectius (incloent-hi l’obra
nova i la reforma) per obra, va continuar sent inferior a un, concretament de 0,69,
la qual cosa assenyala que la major part de l’habitatge visat va continuar
corresponent a habitatges unifamiliars. La grandària va ser la mateixa que el
2019. Fent la vista enrere, es va assolir un nivell pròxim al 2008 (0,95) i el 2009
(0,51). I realment va contrastar amb la grandària de les promocions de 2007,
quan la ràtio era de 2,37 habitatges per obra. Els resultats per illes van reflectir
una activitat de l’habitatge residencial a diferents ritmes. A Mallorca, encara que
la ràtio es continués situant per sota d’un (concretament va ser de 0,68
habitatges per obra), va créixer un moderat 0,8% respecte al 2019. Aquesta ràtio
va continuar reflectint l’escàs pes que va tenir l’habitatge col·lectiu en l’activitat
constructora. A Menorca, la ràtio va ser encara menor: es va situar en el 0,21 i es
va reduir un 45,4%. Mentrestant, les Pitiüses van ser les illes que van tenir una
ràtio més bona (1,27) i van créixer un 4 %.

Plaça de Son Castelló, 1
07009 Palma
Tel. 971 17 71 99
ces@caib.es
http//ces.caib.es

9

EL SECTOR DE SERVEIS
L’expansió del sector de serveis és una tendència que es reprodueix a totes les
illes, si bé s’observen algunes diferències remarcables que convé comentar.
Seguint la comptabilitat regional desagregada per illes i sectors econòmics que
publica l’Eurostat, el 2018 —el darrer any amb dades disponibles a escala
insular— les Pitiüses presenten el major pes del sector de serveis de mercat,
amb un poc més del 71,0% del seu valor afegit brut, seguides de Mallorca, en
què els serveis representen quasi el 66,0 % de tota l’activitat productiva.
Finalment, Menorca és l’illa menys hiperespecialitzada i els serveis tenen una
presència sensiblement inferior —encara que també s’ha accelerat en els darrers
anys— i representen el 58,5 % de l’economia de l’illa.

TURISME
El 2020, el total d’estades a les Illes Balears gairebé no ha superat la quantitat de
23 milions, una xifra molt inferior als més de 109 milions del 2019. Aquest
descens implica en termes relatius un decreixement del 78,6 %. De les estades
del 2020, 13,2 milions (57 %) corresponen a turistes estrangers, amb un
decreixement del 85,5 %. Davant d’aquest daltabaix del turisme estranger, el
turisme domèstic, amb 10,2 milions de pernoctacions (el 43% restant), mostra
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una mica més de fortalesa, malgrat que també redueix significativament les
estades en termes interanuals un -42,5 %.
Mallorca acull el 67 % del total d’estades, pel 72,1 % de l’any passat. Amb 15,7
milions, presenta un decreixement insular del -80,1 %, 5,8 punts per davall de la
mitjana regional. D’aquestes estades, 10,5 milions (67 %) les han fet visitants
estrangers, amb un decreixement del 84,7 % (0,9 punts per sobre de la mitjana
regional), i 5,1 milions (33 %) les han fet visitants espanyols, amb un
decreixement del 48,4 % (5,8 punts per davall de la mitjana regional).
Menorca assumeix, amb 3,8 milions, el 16,4 % del total d’estades balears, amb un
decreixement interanual del 64,3% (14,1 punts per sobre de la mitjana regional).
D’aquest nombre, 0,8 milions (22%) són estades de turistes estrangers, amb un
decreixement del 87,7% respecte al 2019 (2,2 punts per sota de la mitjana
regional). Els altres 3,0 milions d’estades (78 %) han estat realitzades per
espanyols, amb un decreixement de només el 22,7 % (19,6 punts per damunt de
la mitjana regional).
Les Pitiüses, amb 3,9 milions d’estades i el 16,7 % del total balear, han
experimentat una caiguda del 80,2% respecte al 2019. D’aquesta quantitat, 1,9
milions (47%) són estades d’estrangers, amb un decreixement d’un 88,3 % (2,7
punts per sota de la mitjana balear), mentre que els altres 2,1 milions (53 %)
d’estades domèstiques cauen un 47,2 % (4,7 punts per sota de la mitjana balear).

