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Cronologia
Novembre
29 Inici de la cimera sobre el canvi climàtic a Cancun, Mèxic.

Desembre
3 i 4 Vaga de controladors aeris a tots els aeroports de l’Estat
29 S’aprova la Llei 41/2010 de protecció del medi marí

Gener
7 Començament de les rebaixes d’hivern
13 Inici de l’estesa del primer cable elèctric submarí entre la Península i les Illes Balears
22 La Comunitat Autònoma de les Illes Balears posa en circulació una emissió de deute públic per a inversors particulars
27 Inici del desplegament del segon cable elèctric submarí entre la Península i les Illes Balears
28 Reforma de les pensions. Els eixos principals son avançar l’edat legal i obligatòria de jubilació (dels 65 als 67 anys)
i ampliar el temps de cotització per al càlcul de la pensió, dels 15 als 25 anys
28 S’aprova el Reial Decret 102/2011 de millora de la qualitat de l’aire

Febrer
1 El Barril de Brent supera els 100 $ per barril
1 Sa Nostra traspassa tota la seva activitat financera al Banc Mare Nostrum
10 El govern estatal fixarà el nivell de solvéncia (capital bàsic) per les caixes que no cotitzin en el 10%
11 Mubarack dimiteix com a president d’Egipte obrint un camí a la democràcia
12 Caixa Rural de Balears culmina la seva fusió amb Cajamar
17 Presentació del Pla Industrial de les Illes Balears 2011-2020
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Resum executiu
Taula 1. Perspectives de l’economia balear
Taxes de variació del PIB. Volum encadenat (en %)
Anual
2008

Trimestral

2009

2010

(p)

(a)

I

II

2009 (p)
III

IV

2010 (a)
I

II

III

IV

Zona €

0,5

-4,1

1,7

-5,3

-5,5

-3,8

-1,7

0,8

2

1,9

2,0

Espanya

0,9

-3,7

-0,1

-3,5

-4,4

-3,9

-3

-1,4

0,0

0,2

0,6

Balears

1,2

-2,7

-0,8

-1,5

-2,9

-3,4

-3,2

-2,4

-1,2

0,1

0,3

Mallorca

1,3

-2,8

-1,1

-1,4

-2,9

-3,4

-3,2

-2,5

-1,5

-0,3

0,0

Menorca

0,4

-3,2

-1,3

-1,9

-3,4

-3,7

-3,9

-3,1

-2,0

-0,2

-0,1

Pitiüses

1,4

-2,2

1,0

-1,3

-2,4

-2,8

-2,4

-1,3

0,5

2,2

2,3

p:provisional; a: avanç; e: estimació
Font: Conselleria d’Economia i Hisenda, INE, Eurostat

Per a l’any 2010 s’estima una taxa de creixement mundial del
5,0%, impulsat per una fase expansiva dels països emergents i
en vies de desenvolupament. La consolidació d’aquests ritmes
de creixement es veu amenaçada per tensions inflacionistes
provinents dels preus de l’alimentació i per l’encariment dels
productes petrolífers, que suporten alces generalitzades pels
conflictes geopolítics d’Orient Pròxim. Aquesta situació ha
provocat que el Japó millori la seva permanent deflació i deixi
la mitjana d’inflació del 2010 en el –0,7%. El consum revifa
als Estats Units un 1,8%, la qual cosa millora la taxa de creixement del PIB, tot i l’estancament del mercat laboral. La Xina
assoleix creixements de més del 10%, consolida la seva posició
en el mapa econòmic internacional i guanya la segona posició
en producció al Japó. El petroli puja l’any 2010 més d’un 27%,
i l’FMI preveu que enguany s’encareixi almenys un 13% més.
La Unió Europea creix un 1,7% l’any 2010, malgrat que les
taxes de creixement se suavitzen el darrer trimestre. La clau
d’aquest creixement està en el sector industrial, que s’incrementa un 7,7%. En canvi, la construcció continua en fase
recessiva (–1,7%). El Regne Unit recull el resultat de les polítiques contractores amb la finalitat de reduir el dèficit públic
i aconsegueix mantenir els nivells de deute. A la zona euro es
crea un fons permanent d’ajuda als països de l’euro a fi de
retornar la credibilitat als mercats de deute sobirà. Alemanya
destaca amb un creixement del 3,5% i una reducció significativa de la taxa d’atur fins al 6,6%.
En el conjunt de l’any 2010, l’economia espanyola s’anota
una taxa de creixement lleugerament negativa (–0,1%). La
major partida contractora és en la formació bruta de capital,
que continua en taxes negatives de fins al –7,6% interanual,
arrossegada pel sector de la construcció. En el sector exterior
milloren substancialment les exportacions per damunt de les
importacions. El mercat laboral continua en taxes d’atur molt
elevades en comparació dels socis europeus.
Les Illes Balears enllacen dos trimestres amb un creixement
positiu, si bé es manté molt moderat. El còmput de tot el
2010 queda amb una caiguda de vuit dècimes sobre els re-
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sultats de 2009, i per a l’any 2011 s’espera un creixement
positiu però moderat. Eivissa i Formentera continuen sent les
illes amb un creixement més fort i superen els dos punts percentuals de taxa interanual els dos darrers trimestres de l’any.
Mallorca i Menorca frenen el ritme de recuperació i tanquen
l’any 2010 amb variacions de producció pràcticament nul·les,
respecte l’any anterior
El sector agropesquer tanca l’any amb una taxa de creixement
lleugerament negativa (–0,4%). L’afiliació a la Seguretat Social
continua en descens per al conjunt de l’arxipèlag. En el mercat
central, el volum de vendes es manté en els mateixos nivells
que l’any passat, mentre que els preus s’encareixen, tant en el
mercat de la fruita com en el de l’hortalissa. Destaca la bona
anyada per als subsectors del vi i de l’oliva balears. Quant a les
exportacions, mentre que l’exportació de la patata té resultats acumulats negatius fins a l’agost del 2010, la de la goma
de garroví i dels vins i licors tornen a remuntar. La producció
agrària ecològica en augment durant el 2010 podrà beneficiar-se enguany del contracte agrari ja desplegat amb èxit a
Menorca. La forta pujada dels preus dels cereals a tots els
mercats afecta també la ramaderia. Així, el sacrifici de bestiar
en els escorxadors disminueix fins a un –6% interanual. Quant
a la producció pesquera, l’any 2010 augmenten les captures
però minva el preu mitjà del peix.
El quart trimestre de 2010, el sector de la indústria i l’energia
presenta una taxa de variació interanual del VAB a preus constants del −1,9%. D’altra banda, l’índex de producció industrial de les Illes Balears al mes de desembre assoleix variacions
positives, després de dos anys i mig en negatiu. El nombre
d’afiliats a la Seguretat Social en el sector es redueix a totes les
illes, excepte a Formentera. Les exportacions realitzades fins a
l’octubre de 2010 cauen respecte del mateix període de 2009.
El sector de la construcció continua alentint les caigudes i el
darrer trimestre el descens interanual del VAB és el menor dels
dos darrers anys. Es produeix un augment de la contractació
i una correcció important del nombre d’aturats registrats, tot
i que en termes globals el sector encara continua perdent afi-
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liació. Paral·lelament, el sector immobiliari es mostra actiu,
gràcies a la reducció del preu de l’habitatge i a l’avanç provocat per l’acabament de les deduccions per compra d’habitatge habitual. En canvi, la licitació pública i els projectes visats
recullen taxes negatives en el balanç de 2010.
Les activitats dels serveis mantenen la fortalesa i es mostren
com el motor de l’economia balear. El creixement del sector
està per sobre del punt percentual el darrer trimestre de l’any
i manté el 2010 el nivell de valor afegit brut registrat el 2009.
La facturació del sector puja una mitjana d’un 3,8% en el conjunt de 2010, tot i que l’ocupació encara presenta variacions
interanuals negatives.
Al mes de desembre, el sector del comerç de les Illes Balears
presenta una variació interanual positiva de la xifra de negocis. D’altra banda, l’ocupació encara presenta taxes negatives
respecte de l’any passat. Quant a l’índex de vendes al detall, la
xifra de negocis al desembre presenta una variació interanual
negativa del –5,0%.
El turisme mostra un balanç força positiu fins al quart trimestre del 2010. S’ha revertit la tendència a la baixa amb
què s’inicià l’any, principalment gràcies als mesos d’estiu. Tot
això es tradueix en una major despesa turística i una ocupació
més elevada dels establiments turístics (hotels, apartaments
i allotjaments rurals). Cal destacar que la major afluència de
visitants a les Illes Balears manté els preus de l’oferta complementària. Les destinacions competidores de les Illes Balears
mostren una millora amb pujades significatives els darrers
mesos de l’any.
El transport mostra un canvi de tendència i tanca el 2010 amb
un màxim històric en el nombre de passatgers arribats per via
aèria (14,3 milions). Quant als passatgers per via marítima,
els arribats en creuers turístics a les Illes Balears augmenten
de manera important fins al final del 2010 i quadrupliquen els
resultats al mes de desembre. En canvi, el transport de mercaderies, tant les transportades per via marítima com les aèries,
descendeixen a tot l’arxipèlag.

La taxa de variació interanual del mes de gener de l’índex de
preus de consum (IPC) per a les Illes Balears es manté en la
mateixa xifra del mes precedent (2,7%). El grup que experimenta un major increment és el de begudes alcohòliques i
tabac, seguit del grup de transports. Pel que fa a la inflació
subjacent, la variació interanual és per segon mes consecutiu
superior al punt percentual (1,2%). La inflació estimada per a
la zona euro al mes de gener és del 2,4%. Finalment, destaca la
publicació realitzada, per primera vegada, per l’INE de l’indicador avançat de l’índex de preus de consum (IPC-IA), el qual
ha coincidit al gener amb el definitiu.
El tercer trimestre de l’any 2010, el consum final a les llars
experimenta una desacceleració respecte del trimestre anterior, tot i que manté el signe positiu respecte d’un any enrere. L’explicació d’aquest fet rau en la pujada dels tipus d’IVA,
l’eliminació d’estímuls fiscals i la reducció de la remuneració
dels assalariats.
La recaptació fiscal a les Illes Balears augmenta al 2010.
Quant als tributs parcialment cedits (IVA i IRPF), la xifra acumulada fins a novembre supera en un 10,3% la del mateix període de l’any 2009. Pel que fa als tributs totalment cedits
(ISD, ITP i AJD i taxa del joc), la recaptació total de l’exercici
de 2010 és un 2,9% superior a la de l’exercici de 2009.
La inversió privada a escala estatal continua amb una evolució negativa el tercer trimestre de l’any 2010. Tot i això, la inversió en béns d’equipament presenta una variació interanual
positiva, a diferència de la inversió en construcció i en altres
productes. L’actual situació econòmica ha afectat la inversió
pública, tal com es desprèn dels pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011, en els quals s’ha reduït en gairebé una
tercera part respecte del 2010.

El sistema financer espanyol segueix amb reformes: després
del procés de fusions, les entitats financers s’hauran d’adaptar als nous requisits de capital que fixarà el Govern els propers dies, cosa que afectarà especialment les caixes d’estalvi.
Pel que fa als indicadors financers, presenten una evolució
desigual: mentre que el crèdit retrocedeix i la mida de les entitats financeres es redueix en personal i nombre d’oficines, els
dipòsits creixen i la morositat s’estabilitza.

L’OBSAM, el SOCIB i l’Ibestat iniciaren el projecte “Implantació del Sistema d’Indicadors per a la Gestió Integrada de la
Zona Costera a les Illes Balears: estudi pilot a Menorca”, en el
qual es treballaren per Menorca indicadors que s’identificaren
d’alta importància i idoneïtat en el Dictamen 5/2007 del CES.
Seguint aquesta línia, en l’apartat de medi ambient, es tracten
alguns dels indicadors proposats en aquest estudi, amb dades
de les Illes Balears. Aquests indicadors són: àrea de sol i mar
protegida per una regulació legal, desocupació, ocupació de
l’oferta turística, evolució de la demanda turística, qualitat
del subministrament turístic i qualitat de les platges, consum
d’aigua, consum elèctric, pesca, tractament d’aigües/depuració, densitat de població resident, població estrangera, construcció d’habitatges i nombre d’amarraments.

El mercat laboral de les Illes Balears millora en termes intermensuals per segon mes consecutiu. El nombre d’aturats al mes de
gener se situa en 90.726 persones i les Pitiüses presenten el descens més acusat (–3,0%). Eivissa i Formentera també són les
illes més dinàmiques pel que fa al nombre de persones afiliades
a la Seguretat Social (0,6%). En canvi, pel que fa al conjunt
de les Illes Balears el nombre es redueix un –2,2% interanual.
La contractació indefinida millora a les Balears respecte al gener de l’any 2010, especialment els fixos discontinus, fet que ve
marcat sobretot per la bona temporada turística.

El monogràfic d’aquest Butlletí té per títol “Estat actual de
les agendes locals 21 a les Illes Balears”. Explica el projecte
de l’Agenda Local 21 i s’ofereix el marc normatiu i històric
que el regula. També es descriuen les etapes en què consisteix
l’elaboració i l’execució d’una AL21. Continua amb una explicació de la situació dels plans d’acció en els diferents municipis de les Illes Balears i una relació dels indicadors clau, les
dificultats que han hagut de ser superades i els reptes que es
plantegen per al futur de les AL21. Finalment, es mostren els
resultats de quatre indicadors clau.
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I. ENTORN

1 Internacional
Taula 2. Indicadors internacionals i de la Unió Europea
PIB
4t trim

Taxa d’atur
Dec-10

Inflació
Dec-10

Estats Units

2,8

9,0ª

1.4

Japó

2,6

4,9

0,0

Unió Europea

2,1

9,6

2,6

Regne Unit

1,7

7,8º

3,7

Zona euro

2,0

10,0

2,4ª

Alemanya

4,0

6,6

1,9

França

2,6

9,7

2,0

Italia

1,3

8,6

2,1

Espanya

0,6

20,2

2,9

ºnovembre 2010
ªgener 2011
Font: EUROSTAT, US Department of Labor, Japan Ministry of Internal Affairs

L’any 2010 representa a escala mundial la consolidació d’una
nova fase expansiva de l’economia. El producte mundial
creix a un ritme més elevat del que s’havia previst i assoleix
una taxa de creixement mitjana del 5,0% interanual. Aquest
avanç important respecte del 2009 és encapçalat pels països
emergents, els quals han recuperat millor el dinamisme que
els països tradicionalment anomenats avançats. El creixement
econòmic avança a dues velocitats: una taxa moderada protagonitzada pels Estats Units, la Unió Europea, el Canadà i
el Japó, que, en conjunt, han crescut un 3,0%, i una velocitat
molt més elevada proporcionada pels països emergents, que
creixen més del doble (7,1%) que les economies avançades.
Singapur, per exemple, obté l’any 2010 un creixement del
14,7%, que és superior fins i tot al de la Xina. La clau d’aquesta taxa tan elevada són les manufactures, que arriben a un
30,4% interanual liderades per la producció farmacèutica.
El comerç mundial revifa l’any passat i, així, el sector exterior
es configura com a clau de la recuperació. El volum de les exportacions dels països emergents i en vies de desenvolupament
augmenta un 12,8%, gairebé un punt i mig per sobre de la dels
països avançats. També s’importen més serveis i mercaderies i,
així, el volum per aquest concepte augmenta l’any 2010 fins gairebé un 14%. En conjunt, el comerç mundial augmenta un 12,0%
l’any 2010 i per al 2011 hi ha unes previsions de més del 7%.
D’altra banda, subsisteixen diversos perills per complir les previsions de creixement l’any 2011. La inflació comença a ser
elevada en els països emergents i, així, l’any 2010 els preus
de consum pujaren un 6,3%, i les previsions de l’FMI per a
enguany són d’un altre 6,0%. Les tensions en els mercats de
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matèries primeres i els conflictes geopolítics que s’estenen al
món àrab poden provocar que aquestes previsions d’inflació
quedin molt curtes. Com a exemple de productes bàsics per
a l’alimentació que han entrat en una espiral alcista hi ha el
blat, que s’ha encarit un 98% en set mesos, i el sucre, que
també ho ha fet un 115% en vuit mesos.

L’encariment del preu de les matèries primeres pressiona a l’alça la inflació.

Estats Units d’Amèrica
L’any 2010 es tanca als Estats Units amb un creixement del
2,9%, gràcies a una millora en tots els components de la demanda. El consum privat augmenta un 1,8% i contribueix
molt positivament a l’estabilització del creixement econòmic,
com també ho fa el sector exterior, en què les exportacions
creixen gairebé un 12% i les importacions un 12,6%. Les inversions privades pugen fins a un 16,7% i milloren tots els seus
components. Fins i tot la construcció, que continua en números negatius, baixa a la taxa més continguda des de l’any
2005 (–3,0%). El quart trimestre de 2010 representa un refredament de l’economia nord-americana a causa d’un deteriorament trimestral de les inversions i del sector exterior.
La inflació al llarg de l’any 2010 puja fins a l’1,5% arrossegada
pels preus energètics, els quals pujaren un 7,7%. Els carburants
són el factor més important per explicar l’alça dels preus ener-
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gètics, perquè la benzina s’anota una mitjana de creixement del
13,8%, i el fuel, del 16,5%. Si excloem el preus energètics i l’alimentació, la inflació subjacent és de només el 0,8%.
Quant al mercat laboral, cal destacar que al llarg de 2010 la
taxa d’atur es manté estable entorn del 9,5%, la qual cosa representa prop de 14,5 milions de persones en situació d’atur
registrat. A més, hi ha el fenomen creixent d’atur de llarga durada, que ja suposa una mitjana del 40% dels aturats, i al mes
de gener augmenta fins al 43,8%. Els sectors més afectats per
l’atur són l’agricultura i pesca, amb un 20,7% de taxa d’atur, i la
construcció, que supera el 22% tot l’any. Arran d’aquest fet, el
Govern d’Obama aposta per un canvi d’estructures productives
i anuncia que al llarg d’enguany proposarà l’aprovació de mesures concretes i d’un pla d’estímuls econòmics en els sectors
que siguin més innovadors i focalitzats en la indústria biomèdica, la informàtica i en les que facin ús de tecnologies netes.
Mentre que a Europa la prioritat de la Unió Europea és la
reducció del dèficit, el deute públic i la garantia d’estabilitat
mitjançant polítiques contractives d’austeritat pressupostària, als Estats Units s’apliquen polítiques expansives amb la
finalitat d’estimular l’economia nord-americana. Per això, el
dèficit continua augmentant i les previsions per a l’any 2011
de l’Oficina Pressupostaria del Congrés el situen en el 9,9% del
PIB, cosa que implicarà devers 1,5 bilions de dòlars de dèficit.
Quant al deute públic, assoleix fites històriques i a final d’any
supera la xifra de 14 bilions de dòlars

avançats al llarg de l’any 2009 (–5,2%). La clau d’aquesta recuperació és el sector exterior. Les exportacions augmenten en
termes interanuals un 25,7%, mentre que l’economia del sol
naixent ha necessitat proporcionalment menys importacions,
les quals augmenten un 19,4%.
Mitjançant la perspectiva de l’oferta, la producció industrial
revifa de manera important al mes de desembre i s’apunta
dos mesos consecutius de pujades. En termes interanuals,
aquest índex creix un 4,6%, amb una contribució important
de l’equipament de transport, les parts electròniques i la
producció de la indústria del ferro i de l’acer. Des de l’òptica de la demanda, el consum privat respon al paquet d’estímuls per part del Govern, si bé al mes desembre aquest
indicador retrocedeix un –3,3%. Arran d’aquest fet, es preveu aprovar un nou paquet d’estímuls que condueixi a un
creixement més sostingut.

Japó

L’economia japonesa ha cedit la segona posició en la producció mundial a la Xina. Una de les causes d’aquesta feblesa és
una permanent deflació, instal·lada en el país des de fa mes de
20 mesos i que representa un –0,7% de mitjana de l’any 2010.
Des d’octubre de l’any passat, els tipus d’interès al país nipó
se situen entre el 0% i el 0,1%, a l’efecte d’impulsar el creixement econòmic i la lluita contra la deflació. L’atonia general
de l’economia nipona es manifesta també en el descens en
la concessió de crèdits, els quals, al mes de gener, baixen un
–4,5% i els grans bancs acumulen catorze mesos de baixades
continuades. El Banc de Japó ha aprovat diversos programes
per comprar bons del Govern com una nova injecció de capital al sistema financer. D’altra banda, el país arrossega un
deute d’un 200% del seu producte interior brut. Quant al mercat laboral, es crea novament ocupació a final d’any i la taxa
d’atur baixa del 5%.

El Japó assoleix l’any 2010 una taxa de creixement del 4,3%,
després de patir la contracció més acusada de tots els països

Les previsions de creixement per part de l’FMI són de l’1,6%
per a l’any 2011 i de l’1,8% per a l’any següent.

Les previsions de creixement per a l’any 2011 són d’un 3,0%, i
un poc més baixes per a l’any que ve (2,7%).

Gràfic1. Evolució del PIB dels EUA, el Japó i la zona euro (variació interanual).

Font: EUROSTAT, Bureau of Econòmic Analysis i Japan Statistics Bureau
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La Xina
La Xina ha patit amb menys intensitat la crisi internacional i
acaba l’any 2010 amb una producció molt més elevada que
un any enrere. Mentre que el producte mundial retrocedí l’any
2009 sis dècimes en conjunt, la Xina cresqué un 9,2%. Per a
l’any recentment acabat el creixement xinès s’estima en el 10,3%
i les perspectives per a enguany tornen a ser àmpliament superiors al 9%. La convergència accelerada d’aquesta economia
emergent amb les economies avançades duen el país oriental
a ocupar la segona plaça mundial quant al PIB, amb més de 6
bilions de dòlars el 2010, i desbanca el Japó, que no arribarà
a 5,5 bilions$, però encara lluny de la primera economia del
món, els Estats Units, amb més de 14 bilions de dòlars.
El valor afegit de la indústria creix a ritmes elevats i al mes de
novembre acumula un creixement de gairebé el 16% en termes
interanuals. Cal destacar el creixement de les indústries privades de capital xinès, que s’apropa a una taxa del 20% els primers onze mesos de l’any i és gairebé cinc punts percentuals
superior a la taxa de creixement de la indústria de capital estatal. Les empreses de capital totalment estranger creixen a un
ritme del 14,9% acumulat, que provoca un efecte cridada per
a noves inversions en aquesta economia en expansió. Quant

a la inversió en actius fixos destaca un creixement interanual
del 25% acumulat al mes de novembre. Les noves construccions creixen a un ritme interanual del 46,8%, la qual cosa
pot representar un rescalfament de l’economia que ha duit el
Govern xinès a intervenir en el mercat financer i a adoptar mesures quantitatives i qualitatives de restricció de crèdit, amb
l’objectiu principal d’evitar una possible bombolla immobiliària. El Banc Central de Xina, al mes de febrer, decideix tornar
a pujar els tipus d’interès per damunt del 6%.
Quant al nivell general de preus, que tantes preocupacions
està causant al Govern de Pekín, cal destacar la inflació en
l’alimentació. Els preus pugen l’any 2010 gairebé un 7% i, al
mes de novembre, s’assoleixen taxes d’inflació de gairebé el
30% a les fruites fresques i un 21,4% als vegetals.
Un altre aspecte que s’ha de destacar de l’economia xinesa durant l’any passat és l’esforç en la carrera tecnològica
davant els països més avançats. Durant l’any 2010, la Xina
presenta un 56,2% més de patents internacionals que l’any
anterior. Aquest esforç inversor en R+D+I situa aquest país
en el quart lloc mundial en el nombre de patents darrere
els Estats Units, el Japó i Alemanya (Espanya es troba en la
quinzena posició).

Gràfic 2. Preu barril de Brent i inflació zona euro (variació interanual)

Font: EIA, EUROSTAT

Divises i petroli
Les tensions geopolítiques del món àrab (a l’Orient Pròxim es
concentra el 36% de la producció mundial) i l’elevada demanda impulsada pels països emergents (la més important en 30
anys) han conduït el petroli a una pujada de preus accelerada.
Al llarg de l’any 2010 el barril Brent se situa en 80 dòlars de
mitjana anual. Malgrat això, a partir de Cap d’Any el petroli
comença a pujar fortament fins a sobrepassar l’import de 101
dòlars al mes de febrer. En termes interanuals el barril Brent

7

Conjuntura econòmica de les Illes Balears

puja gairebé un 27%. Les previsions per part de l’FMI projecten un encariment del cru encara de més del 13%.
Des de fa mesos el dòlar s’ha estabilitzat entorn d’1,36 $/€ i
deixa enrere les fluctuacions que va patir l’any 2009.

Les protestes d’Egipte i Tunísia posen en alerta els
mercats de futurs energètics.

març 2011

Gràfic 3. Evolució del tipus de canvi de l’euro

Taula 3. Previsions internacionals per al 2011
PIB

Taxa d’atur

Inflació

Estats Units

3,0

9,6

1,3

Japó

1,6

5,0

-0,3

Unió Europea

1,7

10,0

2,0

Regne Unit

2,0

7,4

2,5

Zona euro

1,5

10,0

1,5

Alemanya

2,2

7,1

1,4

França

1,6

9,8

1,6

Itàlia

1,0

8,6

1,7

Espanya

0,6

19,3

1,1

Font: FMI- WEO January 2011
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2 Unió Europea
Gràfic 4. Evolució del PIB de països europeus (variació interanual).

Font: Destatis, Eurostat i elaboració pròpia

L’any 2010 el PIB de la Unió Europea creix un 1,7% després
d’un creixement durant el quart trimestre d’un 2,1% interanual. D’altra banda, considerant les taxes intertrimestrals, l’economia de la Unió està frenant el ritme de creixement a què
s’arribà el segon trimestre de 2010. Els majors creixements
corresponen a Estònia (+6,6%) i Finlàndia (+5,8%), i les majors caigudes pertanyen a Grècia (–6,6%) i Romania (–0,5%),
la qual cosa evidencia el creixement a dues velocitats també
a Europa. La producció industrial en el conjunt de la Unió
arriba a creixements del 7,7%. Al mes de desembre, les majors
pujades corresponen als béns de capital, amb taxes de creixement del 14,5%, seguits dels béns intermedis, amb gairebé
un 8%. Les noves peticions industrials augmenten un 18,9%
al mes de novembre, cosa que fa preveure que es mantengui
aquest ritme de creixement.
El volum del comerç al detall també puja l’any 2010 i de
mitjana obté un creixement del 0,7%. Malgrat això, l’evolució del comerç al mes de desembre presenta una caiguda
d’una dècima. Les majors pujades corresponen a Polònia
(+12,4%), en ple procés expansiu de la seva economia, i a
Letònia (+8,1%), i les majors contraccions corresponen a
Romania (–9,4%) i a Espanya (–5,0%).
L’indicador de producció de la construcció publicat per l’EUROSTAT sembla que no arriba a tocar el fons de la seva caiguda al quart trimestre i continua en números negatius (–3,3%),
encapçalada per Espanya (–27,4%) i Eslovènia (–16,0%),
mentre els majors creixements s’obtenen a Polònia (11,8%).
La construcció d’edificis cau un –2,3% i la construcció civil un
–14,4%, en concordança amb l’estalvi públic a tots els països
de la Unió.
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La inflació a Europa continua en ascens i al desembre els preus
pugen un 0,6% més fins a situar la mitjana anual en el 2,1%.
Al mes de desembre la inflació arriba fins al 2,6% interanual.
El sector exportador de la Unió Europea repunta notablement al
llarg de l’any 2010 i assoleix una taxa de creixement de les exportacions del 23% de mitjana, amb les matèries primeres al capdavant (29%) seguides de les manufactures (23%). Per països, els
Estats Units són els principals compradors de productes europeus i arriben a 222 bilions d’euros al mes de novembre, amb un
creixement del 18%, seguits de la Xina, amb més de 100 bilions i
un creixement del 38%. Les importacions també creixen a ritmes
molt importants i arriben a taxes del 24% en termes interanuals.
El principal proveïdor d’Europa és la Xina, que ens ven productes
per un valor de 257 bilions d’euros (un creixement del 31%). Així,
el dèficit comercial arriba l’any 2010 a 143,3 bilions d’euros.
La taxa d’atur augmenta novament al mes de desembre en
divuit dels estats membres i situa la taxa mitjana en el 9,6%.
Aquesta taxa es manté pràcticament inalterable tot l’any 2010
i mostra novament l’atonia del mercat de treball a tot Europa.

