Índex de quadres
i gràfics

2006

ÍNDEX DE QUADRES I GRÀFICS
QUADRES
CAPÍTOL I. PANORAMA
PANORAMA

ECONÒMIC

INTERNACIONAL

Quadre I-1.

El PIB i el creixement de mercaderies per regions, 2004-2006 …

16

Quadre I-2.

Principals exportadors i importadors en el comerç mundial
de mercaderies (2006) …........……........................………..……

18

Quadre I-3.

Balança per compte corrent, PIB i comerç mundial: evolució
i previsions per grans regions econòmiques (2002-2008) ...…

21

Quadre I-4.

Tipus d’interès a curt termini als mercats nacionals …........…

24

Quadre I-5.

Creixement de l’ocupació, productivitat, PIB, població
i PIB per càpita a la UE-12 i als EUA (2000-2008) ….........…… 26

UNIÓ EUROPEA
Quadre I-6.

Evolució de la situació econòmica europea (2006-2008) ....…

35

Quadre I-7.

Valoració dels PNR el 2006 ……..………......………..……..……

39

Quadre I-8.

Principals eixos d’actuació del Programa Nacional de
Reformes d’Espanya. Objectius i assoliments ….....…..….……

42

Quadre I-9.

Indicadors de l’estratègia d’ocupació, Espanya,
UE-25. 2005-2006 ……..…......……..………..………..……..……

45

Quadre I-10.

Regions amb els majors i menors nivells de PIB per càpita
(en PPC), 2003 (UE-25=100) …..……….....………..………..……

51

Quadre I-11.

Regions amb les majors i menors taxes de desocupació
a la UE, 2005 …..………................………..………..………..……

53

Quadre I-12.

Regions amb els majors i menors nivells de productivitat
(en PPC), 2003 (UE-25=100) ….....………..………..………..……

54

ECONOMIA

ESPANYOLA

Quadre I-13.

Quadre macroeconòmic (2002-2006) (taxes de variació
interanual) ...………..………………..………………..………...….

58

Quadre I-14.

Evolució de l’activitat econòmica per sectors (2001-2006)
(taxa de variació interanual dels components del PIB
en euros constants) …..………..…...……..………..………..……

60

IPC per comunitats autònomes (1994-2006) (taxa de variació
interanual de desembre) …......……......……......…...……..……

67

Quadre I-15.

647

CES - Memòria

2006

Quadre I-16.

Saldo pressupostari i deute de les administracions públiques,
2002-2006 (en percentatge del PIB) …..…..…......……........… 68

Quadre I-17.

Comptes no financers de les administracions públiques
(2003-2006) …..…..….…..………..………..………..………..……

69

Pressupost consolidat d’ingressos i despeses no financieres
de les comunitats autònomes, 2006 (Pressuposts inicials.
Milions d’euros i taxes de variació) …..………..…...……..……

72

Quadre I-18.

ILLES BALEARS:
Quadre I-19.

76

Quadre I-20.

Taxes de variació interanual del PIB a preus constants per
sectors productius (en %) …......……......……......……......……

78

Quadre I-21.

Creixement regional a 9 sectors. Taxes de variació real …....

79

Quadre I-22.

Comerç exterior per seccions aranzelàries (2005-2006) ….......

81

Quadre I-23.

Inversió estrangera per comunitats autònomes (sense ETVES) ...

87

Quadre I-24.

Agricultura i pesca: producte interior brut a preus de mercat
per CA (2005-2006) …......……......……......……......……............

91

Indústria i energia: producte interior brut a preus de mercat
per CA (2005-2006) …......……......……......……......……......…..

92

Construcció: producte interior brut a preus de mercat
per CA (2005-2006) …......……......……......……......……...........

93

Quadre I-27.

Serveis: producte interior brut a preus de mercat per CA
(2005-2006) …......……......……......……......……......……......….

94

Quadre I-28.

Rànquing de les autonomies espanyoles el 2006.
Índex per habitant (mitjana espanyola=100) …......……......…

97

Quadre I-29.

Taxa de creixement anual del VAB per càpita i dels seus
components a les Illes Balears i Espanya (2005) …......…….....

98

Quadre I-30.

Rànquing de les economies espanyoles 2006. Índex per
habitant (mitjana espanyola=100) …..........……......……......…

99

Quadre I-25.
Quadre I-26.

648

ANÀLISI REGIONAL I PER ILLES

Evolució i perspectives de les Illes Balears (2003-2006) Taxes
de variació del PIB a preus constants (en %) …......……......…

Quadre I-31.

Producte interior brut a preus bàsics per ocupat.
PIB per ocupat, mitjana Espanya = 100 …......……......……..... 102

Quadre I-32.

Estructura del quadre macroeconòmic de les autonomies
espanyoles. Any 2005. Percentatge de cada variable del
quadre macroeconòmic regional, ordenades de major a
menor segons el volum total de la seva renda interior bruta …. 108

Quadre I-33.

Variables explicatives del superàvit comercial a les Balears
(2000-2005) …......……......……......……......……......……......… 109

Quadre I-34.

Balanç econòmic per sectors institucionals privats i
públics a les Illes Balears (2000-2005) …......……......……...... 112

Índex de quadres
i gràfics

2006

Quadre I-35.

Quota de l’estalvi regional en percentatge del PIB i de la
inversió en percentatge de la renda interior bruta (2005) .… 114

Quadre I-36.

Variacions de les taxes d’excedent …........……......……......… 117

Quadre I-37.

Comptabilitat regional de les Illes Balears, Mallorca,
Menorca i Pitiüses (Desplegable)

Quadre I-38.

Taula simètrica a preus bàsics (milers d’euros) de les
Balears (2004) …......……......……......……......……......……...... 124

Quadre I-39.

Taula simètrica a preus bàsics (milers d’euros) de
Mallorca (2004) …......……......……......……......……......…........ 132

Quadre I-40.

