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Introducció i objectius de l’Enquesta 
L’Enquesta modular d’hàbits socials de les Illes Balears 2010 (EMHS) ha centrat els seus 
objectius en la necessitat d’obtenir, per primera vegada a les Illes Balears, una radiografia 
fidel dels aspectes que es consideren estratègics per al desenvolupament socioeconòmic 
correcte i de cohesió entre la seva població. Altrament, també proporciona informació 
rellevant sobre altres àmbits d’interès: 

» Valorar la qualitat dels serveis públics. 

» Completar el quadre d’indicadors d’exclusió socials europeus (indicadors de Laeken). 

» Disposar de dades de les Illes Balears comparables amb les corresponents de l’Estat 
espanyol i de la Unió Europea. 

» Accedir a informació amb el suficient grau de desagregació territorial insular o 
comarcal per prendre decisions. 

En el present document es mostren sintèticament els resultats principals del mòdul 
concernent a les condicions de vida i a la cohesió social. 

  

Enquesta modular 
d’hàbits socials 2010 

Condicions de vida i cohesió social 

http://www.ibestat.org/ibestat/page?f=default&p=inicio&lang=ca
http://www.ibestat.org/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=0684cd5e-23cc-4c98-bf21-224717206009&lang=ca
http://www.ibestat.org/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=0684cd5e-23cc-4c98-bf21-224717206009&lang=ca
http://www.ibestat.org/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=0684cd5e-23cc-4c98-bf21-224717206009&lang=ca
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Enquesta modular d’hàbits socials. Resultats principals 

Característiques de les llars 

Règim de tinença 
A les Illes Balears hi ha 417.565 llars 
distribuïdes per illes de la manera següent: 
327.493 a Mallorca, 48.422 a Eivissa, 37.876 a 
Menorca i 3.774 a Formentera. 

Predomina, en el conjunt de les Illes, la 
tinença en règim de propietat o cessió —
concretament, el 73,76 % de les llars—, 
encara que s’evidencien sensibles diferències 
segons l’illa o la comarca. És el cas, per 
exemple, del Raiguer, que compta amb el 
86,77 % de les llars en règim de propietat o cessió davant el 13,23 % en règim de lloguer, o 
de Menorca, amb un 67,26 % en règim de propietat o cessió davant el 32,74 % de lloguers. 

Aquesta diferència s’accentua més si es consideren els ingressos mensuals nets de la llar. En 
el conjunt de les Illes Balears el 80,66 % de les llars que ingressen mensualment més de 2.000 
euros són en règim de propietat o cessió, mentre que el 19,34 % ho són de lloguer. En canvi, 
en el tram de les llars que ingressen menys de 1.000 euros, també per al conjunt de les Illes 
Balears, la proporció és del 62,86 % davant el 37,14 %. 

El 52,68 % de les llars de les Illes 
Balears no suporten despeses 
directament relacionades amb el seu 
règim de tinença (hipoteca o lloguer). 

A Mallorca, el 17,87 % de les llars en 
règim de propietat o cessió destinen 
mensualment entre 501 i 1.000 euros 
al seu manteniment, i el 10,45 % n’hi 
destinen més de 1.000. La majoria de 
llars llogades a Mallorca, 
concretament un 40,97%, destinen 
menys de 500 euros a pagar el lloguer, 
i el 38,54 %, entre 501 i 1.000 euros. 
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Despeses mensuals de les llars (hipoteca i lloguer) (%) 

Menorca presenta el percentatge més baix, un 46 %, de llars en propietat sense hipoteca. El 
26,23 % de les llars menorquines destinen entre 501 i 1.000 euros mensuals a pagar la 
hipoteca, i el 9,21 % hi destinen més de 1.000 euros. Pel que fa a les llars en règim de lloguer, 
el 62,43 % de les llars de Menorca destinen entre 501 i 1.000 euros mensuals al seu 
manteniment. 

Eivissa i Formentera, per contra, mostren el percentatge més alt de llars en règim de 
propietat o cessió, concretament el 62,41 %. El 16,41 % de les llars pitiüses destinen menys 
de 500 euros mensuals a la hipoteca i l’11,42 % hi destinen entre 501 i 1.000 euros. Quant a 
les llars en règim de lloguer, el 70,69 % destina a aquest concepte entre 501 i 1.000 euros 
mensuals. 

Problemes de l’habitatge 
Gairebé el 44 % de les llars de les Illes Balears no pateixen cap problema relacionat amb 
l’habitatge. La resta presenten determinats problemes, especialment d’humitat, un 34,38 %, i 
de brutor, un 21,9 %. Resulta significatiu que el 6,54 % de les llars de les Illes Balears 
manifesten que pateixen deficiències constructives greus. 
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Per illes, les llars de Formentera són les que suporten menys problemes i, a l’altre extrem, les 
llars mallorquines, amb sensibles diferències segons la comarca de què es tracti, són les que 
declaren patir més deficiències en els habitatges. 

Composició i característiques de les 
llars 
La composició mitjana de les llars de les Illes 
Balears se situa en 2,58 membres. Mallorca 
presenta la mitjana més alta, amb 2,61, i 
Formentera la més baixa, amb 2,33 
membres per llar. A totes les illes la 
categoria més freqüent és la de llars 
conformades per una única persona: a 

Mallorca, el 28,45 % de llars són unipersonals (el 12,38 % amb una persona de 65 o més 
anys); a Menorca, el 31,93 % (el 8,2 % amb una persona de 65 o més anys) i, a les Pitiüses, el 
31,13 %, amb el 9,69 % de llars formades per una persona de 65 o més anys. 

 

En el 59,52 % de les llars de les Illes Balears el sustentador principal és un home i en el 
40,48 % restant, és una dona. 

Aquesta proporció es manté, en línies generals, a Mallorca i a Eivissa; tanmateix, a Menorca 
—66,96 % i 33,04 %— i, sobretot, a Formentera —74 % i 26 %— la proporció entre llars 
sustentades per homes o dones s’allunya 
considerablement de la mitjana 
autonòmica. 