El Regne Unit
L’economia del Regne Unit creix al quart trimestre un 1,7%
interanual. Malgrat això, aquest trimestre suposa un canvi de
tendència en termes intertrimestrals i abandona tot un any de
creixement positiu per situar-se el darrer trimestre en el –0,5%
respecte al tercer trimestre, la qual cosa posa en evidència les
dificultats que tenen tots els països avançats per obtenir creixements positius sostinguts.

març 2011

El consum del sector privat millora un 2,0% el tercer trimestre
de 2010, després de tot l’any anterior en números negatius.
La formació bruta de capital fix també augmenta, un 6,1%
interanual. El sector exterior hi contribueix negativament perquè les importacions representen gairebé tres punts percentuals més que les exportacions al tercer trimestre, si bé al mes
d’octubre aquesta situació millora. La despesa pública arriba
al mes de desembre al màxim històric del 59,3% del PIB britànic (772 mil milions de lliures esterlines), tot i les mesures
de contenció aprovades per l’executiu, com ara l’augment de
la recaptació per la pujada de l’IVA fins al 20%. El registre de
cotxes nous posa fre a la forta expansió i al mes d’agost arriba
a taxes interanuals negatives (–3,4%) i la caiguda s’intensifica
arribant al mes de desembre fins al –17,3%.
Des del punt de vista de l’oferta, tots els sectors repunten a
final d’any. El valor afegit brut del sector industrial creix al
mes de novembre un 3,5% interanual i segueix la mateixa tendència de creixement des del mes de març. Al tercer trimestre
el sector dels serveis també repunta amb força i creix un 2,2%
interanual. Al quart trimestre el volum de la producció del
sector de la construcció augmenta un 8,0% respecte al mateix
trimestre de l’any anterior si bé, a l’igual que la major part
del països de la Unió, frena el seu creixement intertrimestral
(-2,5%), segons es desprèn de l’indicador de producció de la
construcció de l’oficina nacional d’estadística del Regne Unit.
La inflació al mes de desembre puja fins al 3,7%, que és la
major taxa de la Unió Europea. Els tipus d’interès nominals a
curt termini es mantenen en el 0,7%, la qual cosa representa
uns tipus d’interès reals del –3,0%.
El mercat laboral continua estable al llarg de 2010. La taxa
d’atur puja al mes d’octubre fins al 7,9% i gairebé tot l’any es
manté entorn de 2,5 milions d’aturats. La taxa d’ocupació es
manté al llarg de 2010 per damunt del 70%.
Les previsions de creixement per a l’any 2011 són del 2,0%,
d’acord amb les projeccions de l’FMI, i del 2,2% segons l’EUROSTAT.

Zona euro
La zona euro augmenta la taxa de creixement fins al 2,0% interanual el quart trimestre de 2010 i, així, per al conjunt de
l’any, el creixement assoleix una taxa de l’1,7%. Els països amb
millors resultats en termes de creixement de la zona euro són
Estònia (6,6%), Alemanya (4,0%), Finlàndia (5,8%) i Lituània
(4,4%).
La producció industrial millora al mes de desembre fins al
8,0% de creixement interanual, si bé al llarg de tot l’any s’han
obtingut taxes superiors al 5%. Irlanda sembla recuperar posicions i allunya l’amenaça d’una possible fallida amb creixements de la producció industrial propers al 17%. Les noves
peticions industrials pugen fins al 19,9% al mes de novembre
de 2010 amb un important augment de les peticions de béns
intermedis (23,3%).
La inflació a la zona euro continua en ascens i, al mes de gener, arriba al 2,4% a causa d’un encariment relatiu dels aliments i els preus energètics.
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Es projecta un nou fons de rescat permanent per valor
de mig bilió d’euros.
La lluita contra els desequilibris de les balances fiscals, les amenaces contra la moneda única o la desconfiança dels mercats
envers la qualitat dels deutes públics d’alguns països, com ara
Grècia, Irlanda o Portugal, han ocupat, gairebé tot l’any, els
esforços del Banc Central Europeu i dels governs de la zona
euro. L’any passat es va crear un fons de caràcter temporal
per si de cas qualsevol economia de la zona euro necessitava
ser rescatada fins al 2013. La dotació inicial d’aquest fons se
situava en 750.000 milions d’euros (inclosos 250 mil milions
que aporta l’FMI). Al mes de febrer els ministres d’Economia
de la zona euro arriben a un acord per convertir aquest fons
temporal en permanent a partir del 2013. Aquest fons podrà
captar en els mercats un màxim de 500.000 milions d’euros
que podran prestar als països que puguin tenir dificultats.
El nombre d’aturats a la zona euro puja fins a 15,7 milions de
persones el mes de desembre de 2010, 178.000 més que un
any enrere. La taxa d’atur roman estable en el 10,0% tot l’any
passat, i entre la joventut (menors de 25 anys) la taxa continua entorn del 20%. Als extrems hi ha Holanda, que continua
sent el país de la zona euro amb la menor taxa d’atur (4,6%),
i Espanya, amb més d’un 20%.
Les previsions de creixement per a l’any 2011 són de l’1,5%,
d’acord amb les projeccions de la Comissió Europea.

Alemanya
Alemanya presenta al quart trimestre una pujada del 4,0% en el
PIB (en termes intertrimestrals l’increment se situa en el 0,4%),
després d’un creixement del 3,9% al tercer trimestre. El creixement intertrimestral mostra que l’economia alemanya continua
en fase expansiva, si bé a un ritme més suau del que s’havia
previst. Per al conjunt de l’any 2010 es calcula un creixement
del 3,6% (3,5% ajustat a calendari) respecte al 2009. Una de
les claus per aquest creixement al darrer trimestre rau en les
exportacions netes, la formació bruta de capital en maquinària
i equipament, i el consum privat, segons avança l’oficina d’informació estadística (DESTATIS). Com aspecte negatiu es pot
destacar l’augment del deute públic net que arriba a gairebé els
2 bilions d’euros a final d’any (18% interanual).
El consum privat revifa amb força al tercer trimestre de 2010
(1,2%) després de quatre trimestres amb taxes negatives. La
formació bruta de capital fix de maquinària i equipaments
creix a una taxa de l’11,4% al tercer trimestre de 2010. Les
exportacions augmenten més que les importacions al tercer
trimestre (un 16,5% i un 15,2%, respectivament) i també en el
conjunt de l’any 2010, i es converteixen en una de les claus de
la forta recuperació.
L’índex de producció industrial millora les seves taxes de
creixement al llarg de tot l’any 2010. Malgrat que en termes
interanuals el creixement sigui positiu al mes de desembre
(16,0%), a partir del mes d’octubre les taxes intermensuals
tornen a ser negatives. Aquest fet, entre d’altres, és el que ha
posat fre a l’elevat ritme expansiu de mitjan any, quan les taxes de creixement de l’IPI arriben al 17,2% al mes d’agost. Les

manufactures també creixen a bon ritme fins a arribar al 16%
al mes de desembre, i les noves peticions d’aquest sector creixen tot l’any a un ritme de dos dígits i assoleixen un màxim del
30,2% al mes d’abril.
Quant al sector de la construcció, després de tot l’any amb
creixements molt continguts, l’índex de producció d’aquest
sector publicat per DESTATIS cau novament al mes de desembre amb molta força i arriba al –21,2%. Aquest retrocés elevat
és per mor de la construcció d’edificis (–17,6%) i, sobretot,
de les obres civils (–27,4%) en concordança amb el missatge
d’austeritat pressupostària de la cancellera germànica Merkel.

La taxa d’atur d’Alemanya baixa fins al 6,6% al desembre.
El mercat laboral genera ocupació i arriba a 41,0 milions de
persones ocupades, 422.000 persones més en comparació del
mateix mes de l’any passat (1,0%). La taxa d’atur roman al
mes de desembre en el 6,6%, que és vuit dècimes menor que
la de l’any anterior.

França
El creixement econòmic gal es manté al llarg de tot l’any 2010.
Al darrer trimestre el creixement arriba fins al 2,6% interanual
gràcies a una millora del sector exterior. Les importacions creixen un 13,7%, mentre que les exportacions ho fan un 14,6%.
El consum privat és un altre factor que repunta amb força a
final de l’any i, així, al quart trimestre arriba a una taxa de creixement del 3,2%. En termes anuals el 2010 arriba a una taxa
de creixement de l’1,5% per una millora en el consum (1,6%) i
en el sector exportador (9,9%), mentre que la formació bruta
de capital encara continua en taxes negatives (–1,6%).
La taxa d’atur s’estabilitza gairebé tot l’any 2010 i la mitjana
del tercer trimestre és del 9,7%. D’altra banda, la taxa d’ocupació arriba al 63,8%. La inflació continua en creixement i al
mes de desembre puja a l’1,8% interanual a causa d’un encariment relatiu dels preus energètics i de l’alimentació.
Les previsions de l’FMI i les de la Comissió Europea per al
2011 són d’una taxa de creixement de l’1,6% i de l’1,8%, respectivament, per al 2012.

D’acord amb les previsions coincidents de l’FMI i la Comissió
Europea, el creixement per a l’any 2011 serà d’un 2,2%, i per a
l’any següent, d’un 2,0%.
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3 Espanya
Taula 4. Previsions macroeconòmiques de l’economia espanyola
Taxes de variació interanuals
Consum final nacional privat1

2010

2011

0,5

0,9

Consum final de l’AP

0,6

-1,6

Formació bruta del capital fix

-8,5

-1,5

Demanda nacional

-1,6

0,4

Exportació de béns i serveis

9,3

6,4

Importació de béns i serveis

3,3

2,9

PIB a preus de mercat

-0,3

1,3

Ocupació

-2,2

0,3

Taxa d’atur

19,8

19,3

2

AP. Administració Pública
Inclou les ISFLSL
2
Llocs de feina equivalents a temps complet
Font: Escenari macroeconòmic 2009-2011. Ministeri d’Economia i Hisenda
1

La demanda nacional atenua la contracció fins al –1,2% interanual, gràcies a un millor comportament del consum de
les famílies (1,3%). El Ministeri d’Economia i Hisenda preveu
en la darrera actualització del programa d’estabilitat que, per
a l’any 2011, el consum privat s’estabilitzi i augmenti des de
l’1,8% previst en l’escenari macroeconòmic fins al 2,5%, ateses
la futura millora de les condicions de finançament, l’estabilització del mercat de treball i la previsible reducció de la taxa
d’estalvi de les famílies per un intens procés de despalanquejament motivat per l’ajustament de la inversió en habitatge.

L’any 2010 l’economia espanyola encara afronta un producte
interior brut (PIB) que creix a taxes negatives. La variació interanual de creixement se situa en el –0,1% el quart trimestre
arrossegada per una baixada de la formació bruta de capital
fix (FBCF) del –7,6%, malgrat que els béns d’equipament evolucionin positivament (1,2%). L’any 2009 la taxa d’FBCF fou
encara més baixa (–16,0%) i el sector de la construcció esdevé crític a l’hora d’explicar aquestes dades. Aquell any l’FBCF
de la construcció es reduí gairebé un –12% i un any després
aquesta taxa tornà a donar números negatius i molt similars
(–11,1%). L’anunci del final de les desgravacions en l’IRPF per
la compra d’habitatge no anima el mercat a causa de les dificultats en l’accés al crèdit per part de les famílies i de les expectatives raonables que el preu se seguirà ajustant a la baixa.

Pel que fa al comerç exterior, les exportacions creixen al llarg
de l’any 2010 fins al 10,3%, i les importacions, fins al 5,4%.
El creixement de la balança comercial és positiu. Les exportacions de béns pugen un 13,6%, i els serveis ho fan un 4,2%.
Les previsions del Ministeri d’Economia i Hisenda estimen un
creixement del saldo exterior del 0,9% per al 2011, amb una
moderació en les exportacions, les quals baixaran fins al 6,4%,
i de les importacions, que ho fan fins al 2,9%.

La matriculació de vehicles també cau fortament tot l’any,
empesa per l’acabament dels ajuts sectorials. Al segon trimestre el creixement del nombre de vehicles fou de més del 35%
interanual, però els darrers dos trimestres presenta taxes negatives inferiors al –27%. L’any 2011 comença amb la mateixa
tendència que el 2010 i, al primer mes de l’any, la venda de
vehicles baixa més d’un –23%, segons estimacions de la Direcció General de Trànsit.

Per sectors econòmics, el valor afegit brut de la construcció
modera el seu decreixement al quart trimestre (–5,8%). La
branca agrària, ramadera i pesquera millora al darrer trimes-

Taula 5. Evolució de l’economia espanyola
Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari. Taxes de variació interanual (en %)
Volum encadenat referència 2000
2008
Trimestre

2009

2010

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

-4,5

0,4

0,7

1,6

1,5

-1,2

-2,1

-2,2

0,3

Indústria i energia

-6,1

-13,7

-15,3

-13,8

-10,3

-1,0

2,7

3,1

3,4

Construcció

-5,4

-6,1

-6,3

-7,1

-5,4

-6,4

-6,5

-6,6

-5,8

Agrari i pesquer

Serveis

0,6

-0,8

-1,6

-0,9

-0,9

-0,6

0,4

0,8

1,1

PIB a preus de mercat

-1,4

-3,5

-4,4

-3,9

-3,0

-1,4

0,0

0,2

0,6

Font: INE
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Gràfic 5. Components de la demanda (variació interanual)

Font: INE

tre, i en termes interanuals el creixement és del 0,3% (un 2,0%
respecte al tercer trimestre). D’altra banda, el sector industrial assoleix una taxa del 0,9% al conjunt de l’any. El sector
secundari repunta amb força, ja que la xifra de negocis de
la indústria augmenta un 6,2% respecte a l’any 2009 com a
conseqüència d’un increment del 26% en els productes de
l’energia i un 9,9% dels béns intermedis. El nombre de noves
peticions a la indústria augmenta també un 7,4%. El sector
dels serveis presenta creixements positius el 2010 i el seu VAB
s’incrementa a un ritme del 0,5%. Malgrat que durant l’any el
creixement de la xifra de negocis del sector dels serveis (IASS)
hagi crescut un 0,9% de mitjana anual, al mes de desembre
registra una nova contracció del –1,1% arrossegada per una
forta baixada en hoteleria (–2,4%) i en altres serveis (–2,9%).
L’austeritat pressupostària aconsegueix rebaixar el dèficit públic des del 9,5% fins al 3,7%. Quant als preus, l’any 2010
pugen fins a l’1,8% de mitjana, i s’allunya així la possibilitat
d’una deflació perllongada en el temps. Al mes de gener, la
inflació puja ràpidament fins al 3,3% en taxa interanual i representa tres dècimes més que la de desembre. Els productes
que més han influït en aquest repunt són els de l’habitatge,
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que augmenta un 7,8% condicionat pels preus en l’electricitat
(15,0%). El grup de begudes alcohòliques i tabac s’incrementa un 16,1% per mor de tipus impositius més elevats, i el grup
del transport augmenta un 9,0% per un encariment relatiu
dels carburants. El Banc Central Europeu no preveu cap tipus
d’intervenció monetària i deixa els tipus d’interès en l’1%.
El mercat laboral espanyol està en un estat atònic i assoleix
taxes d’atur del 20,1%, més del doble que la de la Unió Europea i dos punts percentuals superior a la de l’any 2009. En
termes interanuals, l’any 2010 la població activa augmenta
un 0,2% i els ocupats baixen un –2,3%. El descens en l’afiliació
també és significatiu (–2,0%), si bé és molt més suau que el
del 2009 (–5,8%). Les previsions del Ministeri d’Economia i
Hisenda per a l’any 2011 situen una creació d’ocupació del
+0,3%, amb una reducció dels costs laborals unitaris (CLU)
del –0,3%. Això faria incrementar la productivitat un 1,0%.
Les previsions de l’FMI empitjoren respecte a les d’octubre
de l’any passat entre una i tres dècimes i, així, el creixement
esperat per a l’any 2011 se situa en el 0,6%, i en l’1,5% per a
l’any següent.

març 2011

II. ILLES BALEARS
Taula 6. Evolució de l’economia balear
Taxes de variació del VAB a preus constants (en %)
Trimestral
2008
Balears

1,2

2009

2010

(p)

(a)

I

II

2009 (p)
III

IV

I

II

2010 (a)
III

IV

-2,7

-0,8

-1,5

-2,9

-3,4

-3,2

-2,4

-1,2

0,1

0,3

-2,3

-3,3

-3,9

-4,3

-4,0

-3,1

-2,3

-1,9

Agropesquer

0,8

-0,4

-0,4

Indústria

0,5

-3,5

-2,8

Construcció

-1,4

-8,6

-6,2

-6,4

-9,2

-9,6

-9,0

-8,3

-6,8

-5,2

-4,5

Serveis

1,6

-2,0

-0,0

-0,8

-2,1

-2,6

-2,4

-1,6

-0,5

0,9

1,1

p: provisional; a: avanç; e: estimació
Font: Conselleria d’Economia i Hisenda

Les Illes Balears acumulen dos trimestres consecutius de creixement interanual positiu la segona meitat de 2010. Així, la
variació positiva d’una dècima el tercer trimestre es consolida el darrer trimestre de l’any amb un increment del 0,3%
respecte del mateix trimestre de 2009. Així, el còmput anual
per al 2010 queda en un –0,8%, lluny de la caiguda del –2,7%
registrada un any abans. Per a l’any 2011 es preveu que es recuperin les variacions anuals positives, si bé presumiblement
es mantindran en taxes moderades de creixement.
El serveis són l’únic sector que reprèn la senda alcista a les
Illes Balears. Amb un creixement superior al punt percentual el
quart trimestre, és el motor de l’economia balear. La part final
de la campanya turística mostra uns resultats bastant superiors
als de l’any 2009, que dinamitzen la resta d’activitats del sector.
Aquest fet ha compensat els descensos que es produïren en la
primera meitat de l’any passat. El sector de la construcció frena
les caigudes, però encara manté taxes de creixement significa-
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tivament negatives. L’activitat immobiliària és impulsada per
l’abaratiment de l’habitatge i per l’acabament dels incentius
fiscals en la compra d’un habitatge. Les perspectives de l’activitat de la construcció es mantenen negatives, atès que el nombre
de projectes que visa el Col·legi Oficial d’Arquitectes continua
reduint-se i la licitació pública pateix les conseqüències de les
restriccions pressupostàries per limitar el dèficit públic. Tot plegat, fa preveure un retard en la recuperació de taxes positives de
la variació interanual del VAB de la construcció. El sector secundari, la indústria i l’energia, cau gairebé dos punts percentuals
en el quart trimestre de 2010 respecte del mateix trimestre de
2009 i, tenint en compte el conjunt de l’any, la caiguda arriba
al –2,8%. Tot i això, alguns indicadors de l’activitat industrial
deixen les variacions interanuals negatives. Així, l’índex de producció industrial presenta al desembre un increment del 2,8% i
la facturació elèctrica mostra una tendència creixent. En canvi,
encara es redueix el nombre d’afiliats a la Seguretat Social i les
exportacions continuen en negatiu.

Gràfic 6. Evolució del VAB de les Illes Balears per sectors

Font: DGE

L’arxipèlag pitiús continua sent el territori amb més dinamisme i
mostra creixements superiors a dos punts percentuals durant la
segona meitat de l’any passat. En el conjunt de 2010, les Pitiüses
presenten una variació positiva d’un punt percentual, fet que es
reflecteix en els increments en l’afiliació a la Seguretat Social, en
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el nombre de passatgers arribats i en les mercaderies arribades
als ports. Tant Mallorca com Menorca s’acosten als creixements
interanuals positius, si bé frenen el ritme de recuperació el darrer
trimestre de l’any. Ambdues illes presenten caigudes superiors al
punt percentual en el conjunt de 2010 respecte del 2009.

març 2011

1 Agropesquer
Taula 7. Creixement del VAB de l’agricultura, ramaderia i pesca
Taxes de variació interanual a preus constants (en %)
2004

2005

2006

2007

2008 (p)

2009 (a)

2010(e)

5,1

2,1

3,5

2,0

0,8

-0,4

-0,4

p: previsió a: avanç e: estimació
Font: Conselleria d’Economia i Hisenda

Agricultura

competitiva, i eficient per a la consecució dels objectius de l’Estratègia 2020 d’estimular un creixement sostenible, intel·ligent
i integrador. Alhora, la Comissió ha obert una consulta pública
per conèixer l’opinió dels experts en el sector, de les organitzacions i de les regions sobre quina de les diferents línies per portar
a terme la reforma és la més adequada, de manera que a partir
de mitjan 2011 es puguin presentar propostes legislatives.

El sector agropesquer tanca l’any amb una taxa de creixement lleugerament negativa (–0,4%), igual que la registrada
el 2009. No obstant això, es preveu que els descensos s’estanquin el 2011.
La variació interanual de l’afiliació a la Seguretat Social continua sent negativa per al conjunt de l’arxipèlag i se situa en
6.117 afiliats el desembre, un –3% menys que el 2009. Per illes,
Menorca i Formentera presenten una variació de l’afiliació positiva, mentre que a Eivissa i a Mallorca continua en descens.

Segons dades de l’Eurostat, els ingressos que reben els agricultors europeus han representat un increment mitjà del 12,3% el
2010. La disminució de la mà d’obra (–2,2%) i l’augment del
valor de producció agrícola (4,3%) s’estableixen com a principals motius. Aquest augment del valor de producció és la mitjana de l’increment del valor de producció dels cultius (6,3%)
i els productes animals (2,4%). A l’Estat espanyol l’increment
mitjà dels ingressos és d’un 6,5%.

La Comissió Europea publicà la Comunicació sobre el futur de
la Política Agrària Comuna (PAC) el passat 18 de novembre
amb l’objectiu d’aconseguir una agricultura més dinàmica,

Taula 8 . Afiliació a la Seguretat Social a l’agricultura
Darrera dada

Variació interanual (%)

Illes Balears

desembre

6.117

-2,6

Mallorca

desembre

4.986

-2,6

Menorca

desembre

644

1,6

Eivissa

desembre

466

-7,7

Formentera

desembre

21

5,0

Font: TGSS i elaboració pròpia

En el mercat central de Mallorca les dades acumulades de tot
l’any 2010 mostren uns indicadors de volum de negoci (no
s’hi inclouen els majoristes) que es mantenen en els mateixos
nivells que l’any passat. No és així pel que fa als preus, que
s’encareixen tant en el mercat de la fruita (14%) com en el de
l’hortalissa (15%). Els subsectors del vi i de l’oliva han estat
durant el 2010 els més dinàmics dins el sector primari balear.
El 2010, el volum de comercialització de la DO Oli de Mallorca s’ha incrementat un 35,6% respecte de l’any anterior,
segons el Consell Regulador de la denominació d’origen, amb
123.265 litres d’oli qualificat i comercialitzat. Les exportacions s’incrementen un 72%, i Alemanya n’és el principal receptor. Destaquen el retorn al cultiu de l’arròs en comptes de la
patata emprant mètodes moderns i la recuperació d’espècies
fruitals de varietats diverses, entre les qual hi ha alzines, cítrics, ametlers i vinyes.

Ha estat una bona anyada per als subsectors del vi i
de l’oliva balear.
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Les temperatures mínimes registrades a principi d’any no
auguren un bon resultat ni per les patates ni per als cultius
d’hortalisses i fruites. Es preveu que les gelades motivin pèrdues de producció i retards en la primera collita de la patata,
que habitualment és entre març i maig i es vincula a l’exportació, principalment a països europeus, com ara Anglaterra,
Dinamarca i Alemanya.
L’exportació de patata té resultats acumulats negatius fins a
l’agost del 2010 amb una variació interanual d’un –33%. L’exportació feta als principals països demandants, Regne Unit i
Dinamarca, continua baixant. La taxa de variació interanual
negativa que presentava el mercat anglès fins al juny es manté,
i la demanda de Dinamarca presenta signes de decaïment.
Quant a la goma de garroví, les exportacions a les Illes Balears
durant el període de gener a agost de 2010 arriben a 861 tones
i a 6 milions d’euros. Això representa un creixement en aquest
període d’un 83% en volum i d’un 58% en valor econòmic. Els

Taula 9. Indicadors de l’agricultura
Mercat central de Mallorca

Tones

PMP

Tones

PMP

Fruita

gener-desembre

1.149

1,07

ì

3,3

ì

13,83

Hortalisses

gener-desembre

2.482

1,06

î

-2,2

ì

15,2

Patates

gener-desembre

-

0,52

-

è

2,0

Total

gener-desembre

3.631

0,99

è

-0,5

ì

13,79

Tones

Milers d’€

Mercaderies agràries exportades
Patates
Regne Unit
Dinamarca
Goma de garroví

Tones

Milers d’€

gener-agost

14.292

7.765

î

-33,2

î

-15,6

gener-agost

5.145

2.729

î

-31,8

î

-27,7

gener-agost

4.807

2.832

ì

7,5

ì

26,8

gener-agost

861

6.007

ì

82,5

ì

58,2

Alemanya

gener-agost

143

973

ì

150,9

ì

103,6

Dinamarca

gener-agost

204

1.475

ì

68,6

ì

49,0

Vins i licors

gener-agost

662

3.541

ì

9,1

ì

25,1

Alemanya

gener-agost

348

1.652

ì

20,4

ì

36,8

Suïssa

gener-agost

54

510

ì

14,3

ì

31,9

PMP: preu mitjà ponderat
Font: Mercapalma, Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España

principals mercats on es comercialitza són Alemanya, els Estats
Units, Dinamarca i el Japó. Aquest producte, que es troba a les
llavors del garrover, és utilitzat fonamentalment com a estabilitzant en refrescs, sopes i salses, com també per a rebosteria,
galetes, pa, confitures, colorant per als jocs d’artifici, etc.
Les exportacions de vins i licors tornen a remuntar. Malgrat
que les dades del segon trimestre mostraven un descens, la
demanda es va recuperant i el valor exportat se situa en una
variació positiva d’un 9% fins a l’agost. El mercat alemany,
com a principal destinació, ja mostra un comportament més
positiu que en la primera meitat d’any.