El 2020, el total de turistes a les Illes Balears ha superat escassament els 3
milions, amb una reducció del 81,3 %, dels quals 1,7 milions són turistes
estrangers (56 %), amb un decreixement del 87,4 %. Els 1,4 milions restants (44
%), que són els turistes amb nacionalitat espanyola, presenten també un
decreixement del 51,2 %. Mallorca ha acollit el 66,1 % del total de turistes: 2,0
milions. Presenta un decreixement d’un 82,9 % (1,6 punts per davall de la mitjana
regional). D’aquests turistes, 1,3 milions són estrangers (65 %), amb un
decreixement del 89,3 % (0,2 punts per sobre del creixement regional), i el 35%
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són espanyols, amb un decreixement del 55,1% (4,0 punts per davall del
creixement regional). Menorca ha acollit el 13,8 % del total de turistes: 425.500.
Presenta un decreixement d’un 71,6 % (10,7 punts per sobre de la mitjana
regional). D’aquests turistes, 97.000 tenen nacionalitat estrangera (23 %), amb
un decreixement d’un 89,1% (1,7 punts per sota del creixement regional), i el 77
% tenen nacionalitat espanyola, amb un decreixement del 41,0 % (10,2 punts per
sobre del creixement regional mitjà). Les Pitiüses, que han acollit el 20,1 % del
total de turistes, 616.800, presenten un decreixement d’un 80,3 % (1,0 punts per
sobre de la mitjana regional). D’aquests turistes, 305.000 són estrangers (49 %),
amb un decreixement d’un 87,8% (0,4 punts per davall del creixement regional).
El 51 % de turistes són espanyols, amb un decreixement del 50,1 % (1,0 punt per
sobre del creixement regional).
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Quant a les Illes Balears i en relació amb la millora de l’estacionalitat de les
estades, la crisi sanitària de la covid ha conduït a descensos més negatius en la
temporada alta que en la mitjana baixa. Així, es dona un increment en el
diferencial en punts percentuals del pes en la temporada mitjana baixa, amb una
millora de 7,3 punts. Aquesta reducció de l’estacionalitat es dona gràcies al
turisme estranger, amb 9,7 punts, atès que el nacional cedeix 3,0 p._p .

Mallorca millora l’estacionalitat de les estades en 10,7 punts, gràcies a les
estades tant dels turistes de nacionalitat estrangera (11,0 punts més) com dels
de nacionalitat espanyola, pels quals augmenta 1,5 punts percentuals. Menorca
millora en termes d’estacionalitat (2,3 punts), amb un increment d’1,9 punts pel
que fa a estades d’espanyols i d’un descens de 3,7 punts quant a les estades
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d’estrangers. Les Pitiüses presenten una millora similar a la de Menorca, ja que
augmenta el pes de la temporada baixa 2,5 punts, i aquest fet es dona també
gràcies a les estades d’estrangers (1,9 punts), ja que la dels espanyols cau 7,5
p._p. En relació amb l’anàlisi de l’estacionalitat del nombre de turistes, les
conclusions són similars a les realitzades per les estades amb l’excepció de l’illa
de Menorca, tal com es veu al paràgraf següent. Així, el pes de la quantitat de
turistes que visitaren les Illes Balears els mesos de temporada mitjana baixa
augmenta el 2020 uns 9,6 punts respecte del 2019. Novament, l’increment se
centra en els estrangers (10,98 p._p.), mentre que els espanyols agreugen
l’estacionalitat (-1,7 p._p).

En relació amb la millora de l’estacionalitat dels turistes per illes, Mallorca ha
experimentat una millora de 14,0 punts pel que fa a la temporada mitjana baixa,
que és pràcticament la mateixa millora que presenten els estrangers, mentre
que els espanyols milloren 3,7 p._p. Menorca està per sota de la mitjana regional
pel que fa a la temporada mitjana baixa, amb -0,2 punts i una caiguda dels
estrangers de 15,6 punts, compensada en part per la pujada dels espanyols en
2,6 punts. En canvi, Eivissa i Formentera incrementen en termes relatius la
temporada mitjana baixa amb un increment del pes d’1,1 punts; amb una millora
focalitzada en els estrangers (18,7 punts) i llastrada pels espanyols (-8,4 punts).
La despesa total ha seguit una evolució semblant a la dels turistes. A les Illes
Balears ha superat els 2.657 milions d’euros: el 68,0% a Mallorca, el 19,1% a les
Pitiüses i el 12,9% a Menorca. La despesa per persona no ha arribat al miler
d’euros (865 euros). A Mallorca ha estat de 891 euros; a Menorca, de 805 euros, i
a les Pitiüses, de 822 euros. La despesa per persona i dia ha estat de 114 euros. A
les Pitiüses, ha estat de 129 euros; a Mallorca, de 115 euros, i a Menorca, de 89
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euros.