D’altra banda, en 86.309 llars de les Illes 
(el 20,67 % del total) el sustentador 
principal és de nacionalitat estrangera. 
Formentera presenta el percentatge més 
elevat, un 23,66 %, i Menorca, amb un 
18,88 %, el percentatge menor. 

Tot i això, si es consideren les comarques 
de Mallorca, les diferències són notables: 
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en els municipis de la serra de Tramuntana, per exemple, en el 9,66 % de les llars el 
sustentador principal és de nacionalitat estrangera, mentre que en els municipis del Migjorn 
aquest percentatge se situa en el 28,98 %. 

Pràcticament la totalitat de les llars 
de les Illes Balears, el 99,26 %, 
disposen de televisió, el 73,16 % 
tenen telèfon fix, en el 64,62 % hi 
ha ordinador i el 55,82 % té 
connexió a Internet. 

Per illes, els percentatges no varien 
en allò fonamental, encara que per 
a determinats equipaments es 
noten diferències notables, 
especialment entre les comarques 
de Mallorca. Per exemple, quant a 

llars que disposen d’ordinador, el 68,67 % dels municipis de la serra de Tramuntana contrasta 
amb el 53,32 % dels municipis del Pla i del Llevant de Mallorca; o, pel que fa a connexions a 
Internet, el 61,6 % dels municipis de la serra de Tramuntana contrasta amb el 42,87 %, un 
altre cop, dels municipis del Pla i del Llevant. 

Situació econòmica de les llars 
Quant als ingressos, en el conjunt de les Illes Balears, més de la meitat de les llars ingressen 
mensualment més de 1.500 euros. Més en concret, un 26,35 % de les llars enquestades 
declaren que ingressen mensualment entre 1.501 i 2.000 euros i un 24,97 % ingressen més 
de 2.000 euros. Les llars que ingressen menys de 1.000 euros mensuals representen, en el 
conjunt de les Illes Balears, un 16,06 %; tot i això, en el cas de Formentera, el percentatge de 
llars incloses en aquesta categoria arriba gairebé al 30 %. 

 

Segons el tipus de municipi, és a dir, si és de més o de menys de 15.000 habitants, s’observen 
diferències apreciables. Per exemple, en el tram d’ingressos mensuals de més de 2.000 euros, 
és major el percentatge de llars que es troben en entorns urbans i, a la inversa, en el tram 
d’ingressos inferiors a 1.000 euros es registra, amb l’única excepció de Menorca, un major 
percentatge de llars que es troben en entorns rurals o de menys de 15.000 habitants. 
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El mateix fenomen és observable, exceptuant les Pitiüses, si es considera el sexe del 
sustentador principal de la llar. A Mallorca i a Menorca, en el tram de més ingressos, també es 
registra un major percentatge de llars el sustentador principal de les quals és un home; en 
canvi, en el tram d’ingressos mensuals de menys de 1.000 euros predominen les llars la 
sustentadora de les quals és una dona. 

 

El 33,78 % de les llars de les Illes Balears manifesten arribar a final de mes amb facilitat o 
amb certa facilitat. Això no obstant, la majoria de llars enquestades, encara que amb 
diferències importants entre illes, declaren que arriben a final de mes amb alguna dificultat, 
concretament el 36,79 %. La resta de llars, el 29,43 %, manifesten que hi arriben amb 
dificultat. També aquí hi ha diferències destacables: a Mallorca les llars amb dificultat per 
arribar a final de mes representen el 32,06 %, mentre que a Menorca representen el 17,92 %. 

 

La majoria de llars, amb independència de l’illa o de la comarca, manifesten que han hagut 
d’adoptar una o més mesures econòmiques restrictives durant els darrers dotze mesos. 

Els percentatges i el tipus de mesures adoptades oscil·len, si es té en compte el conjunt de les 
Illes Balears, entre el 56,76 % de llars que afirmen que han reduït les petites despeses diàries 
―a Formentera només el 26,31 %― i el 3,45 % o el 3,58 % de llars que afirmen, 
respectivament, que han hagut de canviar d’habitatge o que algun membre de la llar ha hagut 
d’abandonar els estudis. 

En qualsevol cas, a banda de la reducció de les despeses quotidianes, les principals mesures 
que adopten les llars són aquestes: renunciar a anar de vacances, 38 %; prescindir d’alguna 
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cosa necessària, 29,5 %; reduir les despeses en alimentació, 25,17 %, i, finalment, sol·licitar 
diners prestats, 14,33 %. 

 

Quan es demana a les llars de les Illes Balears sobre els ingressos mínims necessaris per 
arribar a final de mes, les respostes fluctuen entre 1.384 euros de mitjana per a les llars d’un 
únic membre i 2.442 euros per a les llars de quatre o més membres. 

La valoració subjectiva de les llars pel que fa als ingressos mínims necessaris varia segons l’illa: 
en general, les llars de Menorca són les que requereixen uns ingressos mínims majors ―per 
exemple, 1.422 euros les d’un membre i 2.899 euros les de quatre o més membres― i les de 
Mallorca uns ingressos mínims menors ―1.362 euros les llars d’un membre i 2.347 euros les 
de quatre o més membres. 

 

Hàbits i característiques de la població 

Interrupció dels estudis 
L’Enquesta modular d’hàbits socials proporciona informació de les característiques essencials 
de la població de les Illes Balears. Un dels aspectes que s’han investigat és el de la interrupció 
dels estudis per part de la població de 16 o més anys. 
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Les dades mostren que per al conjunt de les Illes Balears el 45,52 % dels homes i el 43,16 % 
de les dones de 16 o més anys han abandonat els estudis en qualque moment de la seva vida. 
S’aprecien, això no obstant, algunes diferències segons l’illa. 

 

A Menorca els percentatges estan molt per sota de la mitjana balear, atès que només el 
24,18 % dels homes i el 19,76 % de les dones han abandonat els estudis. A les Pitiüses, en 
canvi, els percentatges superen la mitjana: el 51,47 % dels homes i el 47,61 % de les dones 
han abandonat els estudis en algun moment de la seva vida. 