Producció agrària ecològica
El nombre d’operadors (productors i elaboradors) inscrits en
el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE)
és de 660, un 6% més que l’any anterior. Quant a la superfície,
arriba fins a 28.028 hectàrees el 2010, cosa que representa el
6% de la superfície total de les Illes Balears.
Els pagesos (agricultors i ramaders) de Mallorca podran
beneficiar-se des d’enguany del contracte agrari. Es tracta
d’un contracte territorial emmarcat en la Llei de desenvolupament sostenible del medi rural que ja va tenir el seu
desplegament amb èxit a Menorca. L’objectiu final d’aquest

projecte és, d’una banda, evitar l’abandonament de les explotacions agràries propiciat per la reduïda base territorial
i la marginalitat econòmica i, d’una altra, mantenir la producció de les terres i conservar el paisatge rural tradicional.
Entre els requisits que han hagut de complir per poder subscriure aquest contracte hi ha el de no cultivar organismes
modificats genèticament.

Ramaderia
Els preus del porcí pugen a Espanya un 0,5%, mentre que a la
Unió Europea baixen un –8,8% durant l’última setmana del
2010 en comparació dels set dies anteriors, segons les últimes
dades publicades per la Comissió Europea.

Forta pujada dels preus dels cereals a tots els mercats.
D’altra banda, la cotització dels cereals registra un increment
interanual d’entre el 24,5% i el 45,39% al mes de novembre, segons dades de l’últim butlletí mensual d’estadística publicat pel
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Aquest fort repunt dels preus dels cereals a tots el mercats afecta alhora la pujada del preu dels pinsos per a l’alimentació de totes les cabanes
ramaderes i les farines i els derivats per a l’alimentació humana.
Pel que fa a les Illes Balears, el nombre d’animals sacrificats

Taula 10. Indicadors de la producció agrària ecològica
Productors

Elaboradors

Total

Variació interanual(%)

Illes Balears

Operadors inscrits en el CBPAE-2010

501

159

660

5,6

Mallorca

377

122

499

5,9

Menorca

75

22

97

4,3

Eivissa

48

13

61

3,4

Formentera

1

2

3

50,0

Font: Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica-CBPAE
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Taula 11. Indicadors de la ramaderia
Nombre animals sacrificats escorxadors

Darrera dada

Variació interanual (%)

Boví

gener-desembre

11.971

î

-2,3

Oví/Caprí

gener-desembre

185.791

î

-2,6

Porcí

gener-desembre

159.845

è

-1,7

Equí

gener-desembre

68

ì

11,5

Aus

gener-desembre

2.548.343

î

-6,1

Estuços

gener-desembre

5

î

-68,8

Conills

gener-desembre

2.698

ì

31,5

Total

gener-desembre

2.908.721

î

-5,6

Font: Conselleria de Salut i Consum. Direcció General de Salut Pública i Participació

en els escorxadors fins al desembre disminueix fins a un –6%
interanual. Entre el ramat, el nombre de sacrificis de boví, oví
i caprí disminueixen. Les dades sobre el nombre de porcs sacrificats es mantenen més o menys iguals que un any enrere,
encara que tendeixen a la baixa.

La producció pesquera declarada a les Illes Balears l’any
2010 és de 3.493.470 kg, amb un valor en primera venda
de 20,56 milions d’euros. En comparació amb l’any 2009
(3.337.380 kg i 20,86 milions d’euros), les dades representen un increment del 4,68% en el pes de les captures, però
una minva del –1,44% en el seu valor econòmic. Per això, el
preu mitjà de la producció total del peix es redueix en un
–5,92% (de 6,25 €/kg a 5,88 €/kg), baixada molt considerable que s’afegeix a la produïda el 2009 respecte de 2008,
que fou d’un –9,16%.

La marca Producte Local, creada fa ara dos anys i que compta
amb 500 productors, distribuïdors, majoristes i comerciants
inscrits, entre els quals hi ha pagesos i pescadors, s’amplia ara
als ramaders. Així, els productes carnis de les Illes Balears ja
poden adherir-se a la marca i, més concretament, els productors de carn de me i cabrit, com també el de porcelletes i de
porc negre de raça autòctona.

Les diferències entre el 2010 i el 2009 es deuen, principalment, als factors següents. D’una banda, cal tenir en compte
el fet que durant el 2009, excepte els mesos estivals i desembre, la flota d’arrossegament de Mallorca va fer una aturada
d’un dia a la setmana (reducció del 20% de l’esforç). Aquestes embarcacions aporten el 65% de les captures del conjunt
de la flota de les Illes Balears, cosa que explica que les captures de 2010 siguin un 9,6% més elevades que les del 2009
i que els ingressos augmentin un 7,6%. D’altra banda, els
preus del peix s’abarateixen en general, possiblement per un
retraïment del consum a causa de la crisi econòmica general.
De les dotze espècies econòmicament més importants (caproig, llagosta, déntol, gall de Sant Pere, anfós, sípia, gamba,
jonquillo, llampuga, etc.), perquè són les que disposen de
pesqueries específiques i representen més del 50% dels ingressos declarats per la flota, el preu mitjà difereix entre els
dos anys entre un 5% i un 10%. Especialment significativa és
la davallada del preu de la gamba (–20,2%), de la llagosta
(–8,3%) o de l’escamarlà (–9,6 %). També davalla considerablement el preu d’una espècie emblemàtica de Mallorca, la
llampuga (–26,7%), mentre que se n’incrementen les seves
captures prop d’un 50%.

Segons dades del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA),
entre abril i desembre, que són els vuit primers mesos de la
campanya 2010-2011, els ramaders espanyols produïren un
2,17% més de llet que el mateix període de la campanya anterior. Quant al preu mitjà a què es paga la llet, a l’octubre
se situava en 30,58€ per cada 100 quilos, preu espanyol que
està per sota del comunitari (32,30€ per cada 100 quilos). No
obstant això, les Illes Balears són la comunitat autònoma on
es paga el preu de la llet més baix, concretament a 28,5€ per
cada 100 quilos.

Pesca
L’afiliació a la Seguretat Social en el sector pesquer baixa fins
a situar-se en 673 afiliats al desembre, un -5% menys que el
2009. Destaca Menorca, amb una variació interanual negativa d’un –14%, mentre que a Formentera la variació de l’afiliació continua sent positiva.

Taula 12 . Afiliació a la Seguretat Social al sector pesquer
Darrera dada

Variació interanual(%)

Illes Balears

desembre

673

Mallorca

desembre

477

-3,6

Menorca

desembre

89

-13,6

Eivissa

desembre

73

-7,6

Formentera

desembre

34

21,4

Font: TGSS i elaboració pròpia
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-4,5

Taula 13. Indicadors de producció pesquera. 2010
Captures

Variació interanual (%)
Pes (Kg)

Pes(Kg)

Milers d’€

Sardina

259.097

Gamba vermella

226.536

Gerret

217.045

Morralla

165.850

Llampuga

152.504

ì

33,1

Musclo

149.345

ì

31,6

Sorell

145.477

î

-9,4

Lluç

143.819

Moll vermell

136.546

4.935.616
551.581

î

-31,5

ì

21,3

î

-5,1

ì

10,9

561.374
695.628

î

-3,3

ì

12,2

ì

4,2

î

-5,0

1.161.957

î

-21,2

981.889

ì

4,5

Llagosta

1.408.514

Calamar
Caproig

ì

23,8

Milers d’€

Gall de Sant Pere

878.669

î

-8,2

Escamarlà

670.586

è

-1,9

Font: DG Pesca
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2 Indústria i energia
Taula 14. Creixement del VAB de la Indústria i energia
Taxes de variació interanual del VAB a preus constants (en %)
Anual
2008
0,5

Trimestral

2009

2010

(p)

(a)

I

II

2009 (p)
III

IV

I

II

2010 (a)
III

IV

-3,5

-2,8

-2,3

-3,3

-3,9

-4,3

-4,0

-3,1

-2,3

-1,9

p: provisional; a: avanç; e: estimació
Font: Conselleria d’Economia i Hisenda

El sector de la indústria i l’energia de les Illes Balears presenta
una taxa de variació interanual del VAB a preus constants del
–1,9% per al quart trimestre de 2010, i deixa enrere la caiguda dels trimestres precedents. L’indicador del clima industrial
(ICI) per a les Illes Balears continua al mes de desembre en
taxes negatives (–4,4%), i representa el tercer mes consecutiu
de caigudes.
Al mes de desembre, els ocupats totals de la indústria i
l’energia sumen 26.551 persones, cosa que significa una
caiguda interanual en el sector del –4,7%. Els assalariats
presenten una caiguda més important, la qual arriba al
–5,0%. En canvi, la dels autònoms és del –3,7%. Si consideram l’afiliació a la Seguretat Social per illes, Formentera presenta una evolució contrària a la resta, i és l’única
on augmenten el nombre d’assalariats (12,8%) i el nombre
d’autònoms (15,0%).

El quart trimestre de 2010 la indústria frena el ritme
de caiguda.

Energia
El total d’energia elèctrica demandada per les Illes Balears al
mes de desembre està entorn de 472 GWh i representa un
increment del 4,5% en taxa interanual. Totes les illes presenten
variacions positives, i al capdavant hi ha les Pitiüses (5,9%),
seguides de Mallorca (4,4%) i Menorca (4,2%). En canvi, la
facturació elèctrica total, que tradicionalment presenta un
cert retard respecte de la demanda a causa del desfasament
en la lectura dels comptadors, assoleix aproximadament una
xifra de 381 GWh, una disminució tendencial del 4,4% considerant les Illes en conjunt.
Els ocupats a les Illes Balears en el sector de l’energia elèctrica,
gas i aigua al mes de desembre arriben a 5.215 persones, xifra
que representa un decreixement interanual del –1,5%. Per illes,
a Mallorca disminueix un –2,1%, mentre que a Menorca i a les
Pitiüses s’incrementa un 2,1% i un 6,9%, respectivament.

La facturació de l’energia elèctrica total creix un 2,1%.
L’empresa elèctrica Endesa ha posat en marxa una nova
subestació i dues noves línies d’alta i mitjana tensió, que
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permetran atendre les peticions de nous subministraments
en el municipi de Capdepera. Per dur a terme la nova infraestructura, la companyia ha fet una inversió total de 10
milions d’euros.
Red Eléctrica de España inicia l’execució del Projecte Ròmul,
enllaç elèctric submarí entre la Península i les Illes Balears.
Aquest projecte, que consta d’un pressupost de 375 milions
d’euros, permetrà unir la subestació de Morvedre (Sagunto)
amb la de Santa Ponsa (Mallorca). El traçat s’ha elegit tenint en compte la menor distància entre la Península i Mallorca, així com també la profunditat i les característiques
del traçat submarí. La longitud aproximada del cable és de
237 kilòmetres i la profunditat màxima de 1.485 metres. El
passat 13 de gener es començà la instal.lació del primer dels
tres cables submarins.

Indústria
Per a les Illes Balears, la variació interanual de l’índex de producció industrial (IPI) del mes de desembre és del 2,8% i romp
una tendència de baixades de més de 30 mesos. Al mes de
desembre, la facturació d’energia elèctrica en el sector de la
indústria a les Illes Balears experimenta una variació tendencial
del 2,1%. Totes les illes han vist incrementada la facturació. El
major augment s’ha produït a Mallorca, amb un 5,2%.

L’IPI balear assoleix xifres positives després de dos
anys i mig.
La variació interanual del mes de desembre dels ocupats a les
Illes Balears en les indústries extractives és del –9,3%. Pel que
fa a les indústries manufactureres, la variació interanual és del
–5,4%. Les Pitiüses són les úniques que mostren oscil·lacions
de signe positiu en les indústries extractives respecte del mateix període de 2009.

Exportacions
Fins al mes d’octubre de 2010, les operacions d’exportacions
que s’han duit a terme a les Illes Balears arriben a un import
de 717,8 milions d’euros, una xifra que representa un decreixement del –31,4% respecte de les operacions durant el mateix
període de l’any 2009.

Taula 15. Indicadors de la indústria i l’energia
Balears

Darrera dada

Cicle-tendència T tt-k (%)

Facturació energia elèctrica total (MWh)

desembre

381.229

ì

2,1

Facturació energia elèctrica indústria (MWh)

desembre

14.319

è

-1,0

Índex de producció industrial

desembre

66,2

î

-8,4

Ocupats totals a indústria i energia1

desembre

26.551

î

-4,7

desembre

21.156

î

-5,0

Assalariats

desembre

5.395

î

-3,7

Ocupats segons activitats1

Autònoms

desembre

26.551

î

-4,7

Indústries extractives

desembre

430

î

-9,3

Indústries manufactureres

desembre

20.906

è

-5,4

Energia elèctrica, gas i aigua

desembre

5.215

è

-1,5

Facturació energia elèctrica total (MWh)

desembre

290.310

ì

5,2

Facturació energia elèctrica indústria (MWh)

desembre

11.337

î

-5,1

Ocupats segons activitats1

desembre

20.974

î

-5,5

Indústries extractives

desembre

361

î

-10,9

Indústries manufactureres

desembre

15.979

î

-6,4

Energia elèctrica, gas i aigua

desembre

4.634

î

-2,1

Facturació energia elèctrica total (MWh)

desembre

30.729

è

0,0

Facturació energia elèctrica indústria (MWh)

desembre

1.921

î

-4,1

Mallorca

Menorca

desembre

3.764

è

-1,6

desembre

22

î

-12,0

Indústries manufactureres

desembre

3.395

è

-1,9

Energia elèctrica, gas i aigua

desembre

347

ì

2,1

Facturació energia elèctrica total (MWh)

desembre

60.190

ì

4,0

Facturació energia elèctrica indústria (MWh)

desembre

1.061

ì

4,7

Ocupats segons activitats1

desembre

1.799

è

-1,4

Ocupats segons activitats

1

Indústries extractives

Pitiüses

Indústries extractives

desembre

45

ì

7,1

Indústries manufactureres

desembre

1.522

î

-2,8

Energia elèctrica, gas i aigua

desembre

232

ì

6,9

variació interanual
Font: TGSS, Gesa-Endesa, DG d’Economia, INE.

1

Les exportacions cauen un –31,4%.
El sector del calçat continua sent el capítol aranzelari que més
ven a l’exterior, amb 108,9 milions d’euros i amb un volum
d’exportacions que ha augmentat un 9,2%. Destaquen les exportacions de calçat a França i Itàlia, que han augmentat un
23% i un 22,8%, respectivament, i, d’altra banda, les vendes a
Grècia, que minven un –3,0% respecte del mateix període de
l’any anterior.
De la resta de capítols relacionats amb el cuiro, sobresurt l’augment de les exportacions de pell i cuiro a Hong Kong i a la Xina.
Quant a les vendes de pell preparada, s’incrementen als Estats
Units i a Àustria. D’altra banda, el capítol d’olis essencials i perfumeria ha experimentat un creixement del 28,1%.
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El capítol de mobles és el que descendeix més acusadament,
un –52,8%, seguit del capítol de roba i complements, amb un
descens del –40,5%. La reduccions principals afecten les exportacions amb destinació Mèxic (–78,0%) i França (–37,8%).
Les operacions de vendes exteriors d’aixetes representen un import de 4,8 milions d’euros, la qual cosa comporta un increment
del 37,8% respecte de les vendes registrades durant el mateix
període de l’any anterior. Com a països destinataris, destaca la
xifra venuda a la República Dominicana (0,6 milions d’euros).
En el subsector de la joieria i bijuteria, les exportacions als
Estats Units descendeixen un –33,2%, una davallada que es
compensa en part pels augments de els operacions a Suïssa
(99,8%) i Austràlia (85,3%).
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Cal esmentar que el treball de dinamització de clústers reverteix en una major competitivitat, tant per a les mateixes
empreses com per a la regió en el seu conjunt. Aquesta coordinació permet incrementar la competitivitat de les empreses
a partir de la detecció i la implantació de les estratègies d’èxit
del negoci, la qual cosa va unida a l’eficiència resultant de

la competència. Així, l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI),
entitat pública dependent de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears, ha impulsat
durant l’any 2010 tres nous clústers: el del sector químic, el
de la indústria de la fusta i del moble, i un darrer de moda que
engloba els sectors de calçat, bijuteria i tèxtil-moda.

Taula 16. Principals béns industrials exportats des de les Illes Balears
De gener a octubre de 2010
Principals mercats exteriors¹
Calçat
França

Variació interanual (%)

Milers d’€
108.943

9,2

22.028

23,0

Itàlia

20.673

22,8

Alemanya

19.316

22,2

Regne Unit

9.236

10,4

Grècia
Pell i cuiro

7.659

-3,0

16.590

36,7

Marroc

7.086

34,1

Xina

5.222

169,6

Hong Kong

1.996

190,4

Pell preparada

2.703

23,6

696

64,4

França
Alemanya

350

-3,1

Estats Units

173

214,8

Àustria

165

110,9

Regne Unit
Roba i complements
Cuba

132

-49,5

1.061

-40,5

202

-36,0

Països Baixos

141

-30,1

Mèxic

103

-78,0

França

89

-37,8

Joieria i bijuteria

4.445

-6,9

Estats Units

723

-33,2

França

699

-2,2

Australia

309

85,3

Suïssa

291

99,8

Itàlia

260

-1,0

2.032

-52,8
-26,4

Mobles
República Dominicana

563

Panamà

547

Mèxic

280

Azerbaijan
Aixetes
República Dominicana

-84,9

257
4.822

37,8

1.595

127,1
32,9

Mèxic

568

Venezuela

418

11,3

Turquia

251

96,3

Xina
Olis essencials i perfumeria
Alemanya
Suïssa
Total exportacions²

249

22,6

4.718

28,1

2.045

34,9

684

27,0

717.854

-31,4

¹El total de cada un dels sectors no suposa la suma dels països que s’esmenten en aquesta taula
²El “total exportacions” no suposa la suma dels sectors que s’esmenten en aquesta taula
Font: IBESTAT i elaboració pròpia
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3 Construcció
Taula 17. Creixement del VAB de la construcció
Taxes de variació interanual a preus constants (en %)
Anual

Trimestral

2008

2009

2010

2009 (p)

2010 (a)

(p)

(a)

III

IV

I

II

III

IV

-1,4

-8,6

-6,2

-9,6

-9,0

-8,3

-6,8

-5,2

-4,5

p: provisional; a: avanç; e: estimació
Font: Conselleria d’Economia i Hisenda

El sector de la construcció continua la tendència de tot l’any i
rebaixa a la meitat les caigudes de dotze mesos enrere. Durant
la segona meitat del 2010, continua la desacceleració iniciada
a final de l’any anterior i principi d’aquest, amb caigudes interanuals del –5,2% durant el tercer trimestre i del –4,5% durant
el quart. Així, la xifra provisional del VAB real de la construcció
en el còmput total de l’any retrocedeix un –6,2%, descens més
suau del que feia el 2009.

La construcció continua alentint la caiguda.
Tot i que de manera generalitzada l’ocupació en la construcció
continua presentant taxes de variació negatives, se’n frena la
caiguda. Al mes de desembre, l’afiliació mitjana a la Seguretat
Social modera el decreixement i cedeix un –6,4% respecte al
mateix mes de 2009, especialment per l’evolució del nombre
d’assalariats (–6,1%) més que no per la del nombre d’autònoms (–7,1%). Aquesta tendència contrasta amb la persistència d’una caiguda força constant en el nombre d’empreses
inscrites a la Seguretat Social durant tot el segon semestre
de 2010, atès que manté una taxa interanual negativa entorn
d’un –8%. A les Illes, cal destacar que al desembre les Pitiüses
creen ocupació de manera significativa per primera vegada
en dos anys, amb una taxa interanual positiva del 4,6%. En
canvi, Mallorca i Menorca, tot i que presenten les menors caigudes de tot l’any, segueixen amb pèrdues significatives d’afiliats (–7,5% i –11,7%, respectivament). Segons l’Observatori
del Treball de les Illes Balears, al desembre se signen prop de
2.400 contractes en la construcció, un 11,4% més que un any
enrere, gràcies, sobretot, al dinamisme de Menorca (17,6%)
i Mallorca (12,9%). D’aquesta manera, l’evolució favorable
de la contractació es tradueix en una reducció important en
el nombre d’aturats arreu de les illes. Així, les Illes Balears
arriben a final d’any amb una xifra de 17.196 aturats en el
sector, un –11% menys que el desembre de 2009. Tot i que
aquesta tendència s’estén a totes les illes, les magnituds són
molt heterogènies. Mentre que les Pitiüses redueixen el nombre d’aturats en gairebé una cinquena part el darrer mes de
2010, Mallorca ho fa en un –10% i Menorca no arriba al –6%.
El mercat immobiliari, per la seva banda, refreda el dinamisme de la primera meitat d’any, després de l’efecte que tingué
l’increment de l’IVA de juliol. Tot i això, les taxes interanuals
continuen en signes positius, gràcies a la continuïtat en l’abaratiment del preu de l’habitatge i a la deducció per compra d’habitatge habitual, que desapareix per rendes superiors a 24.000
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euros a partir de gener de 2011. D’acord amb les dades publicades per l’INE, durant el segon semestre de l’any es transmeteren per compravenda gairebé 5.000 habitatges. Aquesta xifra se
situa un 9,3% per sobre de la del mateix període de l’any passat,
empesa únicament per l’evolució dels habitatges usats (19,2%),
atès que el nombre de transmissions d’habitatges nous és molt
semblant a la del darrer semestre de 2009.
El preu de l’habitatge segueix suavitzant les seves caigudes
en el tancament d’any. Les dades publicades pel Ministeri de
Foment estimen el preu de l’habitatge lliure a les Illes Balears en 2.094,1 €/m2 el darrer trimestre de 2010, només un
–1,5% per davall de la xifra del mateix període d’un any enrere.
Amb tot, l’habitatge d’antiguitat inferior a dos anys és el que
experimenta una major correcció (–2,2%) en comparació de
l’habitatge d’antiguitat superior a dos anys (–0,8%). Per nuclis
urbans principals, segons la Sociedad de Tasación, Manacor
és la primera ciutat que presenta taxes interanuals positives en
el valor mitjà de l’habitatge (0,6%) durant el segon semestre
de l’any; en canvi, Sant Antoni de Portmany (–6,1%), Palma
(–4,6%) i Maó (–4%) presenten les caigudes més importants.

Es refreda el dinamisme del mercat immobiliari de la
primera meitat d’any.
Les dades publicades per l’INE sobre la constitució d’hipoteques a habitatges romp el balanç positiu dels nou primers
mesos de l’any, i recullen dues caigudes molt pronunciades
en termes interanuals durant els mesos d’octubre (–31,3%) i
novembre (–25,7%). Tot plegat es tradueix en els volums mensuals de préstecs concedits més baixos dels darrers vuit anys.
En el mateix sentit, l’import total hipotecat també cau significativament durant aquests dos mesos (–30,2% i –41,1%, respectivament) fins a situar-se per sobre de 115 milions d’euros
al novembre. Això fa que l’import mitjà del préstec hipotecari
per habitatge segueixi, en termes generals, una tendència negativa, i al mes de novembre arriba a 106.751 euros, amb una
variació interanual del –20,7%.
La continuació en la contenció del dèficit públic segueix rebaixant els nivells de despesa de la licitació oficial respecte
de períodes anteriors. Així, segons dades del Ministeri de Foment, el total de construcció pública durant el període que
comprèn del gener al novembre és de 400 milions d’euros,
cosa que representa una caiguda d’un –47,1% i que contrasta notablement amb el creixement del 152,5% del mateix
període de 2009. Per tipus d’obra, aquesta correcció es deu,
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Taula 18. Indicadors de la construcció
Balears

Darrera dada

Variació interanual (%)

Assalariats

desembre

29.064

î

-6,1

Autònoms

desembre

14.121

î

-7,1

desembre

23.989

î

-22,4

4t trim

2.094

è

-1,5

Assalariats

desembre

22.735

î

-7,5

Autònoms

desembre

11.179

î

-7,5

Vendes aparents ciment (tones)

1

Preu habitatge (€/m2)
Mallorca

Valor mig de l’habitatge (€/m2)
Palma

2n sem

2.176

î

-4,6

Manacor

2n sem

1.559

è

0,6

Inca

2n sem

1.676

î

-2,9

Assalariats

desembre

2.425

î

-13,9

Autònoms

desembre

1.199

î

-6,6

Maó

2n sem

1.909

î

-4,0

Ciutadella

2n sem

1.904

î

-2,8

desembre

3.904

ì

9,2

desembre

1.743

î

-4,6

Eivissa – vila

2n sem

2.101

î

-3,0

Sant Antoni de Portmany

2n sem

1.851

î

-6,1

Menorca

Valor mig de l’habitatge (€/m )
2

Pitiüses
Assalariats
Autònoms
Valor mig de l’habitatge (€/m )
2

Dades corresponents a 2009
Font: MTSS, Oficemen, Ministeri de Foment, Ministeri de l’Habitatge, i Sociedad de Tasación, i elaboració pròpia

1

majoritàriament, a la reducció en la despesa en l’enginyeria
civil (–56,2%), que històricament ha representat prop de les
dues terceres parts de la licitació total, mentre que en l’edificació el descens és molt menor (–24,5%). Pel que fa al tipus
d’administració publica que fa la despesa, la major caiguda
(–59,2%) correspon a la part dels ens territorials (Comunitat Autònoma, consells insulars i ajuntaments), els quals representen un 70% de l’import total licitat a les illes, mentre
que la reducció és menor a la part de l’Estat (–45,5%). La
licitació d’obres públiques recollida per SEOPAN en segueix
la mateixa tendència i cau lleugerament per sota de la taxa
registrada pel Ministeri de Foment, un –42,9% en el conjunt
de l’any 2010.
El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears visa al mes
de desembre 520 projectes, cosa que representa la caiguda
més important de tot l’any en termes interanuals (–32,5%). Tot
i això, el balanç de 2010 és positiu (10,1% respecte de 2009),
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sobretot gràcies al dinamisme mostrat durant els primers sis
mesos de l’any. Així, Mallorca i Menorca, malgrat que mostren
al desembre descensos importants (–38,3% i –26,1%, respectivament), presenten un ascens moderat en el nombre de projectes durant el conjunt de 2010, entorn del 7,8%. En canvi,
les Pitiüses augmenten tant al darrer mes de l’any com en el
còmput anual i queden entorn del 30% d’increment. Pel que fa
al nombre d’habitatges projectats, desembre tanca amb un ascens del 14,2% al conjunt de les Illes, tot i que si es consideren
els 12 mesos de 2010, la caiguda és significativa (–17,7%). Per
illes, cal destacar que l’únic avanç positiu en els visats d’habitatges de tot l’any correspon a les Pitiüses (9,3%), mentre
que Menorca i, sobretot, Mallorca presenten taxes negatives
(–7,4% i –25,7%, respectivament).
L’evolució de les vendes de ciment publicada per Oficemen
ofereix un balanç negatiu de 2009 i descendeix un –37%, caiguda que s’afegeix a les dels dos anys anteriors.

