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PRÒLEG 
 
Històricament, els municipis que conformen la Mancomunitat Pla de Mallorca han tingut un 
desenvolupament diferent de la resta de zones de les Illes Balears, tant per la seva situació 
geogràfica, la cultura i tradició de la societat que hi resideix com pel mercat econòmic que els 
sustenta. En aquest estudi socioeconòmic s’analitza la situació actual de la població i el mercat 
laboral per realitzar actuacions que millorin l’estat del benestar i la qualitat de vida associada, 
en tot cas, al desenvolupament local del territori. 
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1. TERRITORI 
 
L’arxipèlag de les Illes Balears, amb una superfície total de 4.991,7 km2, es localitza a l’est de la 
Península Ibèrica. Està format per les illes de Mallorca, Menorca, les Pitiüses -Eivissa y 
Formentera-, i una sèrie d’illots d’escassa extensió, com Cabrera i Dragonera a Mallorca i 
Conillera i Vedrà a les Pitiüses. Compte amb una longitud de costes de 1.428 kilòmetres.  
 
Mallorca és, de las illes que conformen l’arxipèlag balear, la més extensa en km2, representant 
el 72,9% del total de la superfície (3.640,2 km2). La comarca del Pla de Mallorca s’ubica a la 
depressió central de Mallorca, situada entre la Serra de Tramuntana i les serres de Llevant, i 
ocupa un 21,56% de la superfície de l’illa, amb un total de 600 km2.  
 
Com el nom indica, és un terreny pla, situat entre els 50 i els 150 metres d’altitud, amb alçades 
màximes que no solen sobrepassar els 300 metres. El cim més alt de la comarca és el Puig de 
Randa, que assoleix els 540 metres d’alçada, i ofereix unes vistes panoràmiques de tot el pla. 
 
La Mancomunitat Pla de Mallorca és una de les sis mancomunitats balears existents a dia d’avui 
(cinc a Mallorca - Nord, Raiguer, Pla, Sud i Tramuntana- i una a Eivissa) i està integrada pels 
catorze municipis del centre de Mallorca (Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, 
Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i 
Vilafranca de Bonany).  
 

Mallorca i delimitació dels municipis que formen la Mancomunitat Pla de Mallorca 
 

 
 

Mapa 1: Font Portal Forà Dinamització Cultural 
 
Es tracte de municipis amb unes característiques semblants, amb poblacions que a excepció de 
dos casos (Algaida i Porreres) no superen els 5000 habitants i que tradicionalment han tingut, 
economies principalment agràries. Són municipis on encara es conserven les arrels pròpies de 
la mallorquinitat, tant de caire folklòric, cultural, gastronòmic com paisatgístic. 
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La Mancomunitat Pla de Mallorca és, per tant, de totes les mancomunitats balears la més 
interior i cèntrica. A més a més, els seus 592,6 km2 d’extensió la converteixen en l’entitat local 
supramunicipal més extensa de tot el territori balear. 

 
L’entitat mancomunada assumeix diverses competències difícils de gestionar pels ajuntaments 
que la conformen degut a la manca de recursos ja que són municipis de pocs habitants. Té 
competències en Serveis Socials, gestió de residus i promoció econòmica.  
 
En quant a les infraestructures de la zona cal destacar la manca de transport públic, ja que el 
tren només passa per 3 dels 14 municipis (Petra, Sineu i Llubí) i els autobusos que connecten 
amb ciutat són molt escassos i de recorregut molt llarg. A més entre els propis municipis 
pràcticament no hi ha cap tipus de comunicació i la poca que hi ha és en un únic sentit, per tant 
pràcticament no s’utilitza. 

 
 
2. POBLACIÓ  
 
La població total empadronada en els diferents municipis que conformen la Mancomunitat Pla 
de Mallorca és de 37.185 persones a 2016 (revisió del padró a inicis de 2016).   
 
Cal analitzar la població de cada municipi ja que les capacitats potencials d’un territori depenen 
directament de la quantitat de gent que hi resideix, per tant és necessari tenir aquesta 
informació per elaborar estratègies què generin riquesa en forma de desenvolupament 
econòmic i local. 
 

Població per municipis a 2016 
 

MUNICIPIS Població a 2016 

Algaida 5.394   

Ariany 859   

Costitx 1.246   

Lloret de Vistalegre 1.257   

Llubí 2.157   

Maria de la Salut 2.073   

Montuïri 2.884   

Petra 2.774   

Porreres 5.197   

Sencelles 3.096   

Sant Joan 2.042   

Santa Eugènia 1.636   

Sineu 3.629   

Vilafranca de Bonany 2.941   

TOTAL PLA  37.185 

 
Taula 1: Elaboració Pròpia. Font: Ibestat 
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A nivell informatiu, els pobles amb major població al Pla són Algaida, seguit de Porreres i ja en 
tercer lloc i amb una diferència d’uns 1.500 habitants, Sineu. Per altre banda el poble amb 
menor població és Ariany que ni tan sols arriba als 900 habitants, seguit de ben a prop per 
Costitx i Lloret de Vistalegre.  
 
Al gràfic del Annex 1 s’adjunta l’evolució de la població per municipis durant 4 anys  i el què es 
pot dir és que en el Pla l’evolució des de 4 anys enrere és pràcticament lineal, amb una 
tendència negativa mínima demostrada en que d’ençà 2013 ha anat disminuint la població 
progressivament fins a situar-se en uns 700 habitants menys. En quant a l’evolució per municipi 
només destacar el canvi de lideratge en major població d’Algaida per Porreres tot i que la 
diferència és mínima.   
 
Una dada útil per entendre la forma de vida dels residents del Pla, molt relacionada amb el 
volum de població, és la de la gent que viu al nucli urbà en front la que viu a les afores (població 
disseminada). A la comarca del Pla, en conjunt, un 80% de la població resideix als nuclis urbans 
dels municipis, mentre que un 20% resideix a les afores. Però cal tenir en compte que els 
llogarets es conten com a nuclis urbans. A continuació es reflexa tota aquesta informació, per a 
cada municipi: 
 
 
 

Població per resident al nucli i disseminada per municipis 

 

Municipis i nuclis 
urbans 

Població 
resident al nucli 

urbà (%) 
Població 

disseminada (%) 

Algaida 65,2% 34,8% 

Algaida  63,4% 36,6% 

Pina 77,6% 22,4% 

Randa 72,8% 27,2% 

Ariany 86,1% 13,9% 

Costitx 57,9% 42,1% 

Lloret de Vistalegre 63,9% 36,1% 

Llubí 88,3% 11,7% 

Maria de la Salut 94,3% 5,7% 

Montuïri 78,5% 21,5% 

Petra 89,7% 10,3% 

Porreres 90,1% 9,9% 

Sencelles 50,3% 49,7% 

Sencelles 45,8% 54,2% 

Biniali 100% 0% 

Ca's canar 100% 0% 

Jornets 100% 0% 

Ruberts 100% 0% 

Sant Joan 83,8% 16,3% 
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Santa Eugènia 79,5% 20,5% 

Santa Eugènia 75,8% 24,2% 

Ses Alqueries 100% 0% 

Ses Coves 100% 0% 

Ses Olleries 100% 0% 

Sineu 87,4% 12,6% 

Vilafranca de Bonany 95,9% 4,1% 

 
                                              Taula 2: Elaboració Pròpia. Font: Ibestat  
 
 
Comentar que, com es veu, els pobles d’Algaida, Sencelles i Santa Eugènia estan composts per 
més d’un nucli urbà. Tenen una sèrie de llogarets, què en alguns casos són quasi pobles ( com 
Pina) i en altres, sols un parell de veïnats. El poble amb major població disseminada és 
Sencelles què, tot i que els llogarets conten com a nucli, està composta per un 50% de la 
població. Per contra els que tenen menor població disseminada són Vilafranca de Bonany i 
Maria de la Salut.  
 
L’evolució de la població disseminada és totalment lineal amb una diferència percentual 
respecte a 2013 de 0,7%, dada totalment insignificant, consulteu Annex 2. 
 
A més és necessari saber una sèrie de característiques de la població de cara a poder proposar 
actuacions que siguin útils pel conjunt i ajudin a millorar l’estat del benestar, tenint en compte 
els col·lectius més desfavorits què requereixen una major atenció dels serveis públics. 
 
Un anàlisis de diverses variables comparant-les amb les dades que es poden obtenir del conjunt 
balear permetrà saber si els valors del Pla de Mallorca es troben dins els intervals mitjans que 
marca el conjunt autonòmic o suposen valors extrems.  

 
 
2.1.Població en funció del gènere 
 
La variable gènere és una de les distincions més recents dels estudis estadístics. A 1975, a la 
Primera Conferència Mundial de la Dona, es va demanar, formalment i per primera vegada, 
l’anàlisi d’aquesta variable amb l’objectiu de poder minorar la discriminació existent de les 
dones. Fins alguns anys desprès, degut a diversos interessos, no es va acceptar la necessitat de 
desagregar aquesta variable i presentar-la adequadament en els estudis que utilitzaven els 
òrgans decisors. 
 
L’avanç en aquestes darreres dècades ha estat molt elevat, en el sentit de la consciència que 
s’ha agafat de la seva importància fins al punt que es situa en primer lloc en totes les 
estadístiques.    
 
Tornant a aquest anàlisis, a continuació es presenta la distinció per gènere de la població del 
Pla i del conjunt de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en mitjana del 2016: 
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Població per gènere 

 
PLA DE MALLORCA Població total Percentatge 

Homes 18.763  50,46% 

Dones 18.422  49,54% 

Total 37.185    

 

 
 
  

ILLES BALEARS Població total Percentatge 

Homes 550.682  49,74% 

Dones 556.538  50,26% 

Total 1.107.220    

 
Taula 3: Elaboració Pròpia. Font: Ibestat  

 
Es pot veure que la població de cada sexe és molt similar tant en el Pla com en el conjunt 
balear, ja que la diferència relativa en ambdós casos no supera l’1%.  
En el cas particular de la comarca del Pla la petita diferència és a favor del col·lectiu masculí, 
mentre que en el conjunt illenc és a l’inrevés. 
 
En quant a la distinció de població per gènere a cada municipi la diferència és pràcticament la 
mateixa que la del conjunt del Pla. La variació més elevada és la del poble d’Ariany on la 
població femenina suposa un 47,61%, la de la resta de municipis es troba entre el 49% i el 51%, 
consultar Annex 3. 

 

Evolució de la població del Pla de Mallorca en funció del gènere
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Gràfica 1: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
Analitzant els últims 10 anys, la població ha sofert una tendència poblacional 
positiva en els darrers anys d’expansió econòmica, i un canvi radical durant els 
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anys del segon cop de la recessió què va viure el nostre país cap al 2012. D’ençà 2014 la 
població s’ha estabilitzat en les xifres comentades a la taula anterior. S’observa que la població 
masculina sempre ha estat superior a tot el territori però en aquests anys d’estabilitat 
poblacional la diferència s’ha reduït significativament.   
 

 
2.2.Població en funció de l’edat 
 
La importància de l’estudi d’aquesta variable recau en primer lloc en la necessitat de conèixer 
quina és la població en edat de treballar ( de 16 a 64 anys) per, posteriorment, calcular la taxa 
d’activitat, un dels indicadors més importants en el mercat del treball.  
 
A més un dels objectius d’aquest estudi és realitzar propostes d’actuació adequades a la 
població i a les seves necessitats, per això cal  saber els grups d’edat que tenen major 
problemàtica a l’hora de participar en el mercat del treball, necessitant tenir la població 
existent. 
 
A continuació s’analitza la població en diversos intervals d’edat de cara a poder complir amb el 
objectius establerts:  
 
�Estudi de la població en edat de treballar (PET):   
 

Població per edat (3 intervals) 
 

PLA DE MALLORCA POBLACIÓ % 

Menys de 16 anys 6.338   17,04 

De 16 a 64 anys (PET) 23.094   62,11 

Més de 64 anys 7.753   20,85 

Total 37.185     
   

ILLES BALEARS POBLACIÓ % 

Menys de 16 anys 183.016   16,53 

De 16 a 64 anys (PET) 755.747   68,26 

Més de 64 anys 168.457   15,21 

Total 1.107.220     

 
Taula 4: Elaboració Pròpia. Font: Ibestat. 

 
Com es veu, la PET al territori del Pla és menor, relativament parlant, que la del conjunt balear i 
la diferència de 6 punts percentuals recau quasi exclusivament sobre la població major de 64 
anys. Com ja és sabut, la comarca del Pla de Mallorca té un índex d’envelliment molt elevat 
degut a les característiques que l’envolten (entorn rural, espais naturals, poca activitat d’oci, 
poca demanda de treball qualificat,..). La problemàtica a la que s’enfronta el Pla és preocupant 
ja que degut a aquestes característiques les generacions joves es traslladen a viure a les ciutats, 
cada cop amb més freqüència.    
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L’anàlisi per municipis (Annex 4) mostra que els pobles amb menor població en edat de 
treballar, què fan disminuir la mitjana mancomunada són Sant Joan i Ariany amb una PET de 
56%, mentre que els que fan augmentar la mitjana, ja que superen el 65%, són Santa Eugènia, 
Sencelles, Algaida i Lloret de Vistalegre.  

 
 
����Estudi de la població per intervals de 10 anys: 
 
Per tal de poder fer una comparació ràpida entre el Pla i el conjunt illenc, les dades es 
presenten directament en percentatges del total de la població. 
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Gràfica 2: Elaboració Pròpia. Font: Ibestat. 