La temporada mitjana baixa només representa el 22,8 % del total de la despesa.
Per illes, només Mallorca supera aquest percentatge, amb gairebé un 30 %, ja
que a les Pitiüses és del 9,0%, i a Menorca, del 7,6%.

TRANSPORT
A partir de les dades del Ibestat, es pot comprovar que a Mallorca, Eivissa i
Menorca, el transport de passatgers per via marítima és força inferior que per
via aèria. Amb diferència, el nombre més alt de passatgers és a la connexió entre
les illes Pitiüses (cal recordar que Formentera no disposa de connexió aèria). Un
63% dels passatgers que arriben a Eivissa provenen de Formentera, i més del
90% dels passatgers de Formentera tenen com a destí la vila d’Eivissa. L’evolució
de la darrera dècada ha estat d’un creixement sostingut dels passatgers a través
d’aquest medi de transport, amb l’excepció del final de la crisi (anys 2011- 2012), i
una estabilització a Eivissa i Formentera en els darrers anys. El nombre
d’automòbils ha crescut els darrers anys de manera proporcional al creixement
de la població resident a les Illes Balears. Així, si el 2010 el nombre total de
turismes era de 650.541, el 201 passava a ser de 733.383, un increment al voltant
del 12%. Si de cas, crida l’atenció que el creixement de motocicletes va ser
proporcionalment molt més gran, ja que va passar a ha- ver-n’hi de 99.000 el
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2010 a 149.124 el 2019.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I CÀRREGA FISCAL
Un capítol de la despesa que mereix una anàlisi diferenciada és el capítol VI dels
pressupostos, en el qual s’imputen les inversions reals, atès que, a més de la seva
classificació econòmica, funcional i orgànica, la despesa es presenta desagregat
territorialment, per illes, en aplicació del que es preveu a la Llei de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. en el quadre I-10.3 es plasma l’evolució
de la inversió territorial per illes en els darrers sis anys, en què s’observa que es
manté bastant estable en termes de valor relatiu. Les inversions interinsulars es
mantén entorn del 31%, mentre que un 11,6 % es destina a inversions a Palma, i
el 25,6 %, a les dutes a terme a la resta de l’illa de Mallorca. Quant a les altres
illes, les inversions a Menorca representen un 6%, la qual cosa en termes
comparatius significa un baix grau d’inversió en infraestructures amb càrrec als
fons autonòmics, especialment si es compara amb Eivissa, situació que es manté
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dels exercicis precedents amb un lleuger repunt el 2019, quan es va produir un
increment que no ha tingut continuïtat el 2020. Per part seva, les Pitiüses
concentren una quarta part de la inversió, de la qual la major part (24,7%) es
concentra a Eivissa, mentre que a Formentera la inversió finançada directament
amb fons autonòmics es manté lleugerament per sota del milió i representa un
0,6 % del total.