Taula 19. Indicadors avançats de la construcció
Balears

Darrera dada

Cicle-tendència T tt-k (%)

Projectes visats del COAIB
Pressuposts (milers d’€ constants)

desembre

44.759

î

-23,6

Nombre de projectes

desembre

520

î

-10,7

Nombre d’habitatges

desembre

153

î

-18,6

Licitació pública T1515
(milers d’€ constants)

novembre

4.745,8

î

-34,0

Pressuposts (milers d’€ constants)

desembre

25.949

î

-23,9

Nombre de projectes

desembre

401

î

-8,9

Nombre d’habitatges

desembre

120

î

-20,8

Pressuposts (milers d’€ constants)

desembre

10.449

î

-34,7

Nombre de projectes

desembre

68

î

-17,3

Nombre d’habitatges

desembre

24

î

-24,1

Pressuposts (milers d’€ constants)

desembre

8.361

î

-16,3

Nombre de projectes

desembre

51

î

-15,2

Nombre d’habitatges

desembre

9

è

-1,2

Mallorca

Menorca

Pitiüses

Dades amb € constants base Gener 2005.
Font: COAIB, Ministeri d’Habitatge, Ministeri de Foment i DGE
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4 Serveis
Taula 20. Creixement del VAB del sector serveis
Taxes de variació interanual del VAB a preus constants (en %)
Trimestral
2008

2009

2010

2009 (p)

2010 (a)

(p)

(a)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1,6

-2,0

0,0

-0,8

-2,1

-2,6

-2,4

-1,6

-0,5

0,9

1,1

p: provisional; a: avanç
Font: Conselleria d’Economia i Hisenda

Els sector de més pes en l’economia balear enllaça dos trimestres consecutius amb xifres positives de creixement interanual. Les caigudes esdevingudes el primer semestre de
2010 queden compensades per aquest revifament de la segona meitat i el resultat és un estancament en la variació del
VAB anual del sector.

L’índex d’ocupació de l’IASS infereix per a les Illes Balears una
caiguda de set dècimes de mitjana l’any 2010, mentre que
per al conjunt estatal la davallada arriba al –1,3%. Totes les
branques, excepte els serveis a empreses, presenten variacions interanuals negatives en l’ocupació del mes de desembre,
i destaca la caiguda del –3,6% d’informació i comunicacions.
L’afiliació a la Seguretat Social dels sector dels serveis presenta una estacionalitat molt marcada i al mes de desembre no
arriba a 300.000 persones. El nombre d’afiliats a Mallorca
manté les caigudes interanuals tot l’any i cedeix el 2010 una
mitjana d’un –1,9%. Menorca és l’illa que perd més nombre
d’afiliats en termes relatius. Cedeix un –1,7% al desembre i
deixa el còmput anual en una caiguda del –2,2%. En canvi, les
Pitiüses mantenen les taxes positives gairebé tot l’any i l’afiliació mitjana del 2010 és un 3% superior a la de 2009. L’atur
registrat en el sector dels serveis s’incrementa un 2,5% interanual el gener d’enguany. Tot i que es tracta d’una variació
positiva, es deixen enrere els increments de dues xifres esdevinguts la primera meitat de 2010.

Els serveis mostren un creixement superior al punt
percentual el quart trimestre.
L’indicador d’activitat del sector dels serveis (IASS), publicat
per l’IBESTAT a partir de dades de l’INE, perd a final d’any
el dinamisme mostrat en els mesos anteriors. Després de set
períodes amb variacions interanuals positives en l’índex de la
xifra de negoci, al mes de desembre cau un –0,3%, sobretot
llastrat pels serveis diferents del comerç. Tot i això, l’índex general acumula una pujada anual mitjana del 3,8% durant el
2010, la més elevada de totes les comunitats autònomes de
l’Estat espanyol. La branca del comerç incrementa la facturació un 3,6% el darrer mes de l’any respecte del mateix període
de 2009. En canvi, la xifra de negocis de l’hoteleria i la de
la branca d’informació i comunicació cedeixen ambdues més
de sis punts percentuals, si es comparen amb l’any anterior.
Transport i emmagatzematge compensa en part aquests descensos i recupera un 7,1% interanual.

Les empreses de lloguer de vehicles incrementen considerablement el nombre de matriculacions de turismes l’any 2010.
De gener a novembre es matriculen 8.330 vehicles destinats a
aquesta finalitat i es dobla així la xifra de l’any anterior. Tot i
això, aquesta xifra acumulada continua sent inferior a la registrada el 2008, la qual superava les 10.000 unitats.

Taula 21. Indicadors dels serveis
Darrera dada
Afiliats Seguretat Social

Variació interanual (%)

desembre

283.169

Mallorca

desembre

237.788

è

-1,2

Menorca

desembre

17.531

è

-1,7

Pitiüses

è

-1,1

desembre

27.850

è

0,4

desembre

78,86

è

-0,3

Transport i emmagatzematge

desembre

84,41

ì

7,1

Hosteleria

desembre

42,21

î

-6,7

Informació i comunicacions

desembre

115,38

î

-6,5

Serveis a empreses

desembre

90,42

î

-12,6

novembre

52

î

-5,6

Índex xifra de negoci activitat dels serveis

Matriculació d’automòbils de turisme per a lloguer
(inclou tot terrenys)1
Variació de la matriculació d’automòbils en tendència-cicle
Fonts: TGSS, IBESTAT, Anfac i elaboració pròpia

1
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4.1. Comerç

La xifra de negocis del comerç al detall presenta una
taxa negativa del –5,0%.

El sector del comerç, segons dades extretes de l’indicador
d’activitat del sector dels serveis que elabora l’INE, presenta
al mes de desembre un variació interanual de la xifra de negocis del 3,6% i una variació intermensual del 17,1%. D’altra
banda, l’ocupació del comerç presenta una variació del –0,6%
respecte del mes de novembre, tot i que respecte de l’any passat queda en un –1,3%.

Pel que fa a l’índex de vendes al detall, la xifra de negocis al
mes de desembre es redueix a totes les comunitats autònomes. En el cas de les Illes, presenta una variació interanual
negativa del –5,0%, més de tres punts per sota de la registrada
al mes de novembre (–1,8%). Pel que fa a la tendència-cicle, se
situa en el –3,6%, una xifra que és gairebé la meitat de la caiguda que experimentà el desembre de 2009 (–7,4%). Quant
als efectes d’aquesta activitat sobre el mercat laboral, l’índex
d’ocupació del comerç al detall calculat per l’INE presenta
una tendència entorn del –0,5% respecte d’un any enrere.

Al desembre, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social de l’activitat del comerç i la reparació disminueix un –1,3% respecte
al mateix mes de l’any 2009. L’activitat comercial registra un
total de 66,1 milers d’afiliats al mes de desembre, que es reparteixen en un 81,3% a Mallorca, un 10,9% a les Pitiüses i un
7,8% a Menorca. A la taula 22, es pot observar que Menorca
és la que presenta una taxa de creixement interanual més negativa (–4,6%), davant el –1,3% a Mallorca. D’altra banda,
cal comentar que les Pitiüses presenten una variació positiva
(1,1%) respecte al mes de desembre de 2009.

Analitzant les dades de l’índex de vendes al detall a les Illes
Balears, s’observa que les vendes de productes d’alimentació
s’incrementen un 0,8% respecte del mes de desembre de l’any
passat. En canvi, les vendes de la resta de productes són les que
registren resultats més negatius, atès que s’han reduït un –2,9%.

Taula 22. Indicadors del comerç
Darrera dada

Variació interanual1 (%)

IASS-Comerç

desembre

84,2

ì

3,6

Índex de vendes al detall - termes constants2

desembre

83,3

î

-3,6

Índex d’ocupació del comerç al detall

desembre

91,5

è

-0,5

Afiliats a la SS activitat comerç i reparació

desembre

66.082

è

-1,3

Mallorca

desembre

53.698

è

-1,3

Menorca

desembre

5.151

î

-4,6

Pitiüses

desembre

7.233

è

1,1

La variació de l’índex de vendes al detall i de l’índex d’ocupació és variació de cicle-tendència T tt-k
Preus constants de 2005
Font: IBESTAT, INE, OTIB i elaboració pròpia

1
2

4.2.Turisme. Hoteleria
Per al total de 2010, les pernoctacions en establiments turístics
arriben a les 48,7 milions i assoleixen així una variació positiva
(6,4%) respecte a la registrada l’any anterior. El tercer trimestre
de l’any va mostrar increments a tots els indicadors turístics, tot
i que el quart trimestre no és tan dinàmic i es donen caigudes
interanuals al novembre i desembre (mesos de menor importància turística) Així els signes de recuperació del sector turístic
a les Illes Balears són principalment gràcies als mesos d’estiu.

El nombre de pernoctacions hoteleres de gener a desembre augmenta un 6,4% respecte de 2009.
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El nombre de turistes estrangers a les Illes Balears en el quart trimestre no segueix la dinàmica del trimestre anterior, però encara es manté en un 0,3% de creixement interanual. Aquest menor
ritme de creixement es deu al fet que en el mes de novembre i,
sobretot, desembre per la vaga de controladors, arriben menys
visitants internacionals a l’arxipèlag que en el mateixos períodes de 2009. Tot i així, l’any 2010 acaba amb un increment de
l’1,7% de turistes estrangers més que l’any anterior, gràcies a la
bona evolució dels mesos de temporada alta.
L’estada mitjana dels establiments turístics a les Illes Balears
en el mes de desembre roman estable (-1,4%) respecte del mateix mes de l’any anterior i queda en 5,7 dies. Per tipus d’establiment, en els apartaments turístics i establiments rurals
davalla un, 16,4% i un, 3,7% respectivament.

març 2011

En el gràfic 7 de l’evolució històrica de pernoctacions, viatgers
i estada mitjana dels establiments hotelers, s’observa que el
nombre de pernoctacions presenta una evolució semblant a
la de viatgers i recupera nivells similars als de 2008. L’estada
mitjana és un poc menor que la de l’any anterior.
Cal destacar que les revoltes del món àrab que estan succeint
a principis de 2011 han augmentat les reserves per l’estiu dels
britànics cap a les Illes Balears aproximadament un 30%.

Per illes, cal destacar que a Mallorca el nombre de pernoctacions el desembre disminueix, però en l’acumulat de l’any
arriba als 4,2 milions, la qual cosa suposa una variació positiva (4,2%) respecte el 2009. El nombre de viatgers també
presenta un increment interanual del 4,7%.

A Menorca s’incrementen tots els indicadors

L’arxipèlag pitiús presenta també resultats positius pel que fa
als hotels i als viatgers (15,7% i 17,2% respectivament). L’estada mitjana s’escurça lleugerament fins a 5,1 dies.

A Menorca s’incrementen tots els indicadors fins al mes de
novembre. Pujen tant les pernoctacions com el nombre de viatgers allotjats i l’estada mitjana arriba als 5,9 dies.

Taula 23. Establiments turístics a les Illes Balears
Darrera dada

Variació interanual (%)

Acumulat

Variació interanual (%)

Pernoctacions
Establiment hoteler

desembre

243.083

î

-16,9

gener-desembre

48.675.674

ì

6,4

Apartament turístic

desembre

23.842

î

-33,7

gener-desembre

9.187.356

ì

2,2

Rural

desembre

6.473

ì

73,4

gener-desembre

507.803

ì

11,9

Establiment hoteler

desembre

65.163

î

-17,1

gener-desembre

7.555.291

ì

6,8

Apartament turístic

desembre

3.954

î

-34,3

gener-desembre

1.211.356

ì

5,1

Rural

desembre

2.561

ì

73,0

gener-desembre

107.171

ì

17,4

Establiment hoteler

desembre

3,7

è

0,3

gener-desembre

5,7

è

-1,4

Apartament turístic

desembre

6,0

è

1,0

gener-desembre

6,8

î

-16,4

Rural

desembre

2,5

è

0,4

gener-desembre

4,2

î

-3,7

Viatgers allotjats

Estada mitjana (dies)

Font: INE

Gràfic 7. Pernoctacions, viatgers i estada mitjana a hotels a les Illes Balears
Acumulat gener-desembre (Índex 1999=100)

Font: INE i elaboració pròpia
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Taula 24. Hotels i Apartaments per illes
Darrera dada

Variació interanual (%)

Acumulat

Variació interanual (%)

Mallorca
Pernoctacions
Hotels

desembre

225.707

î

-11,9

gener-desembre

37.684.383

ì

4,2

Apartaments

desembre

Rural

desembre

22.239

î

6.329

ì

-35,9

gener-desembre

5.789.091

è

-1,1

74,9

gener-desembre

435.591

ì

7,6

Establiment hoteler

desembre

59.034

î

-12,9

gener-desembre

5.753.501

ì

4,7

Apartament turístic

desembre

Rural

desembre

3.638

î

-35,1

gener-desembre

738.918

ì

1,8

2.492

ì

74,4

gener-desembre

91.432

ì

14,3

Establiment hoteler
Apartament turístic

desembre

3,8

è

1,1

gener-desembre

5,8

è

-1,3

desembre

6,1

è

-1,5

gener-desembre

7,1

î

-15,8

Rural

desembre

2,5

è

0,4

gener-desembre

4,3

î

-4,6

Pernoctacions hoteleres

desembre

n.d.

-

gener-novembre

3.703.072

ì

12,6

Viatgers allotjats en hotels

desembre

n.d.

-

gener-novembre

547.214

ì

8,7

Estada mitjana en hotels (dies)

desembre

n.d.

-

gener-novembre

5,9

ì

4,8

Pernoctacions hoteleres

desembre

n.d.

-

gener-novembre

7.270.843

ì

15,7

Viatgers allotjats en hotels

desembre

n.d.

-

gener-novembre

1.248.453

ì

17,2

Estada mitjana en hotels (dies)

desembre

n.d.

-

gener-novembre

5,1

î

-2,1

Viatgers allotjats

Estada mitjana (dies)

Menorca

Pitiüses

*Dades d’apartaments i turisme rural només disponibles per Mallorca
n.d.: no disponible
Font: INE

Gràfic 8. Variació interanual dels preus hotelers a les Illes Balears

Font: INE
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S’incrementen considerablement els preus al novembre i desembre
Segons les dades publicades per l’INE, els preus hotelers baixen
en el conjunt de l’estat una mitjana de -1,9% durant el 2010. En
general, totes les comunitats autònomes registren disminucions
en els seus preus qualque mes. A les Illes Balears es produeix un
increment considerable dels preus els mesos de novembre i desembre. En aquests dos mesos, la tendència de caiguda que es
donava des de el gener de l’any passat s’ inverteix i l’arxipèlag
balear presenta variacions interanuals positives (2,9% i 3,0%
per al novembre i desembre). Tot i així, la rendibilitat (ingrés
per habitació disponible) assoleix un valor mitjà de 69,2 euros,
1,1 euro més que en desembre de 2009.

La major afluència de turistes a les Illes Balears manté
els preus.
Pel que fa als preus d’oferta complementària (restaurants,
bars i cafès), en el gràfic 9 s’observa que la mitjana de la variació interanual dels preus de consum és de l’1,3%.

La major afluència de visitants a les Illes Balears fa que els
preus d’oferta complementària d’aquest subsector es mantinguin i no arribin a mostrar variacions interanuals negatives. El promig de l’IPC balear des de gener fins el desembre
incrementa un 0,5%, aquesta variació dels preus de l’oferta
complementària és de les menors de tot el conjunt d’Espanya,
la qual arriba a l’1,3%.
Les destinacions turístiques que competeixen amb les Illes
Balears presenten una evolució positiva gràcies a que veuen
incrementat el nombre de turistes internacionals que els
visiten en el quart trimestre de l’any amb creixements per
damunt dels observats a les Illes Balears (1,7%). Destaquen
Malta (12,6%), Croàcia (5,7%) i Turquia (3,2%) amb pujades interanuals significatives en els darrers mesos. El fet que
els primers mesos de l’any fossin més fluixos que els d’estiu
llastra els resultats anuals.
Touroperadors britànics asseguren que l’Estat espanyol i en
concret les Illes Balears i Canàries rebran més turistes a causa
de l’impacte dels disturbis a Egipte i a Tunísia.

Gràfic 9. Variació interanual de l’IPC de restaurants, bars i cafeteries (promig anual)

Font: INE i elaboració pròpia
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Taula 25. Turistes estrangers, comparació amb altres destinacions
Darrera dada

Variació interanual (%)

Illes Balears

gener-desembre

9.177.780

è

1,7

Canàries

gener-desembre

8.610.575

ì

4,9

Andalusia

gener-desembre

7.437.433

è

-0,4

Comunitat Valenciana

gener-desembre

5.023.947

è

-1,4

Malta

gener-desembre

1.332.378

ì

12,6

Xipre

gener-desembre

2.172.993

è

1,5

Croàcia

gener-novembre

7.755.454

ì

5,7

Turquia

gener-desembre

33.027.945

ì

3,2

Font: IET, Instituts Estadístics

4.3. Turisme. Transport i comunicacions
Taula 26. Afiliats a la Seguretat Social
Darrera dada
Transport i Emmagatzematge

Variació interanual (%)

desembre

17.910

î

-4,3

Mallorca

desembre

14.856

î

-5,2

Menorca

desembre

1.040

î

-2,9

Pitiüses

desembre

2.014

ì

2,3

Informació i Comunicació

desembre

5.476

è

0,7

Mallorca

desembre

5.384

è

0,5

Menorca

desembre

126

ì

13,5

Pitiüses

desembre

236

è

0,9

Font: TGSS i elaboració pròpia

A la taula 26 es desglossa el nombre d’afiliats per a dues branques diferenciades, el transport-emmagatzematge i la informació-comunicació. El nombre d’afiliats a la comunicació
roman al voltant dels 5,4 milers de persones, de manera que
la variació es manté estable (0,7%) respecte de l’any passat.
Els afiliats al transport i l’emmagatzematge sumen devuit mil
persones el desembre, el que suposa una davallada del 4,3%
respecte del 2009.
Tot i així, es mostra que en el conjunt de l’any augmenten els
passatgers arribats tant per via aèria com per via marítima (especialment els creuers) respecte a l’any passat, cosa que indica un
canvi de tendència en el sector, després de dos anys de caigudes.
El sector del transport es veu afectat al mes de desembre per
la vaga dels controladors aeris, motiu pel qual els passatgers
arribats per via aèria a les Illes Balears aquest mes minven respecte del mateix període de 2009. Per altra banda, podem dir
que durant febrer AENA ha pactat amb els sindicats un conveni
únic per que els treballadors que no siguin controladors aeris
acceptin la privatització del 49% de la futura filial d’aeroports.

El 2010 tanca amb un increment del nombre
de passatgers arribats per via aèria de 14,3 milions,
un màxim històric.
Els passatgers arribats a les Illes Balears en via aèria no mostren
el dinamisme del trimestre anterior i en el quart trimestre frenen
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el seu creixement (0,4% respecte del quart trimestre de 2009):
en el mes d’octubre encara s’incrementen en termes interanuals,
però al novembre i especialment, al desembre (pel tancament
de l’espai aeri) arriben menys passatgers que en els mateixos
períodes de l’any anterior. Malgrat això, el 2010 tanca amb un
increment del nombre de passatgers en via aèria respecte 2009
(un 1,7% més): arriben 14,3 milions, màxim històric.
Els mercats emissors mostren un comportament divergent en
l’arribada de passatgers en via àeria a les Illes Balears en els
darrers mesos de l’any. Els passatgers que arriben de la península són els més nombrosos i creixen lleugerament en el quart
trimestre (1,0% interanual). Els d’origen alemany (segons en
importància) també s’incrementen en aquest període (2,4%),
mentre els d’origen britànic disminueixen un -9,9% interanual.
Pel que fa a l’evolució del tràfic aeri per illes, és desigual en el
quart trimestre: mentre el nombre de passatgers arribats minva lleugerament a Mallorca i Menorca (-0,7% i -1,0% respecte
del quart trimestre de 2009), s’incrementa notablement a Eivissa (9,1%), atès al fet que la caiguda de desembre és suau
a aquesta illa i no contraresta el dinamisme mostrat durant
octubre i novembre.
El sector aeri a les Illes Balears està d’actualitat per diversos
motius. D’una banda, el principal touroperador alemany
(TUI) assegura que les vendes de vacacions a Balears van per
bon camí al marge del que està succeint a l’Egipte i Tunissia.
D’una altra, la companyia Ryanair ha crescut un 41% a Palma,
per això sa low cost vol establir una base a Son Sant Joan.
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Els passatgers que arriben per via marítima en línia regular a les
Illes Balears no presenten el mateix dinamisme que els que arriben per via aèria, però, tot i així, romanen estables fins al desembre. La xifra acumulada fins a final d’any és superior en un 0,7%
a la del mateix període de 2009 en el conjunt de totes les illes.
Per ports d’arribada, l’evolució és irregular. Menorca experimenta una pujada significativa en el nombre de passatgers per via
marítima (29,5%). Contràriament, Mallorca i Eivissa no mostren un resultat tant positiu en termes interanuals en els passatgers que arriben als seus ports (–4,7% i 0,8%, respectivament).

Els passatgers que arriben en creuers experimenten
una pujada molt significativa a 2010.
Pel que fa als passatgers arribats en creuers turístics a les Illes
Balears, l’augment de l’any 2010 és important. En el període de
gener a desembre arriben més d’un milió i mig de creueristes,

cosa que suposa un 24,7% més que durant el mateix període de
2009. La pujada és pronunciada principalment als mesos d’estiu a totes les illes, menys a Formentera, on l’arribada de passatgers en creuers és pràcticament residual. A Palma, que rep la
major part dels creueristes, al mes de desembre el nombre creix
un 318,6% respecte del mateix període de 2009.
El transport de mercaderies marítimes, que abasta la major
part de les mercaderies que arriben a les Illes Balears, descendeix en el mes de desembre un 3,1% respecte del mateix
mes de 2009. Per illes, les mercaderies transportades per
via marítima al desembre s’incrementen a Mallorca (4,8%
interanual) i a les Pitiüses (5,3%), mentre que a Menorca
minven (–1,5%).
El transport de mercaderies per via aèria empitjora el darrer
trimestre de l’any, cosa que determina que les tones transportades de gener a desembre minvin un -4,9% respecte del
mateix període de l’any passat. Per illes, es redueix el pes de
les mercaderies transportades per via aèria a tot l’arxipèlag.

Taula 27. Passatgers arribats via aèria segons origen de vol
Darrera dada

Variació interanual (%)

Illes Balears

gener-desembre

14.326.044

è

1,7

Espanya

gener-desembre

4.871.544

è

0,5

Alemanya

gener-desembre

4.079.136

ì

3,6

Regne Unit

gener-desembre

2.836.167

î

-4,7

Itàlia

gener-desembre

480.561

ì

25,7

Suïssa

gener-desembre

359.679

ì

12,0

França

gener-desembre

231.662

ì

11,3

Mallorca

gener-desembre

10.537.636

è

-0,4

Espanya

gener-desembre

3.102.261

è

-2,0

Alemanya

gener-desembre

3.722.074

ì

3,1

Regne Unit

gener-desembre

1.810.390

î

-9,1

Itàlia

gener-desembre

110.366

ì

33,9

Suïssa

gener-desembre

319.693

ì

11,3

França

gener-desembre

175.418

ì

5,2

Menorca

gener-desembre

1.262.450

ì

3,6

Espanya

gener-desembre

690.441

ì

3,5

Alemanya

gener-desembre

57.152

ì

19,8

Regne Unit

gener-desembre

393.652

è

-1,1

Itàlia

gener-desembre

65.592

ì

21,9

Suïssa

gener-desembre

8.067

î

-11,8

França

gener-desembre

854

ì

88,1

Pitiüses

gener-desembre

2.525.958

ì

10,3

Espanya

gener-desembre

1.078.842

ì

6,4

Alemanya

gener-desembre

299.910

ì

6,8

Regne Unit

gener-desembre

632.125

ì

7,8

Itàlia

gener-desembre

304.603

ì

23,8

Suïssa

gener-desembre

31.919

ì

28,5

França

gener-desembre

55.390

ì

35,2

Font: AENA i elaboració pròpia
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Gràfic 10. Passatgers arribats a les Illes Balears per via aèria segons origen de vol. Cicle tendència

Font: AENA i elaboració pròpia

Gràfic 11. Passatgers arribats per via aèria per illes. Cicle tendència

Font: AENA i elaboració pròpia
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Taula 28. Passatgers arribats via marítima
Illes Balears

Darrera dada

Variació interanual (%)

Línea regular (excepte de Formentera a Eivissa)

gener-desembre

2.708.807

è

0,7

Creuers turístics

gener-desembre

1.542.944

ì

24,7

Línea regular

gener-desembre

815.370

î

-4,7

Creuers turístics

gener-desembre

1.347.009

ì

27,5

Línea regular

gener-desembre

200.919

ì

29,5

Creuers turístics

gener-desembre

63.294

î

-17,0

gener-desembre

1.692.518

è

0,8

Línea regular, Formentera

gener-desembre

1.207.791

ì

4,8

Creuers turístics

gener-desembre

132.638

ì

26,4

Mallorca

Menorca

Pitiüses
Línea regular excepte de Formentera a Eivissa

Fonts: Ports de Balears i elaboració pròpia

Taula 29. Transport de mercaderies. Tones embarcades i desembarcades
Darrera dada

Cicle-tendència Tt-12 (%)

Illes Balears
Marítim

desembre

782.234

î

-3,1

Aeri

desembre

1.548,8

î

-4,9

Marítim

desembre

580.678

ì

4,8

Aeri

desembre

1.238,6

î

-3,5

Marítim

desembre

67.651

è

-1,5

Aeri

desembre

146,6

î

-12,4

Marítim Eivissa

desembre

120.321

ì

5,3

Marítim Formentera

desembre

13.584

è

1,4

Aeri

desembre

163,6

î

-9,6

Mallorca

Menorca

Pitiüses

Font: Ministeri de Foment, Ports de Balears i elaboració pròpia
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4.4 Intermediació financera
Taula 30. Indicadors d’intermediació financera
Illes Balears

Darrera dada

Cicle-tendència T tt-12 (%)

Nombre d’hipoteques constituïdes

novembre

1.651

î

-23,3

Import de noves hipoteques (milions d’€)

novembre

313,4

î

-16,4

Nombre d’efectes impagats

novembre

3.599

î

-18,8

Import d’efectes impagats (milions d’€)

novembre

9,7

î

-27,7

% Efectes impagats sobre vençuts

novembre

4,5%

î

-

î

-25,5

Nombre d’empreses en concurs de creditors

4t trim

38

Dipòsits (milions d’€)

3r trim

20.970,3

ì

3,3

Crèdits (milions d’€)

3r trim

46.479,7

è

0,3

1

Nombre d’oficines d’entitats financeres

3r trim

1.207

î

-3,3

Afiliats a la SS activitat intermediació financera1

desembre

8.535

è

-1,7

Mallorca

1

desembre

7.882

è

-1,7

Menorca1

desembre

141

è

0,7

Pitiüses

desembre

512

è

-1,9

1

Taxa de variació interanual
Fonts: BE, INE, TGSS i elaboració pròpia

1

El sector financer espanyol continua en plena reforma un trimestre més. D’una banda, les reestructuracions que duen a terme les caixes d’estalvi immerses en processos de fusió estan a
punt de concloure. La pressió se centrarà en els propers mesos
en la ràtio de capital, que, atesa la nova normativa anunciada
pel Govern, s’haurà d’incrementar fins a arribar al 8% en les
entitats que cotitzin i al 10% en les que no ho facin. Així, les entitats que no compleixin aquest requisit de capital (en principi
es fixa com a horitzó temporal el setembre d’enguany) seran
nacionalitzades parcial i temporalment. Les noves exigències de
capital determinaran més moviments en el sector de les caixes,
que es veuran forçades a obtenir capital privat en molts de casos per poden satisfer els nous mínims de solvència.

