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INTRODUCCIÓ
ELS PRINCIPALS REPTES DE LA SOCIETAT M ALLORQUINA
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1 Diccionari català: Resiliència: Capacitat de l?individu per afrontar amb èxit una situació desfavorable o de risc, i per  
recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant les circumstàncies adverses.

Si analitzam els principals temes que es debaten en el Parlament de les Illes Balears i en els 
mitjans de comunicació, veurem que- tot en el context d'emergència climàtica- hi ha dos 
grans reptes que afecten de ple a la nostra societat. D'un costat, la reconversió d'un model 
de creixement econòmic basat en un monocultiu turístic insostenible, i, per un altre costat, 
la gran dificultat per accedir a un habitatge digne, degut principalment a una intensa 
activitat immobiliària d'àmbit europeu. Ambdós fenòmens són impulsats per forces 
econòmiques d'àmbit internacional, el que fa que la capacitat per canvi per part dels 
poders locals, tant polítics com econòmics, sigui limitada.

El model turístic que domina la nostra economia s'ha fonamentat, fins ara, en un 
creixement constant del nombre de turistes i treballadors estrangers. Això incrementa la 
pressió humana sobre el territori i els recursos primaris com són l'aigua, l'energia, afectant 
greument al medi ambient a la qualitat de vida dels residents.

Per un altre costat, la gran connectivitat aèria amb moltes capitals internacionals, sumat a 
un clima benevolent i a un paisatge extraordinari, fa que l'act ivit at  im m obil iàr ia, t ant  la 
residencial com  la t ur íst ica, s'hagi enlairat com la segona força motriu de la nostra 
economia, amb els resultats ja coneguts: especulació dels fons d'inversions internacionals, 
venda massiva de segones propietats als nord-europeus i pujades del preu dels habitatges, 
que fa molt difícil la compra o el lloguer per part de la majoria de mallorquins.

Front aquesta situació, és imprescindible trobar fórmules de transitar cap a un model 
productiu sostenible i cap a una societat més cohesionada i resilient. Aquesta transició s'ha 
de treballar en tres dimensions. En primer lloc, la t ransició econòm ica, orientada cap a 
una reducció del volum del sector turístic i una diversificació cap a altres sectors. En segon 
lloc, la t ransició m ediam bient al, la qual, a través d'un canvi progressiu cap a la 
sostenibilitat en els sectors energètic, digital i de transport, hauria de reduir la petjada 
ambiental. Finalment, una t ransició social , que ens dugui cap a una societat més justa, 
equitativa i cohesionada.

Arran la darrera crisi, forçada per la COVID, s'ha fomentat una reflexió col·lectiva important 
amb l'elaboració detallada de propostes pel canvi, fetes per moltes institucions i col·lectius, 
tant socials com empresarials. La idea de la necessitat d'una transició del model productiu 
actual cap a un de més divers, sostenible, i just, ha estat una idea que s'ha estès arreu. Una 
vegada passat el més dur de la crisi, hem començat a sortir-ne amb pocs canvis respecte a 
les crisis anteriors: intensificant el tràfic aeri i marítim, amb més massificació i més 
impactes mediambientals. Tot i això, hi ha una diferència rellevant : un supor t  europeu, 
junt am ent  am b fons econòm ics, per  im pulsar  les t ransicions digit al, energèt ica i de 
resil iència. Per tant, ens trobem amb una gran oportunitat per agafar les regnes i prendre 
mesures que ens facin mirar el futur amb optimisme fruit de la seguretat d'estar seguint 
un procés de transició sostenible fonamentat en un seguiment a través de dades 
objectives.
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Per avaluar la situació actual ja no ens serveix una mirada que posi l'accent en el 
creixement - o no- de l'economia i de l'activitat en general. Per fer un seguiment del gran 
canvi en el qual estem obligats a participar, en el Fòrum llançàrem fa uns mesos el projecte 
d'Observat or i de les Transicions. Utilitzam la paraula "observatori" com a sinònim 
d'investigació en dos àmbits complementaris. Un primer consisteix a analitzar i recollir les 
propostes i les iniciatives que es fan a Mallorca  per transicionar cap a una altre model 
productiu, tant des del punt de vista econòmic, com mediambiental i social. Aquesta tasca 
ha resultat en la recent publicació del llibre «El fut ur  que volem ». Un segon, que ara veu 
la llum, busca l'establiment d'un sist em a d'indicadors per fer una avaluació més objectiva 
i quantitativa respecte a l'evolució de t em es claus en aquestes transicions,  així com per 
intentar determinar si estem transicionant cap a un model productiu diferent, més 
sostenible, o repetim els cicles anteriors.