Taula simètrica a preus bàsics (milers d’euros) de
Menorca (2004) …......……......……......……......……......…….... 136

Quadre I-41.

Taula simètrica a preus bàsics (milers d’euros)
d’Eivissa i Formentera (2004) …......……......……......……......… 140

SECTOR

PRIMARI

Vegeu l’annex estadístic

SECTOR

INDUSTRIAL

Quadre I-42.

Índex de producció industrial (2000-2006) (IPI) ....……....…… 152

Quadre I-43.

Nombre d’empreses industrials (2002-2006) ....……....……...... 154

Quadre I-44.

Ocupació assalariada i per compte propi a les Illes Balears
(mitjana anual), 2006 ....……....……....……....……....……....… 155

Quadre I-45.

Estructura de la facturació per usos, energia
elèctrica (mw/h) ....……....……....……....……....……....……..... 157

Quadre I-46.

Facturació d’energia elèctrica a les Illes Balears per sectors
econòmics (mw/h) (2000-2006) ....……....……....……....……..... 159

Quadre I-47.

Consum de productes petroliers líquids per illes (2004-2006)... 160

Quadre I-48.

Extracció de minerals no metàl·lics: Illes Balears (2006) ....….. 161

Quadre I-49.

Extracció de minerals no metàl·lics: Illes Balears (2006) ....….. 161

Quadre I-50.

Extracció de minerals no metàl·lics. Illes Balears (1998-2006) ... 161

Quadre I-51.

Activitat agroindustrial a les Illes Balears (2005-2006) ....…… 163

Quadre I-52.

La indústria agroalimentària i l’alimentació. principals
indicadors de la indústria alimentària segons comunitats
autònomes (2004) ....……....……....……....……....……....……... 164

Quadre I-53.

Enquesta industrial de les empreses (EIE). Illes Balears
(1995-2005). Agrupació 2. CNAE: 15 i 16. alimentació,
begudes i tabac ....……....……....……....……....……....……....... 165

Quadre I-54.

Inversió, llocs de treball i potència elèctrica de les noves
indústries (2002-2006) ....……....……....……....……....……....... 167

649

CES - Memòria

2006

CONSTRUCCIÓ
Quadre I-55.

Consum aparent de ciment (en tones) (2005-2006) …......…... 171

Quadre I-56.

Entrades materials de construcció (en tones) (excloent-ne el
ciment) (2000-2006) …....…......…......…......…......…......…........ 172

Quadre I-57.

Atur registrat (1995-2006)…......…......…......…......…......…...... 174

Quadre I-58.

Licitació oficial (2002-2006)…......…......…......…......…......…...... 175

Quadre I-59.

Projectes visats pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les
Illes Balears (2003-2006) …......…......…......…......…......…......... 177

Quadre I-60.

Projectes visats pel COAIB: relació habitatge/obra
(2002-2006) …......…......…......…......…......…......…......…......…. 178

Quadre I-61.

Habitatges començats i habitatges acabats (2000-2006) …..... 179

Quadre I-62.

Obres visades de reforma i ampliació (2001-2006) …......…..... 181

Quadre I-63.

Projectes visats, per illes i tipologies (%) (2005-2006) …......... 182

TURISME

650

Quadre I-64.

Ingressos i turistes de les principals destinacions competidores
de les Balears ordenades per la seva potencialitat competitiva
(2004-2006) …...….........….........….........…........….........…......... 187

Quadre I-65.

Indicador de posició competitiva turística de les Balears en
preus (IPCT), indicador de preus relatius (IPR) i taxa de canvi
efectiva nominal (TCEN) de les Illes Balears 2000-2006 …....... 189

Quadre I-66.

Evolució de les Balears en relació amb les CA espanyoles
competidores de les Balears en turisme internacional …........ 191

Quadre I-67.

Arribades turístiques a les Balears, per illes, mitjà de
transport i agregats nacionals (2006) ….........….........…......... 192

Quadre I-68.

El hub a l’aeroport de Palma ….........….........….........…........... 194

Quadre I-69.

Entrada de passatgers en companyies aèries de baix cost …. 195

Quadre I-70.

Comptes d’explotació de 42 aeroports espanyols al 2004 ….. 196

Quadre I-71.

Arribades turístiques a les balears per illes, mitjà de
transport i nacionalitats (2006)….........….........….........…........ 198

Quadre I-72.

Estacionalitat del turisme per via aèria i marítima, per
temporades i nacionalitats a les Balears (2006) ….........…....... 200

Quadre I-73.

Índex de GINI: nombre de turistes (2005-2006) ….........…....... 202

Quadre I-74.

Evolució mensual del turisme arribat per via aèria i
marítima (2006) ….........….........….........….........….........…....... 204

Quadre I-75.

Places de l’Imserso contractades per destinacions turístiques …. 205

Quadre I-76.

Total d’usuaris del “Pla Oci 60” distribuïts per zones i origen.
Temporada 2006-2007 ….........….........….........….........…......... 206

Quadre I-77.

Estada dels turistes a les Illes Balears (2006) ….........…............ 207

Índex de quadres
i gràfics

2006

Addenda.

Evolució de l’estada mitjana (2004-2006) ….........….........….... 207

Quadre I-78.

Perfil del turista ….........….........….........….........….........…...... 209

Quadre I-79.

Capacitat d’allotjament turístic reglat de les Balears (2006)... 211

Quadre I-80.

Tipus i categories de l’oferta hotelera (sentit ampli)
de Balears (2006) ….........….........….........….........….........…..... 213

Quadre I-81.

Ocupació dels establiments turístics (2006) ….........….........…. 214

Quadre I-82.

Taxa d’ocupació de la planta oberta sobre el total de places … 215

Quadre I-83.