 

Els motius adduïts per abandonar els estudis difereixen segons el sexe. En el conjunt de les 
Illes Balears, els homes al·leguen principalment motivacions econòmiques —el 45,85 % dels 
homes davant el 36,72 % de les dones—, mentre que les dones justifiquen l’abandó dels 
estudis majoritàriament a partir de motius personals, concretament el 40,59 % de les dones 
davant el 30,38 % dels homes. 

Lleure i participació social 
Quant als hàbits i la freqüència de reunió amb els amics, la població de les Illes Balears es 
relaciona presencialment amb les amistats majoritàriament —el 55,86 % dels homes i el 
52,79 % de les dones— entre 1 i 6 vegades a la setmana. 
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Tot i això, d’acord amb les dades de l’Enquesta, és remarcable la diferència que es produeix 
entre sexes en les freqüències de reunió més altes i més baixes. Així, en el conjunt de les Illes 
Balears, el 15,95 % dels homes i l’11,30 % de les dones afirmen que es reuneixen amb els 
amics cada dia. En canvi, aquesta proporció s’inverteix en la categoria de menor freqüència 
de reunió, de manera que l’11,37 % dels homes i el 15,75 % de les dones afirmen que no es 
reuneixen mai o gairebé mai amb els amics. 

El 57,89 % de la població de 16 o 
més anys de les Illes Balears no 
han anat de vacances, d’almenys 
una setmana de durada, durant el 
darrer any —la dada d’Eivissa 
contrasta amb aquesta mitjana 
perquè aquest grup de persones 
només representa el 38,77 %. El 
31,75 % de la població ha anat 
de vacances una vegada, i el 
10,35 % hi ha anat dues o més 
vegades. L’illa amb el percentatge 

més elevat és Eivissa, amb gairebé el 21 % de persones que han anat de vacances dues o més 
vegades i, per contra, les que presenten els percentatges molt per sota de la mitjana són 
Menorca i Formentera, amb el 6,69 % i el 4,01 %, respectivament. 

Les dades sobre la vida associativa de la població de 16 o més anys de les Illes Balears revelen 
diferències significatives segons l’illa de residència. 
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L’illa de Mallorca, amb el 42,36 % de la població que declara pertànyer a alguna associació, 
s’apropa a la mitjana autonòmica, que se situa en el 43,11 %. Les majors disparitats es 
produeixen entre Menorca, d’una banda, amb més del 60 % de la població que afirma 
pertànyer a alguna associació i, per l’altra, Eivissa i Formentera, amb el 36,68 % i el 35,23 % 
de la població que afirma pertànyer a alguna entitat o associació. 

Pel que fa a la tipologia, predomina la vinculació a associacions de caràcter esportiu i social i a 
organitzacions no governamentals (ONG). En canvi, les que registren els percentatges més 
baixos són les associacions de consumidors, les organitzacions polítiques i les associacions de 
caràcter religiós. 

 

Ús i valoració dels serveis públics 
La sanitat assistida en centres públics és, amb diferència, el servei més utilitzat per la població 
de les Illes Balears, encara que amb sensibles diferències segons el sexe: així, per exemple, el 
77,19 % de les dones de les Illes Balears de 16 o més anys han utilitzat en els darrers dotze 
mesos la sanitat pública, mentre que el percentatge d’homes se situa en el 68,54 %. 

Després de la sanitat, els serveis que compten amb més usuaris són l’ensenyament públic, 
també amb més percentatge d’usuàries dones que homes, i la gestió del subsidi per 
desocupació. 

 

Quant a la valoració dels serveis públics, la majoria de la població de les Illes Balears, el 69 %, 
considera molt o força eficaç el funcionament de la sanitat. A Menorca aquest percentatge se 
situa per damunt la mitjana, concretament en el 80 %, i a les Pitiüses lleugerament per 
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davall, en el 65,68 %. Tot i això, el 22,86 % de la població considera poc o gens eficaç 
(3,41 %) el funcionament d’aquest servei. 

 

La majoria de la població que en l’Enquesta valora l’ensenyament públic també n’aprova 
majoritàriament el funcionament, concretament el 42,42 % de la població de les Illes Balears 
considera aquest servei molt o bastant eficaç. El percentatge de persones que el consideren 
poc o gens eficaç (3,88 %) se situa en aquest cas en el 25,86 %. 

Malgrat que la majoria de les persones enquestades no opina sobre el funcionament de 
l’Administració de justícia, aquest servei és el que valora pitjor la població de les Illes Balears 
perquè més del 30 % considera que el seu funcionament és poc o gens eficaç (12,38 %). 

Informació metodològica 
El treball de recollida de la informació s’ha fet durant el primer semestre de 2010 mitjançant 
el sistema d’entrevista personal CAPI (entrevista personal assistida per ordinador). El nombre 
d’enquestes realitzades (mida mostral) és de 1.923 llars i de 3.510 individus de 16 anys o més, 
per a la qual cosa s’ha comptat amb un equip de 14 enquestadors i 2 caps de camp. 

La data de referència de l’Enquesta és el 31 de març de 2010. L’EMHS s’ha dissenyat per 
poder aportar informació per a unitats territorials inferiors a l’illa però superior als municipis, 
denominades comarques estadístiques (aquest concepte es correspon amb les denominades 
NUTS 4). 
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ANNEX 1 
Enquesta modular d’hàbits socials. Selecció de taules 

 

Relació de taules 

1. Nombre de llars segons el règim de tinença 

2. Distribució del règim de tinença de les llars segons els ingressos mensuals nets 

3. Distribució de les llars segons les despeses mensuals destinades al règim de tinença 

4. Distribució de les llars segons els problemes relacionats amb l’habitatge que suporten 

5. Distribució de les llars segons la composició 

6. Distribució de les llars segons el sexe i segons la nacionalitat del sustentador principal 

7. Distribució de les llars segons l’equipament tecnològic 

8. Distribució de les llars segons els ingressos 

9. Distribució de les llars segons el grau de dificultat per arribar a final de mes 

10. Distribució de les llars segons les mesures econòmiques restrictives que han adoptat 

11. Ingressos mínims necessaris de les llars per arribar a final de mes 

12. Distribució de la població de 16 i més anys que ha interromput els estudis segons el motiu 

13. Distribució de la població de 16 i més anys segons la freqüència de reunió amb els amics 

14. Distribució de la població de 16 i més anys segons el nombre de vegades que han anat de vacances, d’almenys una setmana de durada, en els darrers 12 mesos 