 
En aquesta taula s’agrupa a la població per intervals de 10 anys, excepte els més joves, 
agrupats en un interval de 15, degut a que ens interessa tenir els diferents grups a partir del 
mínim legal d’edat per treballar ( 16 anys).   
 
El tret més destacable d’aquesta taula és la corroboració d’una major quantitat de població 
envellida en el Pla respecte el total de la CCAA així com una menor població en els intervals que 
comprenen els 25 primers anys d’activitat laboral. Els motius poden ser molt diversos i caldrà 
analitzar altres variables per poder treure’n alguna conclusió. 
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Evolució de la població del Pla de Mallorca en funció de l'edat, 

per intervals de 10 anys
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Gràfica 3: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
Les conclusions que s’extreuen d’aquesta gràfica són l’augment, durant la darrera dècada, de la 
població que té entre 45 i 54 anys així com la de la població entre 0 i 15 anys. Ambdós fets 
corresponen a fenòmens poblacionals històrics: Baby boom dels anys 65 - 75 i l’augment de 
naixements també durant la primera dècada del segle XXI, impulsat per la bonança econòmica. 
Per tant en línies generals podem dir que no es correspon a un fet intern del territori. A la 
gràfica del Annex 5 es demostren aquests dos fenòmens.  

 
 
2.3.Població en funció de la nacionalitat 
 
La variable nacionalitat és útil per detectar el tipus d’integració social, econòmica i laboral que 
tenen les persones immigrants en el nostre territori. Cal tenir en compte però que la 
nacionalitat a vegades no es correspon amb el lloc de naixement, ja que algunes persones 
nascudes a fora del país tenen la nacionalitat espanyola. S’analitza una altre dada que pot 
solucionar aquest problema, el lloc de naixement.  
 
����Estudi de la població en 3 grups de nacionalitats:  

 
 

 Població per nacionalitat 
 

PLA DE MALLORCA POBLACIÓ % 

Espanyola 32.073 86,25 

Resta de UE (28) 2.405 6,47 

Resta del món 2.707 7,28 

TOTAL 37.185  
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ILLES BALEARS POBLACIÓ % 

Espanyola 918.324 82,94 

Resta de UE (28) 95.785 8,65 

Resta del món 93.111 8,41 

TOTAL 1.107.220  

 
Taula 5: Elaboració Pròpia. Font: Ibestat. 

 
Es comprova amb aquesta comparació que les dades són molt similars entre les illes i el Pla, 
encara que a la comarca la població de nacionalitat estrangera és una mica menor. La 
diferència entre la població amb nacionalitat de la UE i de la resta del món és quasi nul·la. 
 
De l’estudi de les dades de cada municipi cal dir que els valors relatius són molt similars i a títol 
informatiu es poden comentar els valors extrems:  
 
Porreres és el poble amb menor població de nacionalitat espanyola i Maria de la Salut és l’altre 
extrem. Costitx és el municipi en què hi ha més població de nacionalitat dels països de la UE i 
Porreres en nacionalitats de la resta del món. Els valors mínims en aquest cas són Petra i 
Algaida respectivament. Consultar Annex 6.  

  
En quant a l’evolució de la població per nacionalitat, cal comentar simplement que la població 
de nacionalitat estrangera ha anat creixent durant la darrera dècada, amb un punt àlgid durant 
l’època d’expansió i tornat a la seva tendència aquests darrers anys.  
 

 
����Estudi de la població per lloc de naixement: 

 
Població per lloc de naixement 

 

PLA DE MALLORCA POBLACIÓ % 

Nascuts a les Illes Balears 28.225 75,90 

Nascuts a altres CCAA 3.330 8,96 

Nascuts a l’estranger 5.630 15,14 

TOTAL 37.185  
   

ILLES BALEARS POBLACIÓ % 

Nascuts a les Illes Balears 617.417 55,76 

Nascuts a altres CCAA 249.638 22,55 

Nascuts a l’estranger 240.165 21,69 

TOTAL 1.107.220  

 
Taula 6: Elaboració Pròpia. Font: Ibestat. 

 
 



                                                      

                        
                                                                                DIAGNOSI SOCIOECONÒMICA 

 
 

  

13 

Tres quartes parts de la població del Pla és nascuda a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears i de la resta, hi ha el doble de població nascuda a fora d’Espanya que provinent del país. 
En el conjunt illenc, en canvi, la població nascuda en el territori és una mica més de la meitat, i 
la resta és divideix pràcticament a parts iguals entre els nascuts a la resta del país i els nascuts a 
fora.  
 
Amb aquesta dada es comprova que no hi ha gairebé biaix entre el lloc de naixement i la 
nacionalitat. A més es pot concloure que la població provinent de fora de les illes prefereix 
residir a altres zones diferents del Pla, sobretot els que provenen del nostre país.  

 
 
2.4.Població en funció del gènere, l’edat i la nacionalitat 
  
Un petit estudi de les tres variables conjuntes permet desagregar la població en col·lectius més 
reduïts i concrets, fet que serà molt útil a l’hora d’identificar amb claredat la població 
necessitada de les actuacions públiques.  
 
 
Es presenta en termes relatius al total de població de cara a poder fer una comparació amb les 
dades de la Comunitat Autònoma.  
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Gràfica 4: Elaboració Pròpia. Font: Ibestat. 
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Els trets més característics que mostra aquesta gràfica són, en primer lloc, que la diferència 
demogràfica per gèneres és més elevada en la població amb nacionalitat espanyola que en 
l’estrangera. Aquest últim grup està format en tot cas per majoria masculina, encara que la 
diferència és mínima, mentre que en el cas de nacionalitat espanyola és veu que a partir dels 
65 anys hi ha una majoria femenina.  
 
En segon lloc, també s’observa que les diferències relatives entre nacionalitats són més 
elevades en els grups què no conformen la població en edat de treballar, fet que s’evidencia 
comparant els percentatges de cada grup.  
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Gràfica 5: Elaboració Pròpia. Font: Ibestat. 
 
La comparació amb el conjunt illenc aporta una sèrie d’afirmacions:  la diferència de gèneres és 
menor que en el territori del Pla, tot hi que es manté la mateixa dinàmica a partir dels 65 anys; 
majoritàriament les diferències entre nacionalitats són menors però segueix essent el grup fora 
de l’edat de treballar, el què suposa major diferència relativa.   

 
2.5.Indicadors demogràfics 
 

2.5.1.Edat mitjana 
 
L’edat mitjana del conjunt dels pobles què formen la Mancomunitat del Pla és de 43,74 anys.  
 
A continuació s’adjunten les edats mitjanes de cada municipi per què no cal oblidar que són 14 
pobles diferents amb costums pròpies.   
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Mitjana d’edat dels municipis del Pla de Mallorca 

 

Municipis 
Edat 

mitjana 

Algaida 43 

Ariany 48 

Costitx 43 

Lloret de Vistalegre 43 

Llubí 43 

Montuïri 45 

Maria de la Salut 45 

Petra 44 

Porreres 43 

Sencelles 43 

Sant Joan  46 

Santa Eugènia 42 

Sineu 43 
Vilafranca de 
Bonany 42 

 
Taula 7: Elaboració Pròpia. Font: Ibestat. 

 
El poble amb major edat mitjana és Ariany, seguit de Sant Joan i els que tenen la menor són 
Santa Eugènia i Vilafranca de Bonany.  
 
L’edat mitjana del conjunt de les illes és de 41 anys, per tant el Pla es troba molt per damunt de 
la mitjana comunitària el què dur a reafirmar que a la comarca es troba un dels grups 
poblacionals més envellits de les illes Balears.  
 
També és una dada interessant saber l’edat mitjana per sexes i per nacionalitat, ja que fluctua 
bastant en funció d’ambdues variables. 

 
Mitjana d’edat del Pla de Mallorca 

 
EDAT MITJANA DEL PLA  Espanyola Estrangera 

Homes 44   36   

Dones 46   35   

 
Taula 8: Elaboració Pròpia. Font: Ibestat. 

 
 
S’observa la clara diferència entre nacionalitats, diferenciant-se en quasi 10 anys. Aquesta 
diferència no suposa una novetat per ningú, ja que és ben sabut que en general l’objectiu dels 
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immigrants, quan venen al nostre territori i també al nostre país, és la recerca de feina, per tant 
venen en l’edat òptima per treballar. A més els immigrants rejoveneixen la població, 
augmentant la taxa de natalitat.  
 
En quant a la diferència entre homes i dones també és important assenyalar que la població 
femenina és la que es correspon a una edat mitjana més alta. L’esperança de vida fins a dies 
d’ara és més elevada per les dones que pels homes, probablement pel tipus de feina que anys 
enrere a realitzat cada gènere.  
 
La diferència entre gèneres de cada cop és menor, encara que en el Pla és manté degut a 
l’entorn rural i a l’economia que sosté aquest territori. En el futur es preveu que l’envelliment 
s’iguali ja que la diversitat de treball ha variat molt.  

  
 

2.5.2.Índex d’envelliment 
 
Aquesta dada s’obté de calcular la relació entre la població de més de 64 anys i la població de 
menys de 20 anys: 
 

Índex d’envelliment 

 

 
ÍNDEX 

D’ENVELLIMENT 

PLA DE MALLORCA 106,24% 

ILLES BALEARS 75,01% 

 
Taula 9: Elaboració Pròpia. Font: Ibestat i del Observatori del Treball. 

 
El fet que la comarca del Pla tingui un índex superior al 100% significa que la població de més 
de 64 anys és major que la població què té menys de 20 anys. Encara que sols superi en 3 punts 
percentuals, es tracta d’una dada preocupant que ens indica la perillositat del sosteniment de 
l’estat de benestar. Si la població que ha d’entrar al mercat de treball és inferior a la que ha 
sortit, la tendència és que hi hagi un desequilibri d’aquest mercat.  
 
El Pla és el que té major índex d’envelliment de les illes, comparant amb altres mancomunitats i 
grans poblacions. Si es tractes d’un territori independent i no millores aquesta situació, el 
sistema que protegeix a les persones un cop han complit la vida laboral es veuria debilitat 
arribant, possiblement, a desaparèixer.  
 
Com es veu però, a les illes l’índex és bastant inferior al 100%, fet que permet mantenir 
l’equilibri del mercat en el conjunt autònom. Cal contrastar aquesta dada amb l’índex de 
reemplaçament per saber la gravetat de la situació. 

 
En quant als municipis, a nivell informatiu, comentar que Ariany és el municipi amb el major 
índex, amb un 171%, el què ens evidencia que hi ha 2/3 parts més de gent major que de joves. 
El segueixen Sant Joan, Maria de la Salut i Montuïri.  El poble amb menor índex és Santa 
Eugènia seguit de Sencelles. Consultar Annex 7.  
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S’observa que les dades tenen part de la seva explicació en la situació geogràfica dels municipis, 
que com més a prop és situen de la capital autonòmica més població jove hi resideix. També té 
el seu efecte la comunicació directe amb les carreteres principals de l’illa.  
 
 
 

2.5.3.Índex de reemplaçament 
  
És la relació entre la població de 60 a 64 anys, què és la que aviat sortirà del mercat de treball, i 
la població entre 20 i 24 anys, què si no hi ha entrat no trigarà molt a fer-ho: 
 

 

 
ÍNDEX DE 

REEMPLAÇAMENT 

PLA DE MALLORCA 119,80% 

ILLES BALEARS 99,90% 

 
Taula 10: Elaboració Pròpia. Font: Ibestat  i l’Observatori del Treball. 

 
L’índex de reemplaçament és més elevat que el d’envelliment en ambdós casos. És una qüestió 
preocupant ja que en aquest cas el conjunt balear es troba sobre el 100%. Aquesta dada 
significa que la població què sortirà a curt plaç del mercat de treball és la mateixa que la que 
potencialment pot entrar-hi o ja hi ha entrat. El fet que sigui una dada ambigua complica 
encara més les coses ja que si aquests joves no entren i segueixen estudiant, a molt curt plaç 
l’estat del benestar no podrà mantenir-se.  
 
En el territori del Pla la desigualtat és elevada, i per a l’equilibri del mercat de treball és 
necessari l’entrada de capital humà de fora de la comarca. 

 
Cal esmentar que aquesta problemàtica està present en tot l’estat Espanyol, no sols a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El perquè en gran part prové d’alguns factors què es 
produïren a partir de la segona meitat del segle XX i han tingut el seu efecte a la actual 
piràmide de població: la disminució de la mortalitat degut als avanços sanitaris (augment de 
l’esperança de vida i reducció de la mortalitat dels infants), el “baby boom” degut a la bonança 
econòmica (elevada natalitat desprès de la postguerra, ja entrats els anys 1950-1970) seguit 
d’un descens molt intens cap a finals dels anys 70, el retorn d’emigrants, partits cap al nord 
d’Europa, degut a l’inici de la crisis del petroli, etc.  
 
Tots aquests factors fan que la població què a molt curt i a curt plaç arribin al final de la seva 
vida laboral es trobin en una situació difícil on, si l’Estat  no realitza canvis en el sistema de 
manteniment de les pensions, aquesta gent es trobarà desemparada. 
 