Taxes de creixement dels excedents bruts d’explotació
(2003-2004) ……….………………………………………………… 219

Quadre I-84.

Tot inclòs a Mallorca …………………………………………….... 219

Quadre I-85.

Nombre i capacitat dels establiments a les Illes Balears (2006) ... 220

Quadre I-86.

Productes turístics a les Illes Balears (2006) …………………… 221

Quadre I-87.

Nombre de viatges dels turistes residents i no residents a
Espanya que utilitzen allotjament privat a les grans zones
turístiques (2005) ………………………………………………….. 224

Quadre I-88.

Densitat turística per lloc de residència (turistes en
allotjament privat per km2). Any 2005 ………………………… 225

Quadre I-89.

Turistes en allotjament privat per habitant per lloc
de residència. Any 2005 …………………………………………... 225

Quadre I-90.

Despeses dels turistes per mercat d’origen (2006) …………… 227

Quadre I-91.

Despesa dels turistes per ús del paquet turístic (2006) ……… 228

Quadre I-92.

Despeses dels turistes per zones de destinació (2006) ……… 229

Quadre I-93.

Ocupats a l’hostalatge i restauració …………………………… 230

Quadre I-94.

Pressupost de les comunitats autònomes per turisme en
relació amb els pressuposts generals anuals (2006) …………. 235

COMERÇ
Vegeu l’annex estadístic

TRANSPORT

I COMUNICACIONS

Vegeu l’annex estadístic

INSTITUCIONS

FINANCERES

Vegeu l’annex estadístic

ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES I FINANÇAMENT AUTONÒMIC

Quadre I-95.

Àmbit dels pressuposts de la CA de les Illes Balears (2006) … 270

Quadre I-96.

Pressupost d’ingressos de la comunitat autònoma de les Illes
Balears: distribució econòmica. (2005-2006) ………………….. 272

Quadre I-97.

Evolució del pressupost de despeses a la comunitat
autónoma (2000-2006) …………………………………………… 273

651

CES - Memòria

2006

Quadre I-98.

Pressupost de despeses de la comunitat autònoma de
les Illes Balears: distribució econòmica (2005-2006) ………… 274

Quadre I-99.

Territorialització de la inversió (2005-2006) …………………… 275

Quadre I-100. Pressupost dels ens públics i societats públiques 2006:
distribució econòmica ……..………………………………………. 276
Quadre I-101. Deute de les CA 2001-06: valors absoluts i ràtio
deute/habitant …………………………………………………….. 278
Quadre I-102. Ingressos de la delagació especial d’hisenda de les
Illes Balears …………………………………………………………. 283
Quadre I-103. Estructura del finançament de la comunitat autònoma
de les Illes Balears ………………………………………………….. 286
Quadre I-104. Execució del pressupost d’ingressos (milers d’euros).
Any 2005 …………………………………………………………….. 289
Quadre I-105. Deute viu de la comunitat autònoma (milers d’euros).
1999-2005 …………………………………………………………… 289
Quadre I-106. Sistema de finançament autonòmic segons les darreres
liquidacions. 2002-2004 …………………………………………… 291
Quadre I-107. Finançament dels consells insulars (milers d’euros). Any 2003 … 292
Quadre I-108. Mostra 51 ajuntaments. Ingressos agregats (milers d’euros).
Any 2003 …………………………………………………………….. 293

MEDI

AMBIENT

Veure l’annex estadístic

SOCIETAT

DEL CONEIXEMENT I DE LA INFORMACIÓ

Vegeu l’annex estadístic

CAPÍTOL II. MERCAT
MERCAT

652

DE TREBALL I

SEGURETAT SOCIAL

DE TREBALL

Quadre II-1.

Treballadors/es en alta laboral segons el gènere,
Illes Balears (2000-2006) ………………………………………….. 332

Quadre II-2.

Evolució de la població ocupada sobre el total de població
ocupada. Espanya - Illes Balears (2000-2006) …………………. 332

Quadre II-3.

Creixement de l’ocupació per sectors d’activitat,
Illes Balears (2005-2006) …………………………………………... 333

Quadre II-4.

Treballadors assalariats, autònoms i empreses per activitat
econòmica (CNAE 93) a les Illes Balears (2005-2006) ………… 334

Quadre II-5.

Treballadors en alta laboral segons règim, Illes Balears
(2001-2006) ………………………………………………………… 338

Quadre II-6.

Treballadors afiliats per illes (2005-2006) ……………………… 338

Índex de quadres
i gràfics

Quadre II-7.

2006

Total d’afiliats estrangers a la Seguretat Social,
Illes Balears (2006) ………………………………………………… 339

Quadre II-8A. Total d’afiliats estrangers a la Seguretat Social, per
nacionalitats i per règims (UE), Illes Balears (2006) ………….. 341
Quadre II-8B. Total d’afiliats estrangers a la Seguretat Social per nacionalitats
i per règims (Fora de la UE), Illes Balears (2006) ……………….. 341
Quadre II-9.