15. Distribució de la població de 16 i més anys que pertany a alguna associació segons el tipus d’associació 

16. Distribució de la població de 16 o més anys segons l’ús dels serveis públics 

17. Distribució de la població de 16 o més anys segons la valoració dels serveis públics 

 

Més informació disponible al web de l’IBESTAT 

» Enquesta modular d'hàbits socials  

http://www.ibestat.org/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=0684cd5e-23cc-4c98-bf21-224717206009&lang=ca


ANNEX 
Enquesta modular d’hàbits socials. Relació de taules del mòdul «Condicions de vida i cohesió social» 

 13 

Nombre de llars segons el règim de tinença 

  Règim de tinença % 

 

Nombre de 
llars 

Propietat o 
cessió 

Lloguer 
Propietat o 

cessió 
Lloguer 

Illes Balears 417.565 307.993 109.571 73,76 26,24 

Mallorca 327.493 246.372 81.121 75,23 24,77 

Pla 15.005 11.781 3.224 78,52 21,48 

Raiguer 24.124 20.932 3.192 86,77 13,23 

Nord 28.692 21.383 7.309 74,53 25,47 

Tramuntana 12.952 9.704 3.248 74,92 25,08 

Sud 19.001 14.662 4.339 77,16 22,84 

Llevant 29.558 22.038 7.520 74,56 25,44 

Badia de Palma 198.161 145.872 52.289 73,61 26,39 

Menorca 37.876 25.477 12.399 67,26 32,74 

Eivissa 48.422 33.487 14.935 69,16 30,84 

Formentera 3.774 2.658 1.116 70,43 29,57 

Nota: les illes de Menorca, Eivissa i Formentera conformen cada una una única comarca. 

 

  



ANNEX 
Enquesta modular d’hàbits socials. Relació de taules del mòdul «Condicions de vida i cohesió social» 

 14 

 

1. Distribució del règim de tinença de les llars segons els ingressos mensuals nets 

  % 

 Règim de tinença 
Fins a 1.000 

euros 
De 1.001 a 
1.500 euros 

De 1.501 a 
2.000 euros 

Més de 2.000 
euros 

No consta 

Illes Balears 
Propietat/cessió 62,86 68,93 77,49 80,66 72,64 

Lloguer 37,14 31,07 22,51 19,34 27,36 

Mallorca 
Propietat/cessió 67,89 68,85 78,05 83,78 71,62 

Lloguer 32,11 31,15 21,95 16,22 28,38 

Menorca 
Propietat/cessió 34,57 71,02 74,64 67,98 85,62 

Lloguer 65,43 28,98 25,36 32,02 14,38 

Eivissa i Formentera 
Propietat/cessió 52,06 67,13 76,6 71,46 76,58 

Lloguer 47,94 32,87 23,4 28,54 23,42 

 

2. Distribució de les llars segons les despeses mensuals destinades al règim de tinença 

  % 

 Règim de tinença 
Propietat 

sense 
hipoteca 

Fins a 500 
euros 

De 501 a 
1.000 euros 

Més de 1.000 
euros 

No consta 

Illes Balears 
Propietat/cessió 52,68 12,32 17,87 9,5 7,64 

Lloguer . 37,48 45,95 6,78 9,78 

Mallorca 
Propietat/cessió 51,95 11,71 17,87 10,45 8,03 

Lloguer . 40,97 38,54 7,65 12,83 

Menorca 
Propietat/cessió 46 12,43 26,23 9,21 6,14 

Lloguer . 31,85 62,43 5,56 0,16 

Eivissa i Formentera 
Propietat/cessió 62,41 16,41 11,92 3,22 6,03 

Lloguer . 24,19 70,69 3,31 1,81 

Nota: (.) dada no procedent. 
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3. Distribució de les llars segons els problemes que suporten relacionats amb l’habitatge  

 % 

 
Llum 

insuficient 
Goteres Humitat Brutor Olors 

Deficiències 
greus de 

construcció/ruïna 
Cap problema 

Illes Balears 7,39 7,42 34,38 21,9 9,95 6,54 43,96 

Mallorca 6,86 6,69 34,25 23,16 10,53 6,72 43,43 

Pla 5,4 12,45 29,72 8,91 2,26 2,16 58,2 

Raiguer 8,33 15,5 38,13 20,48 12,76 11,1 38,61 

Nord 5,27 6,41 30,01 25,77 17,99 9,11 41,85 

Tramuntana 7,52 9,61 43,63 18,76 7 2,26 44,58 

Sud 7,05 13,29 41,19 10,6 2,51 1,31 49,92 

Llevant 14,94 13,35 44,98 14,41 14,15 12,03 39,99 

Badia de Palma 5,76 3,4 31,86 26,99 10,27 6,21 42,95 

Menorca 7,03 17,43 37,16 12,51 7,12 4,47 45,96 

Eivissa 11,67 5,11 32,81 21,46 8,72 7,3 45,14 

Formentera 2,45 0,45 37,59 12,45 3,61 2 54,87 

Nota: les illes de Menorca, Eivissa i Formentera conformen cada una una única comarca. 
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4. Distribució de les llars segons la composició 

 % 

 

Una persona 
<65 anys 

Una persona 
≥65 anys 

Parella sense 
fills, ambdós 

<65 anys 

Parella sense 
fills, a menys 
un ≥65 anys 

Parella amb 
algun fill 

dependent 

Resta de 
parelles amb 

fills 

Un adult amb 
fills 

Altres llars 

Illes Balears 17,44 11,66 12,88 7,09 18,9 11,99 5,9 14,14 

Mallorca 16,07 12,38 12,56 7,4 17,91 13,04 6,28 14,37 

Menorca 23,73 8,2 18,37 6,49 24 8,24 3,89 7,08 

Eivissa i Formentera 21,44 9,69 10,93 5,64 21,44 8,12 4,94 17,81 

 