Per al conjunt de les Illes Balears, la càrrega fiscal el 2020 es va incrementar
lleugerament en relació amb l’exercici anterior, arribant a 9.310 milions d’euros,
enfront dels 9.191 milions de 2019 en valors absoluts. En termes de pressió
fiscal, el percentatge del PIB balear ha pujat més de dos punts i mig percentuals,
passant del 28,4 % al 31 %. Un cop més, cal esmentar que aquest creixement de
la pressió fiscal obeeix més a la baixada del PIB que a l’increment dels tributs
suportats. A l’àmbit insular, Mallorca suporta la major part de la càrrega fiscal,
un 77,8%, mentre que el 8,2% recau a Menorca; el 13%, a Eivissa, i l’1% restant, a
Formentera. Resulta interessant el contrast d’aquestes dades si tenim en compte
que, quan es van crear l’ens preautonòmic i els consells insulars (RD 2873/79), es
van establir uns paràmetres de rellevància econòmica entre les illes del 78%,
10,5% i 10,5% per a la distribució de les competències de l’extinta diputació
provincial. Transcorreguts 30 anys, s’aprecia el desplaçament del creixement
relatiu de l’activitat econòmica de Menorca a Eivissa i Formentera, mentre que
Mallorca manté la seva aportació relativa a l’economia interinsular.
Les dades de càrrega i pressió fiscal de 2020 desagregades per municipis i per
illes presenten unes xifres de lleuger decreixement en càrrega fiscal però un
creixement significatiu pel que fa a pressió fiscal. Així, excepte en el cas de l’illa
de Mallorca i només per unes centèsimes de punt percentual, la pressió fiscal
per illes ja se situa per sobre del 31%.
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RESERVES HÍDRIQUES
Pel que fa a les reserves hídiques, com a tret diferenciador d’anys anteriors, cal
destacar que la baixada estiuenca de les reserves no ha estat tan marcada com
la d’anys anteriors, atesa la menor afectació per part del turisme. També destaca
que no s’observa una recuperació en els darrers mesos de l’any, la qual cosa és
funció directa de les precipitacions per sota dels valors normals que es va
produir en els darrers mesos de l’any. Pel que fa a l’evolució interanual segregat
per illes, les dades dels deu darrers anys figuren en aquesta taula (quadre IS2.13) i es representen al gràfic que segueix (gràfic I-S2.21). Malgrat el descens
del consum provocat pel descens significatiu del nombre de turistes, no
s’observa una recuperació significativa (fins i tot hi ha un descens a les Pitiüses) a
causa de la baixa pluviometria. En aquest sentit, fent una senzilla extrapolació,
en determinats casos estaríem parlant de situació preocupant de les reserves
hídriques en cas que el turisme hagués tingut la incidència que es preveia a
principi d’any. En percentatge, la variació interanual és d’un +15,3% a Mallorca,
+1,9% a Menorca, -4,7 % a Eivissa i -3,4% a Formentera. Atès el major pes de les
illes majors en el còmput total, en el conjunt de les Illes Balears la mitjana anual
va ser de 66,2 %, la qual cosa suposa un augment de 7,5 punts respecte de 2019.
La variació interanual/mensual (2019-2020) en el valor de la mitjana ponderada,
es representa en aquest gràfic. En vista de les dades, es constata que és
precisament a l’estiu quan en el conjunt de les illes s’observa una variació positiva
generalitzada de les reserves. En canvi, la comparativa és negativa en els dos
darrers mesos de l’any per qüestions meteorològiques, sobretot a Formentera.
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II.

MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ

AFILIACIÓ
L’Afiliació es reparteix entre Mallorca, que concentra el 80,5 % dels afiliats;
Menorca, amb el 6,3 %, i les Pitiüses, amb el 12,6% restant. En comparació amb
l’afiliació del 2019, totes les illes mostren descensos. Les Pitiüses són les que
registren una caiguda més intensa (-15,1 %), seguides de Menorca (-8,7 %) i,
finalment, Mallorca (-7,8 %). La major especialització turística de les Pitiüses en
aquest context de fortes restriccions a la mobilitat expliquen el seu pitjor resultat
en termes d’ocupació, atès que les Pitiüses havien estat fins al 2019 les illes amb
un creixement acumulat de l’afiliació més important.

L’ESTACIONALITAT
L’estacionalitat és un fet indiscutible que forma part del model econòmic de les
Balears i que es dona de manera més accentuada a les illes menors, en què la
temporada turística té una durada més curta que a Mallorca. Els efectes laborals
de l’estacionalitat són prou coneguts: més dificultat per sumar períodes de
cotització, amb els efectes induïts que això produeix sobre els nivells de
protecció social, entre d’altres. Ara bé, la temporada turística atípica del 2020 ha
portat associada efectes reductors de l’estacionalitat. D’aquesta manera, al mes
de juliol de 2020 hi ha un 23,2% més de personal treballador d’alta a la seguretat
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social que el mes de desembre a les Illes Balears (l’any anterior aquesta
diferència suposava el 36,7%). Tanmateix, aquesta dada se situa molt per sobre
de la del conjunt d’Espanya, on l’afiliació del desembre supera la del juliol. Es
donen diferències per illes, les Pitiüses presenten històricament el nivell més
elevat d’estacionalitat: Formentera (123,3%) i Eivissa (54,8%), seguides de
Menorca (28,6%) i Mallorca (18,0%).

L’ATUR
La distribució de l’atur per illes reflecteix, com és natural, el pes de la població.
Així, Mallorca és l’illa amb més pes de l’atur (79,1 %), seguida d’Eivissa (13,0 %),
Menorca (7,4 %) i Formentera (0,5 %). Es fa palès el gran increment experimentat
per aquest indicador a totes les illes, derivat de les interrupcions en l’activitat
econòmica. En aquest cas, les illes més afectades per l’augment de l’atur són les
Pitiüses: Eivissa (+66,9 %) i Formentera (+67,1 %), si bé a Mallorca i Menorca els
increments se situen al voltant del 50% (+47,7% a Mallorca i +49,4% a Menorca).
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III.