Evolució de l’ocupació, Illes Balears (1996-2006) …………….. 343

Quadre II-10. Evolució de la població ocupada per sectors d’activitat,
Illes Balears (2002-2006) ………………………………………….. 343
Quadre II-11. Taxa d’activitat per comunitats autònomes (2005-2006) …… 345
Quadre II-12. Taxes d’ocupació per comunitats autònomes (2005-2006) ….. 347
Quadre II-13. Taxa d’activitat, d’ocupació i d’atur, per gènere i per grups
d’edat, Illes Balears (2005-2006) ………………………………… 348
Quadre II-14. Taxes d’atur per comunitats autònomes (2005-2006) ……….. 349
Quadre II-15. Indicadors de qualitat del treball proposats per la Comissió
Europea ……………………………………………………………… 353
Quadre II-16. Ponderacions establertes en els diversos escenaris ………….. 353
Quadre II-17. Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les
comunitats autònomes segons les ponderacions establertes
(2002-2005) ………………………………………………………… 355
Quadre II-18. Indicadors d’avaluació per a l’Estratègia europea de
l’ocupació ………………………………………………………….... 357
Quadre II-19. Treballadors ocupats per situació laboral, Illes Balears
(2005-2006) ………………………………………………………….. 358
Quadre II-20. Ocupats per tipus de contracte i comunitat autònoma
(2005-2006) …………..…………..…………..…………..…………. 359
Quadre II-21. Taxes de temporalitat dels assalariats per gènere,
Illes Balears (2005-2006) …………..…………..…………..…….... 361
Quadre II-22. Taxes de temporalitat dels assalariats per tipus de jornada,
Illes Balears (2005-2006) …………..…………..…………..……… 361
Quadre II-23. Ocupats i assalariats, per tipus de jornada i per gènere
(2004-2006)…………..…………..…………..…………..………….. 362
Quadre II-24. Ocupats i assalariats per sectors econòmics i per gènere,
Illes Balears (2005-2006) …………..…………..…………..……… 363
Quadre II-25. Evolució de l’atur registrat per gènere, Illes Balears
(1996-2006)…………..…………..…………..…………..………….. 365
Quadre II-26. Atur de llarga durada per comunitats autònomes (2006) ...... 366
Quadre II-27. Perfil dels aturats de llarga durada, Illes Balears (2005-2006) ... 365
Quadre II-28. Contractes registrats per modalitat de contractació:
Illes Balears (2003-2006) …………..…………..…………..……… 369

653

CES - Memòria

2006

Addenda II-1. Contractació de durada determinada registrada.
Illes Balears (2006) …………..…………..…………..…………..... 370
Quadre II-29. Les 10 ocupacions més contractades per gènere,
Illes Balears (2006) …………..…………..…………..…………...... 372
Quadre II-30. Nombre de contractes de posada a disposició a les ETT
registrades a les Balears, per modalitats contractuals
(2000-2006)…………..…………..…………..…………..………….. 373
Quadre II-31. Nombre de contractes registrats a treballadors estrangers a
les Balears i a Espanya, per zones de procedència (2006) ….. 374
Quadre II-32. Convenis, treballadors afectats i augment salarial pactat,
segons l’àmbit funcional per Comunitat Autònoma, (2006) ... 377
Quadre II-33. Convenis col·lectius d’àmbit superior a l’empresa, treballadors
i empreses afectades, vigència, jornada i augment salarial
pactat. Illes Balears (2006) ………………………………………… 378
Quadre II-34. Convenis col·lectius d’àmbit empresarial, Illes Balears (2006) ... 379
Quadre II-35. Equip tècnic de seguretat i formació. Resum d’activitats
(2005) ………………………………………………………………… 387
Quadre II-36. Equip tècnic d’higiene industrial. Resum d’activitats (2006) .... 388
Quadre II-37. Equip tècnic de medicina laboral. Resum d’activitats (2006) .... 389
Quadre II-38. Equip tècnic d’ergonomia i psicosociologia aplicada. Resum
d’activitats (2006) ………………………………………………….. 389
Quadre II-39. Activitat de la inspecció de treball i Seguretat Social en
matèria de seguretat i salut laboral (2006) …………………… 391
Quadre II-40. Activitat com a servei de prevenció de riscs laborals de les
MATEPSS: disciplines de seguretat en el treball, higiene
industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada.
Resum d’activitats (2006) ………………………………………… 393
Quadre II-41. Classificació de la demanda: CAEB (2006) ……………………... 394
Quadre II-42. Consultes per mida de l’empresa: CC.OO (2006) …………….. 395
Quadre II-43. Consultes i visites a empreses per sectors d’activitat (2006) …. 396
Quadre II-44. Accidents en jornada de treball, amb baixa, segons el grau
de lesió. Illes Balears (2002-2006) ……………………………….. 398
Quadre II-45. Siniestralitat laboral per comunitats autònomes (2003-2006) ... 400
Quadre II-46. Accidents en jornada de treball, amb baixa, segons el grau
de lesió. Illes Balears (2005-2006) ……………………………….. 403

SEGURETAT SOCIAL
Quadre II-47. Recaptació de la Seguretat Social (2003-2006) ……………….. 408
Quadre II-48. Nombre de pensions a les Illes Balears i a Espanya (1999-2006) … 409
Quadre II-49. Nombre de pensions en vigor, per illes
(1 de desembre de 2006) ………………………………………… 410

654

Índex de quadres
i gràfics

2006

Quadre II-50. Pensions contributives a les diferents comunitats autònomes
(2004-2006) ………………………………………………………… 411
Quadre II-51. Pensions noves reconegudes a les Illes Balears. (2001-2006) .... 414
Quadre II-52. Distribució de la pensió mitjana mensual per províncies
(2005-2006) ………………………………………………………… 414
Quadre II-53. Distribució de l’import mitjà per pensionista i per província (2006) ... 416
Quadre II-54. Import anual de les pensions (2005-2006) …………………….. 419
Quadre II-55. Pensions de jubilació (2004-2006): distribució segons els
diferents règims …………………………………………………… 420
Quadre II-56. Pensions de viduïtat (2004-2006): distribució segons els
diferents règims …………………………………………………… 421
Quadre II-57. Pensions per incapacitat permanent (2004-2006):
distribució segons els diferents règims ……………………….... 423
Quadre II-58. Pensions d’orfandat (2004-2006): distribució segons els
diferents règims …………………………………………………… 424
Quadre II-59. Pensions a favor dels familiars (2004-2006): distribució
segons els diferents règims ……………………………………… 425
Quadre II-60. Import anual dels subsidis (2005-2006) ……………………….... 426
Quadre II-61. Nombre de beneficiaris de les prestacions per desocupació
(2003-2006) …………………………………………………….…… 427
Quadre II-62. Import de les prestacions (2004-2006) …….…………………… 430

CAPÍTOL III. QUALITAT
BENESTAR

DE VIDA I PROTECCIÓ SOCIAL

ECONÓMIC I DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA

Quadre III-1.