5. Distribució de les llars segons el sexe i segons la nacionalitat del sustentador principal 

 % 

 Homes Dones 
Espanyola o 

doble 
Estrangera 

Illes Balears 59,52 40,48 79,33 20,67 

Mallorca 58,63 41,37 79,18 20,82 

Pla 62,16 37,84 87,07 12,93 

Raiguer 65,24 34,76 89,85 10,15 

Nord 51,53 48,47 75,71 24,29 

Tramuntana 63,33 36,67 90,34 9,66 

Sud 58,83 41,17 71,02 28,98 

Llevant 64,26 35,74 75,53 24,47 

Badia de Palma 57,42 42,58 78,39 21,61 

Menorca 66,96 33,04 81,12 18,88 

Eivissa 58,61 41,39 79,15 20,85 

Formentera 74 26 76,34 23,66 

Nota: les illes de Menorca, Eivissa i Formentera conformen cada una una única comarca. 
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6. Distribució de les llars segons l’equipament tecnològic 

 % 

 Telèfon fix Televisió Ordinador 
Connexió a 

Internet 

Illes Balears 73,16 99,26 64,62 55,82 

Mallorca 73,92 99,30 64,68 55,45 

Pla 77,48 98,29 53,32 42,87 

Raiguer 83,12 99,19 60,80 51,06 

Nord 73,93 99,71 61,18 50,31 

Tramuntana 87,53 97,60 68,67 61,60 

Sud 65,96 100,00 61,79 49,91 

Llevant  62,47 98,83 53,32 42,87 

Badia de Palma  74,11 99,45 68,23 59,70 

Menorca 72,17 99,04 63,36 58,68 

Eivissa 68,60 99,40 64,76 56,21 

Formentera 75,73 95,93 70,32 54,00 

Nota: les illes de Menorca, Eivissa i Formentera conformen cada una una única comarca. 

 

7. Distribució de les llars segons els ingressos 

 % 

 
Fins a 1.000 

euros 
De 1.001 a 
1.500 euros 

De 1.501 a 
2.000 euros 

Més de 2.000 
euros 

No consta 

Illes Balears 16,06 15,84 26,35 24,97 16,78 

Mallorca 15,85 15,31 25,53 24,54 18,78 

Pla 30,9 8,43 21,79 18,95 19,93 

Raiguer 11,49 13,89 22,53 29,18 22,92 

Nord 22,95 12,32 31,29 28,17 5,28 

Tramuntana 18,88 15,69 26,01 23,86 15,56 
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Sud 21,94 14,38 27,16 25,9 10,62 

Llevant 24,09 16,93 23,27 18,29 17,41 

Badia de Palma 12,2 16,27 25,49 24,71 21,34 

Menorca 14,73 22,1 30,95 23,86 8,35 

Eivissa 17,53 14,89 28,11 28,7 10,77 

Formentera 28,98 10,66 29,19 25,7 5,47 

Nota: les illes de Menorca, Eivissa i Formentera conformen cada una una única comarca. 

 
8. Distribució de les llars segons el grau de dificultat per arribar a final de mes 

  % 

 
Sexe del sustentador 

principal 
Amb dificultat 

Amb alguna 
dificultat 

Amb certa 
facilitat 

Amb facilitat 

Illes Balears 
Homes 29,42 37,56 21,24 11,77 

Dones 29,45 35,66 19,59 15,31 

Mallorca 
Homes 33,68 34,24 18,82 13,26 

Dones 29,75 34,34 19,37 16,53 

Menorca 
Homes 10,8 50,41 35,43 3,36 

Dones 32,32 49,26 12,9 5,51 

Eivissa i Formentera 
Homes 18,36 47,62 24,56 9,47 

Dones 25,76 36,01 24,95 13,29 
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9. Distribució de les llars segons les mesures econòmiques restrictives que han adoptat 

 % 

 
Reduir 

despeses en 
alimentació 

Canviar 
d’habitatge 

Algun 
membre ha 

abandonat els 
estudis 

No pagar 
alguna lletra 

Algun 
membre ha 
començat a 

treballar 

No anar de 
vacances 

Prescindir 
d’alguna cosa 

necessària 

Reduir 
despeses 

diàries 

Sol·licitar 
diners 

prestats 

Illes Balears 25,17 3,45 3,58 8,55 3,93 38 29,5 56,76 14,33 

Mallorca 26,15 2,92 3,46 9,35 4,24 39,67 31,97 58,08 15,04 

Pla 12,01 1,79 ... 1,28 ... 34,22 10,17 28,06 3,25 

Raiguer 21,04 0,66 1,85 5,15 6,25 40,95 39,87 53,97 5,45 

Nord 37,53 5,06 0,06 5,23 2,16 44,2 33,33 63,7 9,62 

Tramuntana 28,28 2,24 3,07 6,68 2,91 49,27 24,95 57,19 10,87 

Sud 15,46 1,47 2,01 2,16 1,32 41,29 28,34 42,24 11,89 

Llevant 36,03 8,31 5,19 17,27 3,93 53,66 48,87 73,61 21,96 

Badia de Palma 25,61 2,35 4,32 10,75 5,04 36,4 30,75 59,31 17,43 

Menorca 17,21 10,02 2,66 5,82 4,07 37,84 19,07 56,01 12,13 

Eivissa 24,68 2,15 5,04 6 1,55 27,62 22,88 50,75 11,17 

Formentera 25,84 0,11 4,15 ... 5,19 27,53 4,79 26,31 14,81 

Nota: (...) dada oculta per imprecisa o baixa qualitat. Les illes de Menorca, Eivissa i Formentera conformen cada una una única comarca. 