QUALITAT DE VIDA I ESTAT DEL BENESTAR

POBLACIÓ
Balears és la comunitat autònoma amb més població nascuda a l’estranger, amb
una distància de 3 punts respecte a Madrid i Catalunya, comunitats que ocupen
la segona i tercera posició respectivament. A Espanya el percentatge és del
15,4%. Extremadura amb un 4,6% és la comunitat amb menys residents nascuts
a l’estranger. (vegeu quadre III-1.3) La majoria de persones residents a les Illes i
nascudes a l’estranger, tant homes com dones, es concentren en els grups d’edat
dels 30 als 55 anys. Aquest fet afavoreix un ralentiment de l’envelliment de la
població balear i un increment de la natalitat a més d’incidir en l’edat mitjana de
la població. L’edat mitjana de la població balear al 2020 es de 41,4 anys.
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DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA I POBRESA
Les desigualtats territorials de la renda són un indicador clau per aproximar-se a
la realitat de la vulnerabilitat i com aquesta evoluciona en el context de la COVID19: és a les zones vulnerables on es concentra de manera destacada la població
en situació de risc; per aquest motiu, cal identificar-les i jerarquitzar-les per
intervenir-hi. A l’àmbit municipal, són els pobles de l’interior de Mallorca i, en
general, les Pitiüses on la renda de la llar presenta uns valors més minsos i, per
contra, són els municipis de la serra de Tramuntana els que presenten les rendes
mitjanes per llar més altes. A una escala micro, analitzant les dades de renda
mitjana a la llar per seccions censals, s’observa com és a Palma on hi ha les
majors concentracions de desigualtats de renda. A la capital es troben les
seccions censals amb més renda: Gènova, amb 86.877 euros anuals per llar, i
Son Vida, amb 70.308 euros. A l’altre extrem, les de menys renda: una microzona
as Camp Redó, amb 16.326 euros anuals per llar, i una altra al Terreno, amb
16.596 euros. Així, hi ha una diferència de 15.000 euros de mitjana anual per llar
entre el districte 1 (Centre) i el districte 4 (Llevant). Pel que fa a la resta de
Mallorca, les seccions amb renda menor (amb uns 27.000 euros de renda
mitjana a la llar) són les corresponents a Manacor, Sineu, Vilafranca i Sant
Llorenç. Respecte a Menorca, en el decil de zones amb menys renda hi ha una
secció d’Alaior, una altra as Castell i una altra a Ciutadella. A Eivissa destaca una
secció a Dalt Vila i dues seccions de Santa Eulària.
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A més de l’aprovació estatal de l’ingrés mínim vital (IMV), la necessitat de donar
respostes àgils a persones sense cap tipus d’ingrés va dur el Govern de la CAIB a
modificar l’accés a la RESOGA, flexibilitzant algunes de les condicions, com ara no
necessitar tres anys de residència a la CAIB i demanar únicament
l’empadronament i possibilitar que la sol·licitud no l’hagués de fer la persona
interessada, sinó a través d’una entrevista telefònica feta per un treballador
social de les administracions públiques o de les entitats socials. A més, amb la
incorporació de la modalitat de RESOGA extraordinària es va poder arribar a més
de 8.000 famílies fins a la seva finalització, l’agost de 2020. Amb la informació
disponible, podem aproximar-nos a la taxa de cobertura de la pobresa severa
amb les prestacions econòmiques concedides durant l’estiu de 2020. S’ha de
remarcar que hi ha una variació molt gran entre la cobertura en els moments en
què va funcionar la RESOGA extraordinària i la resta de mesos. Així, si se sumen
les persones beneficiàries de la RESOGA, la RESOGA extraordinària, la RMI i els
titulars (i beneficiaris) de pensions no contributives per discapacitat, el màxim de
cobertura es va donar el mes de maig de 2020 (entre un 20,7 i un 27 %, segons la
previsió de pobresa). En canvi, a l’agost, el darrer més en què s’aplicava la
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RESOGA extraordinària, es va arribar entre un 15 % i un 20 % de cobertura
(19.023 persones).