Despesa privada mitjana per CA i capacitat per estalviar
(2003-2004) ………………………………………………………..... 442

Quadre III-2.

La distribució de rendes amb l’índex de GINI per CA
(2003-2004) …………….....…………….....……………................. 445

Quadre III-3.

Distribució per quartils dels ingressos monetaris i de riquesa
en habitatges …………….....…………….....……………............. 446

Quadre III-4.

Percentatge de llars per sota del llindar de pobresa relativa
per CA (2003-2004) …………….....…………….....…………….... 449

DEMOGRAFIA

I LLAR

Quadre III-5.

Població per comunitat autònoma segons els padrons …..... 452

Quadre III-6.

Població empadronada segons el tipus de nacionalitat i
el lloc de naixement …....…....…....…....…....…....…....…....….. 455

Quadre III-7.

Població segons el continent de nacionalitat …....…....…....... 457

Quadre III-8.

Indicadors demogràfics a les Illes Balears. Padrons municipals …. 459

655

CES - Memòria

Quadre III-9.

2006

Evolució del moviment natural de la població a les Illes
Balears segons l’illa de residencia …....…....…....…....…....…... 462

Quadre III-10. Evolució de les taxes de nupcialitat per
comunitat autónoma …....…....…....…....…....…....…....…........ 470
Quadre III-11. Nombre de matrimonis segons la forma de celebració …...... 471
Quadre III-12. Matrimonis heterosexuals segons la composició de
les nacionalitats dels contraents …....…....…....…....…....….... 473
Quadre III-13. Dissolucions del matrimoni (2000-2005) …....…....…....…....…. 475
Quadre III-14. Divorcis segons la durada del matrimoni. Any 2005 …....….... 476
Quadre III-15. Evolució de les taxes estandarditzades de mortalitat ......….. 477
Quadre III-16. Anys potencials de vida perduts. Illes Balears …....…....…....... 478
Quadre III-17. Defuncions de residents a les Illes Balears segons
la nacionalitat …....…....…....…....…....…....…....…....…....….... 480
Quadre III-18. Evolució de les defuncions de residents a les Illes Balears
per lloc de naixement …....…....…....…....…....…....…....…....... 481
Quadre III-19. Evolució de la població a les Illes Balears segons el tipus de
nacionalitat i el lloc de naixement per illes …....…....…....…... 484
Quadre III-20. Població estrangera …....…....…....…....…....…....…....…....…... 487
Quadre III-21. Residents estrangers segons el continent de nacionalitat.
Any 2000 i 2006 …....…....…....…....…....…....…....…....…....…. 488
Quadre III-22. Població estrangera segons el sexe i grans grups d’edat ….... 489

SALUT

I SERVEIS SANITARIS

Quadre III-23. Taxes brutes de mortalitat per 1.000 habitants (2000-2006) … 496
Quadre III-24. Defuncions per grans grups de malalties (2005) …....…...….... 497
Quadre III-25. Despesa sanitària del sector públic …....…....…....…....…........ 502
Quadre III-26. Població protegida …....…....…....…....…....…....…....…....….... 503
Quadre III-27. Distribució del fons de cohesió sanitària 2006 …....…......….... 504
Quadre III-28. Evolució de la targeta sanitària de l’any 1999 a l’any 2007 ... 505
Quadre III-29. Recursos de l’atenció primària (2006) …....…....…....…....….... 507
Quadre III-30. Recursos de l’atenció especialitzada (2006) …....…....…....…... 509
Quadre III-31. Alta tecnologia sanitaria …....…....…....…....…....…....…....….. 510
Quadre III-32. Activitat hospitalària (2006)…....…....…....…....…....…....…...... 512
Quadre III-33. Malalties ateses en règim d’ingrés per freqüència decreixent
(Atenció especialitzada) …....…....…....…....…....…....…....….... 514
Quadre III-34. Llistes d’espera quirúrgica i consultes, 2003-2006 …....…........ 515
Quadre III-35. Transport sanitari: recursos i serveis …....…....…....…....…....... 516
Quadre III-36. Nombre de donants i taxa de donació per milió de població ... 516

656

Índex de quadres
i gràfics

2006

Quadre III-37. Nombre de donants per centre generador 2006 …....…....…. 516
Quadre III-38. Òrgans obtinguts 2006 …....…....…....…....…....…....…....….... 518
Quadre III-39. Activitat global de donació de teixits 2006 …....…....…....…... 519