El sistema financer espanyol continua aplicant reformes.
Els indicadors financers de les Illes Balears continuen amb una
evolució negativa pel que fa al crèdit, a les sucursals i als treballadors d’entitats financeres, si bé algun indicador, com ara
els dipòsits o els concursos, millora. Cal recordar que algunes
de les entitats radicades a l’arxipèlag també estan en procés
de fusió (com ara Sa Nostra, integrada en el nou grup Mare
Nostrum, o la Caixa Rural, que s’ha fusionat amb CajaMar).
El nombre d’oficines bancàries a les Illes Balears disminueix un trimestre més, i se situa el tercer trimestre de 2010 en
1.207, el mateix nombre de sucursals que hi havia a final de
2006. Aquesta reducció es veu accentuada per l’onada de fusions, que determina que les noves entitats creades estiguin
sobredimensionades i hagin de tancar oficines gradualment
(per evitar duplicitats i reduir costs). El tancament de sucursals va començar en entitats bancàries, però s’ha estès amb la
mateixa intensitat a les caixes d’estalvis, que són les que duen
a terme el procés de concentració.
El nombre d’afiliats a la Seguretat Social en activitats financeres es redueix els darrers mesos de 2010, si bé frena el ritme
de caiguda respecte de mesos anteriors. Per illes, el nombre de
treballadors cau en termes interanuals a Mallorca i les Pitiüses, mentre que a Menorca es manté.
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L’euríbor tanca el 2010 en l’1,53%, mentre que el desembre
de l’any anterior se situava en l’1,24%, malgrat que el Banc
Central Europeu mantingui el tipus oficial d’interès en l’1%.
Aquest repunt iniciat al segon trimestre de l’any s’explica per
les dificultats de finançament de les entitats bancàries espanyoles, en part per la desconfiança respecte de l’evolució econòmica espanyola, si bé les tensions s’han relaxat a principi
de 2011. No obstant això, s’espera que el tipus d’interès referència del crèdit segueixi amb la tendència creixent i, per tant,
que les quotes de les hipoteques i altres préstecs s’incrementin
durant el 2011.
El crèdit concedit a les Illes Balears continua estancat el tercer
trimestre de 2010, darrera dada disponible, amb un creixement
interanual del 0,3%. A més, el crèdit es contreu respecte del segon trimestre (–1,1%), igual que va ocórrer el tercer trimestre de
2009. Aquesta contracció del crèdit trimestre a trimestre a l’arxipèlag també s’observa al conjunt d’Espanya. La desagregació
de les dades de crèdit, només disponible per la mitjana nacional, mostra la reducció del finançament empresarial, mentre
que el crèdit concedit a les llars es manté. La major caiguda
s’observa en els préstecs destinats a béns duradors (automòbils, electrodomèstics...), atesa la menor demanda. El crèdit
minva per al sector privat, davant el sector públic, que no deixa
de créixer (supera el 20% interanual des del començament de
2009). Per entitat d’atorgament del crèdit, els bancs mostren
increments interanuals durant tota la segona meitat de l’any,
mentre que les caixes d’estalvi redueixen el capital prestat durant tot 2010, i l’evolució negativa s’intensifica en els darrers
mesos de l’any, cosa que s’explica per la complicada situació
que pateixen (excessiu endeutament en el sector de la construcció i immobiliari, juntament amb el procés de fusions).
Els dipòsits a entitats financeres a les Illes Balears augmenten
un trimestre més, i arriben al tercer trimestre a 20.970 milions
d’euros, màxim històric, incentivats per la guerra pel passiu
duita a terme per diverses entitats financeres per millorar els
seus balanços. A més, les dificultats econòmiques porten les
llars, un trimestre més, a incrementar l’estalvi.
Les hipoteques concedides a les Illes Balears cauen els darrers
mesos de 2010, fins al novembre, incloses les destinades a

març 2011

l’adquisició d’habitatges, malgrat l’incentiu fiscal de la desaparició de la deducció de l’IRPF. El nombre d’hipoteques
concedides al mes de novembre és de 1.651, el valor mínim
de la sèrie històrica (722 hipoteques menys que el mateix mes
de 2009). L’import total també es redueix, especialment els
préstecs per adquirir habitatges.

El crèdit es desaccelera un trimestre més.
El nombre d’empreses en concurs de creditors a les Illes
Balears minva el quart trimestre de l’any, no només respecte
del trimestre anterior, sinó també respecte del mateix període
de 2009. Així, 38 empreses entren en concurs de creditors al
quart trimestre de 2010, mentre que un any enrere eren 51.
La majoria de les empreses en concurs de creditors a les Illes
Balears són del sector de la construcció, seguides per les del
comerç. En total, l’any 2010 registra 140 empreses en concurs
de creditors, un –13,1% respecte de 2009; no obstant això,
encara són lluny els nivells d’anys anteriors al 2007, quan entraren en concurs 40 empreses).

Morositat en el 5,5% al novembre per al conjunt
d’Espanya.

Gràfic 12. Evolució dels tipus d’interès i hipoteques

Font: BE, Euríbor, INE i elaboració pròpia
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Els efectes comercials impagats a les Illes Balears continuen
amb el decreixement iniciat a la meitat de 2009 i, mes a mes,
es redueix tant el nombre d’efectes impagats com l’import
mitjà. El nombre d’impagats al mes de novembre (darrera dada disponible) és de 3.599, mentre que el novembre
de 2009 eren 4.175 (a final de 2008 superaven la xifra de
6.000). De la mateixa manera, l’import total no arriba a deu
milions d’euros al novembre quan el mateix mes de 2009
superava la xifra de vint milions d’euros. L’import mitjà dels
impagats és de 2.681 euros al novembre, amb una reducció
de gairebé la meitat respecte de l’any anterior. Tot això mostra com la banca ha aconseguit disminuir aquest tipus de
morositat empresarial, si bé per tal de dur-ho a terme s’han
reduït considerablement els efectes comercials a les empreses: el novembre de 2009, l’import dels efectes vençuts era
de 203 milions d’euros davant l’import de 171 milions d’euros d’enguany.
La ràtio de morositat bancària per al conjunt d’Espanya
s’incrementa els darrers mesos de l’any (al novembre és del
5,5%), si bé l’augment és més escalonat en els darrers mesos
(va començar l’any en el 5,1%). La ràtio de morositat no deixa de créixer atès que el crèdit que esdevé morós augmenta a
una taxa major que el capital concedit (que en alguns mesos
decreix). La morositat, si bé cada cop és més controlada,
continua impactant negativament en els resultats de les entitats financeres.

4.5. Serveis empresarials i activitat immobiliària
Taula 31. Indicadors dels serveis empresarials i immobiliaris
Darrera dada

Variació interanual (%)

Índex Activitat Serveis Empresarials
Índex xifra de negoci

desembre

78,90

è

-0,3

Índex d’ocupació

desembre

83,90

è

-1,0

Afiliats Serveis Empresarials

desembre

42.288

è

-0,3

Mallorca

desembre

37.068

è

-0,8

Menorca

desembre

1.848

è

0,5

Pitiüses

desembre

3.372

ì

4,3

desembre

2.539

ì

3,8

Mallorca

desembre

2.021

ì

3,5

Menorca

desembre

194

è

-1,0

Pitiüses

desembre

324

ì

9,5

Afiliats Activitats Immobiliàries

Fonts: IBESTAT,TGSS i elaboració pròpia

Segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, les empreses afectades per un concurs de creditors a les
Illes Balears l’any 2010 són 140, la qual cosa representa una
reducció del 12,5% respecte de l’any 2009. Amb un 72,1% del
total, les empreses amb un volum de negoci més baix (inferior
a dos milions d’euros) continuen sent les principals societats
afectades per un concurs de creditors. El sector més damnificat és el de la construcció, amb un total de 26 empreses amb
un concurs de creditors durant l’exercici 2010. A l’Estat espanyol, el total de societats en aquesta situació durant el 2010
és de 4.845, un 6,4% menys que l’any 2009.
De conformitat amb les dades de l’índex d’activitat del sector
dels serveis publicades per l’INE, l’índex de la xifra de negoci a
les Illes Balears en el mes de desembre minva un -0,3% respecte
el mateix mes de l’any anterior, tot i que la variació intermensual és del 9,9%. Quant a l’índex d’ocupació, en el mes de desembre decreix un -1% respecte el mateix període de l’any 2009.
L’indicador de confiança empresarial, elaborat per la Cambra
de Comerç de Mallorca, manté el quart trimestre del 2010
el signe negatiu i arriba a –42,3 punts, duplicant el trimestre
anterior. Aquest refredament de la confiança empresarial ve
justificat sobretot per l’acabament de la temporada turística. Les perspectives dels empresaris per al primer trimestre de
l’any 2011 a les Illes Balears són menys negatives amb un saldo de –23,5 punts, gràcies a les expectatives de manteniment
de facturació i ocupació.
El nombre d’ocupats en el sector dels serveis empresarials es
manté constant al mes de desembre al conjunt de les Illes Balears. Els afiliats en el conjunt de l’arxipèlag són 42.288 persones, un –0,3% menys que el mes de desembre de l’any 2009.
Per illes, les Pitiüses experimenten un creixement interanual del
4,3%, Menorca es manté estable amb una oscil·lació interanual
del 0,5%, mentre que Mallorca decreix lleugerament un –0,8%.

El nombre d’afiliats en l’activitat immobiliària continua creixent a les Illes Balears.
Al mes de desembre, el nombre d’ocupats en l’activitat immobiliària a les Illes Balears creix un 3,8% respecte del mateix període de l’any anterior i arriba a 1.555 afiliats. L’única illa que
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presenta una evolució negativa és Menorca, amb un decreixement interanual del –1%. Pel que fa a la resta d’illes, Mallorca
creix un 3,5% i consolida el ritme de creixement (vuit mesos
seguits en taxes interanuals positives). A les Pitiüses, tot i que
tenen el mateix nombre d’afiliats que al mes de novembre, es
produeix un increment anual del 9,5%.
De conformitat amb les dades publicades pel Ministeri de Foment, el nombre de transaccions d’habitatges a les Illes Balears
durant el tercer trimestre experimenta un dur retrocés i minva un
46,1% respecte del segon trimestre. L’explicació d’aquesta davallada rau principalment en la pujada del tipus d’IVA, que provocà que moltes compres s’avancessin al segon trimestre, fet que
ha incidit de manera negativa en la venda d’habitatges nous, la
qual s’ha reduït un –61,8% respecte del trimestre anterior.
Pel que fa a la constitució d’hipoteques, al mes de novembre
continua decreixent a les Illes Balears i ho fa per tercer mes
consecutiu, segons dades de l’INE. Respecte del mes d’agost
del mateix any, es redueix un –5,3%, i respecte del mes de novembre de l’any anterior minva un –29,3%.

4.6. Altres serveis
El nombre d’ocupats en activitats sanitàries i de serveis socials a les Illes Balears el mes de desembre de 2010 és de
30.918 persones, un 0,2% més que el mateix mes de l’any
anterior. D’aquesta manera, la xifra acumulada d’ocupats
en aquest sector l’any 2010 supera en un 0,3% l’acumulada
de l’any 2009.
El fet més rellevant en el sector sanitari a les Illes Balears ha estat l’obertura de l’hospital públic de Son Espases. La inversió
realitzada en infraestructures per aquest hospital és de prop
de 235 milions d’euros. A més, la construcció d’aquest nou
hospital ha generat feina per a més de 1.000 persones i hi han
intervingut de manera directa o indirecta més de 300 empreses, de les quals més del 60% són de les Illes Balears.
D’altra banda, en l’àmbit estatal, d’acord amb els pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2011, el total de crèdits
prevists en la política de sanitat per a l’exercici 2011 és de
4.255,14 milions d’euros, cosa que representa un 8,2% menys
respecte de l’any anterior.
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A l’any 2010 es registra un nombre major d’ocupats en
activitats sanitàries i de serveis socials respecte al 2009.

El nivell d’ocupació a l’Administració pública en el
conjunt de les illes es manté a final de 2010.

Respecte al conjunt d’activitats que engloba el sector d’altres
serveis socials, el nombre d’ocupats a les Illes Balears al mes
de desembre presenta una variació interanual d’un –1,6%. A
les Pitiüses hi ha un major descens interanual, amb una oscil·
lació del –4,3%. Pel que fa a la resta d’illes, Mallorca, amb
16.721 ocupats, disminueix un –1,6%, i Menorca, amb 1.575
persones, presenta una fluctuació interanual de –0,9%.

Al desembre, el nombre d’ocupats en l’Administració pública a les Illes Balears augmenta sols una dècima respecte
del mateix mes de l’any passat. Tot i això, l’única illa que
mostra una variació interanual positiva és Mallorca, amb un
creixement del 0,4%. D’altra banda, Menorca i les Pitiüses
presenten taxes de creixement interanuals negatives (–1,5% i
–1,3%, respectivament).

L’educació és el sector amb descensos més importants en les
taxes interanuals. Per al conjunt de les Illes Balears, el nombre
d’ocupats al mes de desembre disminueix un –3,4% respecte al
mateix període de fa un any, amb un total de 16.850 persones
ocupades. Per illes, Mallorca i Menorca són les que presenten
taxes de creixement més negatives (–3,6 i –2,9 respectivament).
El nombre d’ocupats a les Pitiüses també cau, però de manera
més moderada amb una oscil·lació interanual del –0,6%.

El nombre d’ocupats en sector dels serveis de la llar presenta
molta disparitat a les diferents illes. Si bé a Mallorca la variació interanual al mes de desembre és de –0,3%, i manté el nivell constant d’ocupació, a les Pitiüses hi ha un decreixement
interanual negatiu del –7%. A Menorca, l’oscil·lació interanual
és del 9,8%, i es confirma el continu creixement d’aquest sector a l’illa més septentrional. Pel que fa al conjunt de l’arxipèlag, el nombre de treballadors disminueix un 0,8% respecte
del mes de desembre de 2009.

Pel que fa al pressupost de la Universitat de les Illes Balears
per a l’any 2011, augmenta un 8% respecte de l’any anterior. A
l’Estat, segons dades del Ministeri d’Economia, el pressupost
de despesa en educació per a aquest any disminueix un 8%
respecte de l’exercici anterior.

Taula 32. Ocupats altres serveis
Darrera dada

Variació interanual (%)

Balears
Activitats sanitàries i serveis socials

desembre

30.918

è

0,2

Altres serveis socials

desembre

20.543

è

-1,6

Administració Pública

desembre

21.123

è

0,1

Educació

desembre

16.850

î

-3,4

Serveis de la llar

desembre

10.351

è

-0,8

desembre

26.445

è

-0,3

Altres serveis socials

desembre

16.721

è

-1,3

Administració Pública

desembre

17.253

è

0,4

Educació

desembre

15.315

î

-3,6

Serveis de la llar

desembre

8.406

è

-0,3

desembre

1.880

ì

3,5

Mallorca
Activitats sanitàries i serveis socials

Menorca
Activitats sanitàries i serveis socials
Altres serveis socials

desembre

1.575

è

-0,9

Administració Pública

desembre

2.091

è

-1,5

Educació

desembre

642

î

-2,9

Serveis de la llar

desembre

540

ì

9,8

Activitats sanitàries i serveis socials

desembre

2.593

ì

2,2

Pitiüses
Altres serveis socials

desembre

2.247

î

-4,3

Administració Pública

desembre

1.779

è

-1,3

Educació

desembre

893

è

-0,6

Serveis de la llar

desembre

1.405

î

-7,0

Font: TGSS i elaboració pròpia
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5 Mercat laboral
5.1. Ocupació
Taula 33. Indicadors del mercat laboral
Darrera dada

Cicle-tendència T tt-k (%)

Balears
Població activa1

desembre

452.221

è

-1,1

Ocupats (afiliats a la SS)2

desembre

360.933

è

-1,7

Assalariats

desembre

268.893

è

-1,7

Autònoms i altres règims especials

desembre

92.040

è

-1,8

gener

90.726

è

1,9

gener

20,2

ì

2,2

desembre

31,3

è

1,3

Aturats registrats
Taxa d’atur registrat (%)

3

Taxa d’atur registrat d’estrangers (%)
Total contractes indefinits

gener

2.361

ì

3,6

Total contractes temporals

gener

14.740

è

-1,5

desembre

372.037

è

-1,4

desembre

299.380

î

-2,2

gener

72.683

è

1,7

desembre

19,6

ì

3,4

desembre

32.161

è

-1,1

desembre

25.125

î

-2,9

gener

6.881

ì

2,8

desembre

21,9

ì

5,9

Població activa1

desembre

48.023

è

-0,3

Ocupats (afiliats a la SS)2

desembre

36.428

è

1,7

gener

11.162

î

-2,7

24,1

î

-2,5

Mallorca
Població activa1
Ocupats (afiliats a la SS)

2

Aturats registrats
Taxa d’atur registrat (%)

3

Menorca
Població activa1
Ocupats (afiliats a la SS)

2

Aturats registrats
Taxa d’atur registrat (%)

3

Pitiüses

Aturats registrats
Taxa d’atur registrat (%)3

desembre

Població activa=Aturats+Afiliats del mateix mes.
Afiliats als règims generals, d’autònoms, especial agrari i de la llar de la Seguretat Social i als règims especials de la mar. No inclou afiliats a
MUFACE, ISFAS ni règims especials menors de la Seguretat Social.
3
Taxa d’atur calculada a partir de l’estimació dels afiliats de darrer dia del mes de desembre. Variació com a diferència de punts percentuals
respecte mateix mes de l’any anterior.
Fonts: TGSS, SOIB, INE i elaboració pròpia
1
2

El nombre d’ocupats a les Illes Balears no millora en termes
interanuals des de l’agost de 2010, fet que pot ser provocat
pel tancament de la temporada turística. El sector que genera
més ocupació durant el quart trimestre de 2010 continua sent
el sector dels serveis, que manté l’evolució respecte de l’any
anterior. En canvi, els sectors de la construcció i l’agricultura
disminueixen un –20% i un –31%, respectivament, segons l’Enquesta de població activa.
El nombre d’aturats al mes de gener arriba a 90.726 persones.
Les Illes Balears han estat l’única comunitat autònoma on el
nombre de persones sense feina es redueix (–0,62%) i és el segon
mes consecutiu que es produeix una disminució. A partir del mes
de juliol de 2010, el nombre d’aturats s’havia continuat incrementant fins al mes de novembre, moment en què es produeix
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la frenada del ritme de destrucció de llocs de treball. En termes
interanuals augmenta només un 0,2%. Les variacions del nombre
d’aturats han anat disminuint al llarg del temps. El mes de gener
de 2009 era d’un 47,7% i en el mateix mes de l’any 2010 havia
passat a un 21,7%. La taxa d’atur al mes de desembre se situa en
el 20,2%, molt similar a la del mateix mes de l’any anterior. Pel
que fa als sectors econòmics, cal destacar l’augment interanual
que es produeix en l’agricultura (23,3%) al primer mes de l’any,
seguida del sector dels serveis (2,5%). La construcció (–11,1%) i
la indústria (–2,4%) continuen en taxes negatives.
Pel que fa a la contractació s’incrementa al mes de gener
respecte al mes anterior un 2,4%. Així i tot, en termes interanuals sofreix una baixada de -3,5%. El nombre d’indefinits
mostra una millora respecte al gener de 2010 i augmenta un

març 2011

4,52%, i arriben als 2.361 contractes. El nombre d’indefinits
a temps complet es recupera (5,74%) després de tot l’any
de caigudes interanuals, mentre que els indefinits de temps
parcial cauen un 1,07%. Pel que fa als contractes temporals,
el total de signats minva un -4,35%. Dins aquesta modalitat,
els contractes a temps complet segueixen predominant amb
unes 10.518 persones contractades, mentre que en els contractes a temps parcial hi ha unes 4.222 persones i presenten
unes variacions interanuals positives pràcticament durant
tot l’any. Segons aquests resultats, sembla que la reforma
laboral aprovada fa set mesos provoca un augment dels contractes indefinits que substitueixen els temporals.

Menorca presenta la caiguda més forta dels afiliats en
termes interanuals.
La tendència intermensual de l’afiliació a la Seguretat Social
a les Illes Balears és descendent des del mes de maig i arriba
al seu mínim al mes de novembre (–11,3%). Així i tot, el ritme
de caiguda es frena al mes de desembre i registra un –1,4%.
D’altra banda i en comparació de l’any 2009, el nombre
d’afiliats cau poc més de 7.000 persones (–1,9%). Continuen, per tant, les xifres interanuals negatives, si bé són menys
acusades que l’any passat. La caiguda més important de
l’ocupació es produeix a Menorca, amb un –3%, i a Mallorca
cau fins a un –2,3%. Les Pitiüses destaquen positivament i
continuen sent les illes més dinàmiques (0,6%). Durant l’any
2010 les variacions interanuals més elevades es produeixen a
l’arxipèlag pitiús, concretament al mes de setembre, mentre
que les altres illes no s’han recuperat i continuen en taxes
negatives durant tot l’any.

5.2. Costs laborals
El tercer trimestre de 2010 el cost laboral per treballador arriba
a les Illes Balears a una mitjana de 2.261,7€, la qual cosa representa una certa contenció respecte del mateix trimestre de 2009
(–0,8%). L’evolució no és gaire diferent en el conjunt nacional,
on s’observa una disminució d’un –0,3% respecte al penúltim
trimestre de l’any anterior. Pel que fa a la resta de comunitats
autònomes, Extremadura és la que encapçala la llista de les variacions interanuals més baixes (–1,9%); contràriament, el País
Basc i Navarra ocupen la posició més elevada (2,2%).

Continua la tendència a la baixa dels costs laborals.
En el cost laboral total s’inclouen les cotitzacions obligatòries, les indemnitzacions i les prestacions socials, a més del
cost salarial. Aquesta partida puja fins a 1.662,25€, xifra que
representa un augment en termes intertrimestrals d’un 0,2%,
però una disminució respecte al segon trimestre de 2009 d’un
5,6%. El sector de la indústria és el que presenta el cost salarial
més elevat (1.832,24€), amb una variació de l’1,5%. En segona posició hi ha el sector dels serveis (1.656,44€), tot i que els
seus costs salarials han disminuït un –1% respecte del tercer
trimestre de 2009. Quant al sector de la construcció, el cost
salarial se situa en 1.595,05€, amb una variació interanual
del 9%. Els costs laborals per hora efectiva s’incrementen en
aquest sector un 6,4%, mentre que en el conjunt nacional disminueixen un –1,9%. Els sectors de la indústria i els serveis es
mantenen en taxes negatives (–1,9% i –1,7%, respectivament),
com a l’Estat espanyol, on les variacions de cada sector són
del –1,2% per a la indústria i del –1,6% per als serveis.

Gràfic 13. Variació interanual de l’afiliació a la Seguretat Social. Desembre 2010

Font: Ibestat i elaboració pròpia
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L’increment salarial pactat en convenis augmenta i se situa en el 2,9%, un punt percentual més que el mes anterior,
quan pràcticament des del maig de 2010 no havia experimentat modificacions, a excepció del mes de setembre,
durant el qual es produí una petita davallada d’1,1 punts

percentuals. El nombre de convenis subscrits a les Illes Balears al mes de gener puja fins a 9 i experimenta una davallada molt significativa des del 2010 (–59%). Els treballadors
afectats pels convenis col·lectius de treball al mes de gener
són 1.840.

Taula 34. Costs laborals
Illes Balears

Darrera dada

Variació interanual (%)

Cost total per assalariat i mes (€)

3r trim

2.261,7

è

-0,8

Cost laboral per hora efectiva (€)

3r trim

16,5

è

-0,8

Indústria i energia

3r trim

18,6

è

-1,9

Construcció

3r trim

16,0

ì

6,4

Serveis
Hores efectives per assalariat /mes

3r trim

16,4

è

-1,7

3r trim

137,1

è

-0,1

Indústria i energia

3r trim

134,3

è

-0,1

Construcció

3r trim

143,2

è

1,0

Serveis

3r trim

136,7

è

-0,1

2,9

ì

83,4

Increment salarial pactat en convenis (%)

gener

Font: INE, MTIN

Gràfic 14. Evolució dels salaris i la inflació a les Illes Balears

Font: INE, MTIN
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6 Preus
La taxa de variació interanual del mes de gener de l’índex de
preus de consum (IPC) per a les Illes Balears es manté en la
mateixa xifra que el passat mes de desembre (2,7%), tot i que
la taxa intermensual és del –0,4%. D’altra banda, Espanya
presenta una variació interanual sis dècimes superior (3,3%).
Després de les Canàries, les Illes Balears són la comunitat autònoma que té una menor variació interanual.
L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va publicar dia 31 de
gener per primera vegada l’indicador avançat de l’índex de
preus de consum (IPC-IA), el qual ja situà la variació anual
en el 3,3%. El motiu pel qual l’INE ha decidit difondre aquest
indicador és que a partir de gener de 2011 les metodologies
de càlcul de l’IPC i de l’IPCH es diferencien en el tractament
de la vestimenta i calçat i les fruites i les hortalisses fresques,
arran de l’entrada en vigor del Reglament CE 330/2009 de la
Comissió, de 22 d’abril de 2009.

L’IPC per a les Illes Balears del mes de gener manté la
variació d’un 2,7%.
Els grups que presenten una disminució interanual en l’índex
de preus de consum per a les Illes Balears són els següents:
——Medicina, amb la taxa de variació interanual més baixa, –2,4%.
——Oci i cultura, que presenta una taxa de variació interanual
del –2,0%.
——Comunicacions, que presenta una disminució interanual
del –0,7 %.
En canvi, entre les partides que augmenten respecte de l’any
passat hi ha les següents:
——Begudes alcohòliques i tabac (15,0%). Els preus de les begudes alcohòliques es redueixen un –0,2%, mentre que la

42

Conjuntura econòmica de les Illes Balears

variació experimentada en el cas del tabac puja fins a un
22,5%. Aquest increment es deu a la pujada dels imposts
sobre aquest producte que va tenir lloc el mes de desembre
del passat any.
——Transports (8,4%), propiciat per l’increment del preu dels
carburants.
——Habitatge (6,6%). La rúbrica que més ha contribuït a l’increment del preu de l’habitatge és calefacció, llum i distribució d’aigua, amb una variació del 13,1%, arran de la
pujada del preu de la tarifa elèctrica.
——Educació: la variació interanual experimentada en educació
és del 2,3%.

El grup de begudes alcohòliques i tabac ha experimentat un increment del 15,0%.
D’altra banda, el comportament de la inflació subjacent (que
exclou els aliments no elaborats i els productes energètics) al
mes de gener a les Illes Balears és d’un augment de l’1,2%, i
mostra per segon mes consecutiu una taxa superior al punt
percentual. Per la seva banda, la inflació subjacent a Espanya
és quatre dècimes superior (1,6%).