SALUT I COVID-19
La següent gràfica detalla els casos de Covid-19 per illes i sexe.
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L’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
A les Balears, les persones que necessiten una atenció més acurada a causa d’una
situació de salut més delicada són les dones majors de 85 anys, que representen
el grup de persones que més creix cada any. Val a dir que a les Balears aquest
grup d’edat representa entorn d’un 3 % de la població total i per a aquest tram
d’edat el nombre de dones representa gairebé el doble que el d’homes. A més,
les zones que presenten una taxa d’envelliment més elevada són alguns pobles
del Pla de Mallorca, es Raiguer, la Serra de Tramuntana i es Migjorn Gran a
Menorca, que tenen una taxa d’envelliment superior al 20%.
El nombre de sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència
enregistrades o de revisió el 2020 ha estat de 5.432. Això suposa un total de
36.541 persones en situació de dependencia. Per illes, el 83,8% de sol·licituds
s’han fet a Mallorca, un 8,3% a Menorca, un 7,5% a Eivissa i un 0,4 % a
Formentera. Per sexes, les dones representen un 58,9% del total de sol·licituds, i
els homes, un 41,1 %. Això representa una proporció similar a la de 2019.
Quant a les valoracions, el 2020 se n’han fet 7.9587, dada que disminueix en més
de 2.000 persones respecte a l’any anterior. Per illes, l’any 2020 Mallorca en
registra la major part (83,3%); Menorca, un 8,2%; Eivissa, un 8,1, % i Formentera,
un 0,4%. En mitjana, tant si és la valoració de nova sol·licitud com de revisió de
grau, es produeix entre 45 dies i 116, en funció de l’illa, tot i que Formentera és la
que registra valoracions més ràpides, i Menorca, les més lentes.

LLENGUA
Les Illes Balears són el territori del domini lingüístic amb un percentatge més
elevat de persones nascudes a l’estranger, però també una de les comunitats de
l’Estat espanyol amb un nombre més alt de població nouvinguda. Per fer front a
aquesta realitat cal dissenyar bones estratègies d’acolliment lingüístic i cultural
tant des de l’ensenyament reglat com des d’altres programes formatius. Com a
part de la formació reglada, la llengua catalana s’ensenya com a assignatura,
però també és la llengua vehicular d’altres assignatures, juntament amb el
castellà. Com a formació complementària en què s’ofereix des de la formació
lingüística reglada, hi ha tota una sèrie de facilitats perquè els alumnes
nouvinguts puguin arribar a ser competents en la llengua pròpia de les Illes
Balears. Algunes d’aquestes iniciatives són el PALIC (Pla d’Acolliment Lingüístic i
Cultural), programa adreçat als alumnes que cursen estudis d’educació
secundària que presenten mancances en el coneixement de la llengua catalana
(però també de la castellana o de totes dues); tallers de llengua per a joves
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nouvinguts de 12 a 17 anys organitzats per l’àrea de llengua de l’Institut
d’Estudis Baleàrics en col·laboració amb la Direcció General de Primera Infància,
Innovació i Comunitat Educativa; i també programes de dinamització lingüística a
centres educatius de primària i secundària. Algunes d’aquestes iniciatives es
varen haver de cancel·lar durant l’any 2020 a causa de la pandèmia. L’ús del
català en les proves de selectivitat confirma l’assoliment de les competències
lingüístiques en català en la formació reglada. A les proves de selectivitat del mes
de juny del 2020, el 77,2 dels exàmens es varen contestar en llengua catalana,
cosa que suposa un descens de 0,3 punts respecte dels resultats del curs
anterior. Cal destacar que d’ençà del 2009 els valors oscil ·len al voltant del 80 % i
va ser el 2014 l’any en què varen arribar a un valor més elevat, un 82,6%. Els
alumnes de Menorca són els que usen més el català en els exàmens (95,84 %);
des del 2005 es mantenen en un ús que supera el 90 %. A Mallorca aquest valor
és del 76,6%, tot i que hi ha una diferència considerable entre els resultats dels
centres de Palma (66,7 %) i de la resta de Mallorca (91,7 %). També hi ha una
diferència important entre Eivissa (67,2 %) i Formentera (88,24 %). La diferència a
l’illa d’Eivissa es produeix sobretot pel retrocés de l’ús del català en els centres
privats i concertats: del 45,80 % d’ús del català en els exàmens del 2018 s’ha
passat al 22,8% de l’any 2019 i al 24 % d’enguany (als IES, en canvi, els valors
pràcticament són els mateixos: 87,40 % el 2018, 86,28 % el 2019 i 84,43 el 2020).

Plaça de Son Castelló, 1
07009 Palma
Tel. 971 17 71 99
ces@caib.es
http//ces.caib.es

28

Plaça de Son Castelló, 1
07009 Palma
Tel. 971 17 71 99
ces@caib.es
http//ces.caib.es

29