EDUCACIÓ
Quadre III-40. Evolució de l’alumnat per nivells educatius i per titularitat.
Curs 2004-05 / 2006-07 ..…....…....…....…....…....…....…....….... 524
Quadre III-41. Evolució de l’alumnat matriculat a ensenyaments d’adults
de caràcter formal i no formal. Curs 2000-01 / 2006-07..…..... 526
Quadre III-42. Alumnat total i estranger per nivells educatius. (Curs de
2003-04 a 2006-07) ..…....…....…....…....…....…....…....…....….. 527
Quadre III-43. Evolució del percentatge de l’alumnat a centres públics als
ensenyaments de règim general (Estatal i de la CAIB).
Cursos 2004/05-2006-07 ..…....…....…....…....…....…....…....….. 527
Quadre III-44. Nombre mitjà d’alumnes per unitat/grup, per ensenyament
(Estatal i de la CAIB). Curs 2006-07..…....…....…....…....…........ 529
Quadre III-45. Taxa neta d’escolaritat per edats (Estatal i de la CAIB).
Curs 2005/2006 ..…....…....…....…....…....…....…....…....…....…. 530
Quadre III-46. Taxa d’idoneïtat en l’edat de cursar els estudis per sexe
(Estatal i de la CAIB). Cursos 2004/05 - 2006/07 ..…....…....….. 531
Quadre III-47. Evolució de la taxa bruta de població que finalitza ESO
(graduat en secundària) i batxillerat per sexe (Estatal i de
la CAIB). Curs 2000/01-2004/05 ..…....…....…....…....…....…...... 532
Quadre III-48. Percentatge d’alumnat estranger per CA. Curs 2005-06 ..….. 532
Quadre III-49. Alumnat matriculat per nivells educatius i per illes.
Curs 2005-06 i 2006-2007..…....…....…....…....…....…....…........ 535
Quadre III-50. Alumnat estranger a Balears. Curs 2006-07..…....…....…....….. 536
Quadre III-51. Alumnat estranger per nivell educatiu i titularitat del centre.
Curs 2006-07 ..…....…....…....…....…....…....…....…....…....…..... 537
Quadre III-52. Nombre d’alumnes estrangers per 1.000 alumnes matriculats
a Ed. Infantil, Ed. Primària i ESO. Curs 2005-06 ..…....…....….. 537
Quadre III-53. Distribució percentual de l’alumnat estranger per àrees
geogràfiques de procedència. Curs 2005-06 ..…....…....…....... 538
Quadre III-54. Distribució de l’alumnat estranger per àrea geográfica de
procedència i per titularitat del centre. Curs 2005-06 ..…...... 538
Quadre III-55. Alumnat estranger per país/àrea geogràfica de nacionalitat.
Curs 2005-06 ..…....…....…....…....…....…....…....…....…....…..... 539
Quadre III-56. Evolució de la totalitat de l’alumnat matriculat a la UIB ..….. 541
Quadre III-57. Alumnes de les balears matriculats a la UOC ..…....…....…..... 542
Quadre III-58. Evolució de l’alumnat de nou ingrés a la UIB ..…....…....…..... 543

657

2006

CES - Memòria

Quadre III-59. Evolució per estudis de l’alumnat de nou ingrés a la UIB ..….. 544
Quadre III-60. Nombre d’estudiants per sexe i estudis ..…....…....…....…....... 546
Quadre III-61. Alumnes matriculats a la UNED ..…....…....…....…....…....…..... 550
Quadre III-62. Evolució del nombre total d’alumnes matriculats en un
doctorat a la UIB ..…....…....…....…....…....…....…....…....….... 551
Quadre III-63. Nombre d’estudiants matriculats als programes de doctorat
a la UIB ..…....…....…....…....…....…....…....…....…....…............ 551
Quadre III-64. Nombre de professors per categories i per departaments .... 553
Quadre III-65. Evolució del pressupost de la UIB (2003-2007) ..…....…....….. 554
Quadre III-66. Distribució del pressupost per capítols ..…....…....…....…....… 555
HABITATGE

Quadre III-67. Tipus d’interès del mercat hipotecari (2001-2006) ..…....…..... 575
Quadre III-68. Preu per metre quadrat d’habitatge lliure (1995-2006).
Base 2005 ..…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....….. 578

JUSTÍCIA

I ARBITRATGE

Veure l’annex estadístic

ECONOMIA

SOCIAL I SOLIDÀRIA

Veure l’annex estadístic

NECESSITATS

I SERVEI SOCIAL.

LES

ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES

Veure l’annex estadístic

* Els índexs de quadres i gràfics de l’annex estadístic es poden consultar al CD-card i a la web: ces.caib.es

658

Índex de quadres
i gràfics

2006

GRÀFICS
CAPÍTOL I. PANORAMA
PANORAMA

ECONÒMIC

INTERNACIONAL

Gràfic I-1.

Creixement del volum del comerç mundial de mercaderies
i del PIB mundials (1996-2006) (Variació percentual anual) ......

16

Gràfic I-2.

Evolució dels preus reals del petroli (1970-2005)(Preu en
dòlars (EUA) per barril (mitjana mensual) ....…........…........…..

17

Gràfic I-3.

Principals països exportadors i importadors de capital el 2006 ...

19

Gràfic I-4.

Clima de confiança empresarial ....…........…........…........….......

22

Gràfic I-5.

Clima de confiança dels consumidors ....…........…........….........

23

Gràfic I-6.

Ocupació del sector privat ....…........…........…........…........…....

23

Gràfic I-7.

Costs reals laborals ....…........…........…........…........…........…....

23

UNIÓ EUROPEA
Gràfic I-8.

Cotització de la lliura esterlina i del dólar ....…........…........….

43

Gràfic I-9.

Intensitat de la protecció social en la Unió Europea (1994-2004) ...

48

LES BALEARS
Gràfic I-10.

Estimació del creixement del PIB (1998-2006) ....…........…........

76

Gràfic I-11.

Estimació del PIB de l’any 2006 a les Illes Balears ....…........…..

77

Gràfic I-12.

Exportacions i importacions totals 2006 ....…........…........…......

82

Gràfic I-13.

Taxa de creixement del PIB (2005-2006) en termes reals ....…..

88

Gràfic I-14a. Taxa de creixement mitjana del PIB (2000-2006) en termes reals ...

89

Gràfic I-14b. Taxa de creixement del PIB. Índex de volum encadenat,
referència any 2000=100 ....…........…........…........…........…......

90

Gràfic I-15.

Diferencial de les taxes de creixement a preus de mercat
(base 2000) de les Illes Balears/Espanya, per sectors
econòmics, període 05/06 ........…........…..............…........…......

94

Gràfic I-16.

Índex de preus de consum (IPC) ........…........…..............…........

95

Gràfic I-17.

Deflactor implícit del PIB a preus bàsics. Base 2000 ...…...........

95

Gràfic I-18.