 

10. Ingressos mínims necessaris de les llars per arribar a final de mes 

 

 

 

 

 

 

 Ingressos mínims necessaris de les llars 

 Un membre Dos membres Tres membres 
Quatre o més 

membres 

Illes Balears 1.384  1.771  2.069  2.442  

Mallorca 1.362  1.764  2.070  2.347  

Menorca 1.422  1.894  2.103  2.899  

Eivissa i Formentera 1.477  1.711  2.035  2.773  
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11. Distribució de la població de 16 i més anys que ha interromput els estudis segons el motiu 

  % 

  
Adults que han 
interromput els 

estudis 
Falta d’interès 

Motius 
econòmics 

Motius 
personals 

Altres motius 

Illes Balears 
Homes 45,52 15,71 45,85 30,38 8,08 

Dones 43,16 11,49 36,72 40,59 11,19 

Mallorca 
Homes 46,86 16,71 48,19 27,38 7,75 

Dones 44,65 10,48 36,93 41,14 11,47 

Menorca 
Homes 24,18 6,66 45,33 46,44 1,57 

Dones 19,76 13,77 42,16 42,81 1,21 

Eivissa i Formentera 
Homes 51,47 12,84 32,95 42,18 12,05 

Dones 47,61 17,27 34,09 36,61 12,06 

 

12. Distribució de la població de 16 i més anys segons la freqüència de reunió amb els amics 

  % 

 Sexe 
Mai o gairebé 

mai 
Entre 1 i 3 

vegades al mes 
1 vegada a la 

setmana 

Entre 2 i 6 
vegades a la 

setmana 
Cada dia 

Illes Balears 
Homes 11,37 16,81 28,86 27,00 15,95 

Dones 15,75 20,16 27,36 25,43 11,30 

Mallorca 
Homes 12,25 18,61 27,79 26,91 14,44 

Dones 16,13 21,65 27,41 25,26 9,55 

Menorca 
Homes 10,47 17,31 31,32 19,02 21,88 

Dones 14,40 27,56 29,85 10,08 18,11 

Eivissa i Formentera 
Homes 6,53 5,40 33,81 32,88 21,38 

Dones 13,99 5,54 25,53 36,05 18,88 
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13. Distribució de la població de 16 i més anys segons el nombre de vegades que han anat de vacances, d’almenys una setmana de durada, en els darrers 12 mesos 

 % 

 Mai Una vegada 
Dues o més 

vegades 

Illes Balears 57,89 31,75 10,35 

Mallorca 60,88 29,86 9,26 

Pla 63,37 19,78 16,85 

Raiguer 65,34 25,28 9,38 

Nord 70,90 24,43 4,68 

Tramuntana 57,59 34,48 7,93 

Sud 76,82 21,50 1,67 

Llevant 68,09 23,35 8,55 

Badia de Palma 56,61 33,19 10,20 

Menorca 55,30 38,01 6,69 

Eivissa 38,77 40,29 20,93 

Formentera 60,32 35,68 4,01 

 

14. Distribució de la població de 16 i més anys que pertany a alguna associació segons el tipus d’associació 

 % 

 
Pertany a una 

associació 
Esportiva Cultural Club social Veïnal Professional Política Sindical AMPA Religiosa 

De 
consumidors 

ONG 

Illes Balears 43,11 33,47 15,72 25,09 16,34 13,22 3,78 11,86 14,95 7,34 1,22 17,53 

Mallorca 42,36 32,11 14,66 26,28 16,76 13,36 3,67 13,82 13,79 8,21 1,38 16,99 

Menorca 60,81 45,13 20,58 15,51 10,36 9,28 1,78 3,08 24 6,59 0,33 12,63 
Eivissa i 
Formentera 

36,58 31,21 18,43 26,49 19,62 16,36 6,75 6,59 13,89 1,63 0,98 26,81 
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15. Distribució de la població de 16 o més anys segons l’ús dels serveis públics 

  % 

  Ensenyament 
públic 

Assistència 
sanitària en 

centres públics 

Gestió de 
pensions 

Administració de 
justícia 

Gestió del 
subsidi per 

desocupació 

Oficines de 
promoció 

d’habitatge 

Illes Balears 
Homes 15,19 68,54 5,46 6,65 15,65 4,27 

Dones 19,30 77,19 5,82 7,43 16,41 2,00 

Mallorca 
Homes 15,73 68,05 4,72 5,87 15,80 4,69 

Dones 18,92 75,55 5,40 7,44 15,83 1,89 

Menorca 
Homes 6,86 70,85 11,40 10,89 11,60 6,10 

Dones 19,71 89,95 6,40 10,79 24,54 1,75 

Eivissa i Formentera 
Homes 17,41 69,98 6,07 8,61 17,38 0,43 

Dones 21,61 80,38 8,29 5,25 15,30 2,84 
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16. Distribució de la població de 16 o més anys segons la valoració dels serveis públics 

  % 

  Ensenyament 
públic 

Assistència 
sanitària en 

centres públics 

Gestió de 
pensions 

Administració de 
justícia 

Gestió del 
subsidi per 

desocupació 

Oficines de 
promoció 

d’habitatge 

Illes Balears 

Molt/Força 42,42 69,00 12,34 9,05 18,76 6,15 

Poc 21,98 19,45 13,51 18,21 10,64 5,55 

Gens 3,88 3,41 3,79 12,38 4,80 3,51 

NS/NC 31,72 8,13 70,35 60,36 65,79 84,78 

Mallorca 

Molt/Força 41,42 68,41 12,67 9,09 18,45 7,12 

Poc 21,60 19,93 13,05 19,15 10,90 5,95 

Gens 4,32 3,77 3,70 13,77 5,38 3,38 

NS/NC 32,67 7,89 70,58 58,00 65,28 83,55 

Menorca 

Molt/Força 59,84 80,09 14,32 12,18 15,68 3,29 

Poc 16,93 14,17 23,34 15,55 11,75 2,81 

Gens 0,03 0,32 3,66 6,01 1,84 4,54 

NS/NC 23,20 5,43 58,68 66,26 70,73 89,36 

Eivissa i Formentera 

Molt/Força 37,69 65,68 8,94 6,83 22,79 1,74 

Poc 27,68 19,74 10,17 13,80 8,29 4,76 

Gens 3,52 3,11 4,50 7,51 2,97 3,67 

NS/NC 31,11 11,47 76,39 71,86 65,95 89,83 
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ANNEX 2 
Enquesta modular d’hàbits socials. Relació de taules del mòdul 

«Condicions de vida i cohesió social» 

 

1. Característiques dels habitatges 

 

1.1) Característiques principals dels habitatges 

» Llars segons tipus d'edifici on està ubicada l'habitatge per illa.  