Les dades municipals es troben al Annex 8, i simplement esmentar que Algaida és el poble amb 
major índex seguit de Costitx i Maria de la Salut. D’altre banda, Sant Joan és el poble amb 
menor índex. El fet que alguns municipis tinguin un índex molt elevat i l’altre molt petit és 
conseqüència de moltes variables, poc rellevants en aquest estudi. Interessa el que s’ha 
explicat a nivell de tot el Pla i el conjunt autonòmic.  
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2.6.Moviments migratoris 
 
En el Pla de Mallorca, durant el 2016, el total d’emigracions es de 2.057 mentre que les 
immigracions són de 2.557.  
 
Emigracions: Un 66%  són de persones amb nacionalitat espanyola, mentre que nomes un 34% 
són de nacionalitats estrangeres.  
 
En quant als emigrants espanyols, cal dir que el seu trasllat no va més enllà de les illes balears 
en general ( 79%). Només un 16% emigra a altres CCAA espanyoles i tan sols un 5% emigra a 
l’estranger.  
 
En relació als emigrants estrangers, un 51% es dirigeixen a altres indrets de les Illes Balears, un 
16% van a altres CCAA d’Espanya i un 33% se’n van a l’estranger.  
 
Immigracions: Un 61% són de persones amb nacionalitat espanyola i un 39 % amb nacionalitat 
estrangera.  
 
Els immigrants espanyols provenen de les mateixes illes en una gran majoria (75%), un 22% 
venen de Espanya i menys d’un 3% venen de l’estranger.  
 
En quant als immigrants estrangers provenen en un 36% de l’illa, un 13% de Espanya i en un 
51% de l’estranger directament.  
 
 
Les conclusions que s’extreuen fins aquí són que al Pla el moviment migratori d’entrades i 
sortides és molt similar.  
 
-L’emigració d’espanyols a l’estranger és molt baixa. El més habitual és l’emigració cap a altres 
zones de l’illa, explicat per la manca de treball del Pla i de la falta de recursos, i cap a altres 
CCAA de Espanya també explicat per la manca d’indústria a la que treballar. 
 
Quan l’emigració és protagonitzada pels estrangers, el flux cap a altres països augmenta, 
encara que el percentatge és més elevat en destinació a altres indrets de les illes. És a dir, 
prefereixen anar a viure fora de la comarca, possiblement altre cop sigui per la manca de 
recursos i d’indústria. 
 
-La immigració en percentatges és molt paraescut a l’emigració.  
 
Observem que la immigració de nacionals espanyols, prové de les illes, i quasi ningú ve de 
l’estranger. És a dir, al Pla no venen a viure els espanyols des d’un primer moment.  
En quant als estrangers, provenen en un 40% directament de l’estranger, mentre que només un 
48% venen de l’illa.  
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3.TREBALL I OCUPACIÓ 
 
La població total en el Pla de Mallorca és de 37.185 persones (dades de desembre de 2016), de 
les quals 23.094 es troben en edat de treballar suposant un 62,11% de la població total. 
De la població en edat de treballar, un 52,06% son homes i un 47,94% dones.  
 
A continuació s’analitza la població activa, l’ocupada i la desocupada, tenint en compte que les 
dades són mensuals o trimestrals i per tant es farà a través de mitjanes i ponderacions.  

 
 
3.1.Població Activa 
 
És aquella composta per la població en edat de treballar què té una feina remunerada  
(ocupada) i la què cerca activament una feina ( desocupada).  
 
Per tal de determinar una taxa d’activitat ( percentatge de població activa respecta la població 
en edat de treballar) es necessita: 
 
PET ( població en edat de treballar) � 23.094  
PA ( població activa): PO+PD = 15.871 
-PO ( població ocupada segons dades de la TGSS) � 14.332 
-PD (població desocupada segons dades del SOIB) �1.539  
 
Taxa activitat del Pla = PA / PET = (15.871 / 23.094) * 100 =  68,72% 
 
Per tal de poder donar una explicació a aquesta dada, cal comparar-ho a nivell balear utilitzant 
les mateixes fonts: 
 
PET � 755.747 
PA (PO + PD)� 459.147 + 58.316 = 517.463 
-PO � 459.147 
-PD � 58.316 
 
Taxa d’activitat de les Illes Balears = (517.463 / 755.747) * 100 = 68,47% 
 
S’observa doncs que la població activa és, en termes relatius, molt similar que la del conjunt de 
les illes balears.  

 
Per estudiar profundament la situació laboral cal analitzar detalladament la població activa i la 
taxa d’activitat al Pla. 
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3.1.1.Població activa en funció del gènere  
 

La importància en l’anàlisi per tipus de gènere en quant al mercat laboral recau en la necessitat 
d’aconseguir una integració absoluta de la dona, què impliqui la igualtat que des de fa ja molts 
d’anys s’ha iniciat. La realitat és que hi ha tipologies de treballs que són històricament 
concebudes per a ser realitzades per homes ( per exemple els paletes) i d’altres que s’assimilen 
a la dona ( com la neteja). 
  
Del total de la població activa, tant al Pla com en el conjunt balear, la PA masculina és major 
que la femenina. A més les dones del Pla suposen menor població activa que la mitjana balear. 
A continuació es comparen relativament els dos territoris: 
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Gràfica 6: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
Per poder treure majors conclusions cal observar la taxa d’activitat tant masculina com 
femenina així  es sap la població de cada sexe que està en actiu respecte la que podria estar-ho 
(població en edat de treballar): 

 
Taxa d’activitat per gènere 

 
 PA PET Taxa activitat 

Homes  8.835 12.022 73,49% 

Dones  7.036 11.072 63,55% 

 
Taula 11: Elaboració pròpia. Font: Ibestat 

 
Aquestes dades donen explicació a la gràfica anterior ja que realment el conjunt de dones que 
tenen o cerquen activament feina, en relació a les que podrien fer-ho, és menor que en el cas 
dels homes.  
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3.1.2. Població activa en funció de l’edat 

 
De cara a un anàlisis útil per a la realització de politiques actives d’ocupació què tinguin un 
efecte real sobre la població, l’anàlisi de l’edat és imprescindible ja que cada grup poblacional 
té unes debilitats i fortaleses diferents que necessiten un estudi concret. 
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Gràfica 7: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
Quan s’estudia la població activa en funció de l’edat s’observa que el grup amb major 
disponibilitat de treball respecte el total és el que es troba entre els 35 i els 44 anys, però cal 
comparar la població activa amb la població en edat de treballar de cada grup per saber si la 
diferència entre els grups és simplement per major població o si realment són la població més 

activa laboralment :  
 

Taxes d’activitat per edat 

 
 PA PET Taxa activitat 

16-24 914   2.880   31,74% 

25-34 2.907   4.134   70,33% 

35-44 4.866   6.255   77,80% 

45-54 4.540   5.711   79,50% 

més de 55 2.633   4.114   63,99% 

 
Taula 12: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
Aquesta taula conclou que realment el grup amb major disponibilitat laboral és el que es troba 
entre 45 i 54 anys, ja que la taxa d’activitat d’aquest grup és la més elevada. No gaire lluny es 
queda la població entre  35 i 44 anys d’edat, què observant el total de població activa és el grup 
més gran però no en termes relatius, què són els significatius en aquest estudi. 
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Cal comentar també que els més joves són els que suposen menor població activa, però també 
són el grup on hi ha menys població de la que està en edat de treballar què està disposta a fer-
ho.  

 
 

3.1.3.Població activa en funció de la nacionalitat 

 
L’estudi de les nacionalitats recau en comprovar l’avanç en temes d’integració dels immigrants, 
per això s’estudia aquesta variable. 
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 Gràfica 8: Elaboració pròpia. Font: Ibestat.  
 
Del total de la població activa, aproximadament un 80% és població de nacionalitat espanyola, 
què deixa uns percentatges de població estrangera molt reduïts.  
Amb aquesta informació és fàcil pensar que els immigrants estan més desocupats, però és 
necessari parlar sempre en termes de població en edat de treballar de cada grup per poder ser 
determinants: 

 
Taxes d’activitat per nacionalitat 

 
 PA PET Taxa activitat 

Espanyola 13.715   19.387   70,74% 

UE 28 1.086   1.819   59,69% 

Resta del món 1.070   1.888   56,68% 

 
Taula 13: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
Es veu que és cert que les persones amb nacionalitat espanyola tenen major disponibilitat de 
treballar que les persones estrangeres, però la diferència en termes relatius és tan sols d’un 
10% en el cas de les persones amb nacionalitat europea i un 15% per nacionalitats de la resta 
del món. 
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A continuació s’analitzarà en detall la població ocupada i la població desocupada per esbrinar 
qüestions rellevants del mercat laboral del Pla.  

 
 
3.2.Població Ocupada 
 
La població ocupada dels pobles de la Mancomunitat Pla de Mallorca és de 14.332 persones de 
mitjana anual, durant el 2016. 
 
Amb aquesta informació i la població activa es pot calcular la taxa d’ocupació, que determina el 
percentatge de població ocupada respecta la que vol estar-ho: 
 
� Taxa d’ocupació del Pla = (PO/PA) = (14.332/15.871) * 100 = 90,3% 
 
Per saber la importància de la dada cal comparar-ho amb el seu entorn, en aquest cas amb el 
total de les Illes Balears: 
 
� Taxa d’ocupació balear = (457.500/515.816) *100 = 88,69% 
 
La diferència entre la taxa d’ocupació balear i la del Pla no és molt gran i és un tret curiós que la 
de la comarca interior sigui major. Cal analitzar-ho detingudament per entendre el perquè i 
saber millor sobre quins col·lectius afecta més aquesta diferència. S’analitza l’ocupació per 

diversos tipus de classificacions: 
 
 

3.2.1.Població ocupada en funció del gènere 
 
La població femenina ocupada, tant en el Pla de Mallorca com en el conjunt de les Illes Balears, 
és inferior que la masculina però a la comarca la diferència per gènere és major. 
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Gràfica 9: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 
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La gràfica mostra que relativament parlant (en funció del total de cada territori) la diferència en 
el cas del Pla és de 13 punts percentuals en canvi en el conjunt illenc la diferència és de 6 

punts. Cal analitzar però la taxa d’ocupació que permet saber quina població ocupada hi ha 
respecte la població activa d’aquest grup concret. 
 

Taxes d’ocupació per gènere 

 
 PO PA Taxa d’ocupació 

Homes  8.098 8.835 91,65% 

Dones  6.235 7.036 88,61% 

 
Taula 14: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
Es comprova que la població masculina no tan sols suposa una part més gran de la població 
ocupada sinó que, a més, de la població que està disposta a treballar hi ha un percentatge 
major, que el què correspon al gènere femení, de població ocupada.  

 
 

3.2.2.Població ocupada en funció de l’edat 
 
Es calcula la població ocupada per edats amb intervals de 10 anys (a partir dels 16, edat legal 
mínima per treballar), ja que aquest desglossament permet veure l’ocupació de diversos 
col·lectius amb característiques en comú degut al recorregut de vida. 
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Gràfica 10: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
Observant el gràfic anterior es veu que la població què es troba ocupada en el Pla és, 
relativament parlant, inferior en totes les edats que oscil·len entre els 16 i els 34 anys que la del 
conjunt balear. A partir dels 35 anys al Pla la gent està més ocupada. Cal destacar la franja  
entre els 45 i els 54 on l’ocupació a la comarca és molt major. 
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En general, el grup poblacional de 35 a 44 anys és el que suposa major part de la població 
ocupada al territori estudiat. El que suposa menor ocupació és el grup dels més joves, però 
calculant la taxa d’ocupació de cada grup, com s’ha fet abans, es sap si existeix un problema en 
realitat. 

 
Taxes d’ocupació per edat 

 
 PO PA Taxa d’ocupació 

16-24 756   914 82,74% 

25-34 2.617   2.907 90,01% 

35-44 4.477   4.866 92,01% 

45-54 4.195   4.540 92,39% 

més de 55 2.284   2.633 86,75% 

 
Taula 15: Elaboració pròpia, Font: Ibestat 

 
 
Realment les taxes d’ocupació són majors pels grups on més població està ocupada, els joves 
del Pla a primera vista tenen un problema d’inserció laboral major que els majors de 35 i 45 
anys.  
 
Cal tenir present que aquest fet es produeix, en gran mesura, perquè les empreses no volen 
contractar treballadors sense experiència, i si no se’ls dona una oportunitat no es poden iniciar 
en el mercat laboral. Però un cop han obtingut una primera feina, les possibilitats augmenten 
exponencialment, en canvi el col·lectiu de gent major de 45 anys té una problemàtica molt més 
greu. Si degut a una recessió econòmica les empreses, què han tingut molt de temps els 
mateixos treballadors, tanquen o han de reduir plantilla, aquesta població es troba totalment 
expulsada del mercat labor ja que les empreses actualment no donen oportunitats a aquest 
col·lectiu.   
 
Per tant encara que la taxa d’ocupació dels joves sigui menor, la seva inserció a través de 
polítiques actives d’ocupació és possible i útil però les que pretenen ajudar a les persones 
desocupades majors de 45 anys, o inclús un poc més joves, no tenen l’efecte desitjat i cal 
esforçar-s’hi molt per aconseguir bons resultats.   

 
 
 
 

3.2.3.Població ocupada en funció de la nacionalitat  
 
A continuació s’analitza quina nacionalitat té la població que ocupa els llocs de feina del Pla de 
Mallorca i de les illes balears. 