Renda per càpita real de les Balears i Espanya. Any 2000-2005
(any 2000 base 100) ...…...........…...........…...........…...........…....

97

Gràfic I-19.

Producte interior brut a preus bàsics per ocupat
(Espanya=100), 2005 ...…...........…...........…...........…...........…... 101

Addenda.

Quadre I-31. Productivitat Espanya-Illes Balears, 2005.
Evolució productivitat (2001-2005) (Nivells)
Evolució productivitat (2001-2005) ...….................…...........…... 102

Gràfic I-20.

Producte interior brut a preus bàsics per ocupats
(preus any 2000). Variació acumulada 2000-2005 ...…...........… 103

659

CES - Memòria

Gràfic I-21.

2006

Evolució de la productivitat Illes Balears i Espanya
(1930-2000) ...…...........…...........…...........…...........…...........….. 104
“GAP” productivitat d’Espanya en relació amb les Balears
(Balears=100) (1930-2000)) ...…...........…...........…...........…........ 104

Addenda.

Quadre I-34. Estalvi, inversió i capacitat de finançament de
Balears (2000-2005) ...…...........…...........…...........…...........….... 113

Gràfic I-22.

Distribució excedent / inversió privada. Mitjana del període
2000-2005 (distància de la mitjana espanyola) ...…...........….... 115

Gràfic I-23.

Comportament dels excedents en relació amb la inversió
(Illes Balears, 2000-2005) ...…...........…...........…...........…........... 116

Gràfic I-24.

Evolució de l’output gap per a l’economia espanyola i
per a l’economia balear ...…...........…...........…...........…............ 118

Addenda.

Quadre I-38. Productivitat dels assalariats i ocupats
a les Balears, 2004 ...…...........…...........…...........…...........…....... 127

SECTOR

PRIMARI

Vegeu l’annex estadístic

INDÚSTRIA
Gràfic I-25.

Percentatge de la indústria i energia sobre el PIB de mercat
i llocs de treball sobre el total de les Illes Balears (%) ...…....... 152

Gràfic I-26.

Índex de preus industrials a les Illes Balears (IPRI) (base 2000).... 153

Gràfic I-27.

Evolució de la capacitat industrial balear (%) ...…...........…...... 166

CONSTRUCCIÓ
Gràfic I-28.

Indicador global d’activitat (1984-2006) ...…...........…...........… 170

Gràfic I-29.

Licitació oficial ...…...........…...........…...........…...........…............ 176

Gràfic I-30.

Taxa de variació interanual de projectes visats ...…...........….... 177

Gràfic I-31.

Ràtio: habitatges/obra ...…...........…...........…...........…...........… 178

Gràfic I-32a. Habitatges protegits ...…...........…...........…...........…...........….. 180
Gràfic I-32b. Habitatges lliures ...…...........…...........…...........…...........…........ 180
Gràfic I-33.

Tipologia de projectes visats a les Illes Balears, 2006 ...…........ 183

TURISME

660

Gràfic I-34.

L’indicador de posició competitiva turística (IPCT) de les
Balears en preus ...…...........…...........…...........…...........…........ 190

Gràfic I-35.

Distribució de les temporadas 2005 i 2006 per illes ...…........... 201

Gràfic I-36.

Evolució del marge d’explotació. Vendes i consums.
Percentatge acumulat de creixement ...…...........…...........….... 217

Gràfic I-37.

Evolució del marge d’explotació. Percentatge sobre xifres
i vendes ...…...........…...........…...........…...........…...........…........ 217

Índex de quadres
i gràfics

2006

Gràfic I-38.

Evolució de la rendibilitat. EBITDA. Percentatge sobre
xifres de vendes ...…...........…...........…...........…...........….......... 218

Gràfic I-39.

Evolució de la rendibilitat. Flux de Caixa. Percentatge
sobre xifres de vendes ...…...........…...........…...........….............. 218

Gràfic I-40.

Valoració dels diferents aspectes de la ciutat de Palma, 2005 .... 223

MAPA

Mapa I-1.

Plànol de situació de la finca des Galatzó ...…...........…............ 308

CAPÍTOL II. MERCAT

DE TREBALL I

SEGURETAT SOCIAL

Gràfic II-1.

Total d’afiliats estrangers a la Seguretat Social, Illes Balears
(2006)......…...........…...........…..............…...........…...........…........ 340

Gràfic II-2.

Diferències d’atur per gènere i per comunitats autònomes
(2006) (Quocient entre les taxes d’atur femení i masculí a
cada comunitat autònoma) ...…...........…...........…...........…........ 350

Gràfic II-3.

Evolució de l’atur: Espanya-Illes Balears (Diferència de les
taxes trimestrals interanuals, 2004-2006) ...…..............…........... 350

Gràfic II-4.

Estructura del mercat de treball a les Balears (mitjanes anuals
2006) (variació interanual) ...…...........…...........…...........…........ 351

Gràfic II-5.

Ocupats segons el tipus de contractes: Illes Balears
(2005-2006)(base=100) ...…...........…...........…...........…...........… 360

Gràfic II-6.

Taxes de temporalitat, per grups d’edats a les Illes Balears
(2006) (Percentatge de temporals respecte del total
d’assalariats a cada grup d’edat) ...…...........…...........…............ 361

Gràfic II-7.

Evolució de l’atur segons les dades de l’EPA i de SISPE:
Illes Balears (1999-2006) (Percentatge de variació respecte
de l’any anterior) ...…...........…...........…...........…...........…........ 367

Gràfic II-8.

Atur registrat, demandes de treball i de col·locacions:
Illes Balears (2004-2006) (en milers) ...…...........…...........…........ 368

Gràfic II-9.