El nostre enfocament sobre l'avaluació que cal fer, no és el mateix que el que s'usa 
comunament per avaluar la marxa de l'economia, consistent en saber si hi ha creixement 
econòmic, o pel contrari ens trobem en una situació d'estancament o recessió. El que ens 
interessa a nosaltres és saber si h i ha t ransició o no. De la mateixa forma, nosaltres no 
busquem -ni podem - analitzar tots els indicadors existents en els diferents observatoris, 
sinó només aquells que són més adients per veure si hi ha transició en els temes que 
preocupen a la ciutadania.

En aquesta pr im era par t  que  presentam sobre la t ransició social , consideram que 
l'objectiu general prioritari és fer més forta i resilient la ciutadania de Mallorca. Hem 
observat que l'excessiva dependència del mercat turístic crea un mercat laboral fràgil i que 
la pobresa extrema és encara molt important, sobretot per a les persones majors que 
necessiten més protecció social. Per un altre costat, dècades d'inhibició pública per a la 
creació d'habitatge social, la creixent compra d'habitatges per estrangers i l'augment 
exponencial del turisme de lloguer vacacional, han fet pujar els preus de compra i de 
lloguer de tal manera que fan inaccessible el dret a l'habitatge per una gran majoria de la 
ciutadania. Aquests temes seran els que començarem a avaluar en aquesta primera 
anàlisi.

A la segona par t  analitzarem la t ransició am bient al , tractarem sobretot la transició 
energètica, però també, i especialment en una comunitat illenca com la nostra, la transició 
cap a una mar sostenible. Així mateix, el transport exterior i interior és un dels altres 
aspectes de la transició ambiental que hem volgut analitzar.

Finalment, la t ercera par t , tractarà sobre la t ransició econòm ica, que per nosaltres 
significa anar virant cap a un model productiu més equilibrat, en el que els altres sectors 
econòmics guanyen pes respecte al sector turístic. Per això ens interessa veure el 
comportament dels sectors minoritaris, especialment el sector agroalimentari, respecte al 
turisme. També volem un govern amb major capacitat d'intervenció en el mercat, de 
manera que cal solucionar l'excés d'endeutament i el baix finançament del Govern de 
l'Estat, entre altres temes.6

CAP A UN SISTEM A D' INDICADORS
PER AVALUAR LES TRANSICIONS



Realitzar un bon sistema d'indicadors duu temps, feina i recursos. Nosaltres ho fem d'una 
manera experimental i pionera, esperant que l'administració i altres entitats s'afegeixin i 
sumin els seus esforços en la construcció d'un sistema més ample, útil i valuós, essent 
aquesta iniciativa el primer pas cap a una metodologia col·lectiva i robusta d'avaluació de 
com encarem els reptes més rellevants de la nostra comunitat.

Com  int erpret ar  els indicadors de t ransició

Per interpretar l?evolució  dels indicadors podem parlar de quatre dinàmiques diferents: 
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1. Transició no in iciada 

És un escenari en que no hi ha una línia estratègica determinada o clara, però existeix una 
sèrie històrica de dades que preocupen socialment. 

Per exemple el creixement de la població o la immigració. Creix any rere any, però no hi ha un objectiu estratègic 
de gestionar un límit.

2. Transició in iciada 

Escenari positiu d'un o més indicadors que estan en línia amb un o diversos objectius 
estratègics de la transició.

Per exemple apostar per les renovables i amb indicadors com "energia renovable instal·lada". També l'estratègia de 
consumir menys energia elèctrica, amb indicadors com el consum d'energia elèctrica anual.

3. Est ancam ent

Escenari estancat o amb molt poca progressivitat d'un o més indicadors que estan en línia 
amb un o diversos objectius estratègic de transició.

Per exemple el de la transició econòmica d'un monocultiu turístic a una economia més diversa, amb indicadors 
com "augment de treballadors d'agricultura".

4. Ret rocés

Escenari negatiu d'un o més indicadors que havien començat positivament la transició i ara 
dona resultats negatius, contraris a la transició, és a dir, han retrocedit. 

Per exemple l'ús de bus i trens està en augment, sobretot gràcies a la gratuïtat, però pot-ser que quan es torni a 
pagar (si passa) el nombre d'usuaris pot retrocedir.

Sèr ie t em poral seleccionada i font s ut i l i t zades

En aquest primer informe hem volgut abastar una visió ampla dels darrers anys, encara 
que ens hem centrat bàsicament en la comparativa entre el 2019, abans de la pandèmia, i 
el 2022, any en el qual podem dir que la crisi econòmica generada per la Covid-19 ha 
acabat. Això no ha estat fàcil per tots els indicadors atès el retard d'algunes fonts en 
publicar la informació.