 



                                                      

                        
                                                                                DIAGNOSI SOCIOECONÒMICA 

 
 

  

26 

87,1%
82,5%

6,8% 9,5%
5,9% 7,9%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Espanyola Resta UE Resta del món

Població ocupada per nacionalitat

PLA DE
MALLORCA

ILLES
BALEARS

 
Gràfica 11: Elaboració pròpia, Font: Ibestat 

 
 
L’ocupació en funció de la nacionalitat del Pla és molt similar a la del conjunt de les Illes 
Balears. Els espanyols són els que més llocs de feina ocupen, ja que la població majoritària és 
espanyola, significant més d’un 80%. Les diferències entre la comarca i les illes recauen en que 
en el primer les feines són ocupades amb major percentatge per espanyols que a les illes, 
mentre que els treballadors d’altres nacionalitats són majors relativament parlant en el conjunt 
illenc.  
 
A tot això, cal tenir en compte que aquesta gràfica estudia la població que ocupa els llocs de 
feina, no l’ocupació de cada tipus de població, ja que per saber quina taxa d’ocupació té la 
població de cada nacionalitat es necessita la informació en funció de la PA de cada grup. 

 
Taxes d’ocupació per nacionalitat 

 
 PO PA Taxa d’ocupació 

Espanyola 12.496 13.715 91,11% 

UE 28 981 1.086 90,35% 

Resta del món 855 1.070 79,93% 

 
Taula 16: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
S’observa doncs que la realitat no és que els espanyols estiguin molt ocupats i la resta de 
nacionalitats no sinó que, del total de població de cada tipus de nacionalitat, l’ocupació es 
troba en tots els casos entre el 30 i el 45% . A més es veu que els nacionals de la resta de la UE 
són els que més ocupats es troben, tant en el conjunt illenc com al Pla, seguits dels espanyols.   
 
El que sí cal comentar és que a la comarca tots els percentatges d’ocupació són menors, el què 
significa que l’ocupació en general es menor.  
 

 



                                                      

                        
                                                                                DIAGNOSI SOCIOECONÒMICA 

 
 

  

27 

 
3.2.4.Població ocupada en funció del gènere, l’edat, i la nacionalitat 
  

L’anàlisi de les tres variables conjuntes ajuda a focalitzar els sectors que necessiten més 
implicació en quant a inserció laboral. Aquí es tracta la població ocupada en termes absoluts, 
no en funció de la població existent de cada grup, per tant el que mostra és el grup poblacional 
que conforma major i menor part de la població ocupada total del territori. A continuació 
s’analitza la població ocupada del Pla de Mallorca en funció de l’edat, el gènere i la nacionalitat:  
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Gràfica 12: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
Per tal que és pugui atendre a les quanties reals al Annex 9 hi ha la taula amb els percentatges, 
sobre el total de la població ocupada, del gràfic anterior.  

 
El grup poblacional que conforma major part de la població ocupada del Pla de Mallorca és la 
d’homes de nacionalitat espanyola que tenen entre 36 i 45 anys, seguit dels que tenen entre 46 
i 55 anys i en tercer i quart lloc les dones de la mateixa nacionalitat amb aquests intervals 
d’edat respectivament.  
 
El grup que suposa menor part d’aquesta PO és el d’homes i dones de més de 65 anys amb 
nacionalitat de la resta del món, seguit dels que tenen la mateixa edat però amb nacionalitat 
europea.  

 
 

3.2.5.Població ocupada en funció del sector econòmic 
 
Poder saber la població ocupada del territori per sectors econòmics és molt útil 
a l’hora de realitzar polítiques actives que actuïn en concordança amb les 
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possibilitats d’ocupació dels aturats, ja que indica quins són els sectors amb més pes. 

Població ocupada per sector econòmic del Pla de Mallorca
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Suministrament d'energia elèctrica

 
Gràfica 13: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
Quan es desglossa la població ocupada per sector econòmic, es veu que el comerç és el sector 
amb més força del Pla de Mallorca, seguit del de construcció i l’hoteleria. El següent sector és el 
d’activitats sanitàries i serveis socials, què encara que no sigui un sector visible a l’economia de 
la comarca, suposa un 10% de les ocupacions del territori.    
 
D’altre banda els sectors què suposen menors percentatges en quant a la població ocupada són 
el subministrament d’energies elèctriques, la industria extractiva (pràcticament inexistent per 
la manca de recursos naturals que ho permetin, només hi ha algunes graveres) i activitats 
immobiliàries, on tots aquests suposen un 0,5% de la població ocupada, o menys.  
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Per tal de poder-ho comparar es realitza aquest mateix anàlisi amb el conjunt illenc:  

 

Població ocupada per sector econòmic de les Illes Balears
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Gràfica 14: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
Observant el següent gràfic s’evidencia com en el conjunt balear és el sector hoteler el que 
suposa un major percentatge de contractació amb un 20% del total de la població ocupada a 
les illes. El següent sector més important és el comerç amb un 16% seguit de la construcció que 
significa menys d’un 10%.  
 
En el cas dels sectors que suposen menors ocupacions, coincideixen pràcticament amb els del 
Pla de Mallorca.  
 
És a dir, el fet més destacat d’aquesta comparació és la importància de la construcció dins el Pla 
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en comparació al total de les illes, així com la poca importància de les activitats sanitàries i de 
serveis socials en el conjunt de la CCAA, en comparació amb la que té dins la comarca.  
 
 

 
3.2.6.Població ocupada resident al Pla (independentment del lloc on treballen) 

respecte la que treballa al Pla (independentment de la residència) 
 
La població resident del Pla ocupada, facin o no feina en el territori, és de 14.332 persones de 
mitjana anual, que és la dada què s’ha utilitzat fins ara per a l’estudi de la població ocupada. En 
canvi, la població ocupada en els municipis que formen el Pla, sigui o no resident, és de 8.490 
persones, també de mitjana anual.  
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Gràfica 15: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
Aquestes dues dades condueixen a una deducció significativa per a l’estudi: el capital humà 
s’escapa del Pla de Mallorca. És a dir, l’oferta de treball ( treballadors) és superior a la demanda 
( empreses) i per tant la població ha de sortir del seu municipi i del Pla per trobar feina en 
funció de  les seves qualitats.  
 
 
Per tal de vora-ho més clar i saber quins pobles del Pla són els més afectats per l’escapada de 
capital humà, cal comparar les dades i treure la variació:  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      

                        
                                                                                DIAGNOSI SOCIOECONÒMICA 

 
 

  

31 

 

 Afiliats treballadors Afiliats residents Variació (%) 
Illes Balears 455.257   459.147   -0,85% 

Pla  8.490   14.332   -68,81% 

Algaida 1.064   2.155   -102,55% 

Ariany 279   331   -18,73% 

Costitx 177   460   -159,12% 

Lloret de Vistalegre 250   481   -92,52% 

Llubí 404   793   -96,25% 

Maria de la Salut 477   741   -55,35% 

Montuïri 612   1.055   -72,33% 

Petra 826   1.045   -26,46% 

Porreres 1.599   2.069   -29,44% 

Sencelles 565   1.251   -121,31% 

Sant Joan 409   723   -76,57% 

Santa Eugènia 355   700   -96,95% 

Sineu 834   1.400   -67,93% 

Vilafranca de 
Bonany 639   1.131   -76,89% 

 
Taula 17: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
 
 

Variació (%) = (Afiliats treballadors – Afiliats residents) 

                                        Afiliats treballadors 

 
 

Aquestes variacions signifiquen l’escapada de capital humà de cada territori. Com es pot veure 
tots els pobles del Pla tenen variacions negatives, què significa que tots tenen una demanda de 
treball baixa què no pot absorbir tota la oferta i per això els ocupats residents són majors que 
els treballadors als municipis.  
 
Encara que a tots el pobles del pla la variació sigui negativa, s’observa que n’hi ha que tenen 
una problemàtica molt major. A continuació s’exposa un mapa dels pobles què representa per 
colors aquesta escapada de capital humà, de cada cop més obscurs com major és la diferència 
entre treballadors residents i treballadors al municipi:   
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Mapa variació entre afiliats per municipis de treball i per municipi de residència   

 

 
Mapa 2: Elaboració pròpia. Font: Ibestat ( Estudi de 2012). 

 
El poble amb major variació és Costitx, seguit de Sencelles i en tercer lloc Algaida.  En aquests 
tres casos la diferència és tan gran que hi ha un excés d’oferta de treball què duplica, o inclús 
triplica en el cas de Costitx, la seva demanda.  
Els pobles on menys diferència hi ha són Ariany, seguit de Petra i Porreres i en quart lloc Maria 
de la Salut. 
 
En el conjunt balear es comprova que també hi ha més treballadors residents que treballadors 
al territori, encara que la variació és mínima degut a la barrera geogràfica que suposa ser un 
arxipèlag.  
 
És útil analitzar ambdues dades també per règims, ja que la informació dels residents explica  
l’ocupació de la població del Pla i la de la població ocupada en el territori dona a conèixer en 
quin tipus de règim es treballa al Pla. 

 
 

�Règims d’afiliació de la població ocupada resident al Pla en front la que    
 treballa al Pla 
 
Si es contemplen els diferents règims, per saber com es donen d’alta a la Seguretat Social els 
treballadors residents al Pla i es comparen amb els règims dels treballadors del Pla, es donen a 
conèixer algunes de les diferències del capital humà d’un grup i de l’altre. 
 
A continuació s’adjunta una gràfica que ofereix la població afiliada en percentatges de cada 
tipus de règim: 
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Població ocupada per règim d'afiliació, residents del Pla
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Gràfica 16: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
   

Població ocupada per règim d'afiliació, treballadors en el Pla
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Gràfica 17: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
Es veu com la població resident del Pla està ocupada en una ¾ part en règim general i quasi 
tota la resta son autònoms. En canvi, quan s’observen els règims d’afiliació dels treballadors del 
Pla poc més d’un 50% es troben en règim general. Un 40% són autònoms i del 10% restants la 
meitat es troben en règim agrari i l’altre meitat en règim de llar.  
 
Aquestes diferències condueixen a una conclusió clara: en el Pla la població ocupada és més 
diversa, hi ha més emprenedors i autònoms, més gent treballant en el sector agrícola i més 
persones que es dediquen a la neteja de cases externes.  
 
En segons quins casos aquest fet va acompanyat d’uns recursos adequats, com és el cas del 
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sector agrícola, i en altres casos per variables com les possibilitats que la situació geogràfica 
presenta, degut a la llunyania de la ciutat ( falta d’empreses),.. 
 
També es pot extreure que el capital humà que s’escapa del Pla majoritàriament es dedica a 
treballs que suposen afiliació a règim general i alguns a règim autònom.  

 
 

� Règims d’afiliació de la població ocupada a les Illes Balears  
 
Per tal de poder comparar els perfils dels ocupats en el Pla amb els del conjunt de les illes es 
presenta la següent gràfica: 

Població ocupada per règims d'afiliació a les IllesBalears
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Gràfica 18: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
 
La diferència entre els ocupats al Pla i els de les illes és molt significativa. El Pla es caracteritza 
per tenir una gran quantitat d’autònoms, concretament el doble que en el conjunt balear. En 
quant al règim agrari és normal que al Pla suposi major percentatge ja que posseeix una gran 
quantitat de terres fèrtils, tot i això la població afiliada en aquest règim és baixa si tenim en 
compte la importància que té el sector primari en el territori. En relació als règims de llar i del 
mar les variacions són mínimes.  
 
 

3.2.7.Nous contractes realitzats durant el 2016 al Pla de Mallorca 

  
Per tal d’analitzar millor la població ocupada, i poder definir el perfil de treballadors que 
cerquen les empreses, el tipus d’empresa que contracte els diferents perfils de treballadors així 
com les condicions que proposen les empreses a aquests, s’analitzen els nous contractes 
realitzats durant el 2016. En aquest aspecte l’Ibestat ofereix una informació bastant amplia, 
encara que cal tenir en compte una sèrie de qüestions:  
 
S’estudien els nous contractes, però tothom sap que un nou contracte pot esser 
en substitució d’una altre persona, o la realització d’un contracte temporal a 
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una mateixa persona per segona vegada, etc. Per tant a l’hora d’analitzar aquesta variable cal 
anar alerta amb les conclusions que es duen a terme. 
 
És interessant, de les classificacions que es poden fer per disponibilitat de dades, comparar el 
que succeeix a la Mancomunitat Pla de Mallorca amb la resta de mancomunitats així com amb 
les Illes Balears, com s’ha fet fins ara: 

 
 

3.2.7.1.Contractes en funció de l’activitat econòmica 
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Gràfica 19: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 
 
S’observa que durant aquest 2016 els nous contractes han estat majoritàriament en el sector 
serveis, què és comú a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, però en el Pla fins fa uns 
anys no tenia tant de pes com a dia d’avui. S’està desenvolupant molt degut a la importància 
que es vol donar al turisme d’interior i d’hivern, essent el Pla de Mallorca un dels llocs 
potencialment més oportuns per aquest concepte.   
 
La construcció, motor del país durant els anys d’expansió desenfrenada, en aquest 2016 ha 
suposat el segon sector de major contractació, encara que molt llunyà del primer. L’agricultura i 
pesca han suposat tan sols el 10% mentre que la indústria, tradicionalment absent al pla, un 
5,5%.   

 
Es veu que, el servei turístic per excel·lència, la hoteleria suposa una gran part del sector 
serveis, mentre que el comerç representa la meitat de la hoteleria. La resta de serveis 
componen el 50% restant, on s’hi inclouen infinitats d’activitats que suposen percentatges molt 
baixos, tals com el servei sanitari i social, l’educació, el transport, etc. 
 