» Llars segons nombre d'habitacions en l'habitatge per illa i comarca. 

» Llars segons nombre mitjà de persones per habitació per illa i comarca.  

» Llars segons superfície útil de l'habitatge en m2 per illa i comarca.  

 

1.2) Règim de tinença 

» Llars segons règim de tinença per illa i comarca. 

» Llars segons règim de tinença per illa i mida de la llar. 

» Llars segons règim de tinença per illa i tipus de municipi.  

» Llars segons règim de tinença per illa i sexe del sustentador principal.  

» Llars segons règim de tinença per illa i grup d'edat del sustentador principal. 

» Llars segons règim de tinença per illa i nacionalitat del sustentador principal. 

» Llars segons règim de tinença per illa i estat civil del sustentador principal. 

» Llars segons règim de tinença per illa i ingressos nets mensuals de la llar.  

» Llars segons règim de tinença per illa i despeses destinats a l'habitatge.  

» Llars segons règim de tinença per illa i nivell d'estudis del sustentador principal. 

» Llars segons règim de tinença per illa i relació amb l'activitat del sustentador principal. 

 

1.3) Problemes de l'habitatge  

» Llars que pateixen determinats problemes en l'habitatge per illa i comarca. 

» Llars que pateixen determinats problemes en l'habitatge per illa i règim de tinença.  

» Llars que pateixen determinats problemes en l'habitatge per illa i mida de la llar.  

» Llars que pateixen determinats problemes en l'habitatge per illa i tipus de municipi.  

» Llars que pateixen determinats problemes en l'habitatge per illa i sexe del sustentador 

principal.  

» Llars que pateixen determinats problemes en l'habitatge per illa i grup d'edat del sustentador 

principal.  

» Llars que pateixen determinats problemes en l'habitatge per illa i nacionalitat del 

sustentador principal.  

» Llars que pateixen determinats problemes en l'habitatge per illa i estat civil del sustentador 

principal.  

» Llars que pateixen determinats problemes en l'habitatge per illa i ingressos nets mensuals de 

la llar.  

» Llars que pateixen determinats problemes en l'habitatge per illa i nivell d'estudis del 

sustentador principal.  
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» Llars que pateixen determinats problemes en l'habitatge per illa i relació amb l'activitat del 

sustentador principal. 

 

2. Composició i característiques de les llars 

 

2.1) Composició i característiques de les llars 

» Llars segons mida de la llar per illa i comarca. 

» Llars segons mida mitjana de la llar per illa i comarca.  

» Llars segons tipus de llar per illa. 

» Llars segons tipus de municipi per illa. 

» Llars segons ingressos de la llar per illa i comarca.  

 

2.2) Llars segons sustentador principal 

» Llars segons sexe del sustentador principal per illa i comarca. 

» Llars segons grup d'edat del sustentador principal per illa i comarca. 

» Llars segons nacionalitat del sustentador principal per illa i comarca. 

» Llars segons estat civil del sustentador principal per illa i comarca. 

» Llars segons nivell d'estudis del sustentador principal per illa i comarca. 

» Llars segons relació amb l'activitat del sustentador principal per illa i comarca. 

 

2.3) Equipament de les llars 

» Llars que disposen de determinats béns d'equipament per illa i comarca. 

» Llars que disposen de determinats béns d'equipament per illa i règim de tinença.  

» Llars que disposen de determinats béns d'equipament per illa i mida de la llar.  

» Llars que disposen de determinats béns d'equipament per illa i tipus de municipi.  

» Llars que disposen de determinats béns d'equipament per illa i sexe del sustentador 

principal. 

» Llars que disposen de determinats béns d'equipament per illa i grup d'edat del sustentador 

principal. 

» Llars que disposen de determinats béns d'equipament per illa i nacionalitat del sustentador 

principal. 

» Llars que disposen de determinats béns d'equipament per illa i estat civil del sustentador 

principal. 

» Llars que disposen de determinats béns d'equipament per illa i ingressos nets mensuals de la 

llar. 

» Llars que disposen de determinats béns d'equipament per illa i nivell d'estudis del 

sustentador principal. 

» Llars que disposen de determinats béns d'equipament per illa i relació amb l'activitat del 

sustentador principal. 

 

3. Situació econòmica de les llars 

 

3.1) Ingressos nets mensuals de les llars 

» Llars segons interval d'ingressos nets mensuals per illa i mida de la llar. 



ANNEX 
Enquesta modular d’hàbits socials. Relació de taules del mòdul «Condicions de vida i cohesió social» 

 26 

» Llars segons interval d'ingressos nets mensuals per illa i tipus de municipi.  

» Llars segons interval d'ingressos nets mensuals per illa i sexe del sustentador principal. 

» Llars segons interval d'ingressos nets mensuals per illa i grup d'edat del sustentador principal. 

» Llars segons interval d'ingressos nets mensuals per illa i nacionalitat del sustentador 

principal. 

» Llars segons interval d'ingressos nets mensuals per illa i estat civil del sustentador principal. 

» Llars segons interval d'ingressos nets mensuals per illa i nivell d'estudis del sustentador 

principal.  

» Llars segons interval d'ingressos nets mensuals per illa i relació amb l'activitat del 

sustentador principal. 

 

3.2) Dificultat per arribar a final de mes (valoració subjectiva) 

» Llars segons dificultat per arribar a final de mes per illa i comarca. 

» Llars segons dificultat per arribar a final de mes per illa i mida de la llar.  

» Llars segons dificultat per arribar a final de mes per illa i tipus de municipi. 

» Llars segons dificultat per arribar a final de mes per illa i sexe del sustentador principal. 

» Llars segons dificultat per arribar a final de mes per illa i grup d'edat del sustentador 

principal. 

» Llars segons dificultat per arribar a final de mes per illa i nacionalitat del sustentador 

principal. 