La inflació subjacent presenta una variació interanual
de l’1,2%.
La inflació estimada per a la zona euro al mes de gener representa una variació del 2,4%. L’índex de preus de consum harmonitzat a imposts constants (IPCH-IC) registrà al mes de gener una
taxa interanual del 3,3%, tres dècimes superior a la registrada
per l’IPCH el mateix mes (3,0%).

Taula 35. Variació interanual de l’IPC
Taxa de variació interanual de l’índex de preus de consum. Gener 2011
Taxa

Aportació a l’IPC

Índex general

2,7

Aliment, beguda no alcohòlica

0,0

0,00

Beguda alcohòlica i tabac

15,0

0,42

Vestit i calçat

0,3

0,02

Habitatge

6,6

0,82

Parament de la llar

0,7

0,05

Medicina

-2,4

-0,08

Transport

8,4

1,35

Comunicació

-0,7

-0,03

Lleure i cultura

-2,0

-0,14

Ensenyament

2,3

0,03

Hotels, cafès i restaurants

0,3

0,03

Altres béns i serveis

2,8

0,31

Inflació subjacent

1,2

Font: INE

Gràfic 15. Variació interanual de l’Índex de Preus de Consum

Font: INE
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7 Demanda
7.1. Consum
Taula 36. Indicadors de consum
Darrera dada

Cicle-tendència T tt-k (%)

Balears
Facturació elèctrica usos domèstics (MWh)

desembre

189.770

ì

5,1

Consum carburants automoció (quilolitres)

gener

46.263,6

è

-0,7

Matriculació de turismes

gener

1.309

î

-24,5

Índex de vendes al detall1

desembre

83,3

î

-4,2

desembre

142.890

ì

4,6

Consum carburants automoció (quilolitres)

gener

38.087,8

è

-1,2

Matriculació de turismes

gener

1.110

î

-22,5
1,8

Mallorca
Facturació elèctrica usos domèstics (MWh)

Menorca
Facturació elèctrica usos domèstics (MWh)

desembre

15.344

è

Consum carburants automoció (quilolitres)

gener

2.906,3

î

-3,1

Matriculació de turismes

gener

58

î

-36,9

Pitiüses
Facturació elèctrica usos domèstics (MWh)

desembre

31.536

ì

6,3

Consum carburants automoció (quilolitres)

gener

5.269,5

ì

2,3

Matriculació de turismes

gener

141

î

-14,3

Preus constants any 2005
Fonts: CLH, DGT, Gesa-Endesa, INE i elaboració pròpia

1

La despesa en el consum final a les llars del conjunt de l’Estat
mostra una desacceleració en el seu creixement el tercer trimestre del 2010. Així, segons dades publicades per l’Institut
Nacional d’Estadística, el creixement interanual del consum
a les llars és de l’1,4%, vuit dècimes menys que el trimestre
anterior. El motiu d’aquest resultat s’explica per l’eliminació
d’estímuls fiscals (com l’eliminació del Pla 2000E), per l’anticipació de compres que hi va haver al segon trimestre per tal
d’anticipar-se a l’augment dels tipus d’IVA del juliol, i per la
continuada reducció de la remuneració dels assalariats. D’altra banda, la despesa en el consum final de les administracions públiques decreix respecte del tercer trimestre de l’any
anterior un –0,1%, principalment a causa de l’evolució de la
remuneració dels assalariats de les administracions públiques.
La renda disponible de les llars i de les institucions sense ànim de
lucre al servei de les llars disminueix el tercer trimestre del 2010
un –2,6% respecte del mateix període de l’any 2009. Aquesta
disminució es produeix pel descens de l’excedent d’explotació,
renda mixta i renda dels assalariats, a més de l’augment del pagament per part de les llars dels imposts de la renda i de patrimoni, els quals augmenten un 7,1% respecte de l’any anterior.
Quant a l’índex de confiança dels consumidors, al mes de
desembre disminueix 5,4 punts respecte del mes de novembre, d’acord amb l’informe de l’Institut de Crèdit Oficial. Els
motius d’aquesta reducció en la confiança dels consumidors
són les expectatives de pujada de preus i el pessimisme per la
situació del mercat laboral.
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El consum final a les llars augmenta, tot i que experimenta una desacceleració respecte del trimestre anterior.
Els indicadors de consum disponibles per a les Illes Balears
mostren signes de decreixement, excepte la facturació elèctrica d’usos domèstics. Els consum de carburants manté una
tendència estable arreu de les Illes, mentre que la matriculació
de turismes segueix en retrocés.
La matriculació de turismes és la principal causa de la desacceleració del consum, tant a les Illes Balears com a la resta
de l’Estat espanyol. Des de la pujada del tipus d’IVA i l’acabament dels ajuts del Pla 2000E, les matriculacions a les Illes
baixen de manera dràstica. De fet, el segon semestre del 2010
es varen matricular un –51,3% menys de turismes respecte del
primer semestre, i la tendència continua sent negativa, perquè
el mes de gener del 2011 s’han matriculat 354 cotxes menys
que el mes anterior. No obstant això, la xifra acumulada l’any
2010 és un 13,9% superior a la del 2009.
Pel que fa a l’índex de vendes al detall, al mes de desembre i
d’acord a les dades publicades per l’INE, l’evolució a les Illes
Balears i al conjunt d’Espanya és negativa. Al conjunt de l’Estat, la variació interanual és del –4,4%, mentre que a l’arxipèlag balear la caiguda interanual és més forta i arriba al –5%.
D’altra banda, si es compara amb el mes de novembre, les
variacions intermensuals són del 24,4% i del 16,1%, respectivament, gràcies principalment a les compres de Nadal.

El consum de carburant per a l’automoció, que inclou benzina i gasoil del tipus A, el mes de gener del 2011 mostra un
comportament positiu a totes les illes. A Mallorca, amb un
consum de 38.087,79 quilolitres, la taxa de creixement interanual és d’un 0,1%. Pel que fa a Menorca, l’oscil·lació interanual és d’un 0,4%. Finalment, les Pitiüses són les illes que
presenten un millor creixement amb una fluctuació del 4%.

El mes de desembre del 2010, la facturació elèctrica d’usos
domèstics a les Illes Balears mostra una taxa interanual del
7%. Per illes, les Pitiüses són les que presenten un major
creixement interanual, amb un 29,7%, mentre que a Mallorca i a Menorca el creixement és més moderat (un 3,7% i un
0,5%, respectivament).

7.2. Consum dels no residents
Taula 37. Consum dels residents a l’estranger
Balears

Darrera dada

Variació (%)

Enquesta despesa turística – EGATUR
Total (milions d’€)

4t trim

882

ì

3,8

Mitjana per persona (€)

4t trim

978

ì

3,7

Mitjana diària (€)

4t trim

94

ì

3,4

249,3

ì

11,2

Compres i extraccions d’efectiu amb targeta emesa a l’estranger (milions d’€)*
Total

4t trim

Regne Unit

4t trim

56,5

è

0,6

Alemanya

4t trim

90,8

ì

7,6

França

4t trim

13,7

ì

14,6

Itàlia

4t trim

8,2

ì

27,7

Estats Units*

4t trim

2,4

î

-13,4

Holanda

4t trim

3,3

î

-3,5

Suïssa

4t trim

15,3

ì

21,0

Noruega

4t trim

5,4

ì

31,7

Irlanda

4t trim

2,2

î

-15,0

Suècia

4t trim

5,9

ì

12,9

Àustria

4t trim

4,9

ì

19,3

Dinamarca

4t trim

4,3

ì

15,3

Portugal

4t trim

3,2

ì

11,1

Bèlgica

4t trim

2,9

ì

14,7

Resta

4t trim

30,5

ì

41,6

*Les dades d’EEUU només fan referència a extraccions d’efectiu.
Font: 4B-Euro6000-ServiRed i Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç

La despesa turística efectuada pels no residents a les Illes
Balears el quart trimestre de l’any creix un 3,8% respecte del
mateix període de 2009, la qual cosa permet que les dades
acumulades de 2010 siguin lleugerament superiors a les de
l’any anterior (0,5% més), amb una despesa total de 8.750
milions d’euros. L’inici de la recuperació respecte de 2009 es
deu a l’evolució de la temporada d’estiu, amb creixements
interanuals significatius fins al mes d’octubre, mentre que
al novembre i desembre la despesa turística internacional es
contreu per la menor afluència de visitants estrangers durant
aquests mesos, si bé el seu pes dins el còmput turístic anual
és més aviat residual.
La despesa mitjana per persona també s’incrementa el quart
trimestre en termes interanuals, atès que la despesa total creix
amb més dinamisme que el nombre de turistes estrangers en
aquest període. De la mateixa manera, augmenta la despesa
mitjana per dia (es redueix l’estada mitjana).

La despesa efectuada pels turistes estrangers creix en
el quart trimestre.
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Les compres i les disposicions d’efectiu efectuades amb targetes emeses a l’estranger creixen significativament un trimestre més (un 11,2% al quart trimestre respecte del mateix
període de 2009) i tanquen l’any 2010 amb un increment del
7,3% en relació amb l’any anterior. L’augment no es produeix de manera generalitzada, sinó que depèn de l’origen de
la targeta. El major pes en compres i extraccions d’efectiu
s’observa en les targetes d’origen alemany (que representen
un 36% sobre la despesa total al quart trimestre), seguides de
les d’origen britànic (el 23% de la despesa d’aquest període).
El darrer trimestre de l’any, la despesa efectuada amb targetes
emeses a Alemanya s’incrementa un 7,6% interanual, mentre
que la realitzada amb targetes emeses al Regne Unit es manté
en un 0,6% respecte del quart trimestre de l’any anterior. Pel
que fa a la resta de països d’origen, la despesa creix pronunciadament, en termes interanuals, en les targetes d’origen italià, suís o austríac, mentre decau en les d’Irlanda i dels Estats
Units. Finalment, destaca la pujada del nivell de despesa de
targetes emeses per països, com ara Rússia, el Brasil o Israel.
Es recorda que l’origen de l’entitat emissora no necessàriament coincideix amb l’origen del titular.
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7.3 Recaptació fiscal
Taula 38. Recaptació Tributària a les Illes Balears
Tributs totalment cedits

Darrera dada

Cicle-tendència Ttt-k (%)

desembre

6.042

î

1

Impost sobre Transmissions Patrimonials

desembre

22.453

ì

9,1

Impost sobre Actes Jurídics Documentats1

desembre

8.322

î

-48,1

Taxa de joc1

desembre

6.718

î

-14,1

Impost sobre Successions i Donacions1

-14,8

Tributs parcialment cedits
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

novembre

106.968

î

-2,7

Impost sobre el Valor Afegit

novembre

8.989

è

1,0

Imposts especials de fabricació

novembre

2.348

î

-8,6

Impost sobre Societats

novembre

-4.034

î

-17,5

Impost sobre la Renda dels No Residents

novembre

3.870

ì

14,8

Tributs no cedits

Variacions interanuals
Dades en milers d’euros
Font: AEAT i ATIB

1

El finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears depèn, en gran mesura, dels seus ingressos tributaris,
és a dir, de la recaptació fiscal. Els tributs poden ser cedits
totalment o parcialment per l’Estat, o propis, creats per la
comunitat autònoma.
Els tributs cedits són imposts que l’Estat crea i que cedeix a
les comunitats autònomes en major o menor grau. Els tributs
cedits en grau màxim són gestionats per la comunitat autònoma, que recapta el 100% del rendiment del tribut generat en
l’àmbit del seu territori. D’altra banda, en els tributs parcialment cedits, l’Estat cedeix un percentatge sobre el rendiment
de l’impost.
L’impost de la renda de les persones físiques és un impost
directe, estatal, cedit parcialment i que grava la renda de les
persones físiques, sigui quina en sigui la procedència. La recaptació que se cedeix és un 50% del rendiment. La recaptació
acumulada durant el 2010 fins al mes de novembre a les Illes
Balears és de 1.195,8 milions d’euros, xifra que representa un
1,2% més que durant el mateix període de l’any 2009. Un altre
impost estatal i que se cedeix parcialment a les Illes Balears és
l’impost sobre el valor afegit, que és indirecte sobre el consum. Els tipus d’IVA a partir de l’1 de juliol del 2010 són del
18% en general, del 8% en el cas reduït i del 4%, molt reduït, per als productes de primera necessitat. La recaptació per
aquest concepte a les Illes Balears en la xifra acumulada fins
al novembre supera en un 41,4% la del mateix període de l’any
anterior, i arriba a 485,7 milions d’euros. L’explicació de part
d’aquest creixement és la pujada del tipus d’IVA aplicat des
del començament del segon semestre de l’exercici de 2010.
Pel que fa als tributs totalment cedits, el que reporta uns majors ingressos a les finances del Govern de les Illes Balears és
l’impost sobre transmissions patrimonials, que és un impost
indirecte que grava les transmissions patrimonials oneroses
inter vivos i les operacions que s’hi assimilen. La recaptació en
l’exercici de 2010 és un 23% superior a la de l’exercici anterior
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i assoleix la xifra de 192,6 milions d’euros. Quant a l’impost
sobre actes jurídics documentats, des del 2007 ha vist reduïda constantment la recaptació, i l’any 2010 es va arribar a
92,2 milions d’euros, un 20% menys que l’any anterior.
L’impost de successions i donacions també forma part dels
imposts cedits totalment per l’Estat i grava de manera directa
els increments de patrimoni a títol gratuït (herència, llegat,
donació) de les persones físiques. La recaptació per part del
Govern de les Illes el 2010 té una taxa interanual de creixement del 7,4%, amb una recaptació total de 56,1 milions
d’euros. A més, les Illes Balears també recapten el 40% del
rendiment generat en el territori en concepte dels imposts especials, que inclou el de fabricació sobre la cervesa, el vi i les
begudes fermentades, i els productes intermedis; l’alcohol i
les begudes derivades; els hidrocarburs, i les labors del tabac.
La xifra acumulada de recaptació fins al novembre de l’any
2010 arriba a 10,7 milions d’euros, cosa que representa una
taxa negativa interanual del –5,3%.
Des de l’any 2007 la recaptació de l’impost sobre el joc,
tribut propi de les Illes Balears, s’ha vist reduïda de manera
constant. Així, l’any 2010 l’ingrés tributari per aquest concepte és de 39,3 milions d’euros, un –12,5% menys del que es va
recaptar l’any 2009.
Finalment, hi ha els tributs estatals no cedits, com ara l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda dels no residents. Cal dir que l’impost sobre societats tributa allà on
s’ubica la seu social de l’empresa i no en cada un dels territoris on la persona jurídica desenvolupa la seva activitat. Així,
els resultats de la territorialització d’aquest impost s’han de
considerar amb prudència. Pel que fa a la recaptació, segons
dades de l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria, la xifra acumulada del 2010 fins al novembre decreix un –15,2%
interanual en el cas de l’impost sobre societats i se situa en
237,1 milions d’euros, i l’impost de la renda dels no residents
creix un 9,2%, amb una recaptació de 38,5 milions d’euros.

7.4. Inversió
Taula 39. Indicadors d’inversió
Balears

Darrera dada

Societats mercantils creades

novembre

Cicle-tendència T tt-k (%)
154

î

-11,9

Augment net de capital (milions d’€)

novembre

79,8

ì

9,2

Centres de treball inscrits a la SS

desembre

36.229

î

-2,7

Import de noves hipoteques (milions d’€)

novembre

1

Dipòsits (milions d’€)
Crèdits (milions d’€)
Matriculació de vehicles de càrrega

2

313,6

î

-16,1

3Trim

20.970,3

ì

3,3

3Trim

46.479,7

è

0,3

gener

150

î

-14,2

Capital de noves societats, més ampliacions de capital, menys reduccions de capital.
Camions, furgonetes i tractors industrials
Font: BE,DGT, INE, MTIN i elaboració pròpia

1
2

La inversió a Espanya continua sent el component del PIB
amb una evolució més negativa. D’acord amb la Comptabilitat Nacional Trimestral d’Espanya publicada per l’Institut Nacional d’Estadística, la formació bruta de capital fix
cau al tercer trimestre un –7% respecte de l’any anterior. La
contracció augmenta en dues dècimes respecte del segon trimestre, mentre que la taxa de creixement del PIB pel mateix
període és del 0,2%. En la formació bruta en construcció hi
ha un descens interanual del –11,6%, mentre que en altres
productes la variació és del –3,3%. D’altra banda, la inversió en béns d’equipament mostra una oscil·lació positiva del
2,4% respecte de l’any anterior, tot i que hi ha una desacceleració si es compara amb el segon trimestre (la variació
interanual va ser del 8,7%).
Els indicadors de la inversió mostren tendències dispars. Si
bé l’evolució de la creació de societats, dels centres de treball
inscrits a la Seguretat Social, import d’hipoteques i matriculacions de vehicles de càrrega tenen un signe negatiu, els crèdits,
dipòsits i l’augment net de capital de les empreses mostren
tendències positives. En comparació amb Espanya, les Illes
Balears segueixen una tendència similar a la del resta de l’Estat en tots els seus indicadors.
Al mes de novembre, el nombre de societats mercantils creades a les Illes Balears és de 154 empreses, el mateix nombre
que al novembre de l’any passat i un 35,1% superior respecte
del mes anterior. En el conjunt de l’Estat, el nombre d’empreses totals durant el mateix període és de 6.678, xifra que representa una fluctuació negativa del –3,9% en comparació del
novembre de l’any 2009. Quant al nombre de centres de treball d’alta a la Seguretat Social, al mes de desembre a les Illes
Balears hi ha 36.229 centres de treball, cosa que representa
una variació interanual del –3%. Menorca és l’illa que mostra una evolució més negativa, amb una oscil·lació interanual
de –3,6%, seguida de Mallorca (–3,4%). Les Pitiüses tenen un
comportament més estable, tot i que no poden evitar el signe
negatiu i presenten una variació interanual del –0,9%.
La pujada del tipus d’IVA i l’eliminació dels ajuts del Pla 2000E
han provocat que a partir del segon semestre de l’any 2010
hi hagi una forta davallada de la matriculació de vehicles de
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càrrega; és a dir, de la matriculació de camions, furgonetes i
tractors industrials. A començament de l’any 2011 continua
aquesta tendència negativa i a les Illes Balears es produeix una
variació interanual al mes de gener del –12,3%. En el conjunt
estatal, l’oscil·lació interanual durant el mateix període presenta el mateix signe que a les Illes, però d’una manera més
suau, amb una variació del –0,7%.
El mercat hipotecari també es veu afectat per l’actual situació
econòmica. Al mes de novembre, a les Illes Balears, l’import
de les noves hipoteques minva un –6,4% respecte del novembre de l’any anterior, tot i que aquest descens és molt menys
pronunciat del que es produeix en el conjunt de l’Estat espanyol (la variació interanual és d’un –26,2%).

El mercat hipotecari mostra un millor comportament
a les Illes Balears que a la resta de l’Estat.
Durant el tercer trimestre del 2010, l’import dels crèdits concedits a les Illes Balears és de 46.479,7 milions d’euros, un
0,3% superior a la xifra del mateix període de l’any 2009, segons dades publicades pel Banc d’Espanya. D’aquestes dades
es desprèn l’alentiment en el creixement d’aquest indicador si
es compara amb el període anterior, quan hi havia taxes de
creixement anuals superiors al 5%. Pel que fa al conjunt de
l’Estat espanyol, durant el tercer trimestre es manté el signe
positiu en el creixement interanual (0,8%). Quant als dipòsits, les Illes Balears creixen a un ritme molt més fort que a
Espanya. Així, en el tercer trimestre, mentre que l’Estat creix
un 0,3% anual, a les Illes Balears el creixement és del 3,3%, tot
i que la taxa de creixement interanual és la més baixa des de
l’any 1986.
La inversió pública que el Govern estatal reflecteix en els pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2011 és de 8.229,83 milions d’euros, cosa que representa una disminució de gairebé
una tercera part respecte del 2010. D’altra banda, les dotacions per a la inversió estatal a les Illes Balears per a l’exercici
de 2011 són de 454,1 milions d’euros, un –16,53% menys que
per a l’exercici de 2010.
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Gràfic 16. Variació interanual d’indicadors d’empreses a les Illes Balears

ds

Font: SOIB, INE
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III. MEDI AMBIENT
Introducció
El desenvolupament sostenible té tres pilars fonamentals:
l’ambiental, l’econòmic i el social. Pràcticament fins al darrer
quart del segle XX no es va prendre consciència que el món era
finit. El 1968 es creà el Club de Roma, que reuní personalitats
rellevants de distints països (premis Nobel, economistes, polítics, caps d’estat i, fins i tot, associacions internacionals) per
cercar la promoció del creixement econòmic estable i sostenible de la humanitat. Donella Meadows i els seus companys
publicaren l’informe “Els límits del creixement” encarregat pel
Club de Roma, en què es comparava el creixement exponencial de la població i del consum de recursos amb la capacitat
limitada del planeta. Una forma de presentar els límits del
creixement és l’equació I=PxAxT desenvolupada per Paul R.
Ehrilch el 1971, en la qual I és l’impacte total de la humanitat
sobre el planeta, P és la població, A és l’afluència, el nombre
de productes o serveis consumits per persona (com per exemple podria ser el PIB per càpita), i T és l’impacte ambiental per
unitat de producte/servei consumit o factor d’eficiència tecnològica. Aquesta equació permet veure que davant un marc
de població creixent i en un escenari d’extensió de l’accés als
productes o serveis a una major part de la població, es fa
necessària l’eficiència tecnològica per reduir l’impacte sobre
el planeta.
L’Agència Europea del Medi Ambient ha publicat el seu quart
Informe sobre l’estat i les perspectives del medi ambient
(SOER2010), que indica que, si bé hi ha hagut millores en
l’estat del medi ambient, queden per afrontar importants reptes mediambientals. Així, perillen tant la seguretat alimentària (el 2009 el nombre de persones desnodrides arribà a més
de 1.000 milions), com l’energia i l’aigua a escala mundial.
La demanda mundial de recursos naturals s’està incrementant substancialment fins a perillar la sostenibilitat. S’aposta
per millorar l’execució en la lluita contra el canvi climàtic, les
polítiques verdes —centrades en el capital natural i els serveis
ecosistèmics— i la integració dels sectors ambientals en tots
els sectors econòmics per incrementar l’eficiència en l’ús dels
recursos naturals. Per tot això, cal un canvi cultural que modifiqui el patró productiu i el de consum, amb l’adopció de
noves eines, com ara l’ordenació territorial, la reforma fiscal
ecològica, l’educació, la prevenció de la contaminació i l’eficiència i la comptabilitat de recursos.
Pel que fa a les zones costaneres del Mediterrani, continuen
patint greus pressions mediambientals. En són sols un exemple la degradació dels recursos costaners; l’expansió urbana,
que és intensa a les riberes; la pèrdua de zones naturals i de
biodiversitat; la creixent competència dels recursos hídrics;
l’erosió del litoral, o la inundació de les zones costaneres
baixes.1 A més, el creixement previst de la població concentrada en les zones urbanes costaneres, la gairebé duplicació
dels fluxos turístics i un creixement encara major del transport agreujaran probablement la situació. Gairebé el 50% de

1
2
3

la costa podria estar edificat l’any 2025, davant el 40% de
l’any 2000. Així, la conca mediterrània està entre les regions
més vulnerables pel que fa als efectes del canvi climàtic, tal
com s’exposa en la proposta de decisió del Consell Europeu
sobre el Protocol relatiu a la gestió integrada de les zones costaneres em el Conveni per a la Protecció del Medi Marí i de la
Regió Costera del Mediterrani (Protocol ICZM), 2 aprovat el
setembre de 2010.
El Conveni per a la Protecció del Medi Marí i de la Regió
Costanera del Mediterrani, també anomenat Conveni de
Barcelona (1976 i modificacions posteriors), pretén millorar
l’entorn marí i la biodiversitat a fi de contribuir al seu desenvolupament sostenible. En l’article 4.3 obliga específicament
les parts a fomentar una gestió integrada de les zones costaneres, tenint en compte la protecció de les zones d’interès
ecològic i paisatgístic i l’ús racional dels recursos naturals. En
aquest sentit, el Parlament Europeu i el Consell presentaren la
Recomanació 413/2002/EC sobre la gestió integrada de les
zones costaneres (GIZC). Així, la GIZC forma part de la Política Marítima Integrada de la UE, aprovada el 2007 pel Consell
Europeu, COM (2007) 575 final.
D’altra banda, la Directiva marc 2008/56/CE, per la qual s’estableix un marc general per a la planificació del medi marí,
mitjançant la qual els estats membres han d’adoptar les mesures necessàries per aconseguir un bon estat mediambiental del medi marí no més enllà del 2020, fa que cada estat
membre elabori una estratègia marina per a cada regió, subregió o subdivisió marina establertes. Es tracta d’un projecte
ambiciós per garantir l’articulació de les activitats humanes
a la mar, de manera que no comprometin la conservació de
les característiques naturals dels ecosistemes marins, de conformitat amb l’enfocament ecosistèmic. Actualment està en
tràmit l’Avantprojecte de llei de protecció del medi marí, per
incorporar aquesta directiva al dret espanyol. Cal esmentar
que el proper 20 de maig se celebrarà el Dia Marítim Europeu
per donar visibilitat a la mar i difondre’n la importància.
Per a les Illes Balears, l’actuació de l’home a la mar i el seu
ús sostenible és una qüestió bàsica, atesa la pròpia condició d’arxipèlag i, a més, pel que fa a l’economia és una de
les comunitats autònomes amb major percentatge de places
hoteleres d’Espanya. El projecte per desenvolupar un sistema d’indicadors per a la gestió integrada de la zona costanera (GIZC) de les Illes Balears s’inicià el 2005, en el marc
del projecte R+D+I GIZC3, liderat per l’Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats IMEDEA —de l’Agència Estatal Consell
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat
de les Illes Balears (UIB)— conjuntament amb la Direcció General d’Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
del Govern de les Illes Balears. Fruit d’aquest treball han sorgit multitud de fitxes i projectes, com per exemple l’“Estudi
comparatiu del desenvolupament urbanístic litoral a les Illes
Balears”, que tracta d’un tema vital per a una comunitat au-

The changing faces of Europe’s coastal areas (Evolució de les zones costaneres a Europa), AEMA, 2006.
Comissió Europea, Brussel·les, 19.2.2010, COM (2010) 30 final. 2010/0016 (NLE) <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0030:FIN:ES:HTML>.
<http://www.costabalearsostenible.es>

49

Conjuntura econòmica de les Illes Balears

març 2011

tònoma en la qual el sòl és un recurs limitat. Aquest estudi
analitza des del punt de vista urbanístic la transformació que
ha experimentat el territori i el seu ús. Tots aquests estudis i
investigacions formen part d’un projecte que està en la línia
de les polítiques més avançades en la GIZC, tant en l’àmbit
internacional com europeu i de l’Estat espanyol.
Des de 2009, el Sistema d’Observació i Predicció Costanera
de les Illes Balears (SOCIB) continua el projecte R+D+I GIZC.
El SOCIB4 pretén proporcionar el coneixement científic necessari a partir de la recerca de qualitat i aportar les dades, les
eines científiques i les infraestructures necessàries que permetin avançar per elaborar una nova estratègia de sostenibilitat
del litoral de les Illes Balears. Aquest treball s’emmarca dintre
de la línia d’investigació de la Divisió SIAS (Assumptes Estratègics i Aplicacions per a la Societat) en el SOCIB.
El Dictamen 05/2007 del Consell Econòmic i Social (CES)
“Sistema d’indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona
Costanera (GIZC) de les Illes Balears” és una proposta per
implantar el sistema d’indicadors a la realitat del territori
balear, amb la finalitat d’aportar dades fiables, coordinades, útils i interpretables per prendre decisions polítiques.
Aquest dictamen fou el resultat de la col·laboració, científica
i social, entre l’IMEDEA i el CES, dintre del projecte R+D+I
GIZC. En aquest sentit, l’OBSAM, el SOCIB i l’Ibestat iniciaren el projecte “Implantació del Sistema d’Indicadors per
a la Gestió Integrada de la Zona Costera a les Illes Balears:
estudi pilot a Menorca”, en el qual es treballaren per Menorca els 17 indicadors que s’identificaren d’alta importància i idoneïtat en el Dictamen 5/2007 del CES. L’elecció de
Menorca com a zona pilot s’ha fet atès que l’illa és Reserva
de la Biosfera de la UNESCO i, a més, disposa d’un pla territorial insular reconegut internacionalment. Seguint aquesta
línia, en aquest BUTLLETÍ es tracten alguns dels indicadors
proposats en aquest estudi, amb dades de les Illes Balears.
Aquests indicadors són: àrea de sol i mar protegida per una
regulació legal; desocupació; ocupació de l’oferta turística;
evolució de la demanda turística; qualitat del subministrament turístic i qualitat de les platges; consum d’aigua; consum elèctric; pesca; tractament d’aigües/depuració; densitat
de població resident; població estrangera; construcció d’habitatges i nombre d’amarraments.