                                                      

                        
                                                                                DIAGNOSI SOCIOECONÒMICA 

 
 

  

36 

Per tal de tenir una visió global del que suposen aquestes dades, es comparen amb la resta de 
mancomunitats de Mallorca i amb el total de les Illes Balears. Per que sigui comparable es 
necessiten tenir les dades relatives, és a dir, en percentatges: 
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Gràfica 20: Elaboració pròpia. Font: Ibestat i Observatori del Treball. 
 
Es comprova amb aquesta comparació que els sectors agrícola, industrial i de la construcció 
registren major percentatge de contractes al Pla que als altres territoris, incloent la totalitat de 
les Illes Balears.  
 
En quant al sector agrícola i pesquer, cal dir que la majoria d’aquests contractes al Pla són de la 
part agrícola i s’explica a la perfecció amb la quantitat de terres fèrtils que tenim a diferència 
de les altres mancomunitats on el relleu no permet aquest tipus d’explotació.  
 
El sector serveis, en canvi, suposa majors contractacions a totes les altres mancomunitats que a 
la del Pla i, per suposat, també en el total de les Illes Balears. Excepte el Raiguer, les altres 
mancomunitats han realitzat més contractacions en hoteleria, circumstància lògica ja que es 
tracta de zones més turístiques.   
 
En quant al comerç, el Raiguer és la zona amb més contractacions, seguit de la Mancomunitat 
Pla de Mallorca. 
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3.2.7.2.Contractes en funció de la nacionalitat 

 
Si es comparen els contractes realitzats durant aquest 2016 en quant a la nacionalitat, al Pla 
existeix una gran majoria de contractacions d’espanyols, seguint amb la mateixa dinàmica que 
en l’estudi dels ocupats:  

 

Contractes en funció de la nacionalitat

Espanyol

UE

No UE

72,87%

5,19%
21,94%

  
Gràfica 21: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
 
En quant al tipus d’estranger contractat, és clar que els què han suposat un major percentatge 
són els no europeus. En termes absoluts, els contractes són amb molta diferència majors pels 
espanyols, però com ja s’ha comentat abans, relativament varien molt les dades. 
 
Si es comparen els contractes amb la població activa de cada grup, les persones amb 
nacionalitat estrangera contractades durant aquest 2016 suposen un percentatge més elevat 
del seu grup poblacional que les persones amb nacionalitat espanyola ( el 32% en front el 14%).  
 
Però tornant a l’anàlisi de les nacionalitats dels contractats, cal també comparar els resultats 
del Pla amb les altres mancomunitats i amb el total de les Illes Balears: 
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Gràfica 22: Elaboració pròpia. Font: Ibestat i Observatori del Treball. 

 
 
En totes les zones així com en el total de les illes, les contractacions d’espanyols ronden els 
mateixos percentatges, la diferència es troba entre les contractacions de nacionalitats de la UE i 
de fora. El Pla és la mancomunitat on major és el percentatge de contractats amb nacionalitat 
de fora de la UE, a més està molt per damunt de la mitjana balear.  
 
El perquè d’aquesta qüestió té molt a veure en que al pla es demanden més treballs 
d’agricultura i construcció que a les altres mancomunitats. Són treballs més físics que no 
requereixen estudis ni idiomes i que són els que majoritàriament cerquen els estrangers de 
fora de la UE que arriben al territori, ja que solen emigrar sense estudis i amb necessitats 
econòmiques. En canvi, a les altres zones demanden més treballs de serveis on, com a mínim, 
s’ha de saber parlar anglès i alemany i per tant els europeus tenen avantatges en front els de 
fora la UE e inclús respecte als espanyols. 

 
 
 3.2.7.3. Contractes en funció del gènere i del tipus de contracte 
 
Fins ara s’han analitzat les contractacions d’aquest 2016 en quant al sector econòmic i la 
nacionalitat. Són dades importants per saber quins sectors són els més actius i si existeix 
discriminació a l’hora de contractar, però el tipus de contracte és molt més important si tenim 
en compte que totes les dades de contractacions no tenen per què suposar un increment dels 
treballadors. De fet no suposa un augment significatiu de la població ocupada sinó que en 
molts de casos són en realitat “renovacions” de contractes temporals. 
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No cal oblidar tampoc que hi ha molts de contractes a temps parcial i tot i no tenir dades en el 
Pla, suposen un percentatge significatiu del total de contractes a nivell balear i d’Espanya. 
 
Estudiant el tipus de contracte en funció del gènere podrem comprovar si hi ha discriminació 
d’aquest tipus. 
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Gràfica 23: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
Durant el 2016 el sexe més contractat ha estat el masculí, ja que un 58% dels contractes han 
estat per a homes, mentre que  les dones contractades han suposar aproximadament un 42%. 
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Gràfica 24: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 
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Primerament comentar que les dades corroboren el que s’ha comentat abans: Hi ha molt pocs 
contractes què siguin indefinits, majoritàriament els contractes són temporals. En la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears molts culpen a la estacionalitat, però si en realitat es tracte 
d’empreses que necessiten els treballadors durant uns quants mesos, existeixen els contractes 
fixos-discontinus que són comuns però s’eviten al màxim.   
 
Hi ha un 87% dels homes què han estat contractats temporalment i un 82% en el cas de les 
dones. En realitat les dones estan posicionades en una millor situació que els homes ja que 
suposen major percentatge de contractacions indefinides, menors en temporals i majors en 
convertides de temporals a indefinides. Tot i això, el total de dones contractades és menor en 
diferència, aquí està el mal. 
 
La conclusió a la què s’arriba és que els contractes del 2016 han estat més elevats pels homes 
però el de les dones han estat de major qualitat ( més indefinits i convertits i menys temporals). 

 
Si realitzem una comparació amb les altres mancomunitats de Mallorca i amb el total de les 
Illes Balears: 
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  Gràfica 25: Elaboració pròpia. Font: Ibestat i Observatori del Treball. 

 
En totes les mancomunitats i en el conjunt illenc, els contractes masculins han suposat més del 
50% dels contractes, tots es troben entre el 54 i el 59%. Les diferències en quant al tipus de 
contracte: 
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Gràfica 26: Elaboració pròpia. Font: Ibestat i Observatori del Treball. 
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Gràfica 27: Elaboració pròpia. Font: Ibestat i Observatori del Treball. 
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La dinàmica és la mateixa per a totes les zones i també en el conjunt de les Illes Balears. La 
problemàtica dels temporals s’estén també a nivell de tot el país encara que les illes és la 
comunitat autònoma amb majors contractacions temporals. Es veu com el percentatge de 
contractacions indefinides o els convertits en indefinits no supera conjuntament el 10% del 
total de les contractacions. En aquest sentit la Mancomunitat Pla de Mallorca, en quant als 
contractes femenins, és la zona on menor percentatge de contractes temporals s’ha realitzat 
durant aquest 2016 i en contractes masculins és la Mancomunitat del Sud. 
 
En general els homes reben menors contractes indefinits que les dones, en termes relatius, ja 
que les xifres reals mostren que hi ha major quantitats de contractes fets als homes en totes les 
zones.    
 
 

3.2.7.4. Contractes en funció de la duració del contracte i gènere 
 

La importància d’aquesta informació recau en la problemàtica arrelada al conjunt del país, i en 
major mesura a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en quant a la temporalitat dels 
contractes oferts per les empreses. Deixant de banda un debat infinit per la complexitat del 
tema, cal analitzar ara quins grups poblacionals són els que es veuen més afectats per la 
inestabilitat del treball.   
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Gràfica 28: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
Tant en el conjunt autonòmic com, sobretot, en el Pla de Mallorca la major incertesa és pels 
homes (els contractes en el Pla què es realitzen a la població masculina són quasi en un 50% 
indeterminats). En quant als contractes determinats, les dones tenen major certesa de la 
durada dels contractes i  són contractades de manera determinada en major mesura que els 
homes, tant temporalment com indefinidament.  
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 3.2.7.5. Contractes en funció del gènere comparat amb l’edat i la formació 
 
A continuació es fa un incís de l’estudi de dues variables més, en quant als contractes, en 
correlació amb el gènere: l’edat i el tipus de formació. 
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Gràfica 29: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
De la comparació de la primera variable (edat) amb el gènere cal destacar que, tant en el 
conjunt autonòmic com en el Pla, el grup poblacional femení és el protagonista dels extrems. El 
major percentatge de contractes, en quant a l’estudi de la variable edat, és el de dones de 
entre 25 i 36 anys i el menor és el de majors de 55 anys. També es veu que les dones en 
ambdós territoris són contractades en major mesura quan tenen edats menors als 35 i en 
menor mesura quan són majors, fet que no és gens evident en el cas dels homes.  
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Gràfica 30: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 
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En relació amb l’estudi de la formació i el gènere s’observa clarament un dels símptomes de tot 
el mercat de treball espanyol: falta d’empreses què demandin treballadors qualificats i excés de 
contractes a treballadors de qualificacions baixes (d’ estudis obligatoris). També comentar que 
entre el conjunt illenc i el Pla la major diferència es troba en les ocupacions qualificades, què 
tot i ser poques en tot el territori, són majors en el conjunt autonòmic que en el Pla.  

 
 

3.2.8.Ocupacions més contractades durant el 2016 
 
Aquesta variable és rellevant en quant a la determinació dels principals sectors econòmics del 
territori però cal ésser tractada amb precaució ja que la importància està condicionada a la 
tipologia dels contractes, informació de la qual no en tenim certesa.  
 
A continuació es quantifiquen les 5 ocupacions més contractades en el conjunt del Pla de 
Mallorca, determinades en C.N.O (Codi Nacional d’Ocupació): 
 
 

Ocupacions més contractades per C.N.O. 
  

  Nº de contractes 
Cambrers assalariats 802 

Peons de la construcció d’edificis 535 

Peons agrícoles d’horts, hivernacles, 
planters i jardins 

452 

Venedors de botigues i magatzems 375 

Paletes 350 

 
Taula 18: Elaboració pròpia, Font: Ibestat 

 
Com ja s’ha vist en els anteriors anàlisis, el sector econòmic per excel·lència a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears deixa la seva petjada també en el Pla, tot i ser la zona amb menor 
incidència del mateix. També ho fa la construcció i, com és d’esperar, el sector agrícola, 
distintiu del territori del interior de l’illa per la fertilitat de les seves terres.    

 
 
3.3.Població Desocupada 
 
La població desocupada o aturada del conjunt de la Mancomunitat Pla de Mallorca és de 1.539 
persones. 
 
Amb aquesta informació y la població activa s’obté la taxa d’atur:  
 � Taxa d’atur del Pla =( PD / PA) = 9,69%  
 
Per tal de comparar-ho cal calcular la taxa d’atur balear:  
� Taxa d’atur balear = (PD/PA)= 11,31%.  
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Al Pla l’atur és menor que la mitjana de les illes. És una característica curiosa, ja que el sector 
més important en la CCAA té més incidència en els territoris costers i en el Pla de Mallorca és 
un sector que encara no està del tot desenvolupat. Però pot ésser que afecti a aquesta dada el 
fet de la temporalitat, molt més comuna a les zones turístiques, deixant majors desocupats els 
mesos de poca afluència turística.  
 
Per tal d’analitzar profundament l’atur del territori, cal distingir els aturats en funció de 
diferents tipus de classificacions : 
 
 

3.3.1.Població aturada en funció del gènere 
 
En ambdós territoris la població femenina està més desocupada, però en el cas del Pla de 
Mallorca la diferència és menor.  
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  Gràfica 31: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
S’observa que la diferència no és gaire significativa, ja que al Pla les dones que conformen l’atur 
son un 52%, mentre que els homes son un 48%. A nivell de les illes les dades són, relativament 
parlant, similars però amb una diferència major entre sexes. 
 
Com s’ha realitzat amb la població ocupada, cal analitzar la taxa d’atur ja que té una major 
capacitat descriptiva de la realitat econòmica, permetent saber quina població aturada hi ha 
respecte la població activa d’aquest grup concret.  
 

Taxes d’atur en funció del gènere 
 

 PD PA Taxa d’atur 

Homes  737 8.835 8,34% 

Dones  801 7.036 11,38% 

 
Taula 19: Elaboració pròpia, Font: Ibestat 
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Amb les dades que ofereix aquesta taula sí que es demostra que el grup poblacional què es 
troba en pitjors condicions és el femení, ja que de les dones que volen treballar hi ha un gruix 
més elevat de gent que no ho fa.   
 
 

3.3.2.Població aturada en funció de l’edat 
 
La gràfica mostra que la població què es troba desocupada en el Pla és, relativament parlant, 
inferior en els intervals d’edat que oscil·len entre els 16 i els 34 anys que la del conjunt balear. 
A partir dels 35 anys, i exceptuant el grup de entre 45 i 55 anys, a la comarca la població es 
troba en un estat de major desocupació.   
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Gràfica 32: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
En general el grup poblacional de 35 a 44 anys és el que suposa major part de la població 
desocupada tant en el Pla com en el conjunt illenc i el de menor desocupació és el grup dels 
més joves, però l’explicació en aquest cas recau en el volum de població activa, ja que la 
població ocupada es troba en la mateixa situació. Càlcul de la taxa d’atur de cada grup: 
 

Taxes d’atur en funció del grups d’edat 
 

 PD PA Taxa d'atur 

16-24 158 914 17,29% 

25-34 291 2.907 10,00% 

35-44 389 4.866 8,00% 

45-54 346 4.540 7,62% 

més de 55 349 2.633 13,24% 

 
Taula 20: Elaboració pròpia, Font: Ibestat 

 
Les taxes d’atur determinen realment la problemàtica dels joves que estan en 
actiu en el mercat laboral, que com s’analitzava en l’estudi de la població 
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ocupada, és troben en una situació preocupant d’incapacitat d’inserció laboral. Les 
expectatives d’aquest grup poblacional han anat millorant i s’espera que ho segueixin fent, 
gràcies a l’actuació del Govern conjuntament amb el Fons Social Europeu a través de les 
polítiques actives d’ocupació realitzades.    
 
