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• És un indicador econòmic que mesura el poder adquisitiu de les llars
residents a les illes
• Aquesta renda depèn dels ingressos de les famílies directament
vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva
(remuneració d'assalariats i rendes mixtes), les rendes de la seva
riquesa i també està influïda per l'Administració pública mitjançant
els impostos i les prestacions socials (pensions, prestacions per atur).
• Avui es presenten els resultats dels anys 2012 a 2015.
• L’IBESTAT ho actualitzarà anualment i es publicarà al seu web.

• La RMD de 2015 del total de les llars residents a les Illes Balears és de
16.709.050.000 €, amb un creixement d’un 4,27% entre 2012 i 2015.
Fonts de recursos en els comptes de les
llars. Illes Balears, 2015

Composició:

Altres tranferè
ncies
corrents
Prestacions
4,85%
socials
15,23%
Rendes de la
propietat
5,44%

Remuneració
d'assalariats
52,81%

Excedent brut
de l'explotació
i Renda Mixta
21,66%

Font: Renda municipal disponible de les llars. IBESTAT (Dades provisionals)

•Las rendes salarials amb un 52,8% són
la principal font de rendes.
• Prestacions socials suposen el 15,2%
• Rendes mixtes són el 13,8%.

• La RMD per càpita de les Illes Balears de 2015 ha estat de 14.893€.
• Les Illes Balears estan un 2’4% per sobre la mitjana espanyola.
Renda disponible bruta per càpita i comunitat autònoma. Any
2015
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• Les dades per municipis mostren una relativa homogeneïtat en els
valors comparats de la RMD. Així, 50 dels 67 municipis tenen un
índex de renda en un interval al voltant de la mitjana (+/- 10%), els
quals suposen el 78,5% dels residents de Balears.
En el cas de Mallorca, els
municipis amb valors més
elevats se situen tots a la
costa i està relacionat amb
el valor dels habitatges i
l’estructura demogràfica.

• Els municipis que destaquen per tenir els valors més extrems són:
Municipis amb RMD per càpita més baixa (€). Any
2015

Municipis amb RMD per càpita més elevada
(€). Any 2015
Valldemossa

21.458 € (145)

Esporles

19.837 € (134)

Deià

19.534 € (132)

Andratx

17.479 € (118)

Bunyola

17.051 € (115)

Artà

17.034 € (115)

Campos

16.715 € (113)

Marratxí

16.517 € (112)

Santanyí

16.417 € (111)

Calvià

19.358 €(111)

Ciutadella de Menorca

13.213 € (89)

Sant Antoni de Portmany

13.176 € (89)

Sant Josep de sa Talaia

13.113 € (89)

Costitx

12.726 € (86)

Escorca

12.536 € (85)

Sant Joan de Labritja

11.537 € (78)
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Font: Renda municipal disponible de les llars. Ibestat (dades provisionals)

Nota: el valor entre parèntesi indica el valor relatiu respecte de la mitjana balear, que pren un valor de 100.

Des d’un vessant dinàmic, 58 municipis han evidenciat un augment positiu de la renda
disponible en el darrer any (2015 vs 2014) i, d’entre ells, tres municipis de la Tramuntana
(Esporles, Escorca i Valldemossa) han destacat per un augment de la renda per habitant
superior al 10%.

www.ibestat.caib.cat