Àrea de sòl i mar protegida per una regulació
legal (indicador 3, GIZC)
Hi ha multitud de figures jurídiques de protecció del territori.
En l’àmbit europeu, la Xarxa Natura 2000 és una xarxa ecològica integrada per tres zones: les zones especials de conservació (ZEC), els llocs d’importància comunitària (LIC) i les
zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA). La declaració
d’aquestes zones té com a objectiu contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de
la fauna i la flora silvestres existents, d’acord amb la Directiva
europea d’hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori. La superfície protegida per Xarxa Natura 2000 a les Illes Balears és de 114.875,73
ha terrestres l’any 2010, que representen un 23,05% del territori, i 106.195,18 ha marines. A Mallorca, estan protegides
74.087,86 ha terrestres (20,38% del territori) i 65.496,09 ha
marines; a Menorca, 27.244,21 ha terrestres (39,22% del territori) i 13.644,04 ha marines, i a les Pitiüses, 13.608,31 ha
terrestres (20,08% del territori) i 27.055,05 ha marines.

4

<http://www.socib.es>
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D’altra banda, els espais naturals protegits són les zones terrestres i marines de les Illes Balears declarades com a tals en la
forma que preveu la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), atenent la
seva representativitat, singularitat, fragilitat o interès dels seus
elements o sistemes naturals. En la taula 40, es reflecteixen els
espais naturals protegits a les Illes Balears, que l’any 2010 sumen 99.856,66 ha, de les quals tres quartes parts són terrestres
i la resta són marines. Mallorca és l’illa que té més superfície
terrestre protegida (67.832 ha), seguida de Menorca (3.438
ha) i de les Pitiüses (2.986 ha). En canvi, les Pitiüses són les illes
que tenen més superfície marina protegida (1.028 ha).
Així mateix, hi ha altres figures de protecció autonòmica, que
regulen la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de
règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes
Balears, i els diferents plans territorials de cada illa. En són
exemples l’àrea natural d’especial interès (ANEI), l’àrea natural d’interès paisatgístic (ARIP) i l’àrea d’assentament dins
paisatge d’interès (AAPI).

La Xarxa Natura 2000 a les Illes Balears consta de
106.000 ha marines i 115.000 ha terrestres protegides.

Desocupació (indicador 15, GIZC)
L’índex d’estacionalitat de l’atur registrat es calcula com la diferència entre el nombre màxim mensual d’aturats i el nombre
mínim d’aturats, i dividint el resultat entre aquest segon. El valor mínim possible de l’índex és zero i indicaria l’absència total
d’estacionalitat. A mesura que el valor s’incrementa, indica una
estacionalitat més elevada. Per un valor d’1, ens mostra que el
nombre màxim d’aturats és el doble del nombre mínim.
Segons es desprèn del gràfic 17, les illes de l’arxipèlag balear
redueixen les diferències pel que fa a l’índex d’estacionalitat
de l’atur registrat des de 2005. Totes canviaren la tendència el
2008 i disminuïren l’estacionalitat. L’any 2008, Menorca deixà
de ser l’illa amb més estacionalitat i cedí el seu lloc a les Pitiüses. El 2010 l’illa que presenta menys estacionalitat és Mallorca
(0,23), seguida de Menorca (0,45) i de les Pitiüses (0,51).
Quant a l’evolució de la taxa d’atur registrat a les Illes Balears en el període 2005-2010, presenta una tendència creixent.
Així, el mes de desembre de 2010 es produeix la taxa màxima
anual, un 20,18%, mentre que el mateix mes de 2005 era del
10,88%. En canvi, el mes de juliol de 2010 es produeix la taxa
mínima de l’any, 13,39%, mentre que el mateix mes de 2005
era del 5,51%.

L’estacionalitat de l’atur registrat a les Illes Balears es
redueix.

Ocupació de l’oferta turística (indicador 19, GIZC)
Segons l’INE, el percentatge d’ocupació de places disponibles
en els establiments turístics de les Illes Balears el 2010 és del
73,6% al juny, del 85,9% al juliol, del 89,6% a l’agost i del
75,4% al setembre. En comparació del 2009, el percentatge
d’ocupació s’incrementa. Així, per exemple, augmenta un
7,8% respecte del mes d’agost de 2009, mes en què es registrà

Taula 40. Espais naturals protegits 2010 (GIZC 3)
Superfície (ha)
Terrestre

Marina

Total

Illes Balears

74.256

25.601

99.857

Mallorca

67.832

9.828

77.660

1.316

8.705

10.022

61.961

1.123

63.084

Parc nacional de l’arxipèlag de Cabrera
Paratge natural serra de Tramuntana

61.961

1.123

63.084

Reserves naturals integrals serra de Tramuntana

Paratge natural serra de Tramuntana

58

0

58

Reserves naturals especials serra de Tramuntana

3.455

0

3.455

446

0

446

Monument natural del torrent de Pareis
Monument natural de les Fonts Ufanes

50

0

50

1.646

0

1.646

Parc natural de Mondragó

750

0

750

Parc natural de sa Dragonera

274

0

274

1.672

0

1.672

1.407

0

1.407

Reserva del cap Farrutx

252

0

252

Reserva del cap des Freu

13

0

13

Parc natural de s’Albufera de Mallorca

Parc natural de la península de Llevant i reserves del cap Farrutx i cap des Freu
Parc natural de la península de Llevant

Reserva natural especial de s’Albufereta

211

0

211

Menorca

3.438

1.745

5.184

Parc natural de s’Albufera des Grau

3.438

1.745

5.184

Parc natural de s’Albufera

3.331

1.735

5.067

107

10

117

2.986

14.028

17.013

233

0

233

2.753

14.028

16.780

1.786

13.611

15.397

967

417

1.383

Reserves naturals de s’Albufera
Pitiüses

1

Parc natural de cala d’Hort, cap Llentrisca i sa Talaia i reserves des Vedrà i es
Vedranell i dels illots de Ponent 2
Parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera
Parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera
Reserves naturals de ses Salines d’Eivissa i Formentera

Eivissa i Formentera s’han comptabilitzat juntes, atès que és molt difícil atribuir els illots adjacents a una illa o una altra.
Actualment només comprèn les reserves des Vedrà i es Vedranell i els illots de Ponent. S’ha iniciat un PORN amb protecció terrestre de l’illa
d’Eivissa.
Font: Espais de Natura Balear. Conselleria de Medi Ambient.

1
2

el màxim d’ocupació cada any. Després de tres anys d’una
tendència negativa del grau d’evolució de l’ocupació de places
disponibles, es comença a observar una recuperació.

El grau d’ocupació l’agost de 2010 és de gairebé el
90%.

Evolució de la demanda turística
(indicador 20, GIZC)
La ràtio d’arribades per habitant s’ha calculat a partir del nombre d’arribades tant per via aèria com marítima. L’any 2010 arribaren a les Illes Balears 10 turistes per habitant, mentre que el
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2004 ho feren 11,44. El valor màxim en aquest període assoleix
el valor de 12,40 l’any 2007. Cal tenir present que l’increment
de la població, de 955.045 a més d’un milió d’habitants, ha
amortit el creixement d’aquesta ràtio durant tot el període.
Les taxes de variació anuals de viatgers i pernoctacions són
negatives a partir de 2007. El 2010 els viatgers presentaren
una taxa positiva del 6,8% respecte del 2009 i la de les pernoctacions fou del 6,3%. Els valors màxims del període es produïren l’any 2006, amb creixements significatius en el nombre
de viatgers (16%) i a l’any 2010 en el cas de les pernoctacions.

El 2010 arribaren a les Illes Balears 10 turistes per
habitant.
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Gràfic 17. Índex d’estacionalitat de l’atur registrat (GIZC 15)

Font: SOIB i elaboració pròpia

Gràfic 18. Variació interanual del grau d’ocupació de places disponibles als establiments trurístics
de les Illes Balears (GIZC 19)

Font: INE i elaboració pròpia

Qualitat del subministrament turístic
(indicador 23, GIZC) i qualitat de les platges
(indicador 52, GIZC)
L’objectiu de l’indicador 23 és obtenir el conjunt d’establiments d’allotjament classificats per categories, per nombre
d’habitacions, per places i estrelles per establiment. D’altra
banda, també es comptabilitzen les platges amb banderes
blaves i la seva superfície, com també la qualitat de l’oferta
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complementària de bars, cafeteries i restaurants i els hotels
als quals s’han adjudicat certificats EMAS o ecoetiquetes.
Mesurar la proporció de places turístiques de qualitat que hi
ha a les Illes Balears en relació amb el total de places turístiques existents permet veure com ha evolucionat la qualitat del
subministrament turístic. Es consideren places de qualitat les
que corresponen a establiments de quatre o més estrelles. En
el període 2002-2009, aquesta proporció va passar del 27,6%
al 35,6% per a les Illes Balears; és a dir, un 8% més. Per illes, els

Gràfic 19. Evolució de les taxes de variació anuals de viatgers i pernoctacions a les Illes Balears
(GIZC 20)

Font: INE i elaboració pròpia

increments més importants es produïren a Mallorca (8,4%), a
Menorca (7,6%) i a Formentera (3,2%), mentre que a Eivissa
la ràtio de places de qualitat disminuí (–4%).
Quant a l’evolució de la proporció d’establiments de qualitat
per a les Illes Balears, va passar d’un 19,4% el 2002 a un 24,8%
el 2009. Així, tot i aquest increment de més de cinc punts percentuals, la ràtio per establiment es manté per sota de la de
places i, per tant, la mitjana de llits en els establiments de
qualitat és superior a la total. Per illes, l’any 2009, els establiments de qualitat representaren el 29,7% a Mallorca, el 23,7%
a Menorca, el 15,4% a Eivissa i el 12,6% a Formentera. Totes
les illes han augmentat el percentatge d’establiments de qualitat des del 2002, excepte Eivissa, que l’ha mantingut.
La qualitat de l’oferta complementària de restaurants, cafeteries i bars, es mesura en forquetes (d’1 a 5), tasses (d’1 a
3) i copes (d’1 a 3), respectivament. A fi que els resultats siguin comparables, s’ha ponderat cada categoria pel nombre
d’establiments a les Illes Balears. L’evolució mitjana d’aquest
indicador durant el període de 1999 a 2008 fou decreixent per
a restaurants (d’1,57 a 1,36) i bars (d’1,38 a 1,25), i no tat
per a les cafeteries (d’1,05 a 1,03).
Quant a nombre de centres turístics amb distintius ambientals, a les Illes Balears el 2009 n’hi hagué 96 amb la qualificació ISO 14001, 53 amb un certificat EMAS, 1 amb una
etiqueta ecològica europea (EEE) i 24 amb el distintiu ecoturístic d’Alcúdia.

La proporció de places de qualitat s’incrementà un 8%
en el període 2002-2009 per a les Illes Balears.
23.5 Metres quadrats i percentatge de platges amb certificat de qualitat (bandera blava)
Les banderes blaves són distintius que atorga la Fundació
Europea d’Educació Ambiental a les platges i els ports que
compleixen un seguit de requisits de tipus ambiental i d’instal·lacions. Aconseguir aquest certificat de qualitat requereix el
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compliment de normes de qualitat de l’aigua, de seguretat,
de prestació de serveis, d’educació, d’informació i de gestió
del medi ambient. L’any 2010, Espanya és l’estat capdavanter
a la Unió Europea en nombre de banderes blaves, 605. Les
Illes Balears se situen en la quarta posició de les comunitats
autònomes en el nombre absolut, amb 94 banderes, mentre
que en termes relatius per quilòmetre de costa són a la segona
posició (25,45%). Segons dades de l’Associació d’Educació
Ambiental i del Consumidor (ADEAC), les Illes Balears tenen
25,2 km de platges amb banderes blaves. El 2010 s’atorguen
a les Illes Balears 72 banderes blaves a platges i 22 a ports; en
total, sumen 9 banderes blaves més que el 2009.
52 Qualitat de les platges
La qualitat de les aigües del litoral de les Illes Balears influeix
directament en la qualitat de les illes com a destinació turística.
A més, és un element de gran importància per a la salut de
la població i està regulada en l’àmbit europeu per la Directiva 2006/7/CE. Les aigües del litoral de les Illes Balears es controlen amb una freqüència setmanal entre l’1 de maig i el 15
d’octubre, i s’analitzen en cada mostra les concentracions de
coliformes totals, coliformes fecals, estreptococs fecals i Escherichia coli. Així, les aigües es qualifiquen segons la qualitat per
al bany en: excel·lents (compleixen les condicions més exigents),
aptes i no aptes. Les aigües del litoral de les Illes Balears presenten, en general, un nivell de qualitat elevada perquè el 94% de
les platges de les Illes Balears es consideren excel·lents.

Les Illes Balears obtenen el 2010 un total de 72 banderes blaves.

Consum d’aigua (indicador 28, GIZC)
Segons les dades publicades per l’INE, el volum total d’aigua
consumida a les Illes Balears el 2008, darrera dada disponible, fou de 88,7 milions de m3. Aquesta xifra representa un
augment d’un 3% respecte de l’any anterior, a causa sobretot
de l’increment del volum d’aigua consumida a les llars (53 mi-
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Gràfic 20 . Proporció de places de qualitat en allotjaments turístics (GIZC 23)

Font: ATB

lions de m3), un 4,9% més respecte de l’any anterior. Els sectors productius consumiren més de 30 milions de m3 d’aigua
el 2008, un 3% més que un any enrere. Finalment, els consums
municipals es reduïren un –12% el mateix període i arribaren
a 5,2 milions de m3.
El volum d’aigua consumida per persona i dia a les Illes Balears s’incrementà un 0,7% l’any 2008 (135,31 litres) respecte a
l’any anterior quan arribà a 134,28 litres. Per construir aquest
indicador s’ha emprat el volum d’aigua consumida a les llars i
s’ha dividit per la població resident a les Illes Balears.

El volum d’aigua consumida per persona i dia a les
Illes Balears és de 135,3 litres.

Consum elèctric (indicador 29, GIZC)
El consum d’energia per resident mesurat en tones equivalents
de petroli (TEP) va créixer a totes les illes fins a l’any 2006,

quan arribà a un màxim. A partir de l’any 2007, prengué una
tendència decreixent. Així, l’any 2009 es produí un descens del
consum d’energia per resident del –23% en el conjunt de les
Illes Balears respecte de l’any 2006. Aquest descens fou d’un
13,4% a Mallorca, d’un –9,5% a Menorca i d’un –14% a les Pitiüses. Malgrat que s’hi observa una tendència negativa, gran
part d’aquest decreixement en el consum energètic es produí
el 2009 a causa de la reducció de l’activitat productiva per la
crisi econòmica. La variació del consum energètic per resident
l’any 2009 respecte del 2008 fou d’un –5,8% a Mallorca, d’un
–8,5% a Menorca i d’un –6,7% a les Pitiüses. Aquesta variació fou d’un –16,7% en el conjunt de les Balears. Mallorca és
l’illa on es consumí més energia per càpita el 2009 (2,76 TEP
per resident), mentre que a les Pitiüses (2,56) i a Menorca
(2,22) el consum fou menor. En el càlcul d’aquest indicador
s’ha considerat la població resident segons les xifres oficials
de població de l’any 2009.

El 2009 el consum per resident va caure a les Illes Balears (–16,7%) respecte de l’any anterior.

Taula 41. Nombre de banderes blaves i qualitat de les aigües de bany (Indicadors GIZC 23.5 i 52)
Banderes blaves platges

Banderes blaves ports

Qualitat platges 2009

any 2009

any 2010

any 2009

any 2010

excel.lents

Mallorca

41

46

17

18

93%

Menorca

12

11

1

2

90%

Eivissa

12

15

1

1

97%

Formentera

0

0

1

1

100%

Balears

65

72

20

22

94%

Font: ADEAC i Conselleria de salut i consum
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Gràfic 21. Volum d’aigua consumida per persona i dia (GIZC 28)

Font: INE i elaboració pròpia

Gràfic 22. Consum total d’energia per resident (GIZC 29)

Font: Direcció General d’Energia, IBESTAT i elaboració pròpia
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Pesca (indicador 30, GIZC)
La pesca és una font vital d’aliments que perilla si les captures
sobrepassen els límits de seguretat biològics, perquè rompen
l’equilibri i posen en risc la sostenibilitat econòmica, ambiental, social i cultural de l’activitat. La pesca, inclosa l’aqüicultura, està íntimament vinculada al manteniment d’una forma
de vida de les zones costaneres. Així, les alteracions que experimenta impliquen canvis automàticament, tant directes, com
ara les pèrdues d’ocupació i renda, com indirectes, perquè
representa un patrimoni cultural i, fins i tot, recreatiu.
A la Unió Europea es pretén reformar la política pesquera comuna a causa de la sobreexplotació de recursos i la sobrecapacitat de la flota, entre altres motius. L’objectiu és aconseguir
una pesca sostenible, lluitar contra la pesca il·legal i protegir
espècies en perill d’extinció. La pesca és un descriptor qualitatiu
de l’estat del medi ambient marí, i fins ara, ha estat considerada una font de recursos inesgotables. Fins als anys vuitanta, les
pesqueries es gestionaven sobre una base d’acció-reacció: pescar fins que es notaven els efectes en l’estoc capturat. A partir
dels anys noranta l’enfocament passà a ser de precaució, però
aquesta estratègia tampoc no resultà encertada. Per tant, ara
es planteja la pesca des d’un enfocament ecosistèmic, el qual
té en compte les espècies que es pesquen i l’entorn en el qual
es desenvolupen, com també l’acció de l’home sobre aquestes.
La Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat,
té per objecte regular la pesca marítima, ordenar el sector pesquer i programar la investigació pesquera i oceanogràfica, de
conformitat amb els principis i les regles de la política pesquera comuna i dels tractats i els acords internacionals, atesa la
importància del sector pesquer a l’Estat espanyol.
La mar balear és una de les més sobreexplotades d’Europa,
segons l’Informe sobre l’estat i les perspectives del medi ambient (SOER 2010), elaborat per l’Agència Europea del Medi
Ambient (AEMA). L’informe indica que els ecosistemes marins i costaners de la Unió Europea s’estan deteriorant per la
sobrepesca, l’explotació dels recursos naturals, la contaminació industrial i del transport marítim, la invasió d’espècies
exòtiques i l’augment de la temperatura de l’aigua pel canvi
climàtic. Les dades que aporta indiquen que el 2008, en el cas
de la mar balear, fins a 16 espècies comercials es pescaren en
quantitats per sobre de la recuperació de l’estoc. De tota manera, cal esmentar que per mar balear s’entén una regió molt
més extensa que la del mateix arxipèlag balear, que va des del
golf de Lleó fins a Algèria i des de les costes ibèriques fins
a Còrsega i Sardenya, on actuen flotes molt més importants
que la que té la base a les Illes Balears.
La flota pesquera de les Illes Balears està composta de 415
embarcacions el 2010, de les quals el 80% són d’arts menors.
Les captures pesqueres han disminuït gairebé en un –30%,
des de l’any 1989 fins al 2010, i el nombre d’embarcacions
ha disminuït en una proporció superior. La taula 42 mostra
les captures pesqueres de la flota pesquera balear, segons dades de la Direcció General de Pesca. L’any 2010 es capturen
3.493,5 tones, de les quals 2.609,7 corresponen a Mallorca,
414,7 a Menorca, 349,7 a Eivissa i 113,4 a Formentera. En
relació amb l’any anterior, les captures pesqueres de 2010 a
les Illes Balears augmenten un 4,7%.
Les llicències de pesca en vigor al 2010 per tipus varen ser
aquestes: 733 d’esportives, 43.233 d’individuals, 1.592 de
submarines, 6 de col·lectives i 4.344 per embarcació.
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En aqüicultura, l’evolució de la producció mostra un increment considerable. El 2007 es produïren 162,17 tones a
Mallorca i 46 tones a Menorca, molt superiors a les de l’any
1988, any en què la producció fou de 23,7 tones a Mallorca i
de 14 tones a Menorca.

Les captures pesqueres a les Illes Balears disminueixen
un –30% des de l’any 1989, i les embarcacions, en una
proporció superior.

Tractament d’aigües i depuració (indicador 31,
GIZC)
L’evolució que presenten tant el volum d’aigües residuals tractades com el volum d’aigua reutilitzada és de decreixement:
un –35,6% i un –33%, respectivament, des de l’any 2005 fins al
2008. El volum d’aigües residuals tractades a les Illes Balears
l’any 2008 (291.718 m3/dia) disminuí un –9,9% respecte de
l’any anterior (323.705 m3/dia), segons dades publicades per
l’INE. El volum d’aigua reutilitzada l’any 2008 arribà a 99.600
m3/dia i representà un –7,9% respecte de l’any 2007.
El volum d’aigua reutilitzada per habitant fou de 92,8 litres
l’any 2008, un –11,5% respecte de l’any anterior. La ràtio de
volum d’aigua reutilitzada respecte del volum d’aigües residuals tractades presentà una variació interanual positiva del
0,58% al 2008. Aquest mateix any la proporció d’aigua reutilitzada fou del 22,25%; és a dir, gairebé una quarta part de les
aigües residuals tractades foren reutilitzades.

El volum d’aigua reutilitzada per habitant a les Illes
Balears és de 92,8 litres.

Densitat de població resident (indicador 34,
GIZC)
De conformitat amb les dades del padró publicades per
l’INE, al 2010 la població de les Illes Balears és d’1.106.049
habitants. La densitat de població total és de 222 habitants
per quilòmetre quadrat. Els municipis amb més densitat
de població per a cada illa són Palma (2.070 hab./km2), es
Castell (684 hab./km2) i el municipi d’Eivissa (4.425 hab./
km2). D’altra banda, els municipis amb menys densitat de
població són: Deià (2 hab./km2) a Mallorca, es Mercadal
(39 hab./km2) a Menorca i Sant Joan de Labritja (45 hab./
km2) a Eivissa. Formentera té 121 habitants per quilòmetre
quadrat al 2010. El creixement de la densitat de població a
les Illes Balears durant el període 1998-2010 és d’un 38%.
Les illes que més han augmentat la seva densitat són Eivissa
(58%) i Formentera (70%), mentre que a Mallorca i a Menorca el creixement és inferior (36%).

La densitat de població a les Illes Balears al 2010 és de
222 habitants per km2.

Taula 42. Captures pesqueres a les Illes Balears (tones) (GIZC 30)
any

Mallorca

1989

Menorca

3.727,51

Eivissa

149,63

Formentera

Illes Balears

1.030,98

4.908,12

variació
Illes Balears

1990

3.003,80

351,28

599,75

3.954,83

-19,42%

1991

3.328,76

506,22

345,99

4.180,97

5,72%

1992

3.682,76

395,53

737,52

4.815,81

15,18%

1993

3.579,06

399,45

668,99

4.647,50

-3,49%

1994

3.167,40

414,76

599,00

113,00

4.294,16

-7,60%

1995

2.851,84

410,74

578,00

114,00

3.954,58

-7,91%

1996

2.613,28

411,04

433,42

112,00

3.569,74

-9,73%

1997

2.498,23

424,24

323,00

114,00

3.359,47

-5,89%

1998

2.577,12

414,04

427,00

118,00

3.536,16

5,26%

1999

2.730,16

411,27

470,25

117,00

3.728,68

5,44%

2000

2.593,15

350,11

512,23

134,19

3.589,68

-3,73%

2001

n.d.

n.d.

n.d.

143,56

4.059,57

13,09%

2002

3.025,37

236,04

510,35

137,79

3.909,55

-3,70%

2003

2.638,93

255,08

457,85

127,00

3.478,86

-11,02%

2004

2.506,25

285,96

473,98

114,11

3.380,30

-2,83%

2005

2.359,87

307,13

475,01

113,82

3.255,83

-3,68%

2006

2.382,38

327,73

475,78

125,08

3.310,97

1,69%
-6,75%

2007

2.271,27

301,23

412,60

102,27

3.087,37

2008

2.398,31

348,96

391,52

112,11

3.250,90

5,30%

2009

2.521,25

370,76

354,99

90,37

3.337,37

2,66%

2010

2.615,77

414,69

349,66

113,35

3.493,47

4,68%

Font: DG de Pesca

Gràfic 23. Tractament d’aigües (GIZC 31)

Font: INE
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Gràfic 24. Mapa de densitat de població de les Illes Balears 2010 (GIZC 34)

Habitants/Km2
1-65
66-111
112-149
150-265
256-4500

Font: IBESTAT i elaboració pròpia

Població estrangera (indicador 36, GIZC)
L’any 2010 resideixen a les Illes Balears 242.256 estrangers,
segons dades de l’INE, cosa que representa un increment del
2% en el nombre d’estrangers respecte de l’any anterior. L’evolució de la població estrangera des del 1998 fins al 2010 sempre ha estat creixent. Els estrangers representaren l’any 1998
un 4,8% de la població de les Illes Balears, i l’any 2010 són el
21,9%, de manera que el nombre d’estrangers s’ha multiplicat
per 6,3 en aquest període.
L’any 2009, a Mallorca residien 184.793 estrangers, mentre
que a Menorca eren 15.687, a Eivissa 34.125 i a Formentera 2.957, cosa que representa una proporció sobre el total
del 21,43%, el 16,70%, el 26,34% i el 30,96%, respectivament.
Així, les Pitiüses són les illes que més població estrangera tenen en proporció amb el total de la població.

Al 2010 el 21,90% de la població de les Illes Balears
és estrangera.