Diferent és la situació de les persones aturades majors de 45 i sobretot de 55 anys, ja que tot i 
els esforços de les institucions per introduir-los novament en el mercat laboral, la resposta de 
les empreses segueix essent negativa.  
 
 

3.3.3.Població aturada en funció de la nacionalitat 
 
Com és d’esperar, i així com succeeix en el cas de la població ocupada, la nacionalitat espanyola 
representa la major part de la població desocupada.  
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Gràfica 33: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
L’únic tret destacable de la comparativa entre el Pla i el conjunt illenc és que a les illes la 
població amb nacionalitat europea suposa un percentatge de població desocupada major que 
en el territori del centre de l’illa. En quant a la nacionalitat de la resta del món succeeix al 
contrari.  
 
Per tal de posar relativitat a aquesta variable s’estudia la taxa d’atur en funció de la 
nacionalitat:  

Taxes d’atur en funció de la nacionalitat 

 
 PD PA Taxa d’atur 

Espanyola 1.219 13.715 8,89% 

UE 28 105 1.086 9,62% 

Resta del món 215 1.070 20,09% 

      Taula 21: Elaboració pròpia, Font: Ibestat. 
 
 



                                                      

                        
                                                                                DIAGNOSI SOCIOECONÒMICA 

 
 

  

48 

 
Ara sí que es pot parlar de la problemàtica o no de cada grup poblacional. La població amb 
nacionalitat de la resta del món és la que té una taxa d’atur major, duplicant la de les altres 
dues nacionalitats estudiades. En canvi la població amb nacionalitat europea es troba en una 
situació molt similar a la de nacionalitat espanyola, amb una diferència d’atur de menys d’un 
1%.   
 
El grup poblacional amb més dificultats i amb major atur real, i que per tant  requereix una 
ajuda major, és la població de nacionalitat estrangera de fora de Europa.  
 
L’anàlisi en funció de les tres variables estudiades fins ara seria molt útil, però la falta 
d’informació degut al secret estadístic de dades molt baixes no ha permès fer un estudi 
verificable. Per aquest mateix motiu no s’ha realitzat aquest anàlisi en la secció de la població 
activa (on es necessita la població desocupada).   

 
 

3.3.4.Població aturada en funció del sector econòmic, segons la darrera 
ocupació 
 
Els aturats al Pla durant el 2016 són de mitjana 1.539 persones, per tant és impossible parlar 
dels aturats distingint tots els sectors econòmics, ja que quan es tracta de quanties tan baixes 
no es poden obtenir les dades exactes. Per tant es farà la classificació agrupant diversos 
sectors:  

Població aturada en funció del sector econòmic al Pla de Mallorca

6,7%

5,4%

2,4%
17,5%

14,8%
12,7%

34,6%

11,0%

3,2%

Serveis diversos
(J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U)

Hoteleria  (I)

Construcció (F) 

Comerç a l'engròs i petit, reparació
de vehicles de motor y motocicletes
(G) 
Industria, energia i subministraments
d'aigua (B,C,D,E)

Sense ocupació anterior

Agricultura i pesca (A) 

Transport i emmagatzematge  (H) 

 
 

Gràfica 34: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 
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Els sectors que suposen majors aturats són en primer lloc l’hoteleria, seguit de la construcció i 
el comerç, en tercer lloc. L’explicació de la quantia d’atur produït en els sectors terciaris 
(hoteleria i comerç) és en general l’estacionalitat del turisme, mentre que en el cas de la 
construcció és l’explosió de la bombolla especulativa creada en els anys d’expansió econòmica. 
 
En quant als serveis diversos es tracte d’una agrupació de molts de serveis: activitats financeres 
i d’assegurances, immobiliàries, professionals i tècniques, d’informació i comunicacions, 
administratives, públiques, sanitàries i de serveis, artístiques, de la llar i l’educació, 
majoritàriament. La importància de l’atur produït per aquests sectors és mínima de manera 
individual. 

Població aturada en funció del sector econòmic a les Illes Balears

1,8%

25,1%

34,1%

10,2%

13,5%12,5%

4,6%

4,9%

3,5%

Serveis diversos
(J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U)

Hoteleria  (I)

Construcció (F) 

Comerç a l'engròs i petit, reparació
de vehicles de motor y motocicletes
(G) 
Industria, energia i subministraments
d'aigua (B,C,D,E)

Sense ocupació anterior

Agricultura i pesca (A) 

Transport i emmagatzematge  (H) 

 
Gràfica 35: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
La dinàmica en el conjunt illenc és la mateixa que en el Pla. Els sectors terciaris són els que 
augmenten el nombre d’aturats que produeixen, degut a la major incidència del turisme.    
 
 

3.3.5.Població aturada en funció del nivell formatiu 
 
Per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i el benestar social d’una població, un govern 
intenta aplicar polítiques d’ocupació per tal de millorar les qualitats dels treballadors i adaptar-
les millor a les necessitats de les empreses, facilitant la contractació i optimitzant el mercat del 
treball.  
 
Una de les variables qualitatives més accessibles i amb major afecte en la consecució d’un 
treball de qualitat és el nivell d’estudis i la formació. Diversos anàlisis han demostrat, en tots els 
àmbits, la importància d’aquesta variable sobre la renta futura de les persones. 
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A continuació s’observa que succeeix al Pla i a les Illes Balears:  

Població aturada en funció del nivell d'estudis al Pla de 

Mallorca

Analfabets Educació primària Prog. FP sense títol

1a E. Secundària Prog. FP Tit/1a Et 2a E. Secundària

Prog. FP Tit/2a Et FP superior Altres enseny. c/batxiller

Ensenyament universitari Especialista Professional

45,18% 24,07%

17,76%

4,25% 6,40%

1,85%

0,34%

 
 

  Gràfica 36: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

Població aturada en funció del nivell d'estudis a les Illes Balears

Analfabets Educació primària Prog. FP sense títol

1a E. Secundària Prog. FP Tit/1a Et 2a E. Secundària

Prog. FP Tit/2a Et FP superior Altres enseny. c/batxiller

Ensenyament universitari Especialista Professional E. universitari 3r cicle

47,94% 26,13%

14,58%

3,18%
6,26%

1,10%

0,37%

0,16%
0,02% 0,08% 0,11%

0,07%

 
 

                      Gràfica 37: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 
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Quan s’analitzen els aturats en funció del nivell de formació sorgeix un tret rellevant molt 
significatiu: tant en el Pla com en el conjunt de la CCAA la població amb estudis de formació 
professional, titulats o no, es troben en una situació d’ocupació quasi completa. L’únic grup 
amb una mica de desocupació és el de FP superior.  
  
El fet de que quasi no hi hagi desocupació de la població que té aquests estudis s’explica amb el 
fenomen relacionat amb la manca d’estudiants de formació professional en el conjunt de la 
CCAA i també en el conjunt del nostre país. Des de anys enrere la formació professional ha 
estat considerada com una titulació inferior i de menor categoria tant pels pares dels 
estudiants com pels professors i educadors. Aquesta entre altres variables han fet que es 
produeixi una situació de mancança de professionals amb coneixements específics produint 
una bretxa entre l’oferta i la demanda de determinats sectors.  
 
La formació professional ha anat recuperant el seu lloc en aquests darrers anys, però encara és 
necessari prestar-li atenció per que la població se n’adoni de la importància d’aquesta secció 
formativa i es pugui equilibrar un mercat del treball que té excés d’oferta en estudis que són, 
categòricament xerrant, iguals als FP i excés de demanda en aquests.  
 

 

3.3.6.Ocupacions amb més atur 
 
Aquesta variable pot ésser indicador dels sectors que han estat més afectats per la recessió, 
també d’aquells sectors en que els contractes són molt temporals o inclús del canvi de 
predomini d’un sector en l’economia existent, per tant cal tractar-la amb molta cautela.    
 
A continuació es quantifiquen les 5 ocupacions amb major atur en el conjunt del Pla de 
Mallorca, determinades en C.N.O (Codi Nacional d’Ocupació). 
 

Ocupacions amb més aturats 

 

  Nº aturats 

Empleats administratius sense tasques d’atenció al 
públic no classificats en altres apartats 

146 

Venedors de botigues i magatzems 142 

Personal de neteja d’oficines, hotels i altres 
establiments similars 

139 

Paletes 115 

Cambrers assalariats 84 

 
 Taula 22: Elaboració pròpia, Font: Ibestat. 

 
Les ocupacions amb major nombre d’aturats corresponen bàsicament al sector turístic, 
comercial i de la construcció.  
 
En el cas del sector turístic, certament es pot acceptar que les causes són la temporalitat dels 
contractes i l’estacionalitat pròpia del sector, en quant a la construcció és sabut que va ésser el 
sector més afectat per la recessió i, tot hi haver-se recuperat una part de la 
població que s’hi dedicava, ara ja no hi ha tanta demanda de treball. Finalment 
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en el tema del sector comercial, comentar que l’aparició de grans comerços acaparadors de 
molts de mercats diversos ha propiciat l’atur de part de la població que s’hi havia dedicat des 
de sempre, ja que aquestes grans empreses han accentuat la presència de contractes 
temporals. 
 
Cal comentar també que els desocupats provinents de treballs com el d’empleat administratiu, 
poden formar part de qualsevol sector econòmic i el que és clar és que el fet que sigui 
l’ocupació amb més atur prové de la incidència de la recessió en aquesta ocupació. Moltes 
empreses i entitats durant la crisi econòmica varen tancar les portes o reduir extremadament la 
plantilla i a l’hora de tornar-la a augmentar la precaució és màxima. A més molta d’aquesta 
població són persones majors de 45 o 50 anys i la seva inserció laboral és molt complicada, 
sobretot si han estat bastants d’anys a l’atur.  
 
Aquest fet explica en gran part els objectius de les polítiques actives d’ocupació dutes a terme 
pel govern i altres institucions per aconseguir aquesta  inserció.  

 
 
 

3.3.7.Aturats de llarga durada 
 
Els aturats de llarga durada són aquelles persones què duen més d’un any ininterrumpidament 
a l’atur i que no reben cap prestació ni tenen dret a cap ajuda.    
 
Una manera de saber si l’atur de llarga durada té incidència al territori és estructurar-lo segons 
la antiguitat de la demanda d’ocupació al SOIB:  

 

Població aturada al Pla en funció de l'antiguitat de la 

inscripció al SOIB

Menys d'un mes

De 1-3 mesos

De 3-6 mesos

De 6 mesos a 1 any

Més d'un any

15,61%

19,32%
12,43%

15,75%

36,39%

 
Gràfica 38: Elaboració pròpia. Font: Ibestat 
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Població aturada a les Illes Balears en funció de  l'antiguitat 

de la inscripció al SOIB

Menys d'un mes

De 1-3 mesos

De 3-6 mesos

De 6 mesos a 1 any

Més d'un any

17,35%

21,82%

14,36%

13,91%

32,56%

 
Gràfica 39: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 

 
Amb les dades mensuals de 2016, s’ha calculat la mitjana anual de l’antiguitat de la demanda. 
Les dades en el Pla i en el conjunt de les Illes Balears són molt similars, en ambdós casos el 
conjunt d’aturats què suposa major percentatge és el grup d’aturats de més d’un any, els 
aturats de llarga durada. Com es veu, al Pla suposen més d’una quarta part dels aturats i al 
conjunt balear és una mica menor. Per tant, es pot dir que 1 de cada  4 persones què està a 
l’atur és de llarga durada. 
 
Si s’analitza el perfil dels aturats de llarga durada es veu que està compost per més dones que 
homes. Concretament la mitjana anual de 2016 dels aturats de llarga durada al Pla són 313 
dones i 242 homes.  

Perfil per gènere dels aturats de llarga durada  

 
 

 Homes Dones 

PLA 43,21% 55,89% 

ILLES 41,41% 58,59% 

 
Taula 23: Elaboració pròpia, Font: Ibestat. 

 
L’atur de llarga durada recau en major mesura en les dones encara que en el conjunt illenc la 
diferència és major. Una de les explicacions d’aquest fenomen és la tipologia de feina més 
comú a cada tipus de gènere. Encara que hi hagi un esforç comú per homogeneïtzar totes les 
feines, hi ha sectors amb treballadors principalment masculins i d’altres femenins. La 
construcció és l’exemple més típic d’aquesta catalogació, en quant al gènere masculí. Aquest 
sector, encara que hagi suposat una gran quantitat d’aturats en l’època de recessió, és un 
sector que genera moltes contractacions, tot i ésser precàries i temporals. Aquest fet posiciona 
als homes en un estat de menys atur de llarga durada, entre altres factors. Això no significa una 
bona situació laboral. 
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3.3.8.Reflexions sobre l’atur 
 
Ara que hem analitzat detingudament l’atur, cal comentar que es calcula, com s’ha vist, sobre 
la població activa ( ocupats i desocupats cercant feina activament), però que passa amb la 
població inactiva?  
 