Procediments de mediació segons el resultat: Mallorca
(1999-2006) ...…...........…...........…...........…...........…...........….. 384

Gràfic II-10. Procediments de mediació segons el resultat: Menorca
(2001-2006) ...…...........…...........…...........…...........…...........…... 384
Gràfic II-11. Procediments de mediació segons el resultat: Eivissa
(2001-2006) ...…...........…...........…...........…...........…...........…... 385
Gràfic II-12. Evolució de la incidència dels accidents en la jornada de
treball, amb baixa, a les Illes Balears: accidents lleus (nombre
d’accidents per cada 1.000 treballadors) ...…...........…............... 401
Gràfic II-13. Evolució de la incidència dels accidents en la jornada de
treball, amb baixa, a les Illes Balears: accidents greus (nombre
d’accidents per 1.000 treballadors) ...…...........…...........…........ 401

661

CES - Memòria

2006

Gràfic II-14. Evolució de la incidència dels accidents en la jornada de
treball, amb baixa, a les Illes Balears: accidents mortal
(nombre d’accidents per cada 1.000 treballadors) ...…............. 402
Gràfic II-15. Índex d’incidència per sectors d’activitat: Illes Balears
(2000-2006) ...…...........…...........…...........…...........…...........….. 402
Addenda

Quadre II-46. ...…...........…...........…...........…...........….............. 403

Addenda II-2. Evolució dels treballadors en alta al règim general i dels
accidents en jornada a Mallorca, 1999-2006 .......................... 404
Addenda II-3. Evolució dels treballadors en alta al règim general i dels
accidents en jornada a Menorca, 1999-2006 .......................... 404
Addenda II-4. Evolució dels treballadors en alta al règim general i dels
accidents en jornada a Eivissa-Formentera, 1999-2006 ......... 404
MAPA

Mapa II-1.

Nombre de pensions i distribució percentual (INSS+ISM)
a les Illes Balears i per municipis (juliol 2006) ........................... 418

CAPÍTOL III. QUALITAT
BENESTAR

DE VIDA I PROTECCIÓ SOCIAL

ECONÓMIC I DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA

Gràfic III-1.

Evolució de la despesa total i els ingressos a Espanya i
les Illes Balears (1998-2004) ........................................................ 443

Gràfic III-2.

La distribució de rendes segons ingressos monetaris per CA
amb diferents indicadors de desigualtat. 2003-2004 ................ 447

Gràfic III-3.

Evolució de l’índex de Gini per a diferents indicadors de
despesa i ingressos a les Balears i Espanya. 1998-2004 ............. 448

Gràfic III-4.

Evolució del percentatge de llars balears i espanyoles en
situació de pobresa relativa. 1998-2004 ..................................... 450

DEMOGRAFIA

I LLAR

Gràfic III-5.

Distribució de la població segons el lloc de naixement .......... 455

Gràfic III-6.

Distribució de la població per comunitat autònoma i lloc
de naixement. Revisió 2006 ........................................................ 456

Gràfic III-7.

Població estrangera segons el país de nacionalitat més
freqüent. Rev. 2006 ...................................................................... 458

Gràfic III-8.

Evolució del creixement vegetatiu. Estat espanyol i
Illes Balears. 1975-2006 ............................................................... 463

Gràfic III-9.

Edat mitjana de maternitat. Estat espanyol i Illes Balears.
1975-2006 ...................................................................................... 465

Gràfic III-10. Nombre mitjà de fills per dona. Estat espanyol i Illes Balears.
1975-2006 ...................................................................................... 466

662

Índex de quadres
i gràfics

2006

Gràfic III-11. Evolució dels nascuts vius segons la nacionalitat de la mare.
1996-2006 ..................................................................................... 467
Gràfic III-12. Evolució dels parts mútiples de mares residents a les
Illes Balears 1986-2005 ................................................................ 469
Gràfic III-13. Matrimonis heterosexuals segons la residència anterior
de la parella ................................................................................ 474
Gràfic III-14. Evolució de la població estrangera comunitària i
no comunitària. Illes Balears ....................................................... 487

SALUT

I SERVEIS SANITARIS

Gràfic III-15. Taxes brutes de mortalitat per comunitats autònomes,
2005 i 2006 ................................................................................... 496
Gràfic III-16. Distribució del nombre de defuncions per grans grups
de malaties. Homes 2004-2006 .................................................. 498
Gràfic III-17. Distribució del nombre de defuncions per grans grups
de malaties. Dones 2004-2006 .................................................... 499
Gràfic III-18. IVE realitzades a les Illes Balears, any 2006. Distribució
per grups d’edat ......................................................................... 500
Gràfic III-19. Evolució del nombre de donants a les Illes Balears .................. 517
Gràfic III-20. Evolució de la taxa de donació per milió de població ............. 517
Gràfic III-21. Evolució del nombre de trasplantaments renals
a les Illes Balears ......................................................................... 518
Gràfic III-22. Activitat global d’implants de texits .......................................... 520
Gràfic III-23. Evolució de les donacions entre l’any 1998 i el 2006,
incloses afèresis i autotransfusions ............................................ 521
Evolució de les donacions anuals a les Illes Balears (1998-2006) .... 521
Distribució en percentatges de les 39.475 donacions
de l’any 2006 ................................................................................ 521
HABITATGE

Gràfic III-24. Tipus d’interès hipotecaris .......................................................... 576
Gràfic III-25. Preu per metre quadrat d’habitatge lliure (euros) .................... 580
Gràfic III-26. Taxes de variació trimestral dels preus per metre quadrat
d’habitatge .................................................................................. 580

JUSTÍCIA

I ARBITRATGE

Vegeu l’annex estadístic

ECONOMIA

SOCIAL I SOLIDÀRIA

Vegeu l’annex estadístic

NECESSITATS

I SERVEIS SOCIALS.

LES

ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES

Vegeu l’annex estadístic
* Els índexs de quadres i gràfics de l’annex estadístic es poden consultar al CD-card i a la web: ces.caib.es

663