Construcció d’habitatges (indicador 37, GIZC)
Per calcular el nombre d’habitatges que s’han construït, el
nombre de certificats de final d’obra referents a habitatges
proporcionats pel Ministeri de Foment n’ofereix una aproximació. Per a les Illes Balears els certificats del 2006 arribaren
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a 13.233, i al 2010, a 5.471. És a dir, a partir de l’any 2006
s’inicià un important decreixement en el nombre d’habitatges
nous. Quant a la intensitat, l’any 2006 es construïren 13,2
habitatges per mil habitants, i al 2010, 4 habitatges per mil
habitants. Això representa una caiguda del 66%, explicada per
la crisi que pateix el sector de la construcció.

Del 2006 al 2010 els certificats de final d’obra per
habitant cauen un 66%.

Nombre d’amarraments (indicador 40, GIZC)
Segons l’Agència del Turisme de les Illes Balears (ATB), el
nombre d’amarraments esportius a les Illes Balears era de
22.861 l’any 2009. La distribució per illes, l’encapçala Mallorca amb 16.678, Eivissa en té 3.297 i Menorca, 2.526. Formentera disposa de 360 amarraments. La variació del nombre
d’amarraments a les Illes Balears entre 2001 i 2009 fou del
13,8%. Pel que fa a la densitat, el nombre d’amarraments per
quilòmetre de costa a les Illes Balears, entre l’any 2001 i el
2009, es duplica a Menorca i a Formentera.

El nombre d’amarraments per quilòmetre de línia de
costa al 2009 a les Illes Balears és de 13,73.

Ta

Gràfic 25. Habitatges construïts per habitant a les Illes Balears (GIZC 37)

* Dada de desembre estimada
Font: Ministeri de Foment

Taula 43. Nombre d’amarraments per km de línia de costa (GIZC 40)
Any

2001

2009

Variació

Mallorca

20,71

21,30

2,86%

Menorca

2,76

5,84

111,38%

Eivissa

7,45

9,87

32,57%

Formentera

1,68

3,13

85,57%

Balears

12,07

13,73

13,79%

Font: Agència del Turisme de les Illes Balears (ATB) i elaboració pròpia
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IV. MONOGRAFIA
Estat actual de les agendes locals 21 a les illes balears
Guillermo Chacártegui Cirerol, Miquel Àngel Coll Ramis, Pep
Martorell Torres i Margarita Vaquer Caballeria

Balears. Els darrers anys, tant el Govern com els consells insulars han propiciat que els ajuntaments de totes les illes hagin
iniciat els processos d’AL21, com veurem més endavant.

Oficina d’Agenda Local 21 (<http://al21.caib.es>)
Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental
Govern de les Illes Balears

Marc històric i normatiu

Introducció

La disposició addicional vuitena de les Directrius d’Ordenació
Territorial de les Illes Balears estableix el següent:

Què és l’Agenda Local 21 (AL21)? És un sistema de gestió
global a curt, mitjà i llarg termini en el qual, mitjançant un
pla d’acció, s’estableixen uns objectius ambientals, econòmics i socials, mesurables i avaluables periòdicament, per tal
d’aconseguir, amb la participació activa d’un fòrum ciutadà,
la sostenibilitat del municipi i una millor qualitat de vida dels
ciutadans.
Quan un ajuntament està preocupat pel medi ambient, els
recursos naturals, l’energia, l’educació, la tercera edat o cap
a on va evolucionant el municipi, i vol mantenir-hi unes bones
condicions —és a dir, que sigui sostenible—, la primera cosa
que ha de fer és reunir informació i planificar el futur.
Si a més a més creu en la democràcia participativa o almenys
vol provar què passa si en algunes àrees d’actuació es dóna cabuda a les opinions sobre el terreny dels seus ciutadans, llavors
no importa pensar-ho més: l’AL21 és el camí per fer-ho.
L’AL21 té el seu punt de partida en la Conferència de les
Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament
a la ciutat de Rio de Janeiro l’any 1992, en la qual es varen definir els principis de la sostenibilitat ambiental. Dos anys després, vuitanta ajuntaments europeus es reuniren a Aalborg,
Dinamarca, per definir unes línies d’acció comunes a fi de millorar la sostenibilitat dels seus municipis. Aquesta declaració
d’intencions és la Carta de Ciutats i Viles Europees cap a la
Sostenibilitat, anomenada Carta d’Aalborg, i qualsevol municipi pot adherir-s’hi en qualsevol moment.
Des de l’aprovació de la Carta d’Aalborg, s’han portat a terme a les Illes Balears diverses iniciatives per a la implantació
de les AL21. L’any 1995, l’Ajuntament de Calvià va començar a
treballar en aquest sentit i aprovà l’Agenda 21 l’any 1997. I el
Consell Insular de Menorca va elaborar un pla de desenvolupament sostenible d’àmbit insular emmarcat en la declaració de
l’illa com a reserva de la biosfera. L’any 1996, el Govern de les
Illes Balears (amb el programa ECOTUR) va impulsar la realització de diagnòstics ambientals i plans d’acció a sis destinacions turístiques de les Illes Balears. L’any 1999, es varen aprovar
els plans d’acció ambiental de Sant Antoni de Portmany i de
Fornells. Aquests varen ser els començaments de les AL21 a
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El Govern de les Illes Balears aprovarà les mesures necessàries per afavorir:
1. L’aplicació, abans d’un any, de l’Agenda
Local 21 en els municipis i nuclis de les Illes
Balears, d’acord amb el Programa 21 de la
Conferència de Rio (1992).
Aquesta disposició reconeix implícitament l’important paper
que té el Govern de les Illes Balears per a la implantació a les
Illes Balears de les AL21, sense excloure l’impuls que pugui
procedir dels consells insulars.
La gran importància d’aquestes iniciatives, tant municipals i insulars com del Govern de les Illes Balears, per a la
implantació d’AL21 s’ha de contrastar amb el fet que, tant
a les Illes Balears com a altres indrets del món, s’ha produït una gran dispersió i diferència de continguts en els diversos documents que s’han anomenat Agendes Locals 21. Per
aquest motiu, a la Tercera Conferència Europea sobre Ciutats
i Pobles Sostenibles, reunida a Hannover el gener de 2000, es
va formular la necessitat de normalitzar i regular les iniciatives
d’AL21, així com de dotar-les d’un suport administratiu.
Amb el Decret 123/2002, de 4 d’octubre, sobre la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears, la
comunitat autònoma va ser a l’àmbit nacional, i fins i tot europeu, pionera a concretar normativament els acords sorgits
en diferents fòrums internacionals respecte de la necessitat
de definir els conceptes, els continguts mínims i la metodologia d’elaboració d’una AL21, que es pogués considerar digna
d’aquest nom.
El Decret 123/2002 constitueix una passa fonamental per
afavorir l’aplicació de l’AL 21 als municipis i nuclis de les Illes
Balears, perquè els dota d’un suport administratiu que condueix a una homogeneïtzació dels continguts mínims, si bé
sempre es respecta l’autonomia dels ens locals per al seu desenvolupament i, evidentment, es manté el caràcter voluntari
de l’ajuntament que decideix si es vol involucrar en la defensa
de la sostenibilitat ambiental del seu municipi. Cal dir que
altres comunitats autònomes s’han inspirat directament en
aquest Decret per publicar el seu.

Aquest Decret va ser modificat parcialment l’any 2009, quan
es varen redefinir les funcions de règim jurídic de la Comissió
del Medi Ambient de les Illes Balears, la qual és l’òrgan, en
definitiva, aprova i registra les altes i les baixes de les agendes
municipals.

Etapes en l’elaboració i execució d’una AL21
En el desenvolupament d’una AL21 es defineixen les passes
següents:
1. Adhesió voluntària
a la Carta d’Aalborg
2. Elaboració del diagnòstic
ambiental, social i econòmic.

Participació
ciutadana
(fòrum)

3. Elaboració del pla d’acció.
4. Execució del pla d’acció
L’adhesió a la Carta d’Aalborg és només una declaració d’intencions. La vertadera feina comença quan es fa el diagnòstic
del municipi, es convoca la formació d’un òrgan de participació ciutadana en la presa de decisions (fòrum ciutadà), amb
l’ajuda del qual, emprant les diverses metodologies de presa
de decisions participatives, es revisa el diagnòstic i a continuació s’elabora, de manera consensuada entre el fòrum ciutadà
i el consistori, el pla d’actuacions que es creuen importants i
necessàries per millorar la sostenibilitat del municipi.

Els Compromisos d’Aalborg
Els firmants de la Carta d’Aalborg varen arribar a la conclusió,
deu anys després, que una mera declaració d’intencions no
era suficient i que calia que els municipis s’hi comprometessin
d’una manera més ferma. Per això varen començar a definir
els anomenats Compromisos d’Aalborg, que es varen estructurar en deu camps d’actuació intentant apartar-se de la fins
ara usual classificació per sectors. En l’annex 1 es facilita una
definició d’aquests Compromisos.
Per elaborar el pla d’acció es pot seguir la classificació de les
actuacions que s’han de dur a terme, segons els 10 principis
d’Aalborg. De fet, l’Oficina d’Agenda Local 21 de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat ho aconsella.
La Xarxa Balear de Sostenibilitat
La Xarxa Balear de Sostenibilitat (XBS), que es va crear l’any
2002 en el si de la Conselleria de Medi Ambient, té com a
finalitat afavorir l’intercanvi de coneixements i d’experiències
en la realització, l’aplicació i el seguiment de les AL21. Actualment, 62 dels 67 municipis de les Illes Balears formen part de
la Xarxa Balear de Sostenibilitat, atès que estan immersos en
alguna de les fases d’implantació de l’AL21. Segons els graus
de desenvolupament de l’Agenda, hi ha els grups següents:
1. Municipis que s’han adherit a la Carta d’Aalborg: Formentera.
2. Municipis que actualment elaboren el diagnòstic: Banyalbufar, Escorca, Llucmajor, Palma, Santa Margalida,
Santa Eulària des Riu, Sant Joan de Labritja i Sant Josep
de sa Talaia.
3. Municipis que actualment elaboren el pla d’acció: Deià,
Sant Joan i Sencelles.
4. Municipis que actualment executen el pla d’acció:
Alaior, Alaró, Alcúdia, Algaida, Andratx, Ariany, Artà,

No formen part de la XBS
Adhesió a la Carta d’Aalborg
Elaboració del diagnòstic
Elaboració del pla d’acció
Execució del pla d’acció
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Binissalem, Búger, Calvià, Campanet, Campos, Capdepera, Ciutadella, Consell, Costitx, Eivissa, es Castell, es
Mercadal, es Migjorn Gran, Esporles, Estellencs, Felanitx, Ferreries, Fornalutx, Inca, Lloret de Vistalegre, Llubí, Manacor, Mancor de la Vall, Maó, Maria de la Salut,
Montuïri, Muro, Petra, Porreres, Puigpunyent, sa Pobla,
Sant Antoni de Portmany, Sant Llorenç des Cardassar,
Sant Lluís, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Santanyí, ses Salines, Sineu, Sóller, Son Servera, Valldemossa i
Vilafranca de Bonany.

l’any passat, la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
va aprovar l’expulsió de cinc municipis de la Xarxa Balear de
Sostenibilitat per incompliment en el seguiment de la seva
AL21, tal com preveu la normativa vigent.

Es pot considerar que el grau d’implantació de les agendes
locals a les Illes Balears és elevat, tenint en compte que tots
els municipis de les Illes Balears han iniciat el procés d’AL21.

L’article 13 del Decret 123/2002, modificat per la disposició
final primera del Decret 29/2009, estableix que “L’Ajuntament
ha de mantenir informat el Ple de la Comissió de Medi Ambient
de les Illes Balears dels avanços, els retards, el nivell d’èxit obtingut perv les actuacions realitzades i el grau de compliment
dels objectius i, si s’escau, les modificacions del Pla d’Acció”.
Per tal d’homogeneïtzar el seguiment, els municipis de les Illes
Balears disposen d’un model comú de formulari de seguiment
del pla d’acció de l’AL21. A partir d’aquest formulari de seguiment, la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat duu a
terme un control de la relació que hi ha entre el compliment
dels Compromisos d’Aalborg i l’execució dels projectes dels
plans d’acció.

El 80 % dels municipis també s’han adherit als Compromisos
d’Aalborg, els quals sorgiren l’any 2004 a la Quarta Conferència
Europea sobre Ciutats i Pobles Sostenibles, com a nou paradigma de l’observança del desenvolupament sostenible. Estan
concebuts per reforçar les iniciatives locals que s’estan duent
a terme en matèria de sostenibilitat i també per a revitalitzar
l’AL21. Si bé, segons el Decret, no és necessària aquesta adhesió, sí és convenient per mantenir l’Agenda en el corrent actual.
Xarxa Balear de Pobles pel Clima. Pacte de Batles
A la Unió Europea s’ha desenvolupat una xarxa d’ajuntaments
que es comprometen (Pacte de Batles) a reduir les emissions de
CO2 al seu municipi fent complir la Directiva 2009/28/CE, més
coneguda com Directiva 20-20-20: reducció del 20 % de les emissions de CO2, consum del 20 % d’energia d’origen renovables i
tot això per a l’any 2020. Els vuit municipis de les Illes que han
subscrit el Pacte de Batles són: Capdepera, Palma, Puigpunyent,
Santa Eugènia, Santa Maria, Ferreria, Ciutadella i Sant Lluís.
Serietat dels Compromisos. Expulsions de les xarxes
Dels 67 municipis que hi ha a les Illes Balears, un total de
50 es troben en fase d’execució del seu pla d’acció. De fet,
l’Observatori de la Sostenibilitat a Espanya (OSE) reflecteix en
l’informe anual de l’any 20091 que les Illes Balears, juntament
amb Extremadura, són la comunitat autònoma que presenta
el percentatge més elevat de municipis que han iniciat el procés, a més de destacar, a les Illes, per la seva qualitat i rigor.
Ara bé, tot i aquests reconeixements, continuam sent crítics
i exigents, per tal d’assolir que les AL21 siguin unes vertaderes eines de gestió sostenible dels municipis. En aquest sentit,

AL21 ILLES BALEARS (1 de gener de 2010)
1. Governabilitat

D’altra banda, la Unió Europea vigila el compliment de la
Directiva 20/20/20 als municipis que han signat el Pacte de
Batles.

Seguiment

A principi de l’any 2010, 50 municipis —d’un total de 67—
tenien 3.475 projectes en els diferents plans d’acció, amb
l’objectiu de millorar la sostenibilitat municipal. Actualment,
s’han acabat el 63 % d’aquests projectes.
La taula següent mostra la distribució de tots els projectes
dels plans d’acció municipal que hi ha a les Illes Balears, relacionats amb els deu Compromisos d’Aalborg:
A partir de la relació de projectes i dels Compromisos d’Aalborg, disposam d’una radiografia de les característiques dels
plans d’acció. En termes generals, les AL21 de Balears s’han
basat en plans d’acció molt dirigits cap a projectes de medi
ambient i urbanisme, especialment relacionats amb temes
de mobilitat, aigua, energia i residus. Aquesta circumstància
posa de manifest que en la majoria dels casos la implantació
de les AL21 ha estat liderada en solitari per les regidories de
medi ambient, la qual cosa vol dir que s’han d’intensificar els
esforços per aconseguir la implantació transversal de l’esperit
de la sostenibilitat a tots els departaments dels ajuntaments.

Projectes* plantejats
272

Projectes* executats
8%

175

5%

2. Gestió local cap a la sostenibilitat

245

7%

176

5%

3. Béns naturals comuns

597

17%

317

9%

4. Consum i elecció d’estils de vida responsables

374

11%

240

7%

5. Urbanisme i disseny

443

13%

263

8%

6. Millor mobilitat, menys trànsit

313

9%

165

5%

7. Acció local per a la salut

250

7%

184

5%

8. Una economia local activa i sostenible

326

9%

198

6%

9. Igualtat social i justícia

519

15%

352

10%

10. Del que és local al que és global

136

4%

103

3%

3475

100%

2173

63%

TOTAL projectes

*Un projecte es pot veure afectat per un o més dels Compromisos d’Aalborg.

1

Observatori de Sostenibilitat d’Espanya. Informe de Sostenibilidad en España (2009). Disponible a: http://www.sostenibilidad-es.org/informes/informes-anuales/sostenibilidad-en-espana-2009.
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Indicadors de població i socioeconòmics (14)
IC 1.

Taxa de creixement anual de la població

IC 2.

Ràtio de dependència

IC 3.

Índex de pressió humana

IC 4.

Població activa i taxa d’atur

IC 5.

Immigració

IC 6.

Sistemes de gestió ambiental

IC 7.

Nombre de persones implicades en fòrums de participació

IC 8.

Cursos de formació municipal

IC 9.

Denúncies

IC 10.

Accés a noves tecnologies (Internet)

IC 11.

Despesa municipal en medi ambient

IC 12.

Índex d’estacionalitat turística

IC 13.

Indicador d’estrès turístic

IC 14.

Capacitat d’allotjament

Medi urbà, sòl i mobilitat (6)
IC 15.

Usos reals del sòl i intensitat dels usos del sòl

IC 16.

Superfície natural protegida i gestionada

IC 17.

Evolució del nombre d’habitatges

IC 17.1.

Llicències d’obra nova

IC 18.

Parc de vehicles

IC 19.

Desplaçaments en transport públic

Indicadors ambientals (14)
IC 20.

Abastament d’aigua municipal

IC 20.1

Qualitat aigües de consum

IC 21.

Volum no comptabilitzat i pèrdues d’aigua a la xarxa d’abastament municipal

IC 22 .

Volum d’aigua residual tractada municipal

IC 23.

Reutilització d’aigües depurades

IC 23.1

Usos de l’aigua depurada d’EDAR municipal

IC 24.

Qualitat aigües de bany

IC 25.

Consum d’energia elèctrica

IC 26.

Implantació d’energia renovable

IC 27.

Consums d’electricitat pels ajuntaments

IC 28.

Consums d’electricitat pels grans consumidors

IC 29.

Consum total d’energia

IC 30.

Producció de residus (inclou el fraccionament)

IC 31.

Contaminació per renous

Quantificació de la sostenibilitat
En la Tercera Conferència sobre Ciutats i Pobles Sostenibles
(2000) es va expressar el compromís d’adoptar d’indicadors de
sostenibilitat per a la implantació de les AL21. En aquest context, el Decret 123/2002 preveia la creació d’un sistema d’indicadors clau de les Illes Balears (ICIB) d’obligat càlcul anual
i aplicació per a tots els municipis amb un pla d’acció. Inicialment, es va aprovar l’any 2006 una bateria de disset indicadors,2 que ha estat ampliada recentment a un total de 31 més
tres subindicadors, cosa que fa un total de 34 indicadors clau:3
A partir dels resultats del càlcul dels ICIB, els municipis elaboren anualment un informe de sostenibilitat, en el qual es
reflecteix la tendència observada (dades numèriques) juntament amb la desitjada. Aquesta darrera ha estat definida
d’acord amb els principis de sostenibilitat que emanen dels
Compromisos d’Aalborg.

2
3

L’any passat es varen publicar els resultats i les tendències dels
indicadors clau de sostenibilitat de les AL21, corresponents
al període comprès entre els anys 2001 i 2008. Alguns indicadors posen de manifest una millora en la gestió dels residus i
l’aigua; en canvi, el consum energètic i l’ús del transport privat
presenten una tendència no desitjada, tal i com es reflecteix
en l’annex 2.
Les lectures, les reflexions i les interpretacions dels resultats
dels ICIB són una qüestió sempre en discussió. Els resultats
no sempre tenen una projecció directa i automàtica, motiu
pel qual requereixen un exercici de revisió i abstracció, tenint
en compte aspectes socials i econòmics del moment de càlcul.
A més, la inexistència d’un consens científic sobre els valors
“ideals o desitjables” per a determinats indicadors fa que la
lectura de l’indicador sigui encara més complexa, per la qual

Conselleria de Medi Ambient. Document Tècnic III. Indicadors Ambientals de les Illes Balears. Govern de les Illes Balears, juliol de 2006. Disponible a: http:// al21.caib.es.
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat. Nou Sistema d’Indicadors Clau de Sostenibilitat d’Agenda Local 21 dels municipis de les Illes Balears. Govern de les Illes Balears, maig de 2010. Disponible a:
http:// al21.caib.es.
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cosa, a vegades, ens hem de quedar amb la tendència de l’indicador més que amb el seu valor absolut, i per això és necessària una sèrie històrica de dades.
L’Oficina d’Agenda Local 21 de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat participa en diversos grups de treball d’indicadors que van en millorant el significat i també la fiabilitat de
les fonts de dades. L’objectiu final és proposar aquests indicadors a l’Ibestat per perquè els inclogui com a dada obligatòria
per proporcionar cada any.

Conclusions
Després de quinze anys treballant, les AL21 de les Illes Balears
s’han convertit en un referent a l’Estat espanyol. No obstant
això, els projectes plantejats inicialment en els plans d’acció
s’estan executant més lentament del que es pensava, probablement a causa de la crisi econòmica, i això fa que els resultats dels indicadors ambientals continuïn sent preocupants,
cosa que demostra que encara queda molta feina per fer.
D’altra banda, s’ha detectat que, a grans trets, durant
aquests anys les AL21 de les Illes Balears s’han basat en uns
plans d’acció bàsicament dirigits cap a projectes mediambientals i d’urbanisme i que aborden especialment temes de
mobilitat, aigua, energia i residus. Aquesta circumstància
posa de manifest que en la majoria dels casos la implantació
de les AL21 ha estat liderada en solitari per les regidories de
medi ambient. Falten més projectes de tipus social, educatiu, de bona governabilitat, etc.
L’experiència ha demostrat que amb massa freqüència hi ha
dues gestions paral·leles en la mateixa administració: per un
costat, el dia a dia, i, per l’altre, l’AL21, amb l’agreujant que

moltes vegades cada una respon a objectius molt diferents,
que produeixen resultats oposats. Això és detectat pels indicadors que mostren la falta d’objectius de sostenibilitat clars
en el govern municipal.
És evident que l’esforç continu per a la millora metodològica
dels processos d’AL21 poden resultar estèrils si no hi ha un
convenciment polític que garanteixi la viabilitat i la credibilitat
d’un procés de caràcter voluntari com és el de l’AL21. En general, en els municipis on el màxim responsable polític lidera
la implantació de l’AL21, el grau de transversalitat en la gestió
municipal és més elevat i el procés té més garanties d’èxit.
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Annex 1
Els Compromisos d’Aalborg
1. Governabilitat. Potenciar la presa de decisions amb una democràcia més participativa.
2. Gestió local cap a la sostenibilitat. Engegar cicles de gestió, implantació i avaluació ambiental eficaços.
3. Béns naturals comuns. Protegir, preservar i garantir un accés equitatiu als béns naturals comuns.
4. Consum i elecció d’estils de vida responsables. Adoptar un ús prudent i eficient dels recursos, amb un consum
i producció sostenibles.
5. Urbanisme i disseny. Resoldre urbanísticament els problemes ambientals, socials, econòmics, culturals i relatius a la salut.
6. Millor mobilitat i menys trànsit. Reconèixer la relació del transport, la salut i el medi ambient, i promoure opcions
de mobilitat sostenible.
7. Acció local per a la salut. Protegir i promoure la salut i el benestar dels nostres ciutadans.
8. Una economia local activa i sostenible. Crear i garantir una economia local pròspera que doni accés al treball sense
perjudicar el medi ambient.
9. Igualtat social i justícia. Assegurar comunitats inclusives, justes i solidàries.
10. Del que és local al que és global. Assumir la responsabilitat a favor de la pau, la justícia, la igualtat, el desenvolupament
sostenible i la protecció del clima.
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Resultats indicadors clau de sostenibilitat
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Notes i abreviatures. Agraïments
Notes
Els percentatges de variació es refereixen a la diferència entre el període esmentat d’enguany i el mateix període de l’any passat,
excepte quan es diu expressament una altra cosa.
La Conselleria d’Economia i Hisenda no es responsabilitza de les opinions expressades en el monogràfic de la secció IV, les quals
corresponen als autors.
Data de tancament: 15 de febrer de 2011

Abreviatures:
T tt-k (%): Variació interanual de la component tendència-cicle calculat segons el programa Tramo-Seats.
n. d. No disponible.
AP.: Administració Pública
ISFLSL: Institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars
FBCF: Formació Bruta de Capital Fix.
MUFACE: Mutualitat general de funcionaris.
ISFAS: Institut Social de les Forces

Altres Fonts emprades
ADEAC: Associació d’Educació Ambiental i del consumidor.
BCE: Banc Central Europeu.
BE: Banc de Espanya.
BEA (US Department of Commerce)
Comissió Europea
Consell Superior de Cambres de Comerç d’Espanya.
DESTATIS: Statistics Bundesamt Deutschland
Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental. Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat.
Conselleria de Salut i Consum. Direcció General de Salut Pública i Participació.
EBF: European Banking Federation
EIA: US Energy Information Administration
EUROSTAT. European Statistics
EUROSTAT. Comissió Europea
FMI: Fons Monetari Internacional.
HM Treasury (United Kingdom)
IET: Institut d’Estudis Turístics.
INSEE: Institut national de la statistique et des études économiques (França)
Institut Nacional d’Estadística de Portugal.
Mercapalma: Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca, S.A
MIC: Ministry of internal Affairs and Communication (Japan)- Statistics Bureau
Ministeri d’Economia i Hisenda.
Ministeri de Foment.
Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç.
Ministeri de l’Habitatge.
MTIN: Ministeri de Treball i Immigració.
National Bureau of Statistics of CHINA
OCDE
OTIB: Observatori del Treball Illes Balears
Servei estadístic nacional de Malta.
Servei estadístic Nacional de Tunísia,
Servei estadístic Nacional de Turquia.
Servei estadístic Nacional de Xipre.
Servei estadístic nacional del Marroc.
Sociedad de Tasación, S.A.
TINSA.
UK Statistics Authority (United Kingdom)
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Agraïments
AENA – Aeroport d’Eivissa.
AENA – Aeroport de Maó.
AENA – Aeroport de Palma.
APB: Autoritat Portuària de les Balears. Ministeri de Foment.
ANFAC: Asociación Española de Fabricantes de Automòviles y Camiones.
ATB: Agència de Turisme de les Illes Balears.
Ports de Balears.
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
COAIB: Col·legi Ofi cial d’Arquitectes de Balears.
CITTIB-INESTUR, Conselleria de Turisme.
CLH: Compañía Logística de Hidrocarburos. Palma.
Conselleria d’Agricultura i pesca.
Consorci de Residus Urbans i Energia. Consell de Menorca
Departament de medi ambient. Consell d’Eivissa
Direcció General d’Aviació Civil, Ministeri de Foment.
DGT: Direcció General de Trànsit, Ministeri d’Interior.
Direcció Insular de Residus, Consell de Mallorca
IBESTAT: Institut d’estadística de les Illes Balears
EMT: Empresa Municipal de Transports
Euro6000
Gesa-Endesa.
INE: Institut Nacional d’Estadística.
Oficemen: Agrupación de Fabricantes de Cemento de Espanya.
REE: Red Eléctrica de España
Servired
Sistema 4B
SEMILLA: Servei de Millora Agrària.
SOCIB: Sistema d’Observació Costanera i predicció de les Illes Balears.
SOIB: Servei d’Ocupació de les Illes Balears, Conselleria de
Treball i Formació
TGSS: Tesoreria General de la Seguritat Social
Persones
Antoni M. Grau Jofre (Direcció General de Pesca)
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