La població inactiva és aquella què, tot i tenir edat de treballar, no està cercant activament un 
treball. Actualment la taxa d’inactivitat és d’un 31,28% al Pla i d’un 31,58% al conjunt illenc. 
Aquest grup inclou estudiants, gent que no vol treballar, etc. Però i que passa amb aquella gent 
que no cerca feina degut al seu desànim, a que ja no té forces perquè ja no creu que pugui 
trobar feina?  
 
La realitat actual, després de la crisis, mostra que els desocupats han disminuït més que 
l’augment en l’ocupació. Com és possible? Hi ha un conjunt de població què degut a la llarga 
durada del seu atur, han desistit de cercar feina activament, deixant d’anar a renovar la seva 
demanda d’ocupació i deixant de cercar feina on abans ho feien. 
 
Aquest col·lectiu està passant desapercebut, ja que tot i que s’ha detectat la seva existència, no 
se’n fa ressò i  s’encobreix un problema que pot arribar a ser molt greu.  

 
 
4.ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
 
L’estudi de l’estructura empresarial cal realitzar-lo en funció de dues classificacions que 
ofereixen distinta informació: empreses d’alta a la seguretat social i establiments empresarials. 

 
4.1.Empreses d’alta a la Seguretat Social 
 

4.1.1.Demografia de les empreses inscrites a la Seguretat Social; estudi d’altes i 
 baixes 
 
La mitjana anual de les empreses donades d’alta a la Seguretat Social al Pla és de 928 
empreses. 
 
L’estudi d’altes i baixes és convenient fer-lo trimestralment, ja que a la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears la importància de l’estacionalitat és tal que marca la demografia empresarial 
de manera significativa. 

 
Altes i baixes d’empreses en el Pla i a les Illes Balears 

 

PLA Altes Baixes Variació 

T1 51 95 -44 

T2 63 54 9 

T3 99 60 39 

T4 70 61 9 
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ILLES Altes Baixes Variació 

T1 1.994 8.468 -6.474 

T2 1.985 2.940 -955 

T3 7.950 1.955 5.995 

T4 4.838 2.335 2.503 

 
Taula 24: Elaboració pròpia, Font: Ibestat. 

  
Es veu com durant el primer trimestre (menor temporalitat del cicle anual), tant a les illes com 
en el Pla hi ha més empreses què es donen de baixa que les que es donen d’alta, mentre que 
en el tercer trimestre (major temporalitat del cicle anual) és al contrari. Els trimestres transitius 
(T2 i T4) en el Pla presenten una variació positiva, mentre que en el conjunt illenc el T2 
presenta una variació negativa i el T4 positiva. 

 
 

4.1.2.Nombre d’empreses en funció del sector econòmic 
 
Anàlisi de les empreses en funció del sector econòmic al què corresponen. Es realitza en 
mitjanes anuals ja que en general les altes i baixes no afecten significativament al percentatge 
que suposa cada sector:  

Empreses per sector econòmic al Pla

339

33

155

527

95

123

183

AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓ

TRANSPORT I
EMMAGATZEMATGE

HOSTELERIA

RESTA DE SERVEIS

SERVEIS

 
 

Gràfica 40: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 
 
En aquesta gràfica es mostren per separat primer els grans sectors tals com l’agricultura, la 
industria, la construcció i els serveis. El sector que major nombre d’empreses agrupa és el 
sector serveis amb 527 empreses de 928 (un 57%). Cal tenir en compte però que aquest grup 
inclou un gran nombre d’activitats, que individualment no suposen un elevat volum, excepte 
l’hoteleria. 
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Si es compara amb la divisió del conjunt balear: 

Empreses per sector econòmic a les Illes Balears

4.849

2.382

866

29.601

7.515

1.966

20.121

AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓ

TRANSPORT I
EMMAGATZEMATGE

HOSTELERIA

RESTA DE SERVEIS

SERVEIS

 
Gràfica 41: Elaboració pròpia. Font: Ibestat.  

 
Hi ha una gran diferència ja que, dels quatre sectors primerament analitzats, el sector serveis 
suposa un 78% del total, encara que la gran majoria estan inclosos dins el gran grup de serveis.  

 
 
4.2.Establiments empresarials 
 

4.2.1.Establiments en funció del sector econòmic 
 
Quan es parla d’establiments cal explicar que són locals o instal·lacions en què es desenvolupen 
activitats empresarials o comercials. 
 
Primer es divideixen en els 4 grans grups de sectors que conformen la locomotora econòmica 
del territori:  

Establiments al Pla per sector econòmic

1.967

344277

659

Agricultura, ramaderia,
silvicultura i pesca

Industria

Construcció

Serveis

 
Gràfica 42: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 
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Amb la informació de la que es disposa, cal dir que el sector industrial es divideix en industria 
manufacturera, que suposa la majoria dels establiments de la indústria i la industria extractiva, 
que en suposa només 16.  
 
A més si es divideix el sector serveis per grups de CNAE-09 es podrà saber molt millor la 
diversitat de serveis al Pla: 

 

Establiments del sector serveis

536

267

184156

147

120

81

79

75
74

55

96

3437
1115

Comerç a l’engròs i al detall Hoteleria

Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars

Altres serveis Transport i emmagatzematge

Activitats artístiques, recreatives. Activitats domèstiques 

Activitats financeres i d’assegurances Activitats sanitàries i de serveis socials

Activitats immobiliàries Educació

Subministra d’energia elèctrica, gas,vapor i aire condicionat Informació i comunicacions

Administració pública i defensa; Seguretat Social Subministra d’aigua, sanejament, gestió de residus

 
 

Gràfica 43: Elaboració pròpia. Font: Ibestat. 
 
 
Dels 2.191 establiments, una quarta part prové del comerç, sector més important dins el gran 
grup de serveis a la comarca del Pla, seguit de la hoteleria.   
 
Per poder saber el paper de cada un d’aquests sectors dins el mercat del treball cal analitzar el 
capital humà que utilitzen.  
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4.2.2. Nombre de treballadors per establiment i activitat econòmica 
 
A continuació es presenta una taula ordenada orientativament amb intervals dels treballadors 
que requereixen els establiments classificats segons sector econòmic: 
 

Establiments per intervals de treballadors requerits i sector econòmic: 

 

  
De 0 a 3 

treballadors 
De 4 a 10 

treballadors 
De 11 a 20 

treballadors 
De 21 a 50 

treballadors 
Més de 50 

treballadors 

Construcció 614 35 5 3 2 

Comerç a l’engròs i al detall 483 44 7 1 1 

Industria manufacturera 229 32 7 1   

Hoteleria 231 31 3 2   

Agricultura, ramaderia, 
silvicultura i pesca 

244 10       

Activitats professionals, 
científiques i tècniques  

177 5 1 1   

Activitats administratives i 
serveis auxiliars 

143 10 2 1   

Altres serveis 142 4 1     

Transport i 
emmagatzematge 

111 7 2     

Activitats sanitàries i de 
serveis socials 

65 2 4 4   

Administració pública i 
defensa; Seguretat Social 

  4 5 6   

Activitats artístiques, 
recreatives. 

84 11 1     

Activitats financeres i 
d’assegurances 

65 14       

Educació 47 6 2     

Activitats domèstiques  80 1       

Activitats immobiliàries 72 2       

Subministra d’energia 
elèctrica, gas,vapor i aire 
condicionat 

37         

Informació i comunicacions 33 1       

Subministra d’aigua, 
sanejament, gestió de 
residus 

10 1       

Industries extractives 2 3 3     

 
                          Taula 25: Elaboració pròpia, Font: Ibestat. 
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Aquesta taula és molt interessant ja que ens ofereix el capital humà que utilitza cada tipus 
d’establiment i es pot saber quin és el sector econòmic que efectivament proporciona major 
demanda de treball. Per exemple, mostra que dels establiments dedicats a la construcció n’hi 
ha 614 que tenen contractades entre 0 i 3 persones, 35 establiments que tenen contractades 
entre 4 i 10 persones i així successivament.  
 
La construcció es el sector econòmic que demanda més treballadors al territori del Pla, seguit 
del sector comercial i la industria manufacturera.  En quart lloc es situa l’hoteleria i en quint 
l’agricultura. Cal tenir en compte que es tracte d’empreses que contracten treballadors del Pla, 
però no vol dir  que les empreses siguin de la comarca.  
 
Per exemple, tant els establiments de comerç com els de la indústria manufacturera clarament 
són d’empreses de fora del territori, ja que quasi no n’hi ha en el Pla. En canvi, els treballadors 
contractats pels establiments d’empreses d’agricultura tenen el domicili social en la seva 
majoria a la comarca. Aquest fet es rellevant de cara a tenir en compte que no es tracten de 
sectors pioners en el Pla.  

  
 
5.POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ 
 
Les polítiques actives d’ocupació són aquelles actuacions realitzades per l’administració pública 
dirigides a aconseguir millorar les habilitats de les persones desocupades per tal de facilitar la 
seva inserció laboral.  
 
El Servei de Promoció Econòmica de la Mancomunitat Pla de Mallorca és el responsable de 
totes aquestes actuacions així com d’altres enfocades a donar impuls al desenvolupament local 
del territori.  
 
Aquest servei va comptar fa uns anys (entre 2003 i 2012) amb la presència d’una AODL que va 
realitzar infinites actuacions relacionades amb una gran diversitat d’àmbits. A dia d’avui 
compte amb dues noves AODL que estan rescatant tota aquesta feina. 
 
A continuació és descriuen algunes d’aquestes polítiques que es duent a terme des dels inicis o 
que s’han anat incorporant a mesura que han augmenten els recursos. 
  

5.1.Servei d’orientació laboral   
 
Es tracte d’un servei gratuït a través del qual es pretén millorar l'ocupabilitat dels usuaris de la 
comarca del Pla al llarg del seu procés de recerca o millora de feina. 
 
Va dirigit a la població de entre 16 i 65 anys que resideix als municipis del Pla de Mallorca què 
es troben en situació d’atur.  
 
Aquest servei ofereix per una part un itinerari d’inserció individualitzat i per l’altre l’accés a la 
borsa de treball que gestiona ofertes de totes les empreses de la comarca i d’altres de fora. 
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Durant el 2016 el Servei d’orientació va atendre a 285 persones que varen realitzar un itinerari 
d’inserció sociolaboral, 130 homes i 154 dones, de les quals 77 persones varen aconseguit 
treball i 12 varen esser derivades als Serveis de formació del SOIB.  
 
El col·lectiu més atès va esser el de persones majors de 45 anys, suposant un 41% del total dels 
usuaris. Les característiques comunes d’aquest col·lectiu són el baix nivell d’estudis, la manca 
de qualificació en nous perfils i noves tecnologies i el desànim, frustració i resistència al canvi. 
 
A més es tracte d’un col·lectiu que s’enfronta a un rebuig total del mercat laboral, així doncs, 
tot i que han augmentat les ofertes de feina, aquest grup poblacional no té la possibilitat 
d’accedir-hi.  
 

5.2.Formació a centres acreditats 
 
 -Taller d’ocupació d’auxiliars d’ajuda a domicili durant el 2005. 

-Cursos de formació entre 2010 i 2014: 
 
2010:    -Activitats auxiliars en agricultura. 
 -Sistemes de gestió microinformàtica 
 -Assistència sociosanitària 
 -Zelador sanitari. 
 
2011:    - Activitats auxiliars en agricultura. 

- Assistència sociosanitària. 
- Introducció a la informàtica. 
- Anglès (nivells inicials). 

  
2012:    - Anglès ( atenció al públic i gestió comercial). 
 -Alemany ( atenció al públic i gestió comercial). 
 -Rus (atenció al públic).  
 
2013 i 2014:  

- Anglès ( atenció al públic i gestió comercial). 
 - Alemany ( atenció al públic i gestió comercial). 

 

5.3.Polítiques actives d’ocupació impulsades pel SOIB  
  
 2005 a 2011, 2015:  
 
  -Corporacions Locals, amb contractacions cada any.  
 Les darreres varen ésser a 2015 personal de manteniment i educadors socials.   

  
 2016 i 2017:  
 
 -VISIBLES:  
 En el 2016 es varen contractar 2 educadors socials, que a 2017 

han estat incorporats a la plantilla de la Mancomunitat Pla de 
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Mallorca. En el 2017 s’ha contractat una persona com a auxiliar administratiu 
per a la gestió dels Serveis Socials de la Mancomunitat.  

  
A més en el 2016 es va donar suport als 14 ajuntaments que formen la 
mancomunitat en realització als projectes ( persones contractades: 21) i aquest 
2017 s’han realitzat els projectes dels ajuntaments per impulsar i assegurar 
l’efectivitat de les polítiques (contractacions realitzades: 28).  

  
  -JOVES QUALIFICATS:  
 

En la convocatòria de 2016 es varen contractar 4 treballadores socials que 
varen complir plenament les expectatives de la convocatòria. A 2017 s’han 
sol·licitat de nou 4 treballadors/es més així com també 2 persones per 
organitzar i digitalitzar l’arxiu de l’entitat.   
 
També durant 2016 es va donar suport a la gestió i realització dels projectes 
dels 14 municipis ( 12 joves contractats)  i durant el 2017 des de la 
mancomunitat s’ha dut a terme la realització dels mateixos, per optimitzar els 
efectes de la convocatòria (13 sol·licitats). 
 
 
-FORMACIÓ PER A DESOCUPATS: 
 
Durant el 2017, conjuntament amb l’ajuntament d’Algaida, on hi ha el centre 
de formació acreditat, s’ha dut a terme un projecte de formació per a 
desocupats amb un curs d’informàtica nivell 0. Els usuaris què requereixen 
d’aquests coneixements venen majoritàriament del servei d’orientació de la 
mancomunitat.  
 