» Llars segons dificultat per arribar a final de mes per illa i nivell d'estudis del sustentador 

principal. 

» Llars segons dificultat per arribar a final de mes per illa i relació amb l'activitat del 

sustentador principal. 

 

3.3) Llars que han pres mesures econòmiques restrictives 

» Llars que han pres mesures econòmiques restrictives per illa i comarca.  

 

3.4) Ingressos necessaris de la llar per arribar per tal de mes (valoració subjectiva) 

» Llars segons ingressos mitjans mínims necessaris per arribar a final de mes per illa i comarca. 

» Llars segons ingressos mitjans mínims necessaris per arribar a final de mes per illa i mida de 

la llar.  

» Llars segons ingressos mitjans mínims necessaris per arribar a final de mes per illa i tipus de 

municipi.  

» Llars segons ingressos mitjans mínims necessaris per arribar a final de mes per illa i ingressos 

nets mensuals de la llar.  

» Llars segons ingressos mitjans mínims necessaris per arribar a final de mes per illa i sexe del 

sustentador principal. 

» Llars segons ingressos mitjans mínims necessaris per arribar a final de mes per illa i edat del 

sustentador principal. 

» Llars segons ingressos mitjans mínims necessaris per arribar a final de mes per illa i 

nacionalitat del sustentador principal. 

» Llars segons ingressos mitjans mínims necessaris per arribar a final de mes per illa i estat civil 

del sustentador principal. 
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» Llars segons ingressos mitjans mínims necessaris per arribar a final de mes per illa i nivell 

d'estudis del sustentador principal. 

» Llars segons ingressos mitjans mínims necessaris per arribar a final de mes per illa i relació 

amb l'activitat del sustentador principal. 

» Llars segons l’ interval d'ingressos mínims necessaris per arribar a final de mes per illa. 

 

4. Característiques de la població de 16 o més anys 

 

» Població de 16 o més anys segons sexe per illa i comarca. 

» Població de 16 o més anys segons grup d'edat per illa i comarca. 

» Població de 16 o més anys segons nacionalitat per illa i comarca.  

» Població de 16 o més anys segons estat civil per illa i comarca.  

» Població de 16 o més anys segons nivell d'estudis per illa i comarca. 

» Població de 16 o més anys segons relació amb l'activitat per illa i comarca. 

» Població de 16 i més anys que ha interromput els seus estudis segons motius de la 

interrupció per illa i sexe.  

» Població de 16 i més anys que ha interromput els seus estudis segons motius de la 

interrupció per illa i relació amb l'activitat.  

» Població de 16 o més anys segons font d'ingressos monetaris per illa. 

 

5. Participació social i ús del temps lliure de la població de 16 i més anys 

 

5.1) Freqüència de reunió amb amics  

» Població de 16 o més anys segons la freqüència de reunió amb amics per illa i comarca. 

» Població de 16 o més anys segons la freqüència de reunió amb amics per illa i sexe.  

» Població de 16 o més anys segons la freqüència de reunió amb amics per illa i grup d'edat.  

» Població de 16 o més anys segons la freqüència de reunió amb amics per illa i nacionalitat.  

 

5.2) Freqüència de reunió amb familiars  

» Població de 16 o més anys segons la freqüència de reunió amb familiars per illa i comarca. 

» Població de 16 o més anys segons la freqüència de reunió amb familiars per illa i sexe.  

» Població de 16 o més anys segons la freqüència de reunió amb familiars per illa i grup d'edat.  

» Població de 16 o més anys segons la freqüència de reunió amb familiars per illa i nacionalitat.  

 

5.3) Nombre de vegades que s'han anat de vacances almenys una setmana sencera 

» Població de 16 o més anys segons el nombre de vegades que s'han anat de vacances, 

almenys una setmana sencera, en els darrers 12 mesos per illa i comarca. 

» Població de 16 o més anys segons el nombre de vegades que s'han anat de vacances, 

almenys una setmana sencera, en els darrers 12 mesos per illa i sexe.  

» Població de 16 o més anys segons el nombre de vegades que s'han anat de vacances, 

almenys una setmana sencera, en els darrers 12 mesos per illa i grup d'edat.  

» Població de 16 o més anys segons el nombre de vegades que s'han anat de vacances, 

almenys una setmana sencera, en els darrers 12 mesos per illa i nacionalitat. 
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» Població de 16 o més anys segons el nombre de vegades que s'han anat de vacances, 

almenys una setmana sencera, en els darrers 12 mesos per illa i interval d'ingressos nets 

mensuals de la llar. 

 

5.4) Pertinença a alguna associació  

» Població de 16 o més anys que pertany a alguna associació per illa i comarca. 

» Població de 16 o més anys que pertany a alguna associació segons tipus d'associació per illa.  

» Població de 16 o més anys que pertany a alguna associació per illa i sexe.  

» Població de 16 o més anys que pertany a alguna associació per illa i grup d'edat.  

» Població de 16 o més anys que pertany a alguna associació per illa i nacionalitat.  

» Població de 16 o més anys que pertany a alguna associació per illa i estat civil.  

» Població de 16 o més anys que pertany a alguna associació per illa i nivell d'estudis.  

» Població de 16 o més anys que pertany a alguna associació per illa i relació de l'activitat.  

 

6. Serveis Públics 

 

6.1) Ús dels serveis públics 

» Població de 16 o més anys segons ús de serveis públics per illa i comarca. 

» Població de 16 o més anys segons ús de serveis públics per illa i sexe.  

» Població de 16 o més anys segons ús de serveis públics per illa i grup d'edat.  

» Població de 16 o més anys segons ús de serveis públics per illa i nacionalitat.  

» Població de 16 o més anys segons ús de serveis públics per illa i estat civil.  

» Població de 16 o més anys segons ús de serveis públics per illa i nivell d'estudis.  

» Població de 16 o més anys segons ús de serveis públics per illa i relació amb l'activitat.  

 

6.2) Valoració de l'eficàcia, independentment del seu ús, dels serveis públics 

» Població de 16 o més anys segons valoració dels serveis públics per illa.  

 