-FORMACIÓ DUAL VULNERABLES:  
 
La Mancomunitat Pla de Mallorca té un conveni de col·laboració amb l’entitat 
Mater Misericordiae. Aquesta entitat durant el 2017 ha elaborat un projecte de 
formació dual, què es durà a terme a la seu de Sineu, per a persones amb risc 
d’exclusió social en les modalitats d’operaris de cuina, bar i restaurant.     

 

5.4.Servei d’assessorament empresarial 
 
Aquest 2017 s’ha creat un punt d’assessorament i suport a la creació i creixement d’empreses a 
la Mancomunitat Pla de Mallorca, què compta amb els següents serveis: 
 
 -Suport i assessorament tècnic en la creació de noves empreses i a empreses 

consolidades. 
 -Prospecció de recursos ociosos e infrautilitzats per a projectes empresarials que 

promoguin l’economia local. 
-Actuacions de foment de la cultura emprenedora i de la dinamització comercial. 
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6. ANÀLISI FODA  
 

El FODA és una figura utilitzada per determinar esquemàticament les debilitats i fortaleses d’un 
territori (anàlisi intern) i les seves amenaces i oportunitats (anàlisi extern). El seu objectiu és 
elaborar estratègies d’actuació per dur a terme les oportunitats, potenciant els factors positius 
que enforteixen el territori, i tenint en compte les seves debilitats, evitant en tot moment que 
les amenaces es converteixin en fets reals.   

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

- Localització geogràfica, en el centre. 
- Condicions climatològiques. 
- Gran extensió territorial, què es poden 
destinar a usos agrícoles. 
- Grans extensió d’àrees forestals 
catalogades com a ANEI i ARIP. 
- Comarca eminentment rural. 
- Patrimoni natural i cultural d’alt valor, en 
bon estat de conservació. 
- Àmplia xarxa de vials i camins i rurals que 
fan idònia la pràctica de cicloturisme i 
senderisme. 
- Zona considerada com a una de les noves 
destinacions turístiques 
(desestacionalització). 
-Existència d’infraestructures adequades pel 
turisme rural i d’interior a més d’una gran 
oferta complementaria. 
-Població de cada vegada més igualada en 
funció del gènere. 
-Alta mobilitat laboral. 
-Elevada taxa d’ocupació respecte al conjunt 
illenc. 
-Baix atur en població què té qualificacions 
professionals, estudis de FP. 
-Població ocupada en una gran diversitat de 
sectors econòmics. 
-Menors contractes temporals femenins que 
el conjunt de la CCAA. 
-Menor taxa d’atur que en el conjunt. 
-Gran quantitat de treballadors autònoms, 
respecte al conjunt illenc. Esperit 
emprenedor. 
 
 
 
 

-Promoció turística de la comarca del Pla, 
aprofitant la quasi inexistència per crear un 
mercat sostenible i enriquidor per la societat. 
Cal aprofitar la idoneïtat de les terres per fer 
un turisme conservador de l’entorn. 
 
-Aprofitar totes les polítiques actives 
d’ocupació realitzades pel SOIB i altres 
entitats per enfortir el mercat laboral. 
 
-Aprofitar els recursos de AODL’s per crear 
una xarxa que permeti i faciliti la coordinació 
en totes les decisions que tinguin a veure amb 
la promoció econòmica del territori. 
 
-Augmentar la formació del mercat laboral i 
redirigir-lo cap a l’especialització professional 
a través de graus de formació professional i 
de la formació dual.  
 
-Aprofitar l’esperit emprenedor i 
d’autocupació de la població per dur a terme 
projectes de cada cop més adequats als nous 
mercats.   
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DEBILITATS AMENACES 
-Territori allunyat de la ciutat, inexistència de 
certs serveis com la fibra òptica. 
-Territori llunyà d’entrades a l’illa (ports i 
aeroport). 
- Manca d’una xarxa de transport públic. La 
connexió amb les ciutats és pràcticament 
nul·la i la de entre municipis és totalment 
inexistent. 
-El transport més utilitzat,  amb diferència, és 
el vehicle propi, a conseqüència de la situació 
geogràfica i la falta de comunicació.  
-Tendència mínimament negativa de 
l’evolució de la  població.  
-Baixa PET respecte el conjunt illenc. 
-Poca població jove. 
-Inestabilitat poblacional per edats (variació 
cíclica de la població). 
-Baixa taxa d’activitat femenina (10% de 
diferència amb la masculina). 
-Alt índex d’envelliment de la població. 
-Baix nivell acadèmic dels aturats. 
-Major incidència d’atur femení que masculí. 
-Elevada taxa d’atur jove. 
-Alta taxa d’atur de població amb nacionalitat 
de fora de la UE. 
-Gran quantitat de gent aturada, major de 35 
anys. 
-Mercat laboral poc qualificat i precari. 
-Elevat atur de llarga durada, la majoria són 
dones.  
-Manca de recursos econòmics per poder 
executar projectes interessants des del punt 
de vista de promoció econòmica. 
 

 

-Elevada taxa de població inactiva, cada 
vegada amb més incidència de població 
exclosa a la força del mercat de treball.  
 
-Alt índex de reemplaçament. 
 
-Elevada incidència d’atur de llarga durada,  
amb majoria femenina, acompanyada de la 
dificultat de reinserció del col·lectiu de 
persones majors de 45 anys amb baix nivell 
formatiu. 
 
Aquestes tres amenaces, que es produeixen 
en tota la CCAA, accentuen la consecució d’un 
estat del benestar i sobretot d’un sistema de 
pensions insostenible. És necessari actuar per 
minorar aquesta possibilitat cada cop més 
probable.  
 
-Escapada del capital humà degut a la manca 
d’empreses que contracten persones 
qualificades. 
 
-Teixit empresarial molt estacionalitzat. 
 
-Mercat laboral precari.  
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ANNEXES 
 
Annex 1: Evolució de la població per municipis: 
 

Evolució de la població 
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Gràfica 44: Elaboració pròpia ( dades de l’Ibestat ) 
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Annex 2:  Evolució de la població disseminada per municipis en el pla de Mallorca. 

 
POBLES 2013 2014 2015 2016 

Algaida 35,21% 35,17% 35,01% 34,84% 

Ariany 12,13% 12,62% 14,01% 13,85% 

Costitx 39,82% 40,57% 41,33% 42,05% 

Lloret de Vistalegre 35,78% 36,45% 35,93% 36,12% 

Llubí 11,71% 11,60% 11,63% 11,73% 

Maria de la Salut 5,81% 5,96% 5,96% 5,74% 

Montuïri 21,09% 21,40% 22,00% 21,46% 

Petra 10,21% 10,06% 10,58% 10,35% 

Porreres 10,73% 10,62% 10,29% 9,89% 

Sencelles 50,04% 50,11% 48,90% 49,68% 

Sant Joan 15,31% 15,42% 16,41% 16,27% 

Santa Eugènia 18,04% 19,49% 20,21% 20,54% 

Sineu 12,58% 12,85% 12,21% 12,65% 

Vilafranca de Bonany 4,37% 4,54% 4,60% 4,15% 

TOTAL PLA  23,20% 23,60% 23,76% 23,89% 

 
Taula 26. Elaboració pròpia. Font: Ibestat 

 
Annex 3: Població per gènere i municipi del Pla. 

 

POBLES  Població total 
Població 
masculina 

Població 
femenina 

Algaida 5.394   51,00% 49,00% 

Ariany 859   52,39% 47,61% 

Costitx 1.246   49,84% 50,16% 

Lloret de Vistalegre 1.257   51,15% 48,85% 

Llubí 2.157   49,88% 50,12% 

Maria de la Salut 2.073   51,47% 48,53% 

Montuïri 2.884   50,14% 49,86% 

Petra 2.774   49,57% 50,43% 

Porreres 5.197   51,22% 48,78% 

Sencelles 3.096   50,45% 49,55% 

Sant Joan 2.042   49,22% 50,78% 

Santa Eugènia 1.636   50,43% 49,57% 

Sineu 3.629   49,96% 50,04% 

Vilafranca de Bonany 2.941   49,88% 50,12% 

TOTAL PLA  37.185   50,47% 49,53% 

 
Taula 27. Elaboració pròpia. Font: Ibestat 
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Annex 4: Població per edat i municipi del Pla. 

 

POBLES  
Població 
total 

Menys de 16 
anys 

De 16 a 64 
anys (PET) 

Més de 64 
anys 

Algaida 5.394   16,70% 65,07% 18,22% 

Ariany 859   14,32% 56,93% 28,75% 

Costitx 1.246   17,01% 63,80% 19,18% 

Lloret de Vistalegre 1.257   15,59% 65,00% 19,41% 

Llubí 2.157   18,31% 60,78% 20,91% 

Maria de la Salut 2.073   16,02% 59,96% 24,02% 

Montuïri 2.884   16,47% 59,92% 23,61% 

Petra 2.774   16,29% 61,03% 22,67% 

Porreres 5.197   18,18% 60,40% 21,42% 

Sencelles 3.096   16,67% 65,34% 17,99% 

Sant Joan 2.042   16,26% 56,46% 27,28% 

Santa Eugènia 1.636   17,42% 66,14% 16,44% 

Sineu 3.629   17,28% 62,55% 20,17% 

Vilafranca de 
Bonany 2.941   18,60% 62,60% 18,80% 

TOTAL PLA  37.185   16,79% 61,86% 21,35% 

 
 

Taula 28. Elaboració pròpia. Font: Ibestat 
 
Annex 5: Evolució de la natalitat (1975 – 2011). Explicació de l’augment poblacional per edats. 
TBN : Taxa bruta de natalitat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfica 45. Font: “Natalidad, piràmide poblacional y movimentos migratorios en Espanya: su 
efecto en el sistema de pensiones.”Informe PISA (OCDE I BBVA). 
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Annex 6 : Població per nacionalitat i municipi. 
 
 

POBLES  
Població 
total 

Població 
espanyola 

Població de la 
resta d'UE 

(28) 
Població resta 

del món 

Algaida 5.394   87,99% 9,79% 2,22% 

Ariany 859   83,82% 5,12% 11,06% 

Costitx 1.246   83,31% 13,80% 2,89% 

Lloret de Vistalegre 1.257   85,60% 7,08% 7,32% 

Llubí 2.157   88,36% 4,31% 7,32% 

Maria de la Salut 2.073   89,10% 2,99% 7,91% 

Montuïri 2.884   84,15% 5,44% 10,40% 

Petra 2.774   88,54% 2,70% 8,76% 

Porreres 5.197   79,58% 7,29% 13,12% 

Sencelles 3.096   89,24% 8,11% 2,65% 

Sant Joan 2.042   86,14% 3,33% 10,53% 

Santa Eugènia 1.636   87,35% 9,60% 3,06% 

Sineu 3.629   88,10% 6,23% 5,68% 
Vilafranca de 
Bonany 2.941   87,49% 3,54% 8,98% 
TOTAL PLA  37.185   86,34% 6,38% 7,28% 

 
Taula 29. Elaboració pròpia. Font: Ibestat 

 
Annex 7: Índex d’envelliment dels municipis del Pla de Mallorca. 

 
POBLES  ÍNDEX D'ENVELLIMENT 

Algaida 90,35% 

Ariany 171,53% 

Costitx 94,47% 

Lloret de Vistalegre 101,24% 

Llubí 95,75% 

Maria de la Salut 120,58% 

Montuïri 120,32% 

Petra 109,39% 

Porreres 99,20% 

Sencelles 86,76% 

Sant Joan 142,46% 

Santa Eugènia 76,64% 

Sineu 95,19% 

Vilafranca de Bonany 83,53% 

TOTAL PLA  106,24% 

 
Taula 30. Elaboració pròpia. Font: Observatori del Treball 
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Annex 8: Índex de reemplaçament dels municipis del Pla de Mallorca.  

 
 

POBLES  
ÍNDEX DE 
REEMPLAÇAMENT 

Algaida 166,67% 

Ariany 130,77% 

Costitx 148,00% 

Lloret de Vistalegre 119,30% 

Llubí 105,94% 

Maria de la Salut 145,68% 

Montuïri 108,03% 

Petra 104,83% 

Porreres 102,97% 

Sencelles 132,52% 

Sant Joan 91,75% 

Santa Eugènia 102,27% 

Sineu 115,09% 

Vilafranca de Bonany 103,36% 

TOTAL PLA  119,80% 

 
Taula 31. Elaboració pròpia. Font: Observatori del Treball. 

 
Annex 9: Població ocupada per gènere, edat i nacionalitat en funció del total de població.  
 
 

Nacionalitat Espanya Resta UE (28) Resta del món 

Edat / Gènere Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

De 16 a 25 anys 3,28% 2,55% 0,13% 0,19% 0,33% 0,24% 

De 26 a 35 8,89% 7,46% 0,47% 0,60% 1,39% 0,62% 

De 36 a 45 15,31% 12,12% 1,16% 1,15% 1,51% 0,54% 

De 46 a 55 14,51% 10,65% 1,15% 0,89% 0,71% 0,27% 

De 55 a 65 6,35% 5,38% 0,55% 0,45% 0,24% 0,09% 

Més de 65 anys 0,43% 0,25% 0,07% 0,04% 0,01% 0,01% 

 
Taula 32. Elaboració pròpia. Font: Ibestat 

 