Respecte a les fonts, estan citades en cada indicador i llistades a l'apartat de fonts 
consultades, al final de la publicació.



1.1. INDICADORS SOCIALS DEL TREBALL

Població creixent

1. LA TRANSICIÓ SOCIAL
PRIM ERS INDICADORS

Població 
act iva

Laboral i 
social

Object iu 
t ransició

Indicador 
numèric

Freqüència 
dades

Font Associat  a Dades 2019 Dades 2022
Comparat iva 
2019-2022

Població de 
Mallorca

Manteniment

Persones 
empadronades 
als municipis 
de Mallorca

Mensual Ibestat
Capacitat de 

càrrega
896.038 912.544 16.506

Pressió 
humana 
Mallorca

Descens
Màxima 
pressió 

humana (agost)
Mensual Ibestat

Turisme 
estacional

1.465.426 1.474.021 8.595

Població 
activa de 
Mallorca

Manteniment
Persones amb 

ediat i condició 
de fer feina

Mensual Ibestat
Menys 
turisme

492.820 501.899 9.079

Afiliació a la 
Seguretat 

Social
Augment

Persones 
afiliades a tots 

els règims 
(promig anual)

Mensual Ibestat
Menys 
turisme

353.390 370.179 16.789

Atur a 
Mallorca

Disminució
Persones 

aturades al 
desembre

Mensual SOIB
Més 

diversificació
48.810 30.003 -18.177

Quadre  1. Evolució de la  càrrega de població

 Els darrers quatre anys veiem com augmenta la població, a la vegada que augmenta la PIH i la 
població activa. La bona notícia és que també ha crescut l'afiliació a la seguretat social. La mala 
notícia és que la combinació de més població i més pressió humana significa una continuïtat 
del model productiu insostenible de Mallorca.
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9

Treball concent rat   en el sect or  t ur íst ic, sense diversif icació

Població 
act iva

Laboral i 
social

Object iu 
t ransició

Indicador 
numèric

Freqüència 
dades

Font Associat  a Dades 2019 Dades 2022
Comparat iva 
2019-2022

Ocupació 
en 

hoteleria
Decreixement

Persones 
afiliades a la 
SS (Agost)

Mensual Ibestat
Menys 
turisme

61.551 63.739 2.188

Ocupació 
en 

hoteleria
Decreixement

Persones 
afiliades a la 

SS (Desembre)
Mensual Ibestat

Menys 
turisme

12.294 12.796 502

Ocupació 
sector 

immobiliari
Decreixement

Persones 
afiliades a la 
SS (Agost)

Mensual Ibestat
Menys 

especulació
4.342 4.700 358

Ocupació 
sector 

immobiliari
Decreixement

Persones 
afiliades a la 

SS (Desembre)
Mensual Ibestat

Menys 
turisme

4.076 4.511 435

Ocupació 
agrícola

Augment
Persones 

afiliades a la 
SS (Agost)

Mensual Ibestat
Menys 
turisme

4.353 4.262 -91

Ocupació 
agrícola

Augment
Persones 

afiliades a la 
SS (Desembre)

Mensual Ibestat
Menys 
turisme

3.948 3.882 -66

Ocupació 
indústria

Augment
Persones 

afiliades a la 
SS (Agost)

Mensual Ibestat
Menys 
turisme

17.800 17.795 -5

Ocupació 
indústria

Augment
Persones 

afiliades a la 
SS (Desembre)

Mensual Ibestat
Menys 
turisme

14.288 13.643 -645

Ocupació 
estrangers

Augment

Persones 
assalariades 

sector agrícola 
mitjana anual

Mensual Ibestat
Menys 
turisme

2.200 1.200 -1.000

Ocupació 
estrangers

Disminució

Persones 
assalariades 

sector serveis 
mitjana anual

Mensual
Observatori 
del Treball

Menys 
turisme

74.700 85.100 10.400

Joves a 
l'estranger

Disminució

Joves 15-34 
anys inscrits a 
Balears pero 

que resideixen 

Anual
Observatori 
de la 
Juventut

Monocultiu 
turisme

9.009 10.827 1.818

Taxa 
d'ocupació 
dona/home

Disminució en 
desigualtat

Percentatge 
superior 

d'ocupació de 
l'home 

respecte la 

Trimestral Ibestat

Desigualtat 
de gènere, 
manca de 

polítiques de 
conciliació

10'92 9'99 -0,93

Quadre  2. Mercat laboral

 



Com veim en el quadre les persones afiliades en els sectors de l'hoteleria i de l'immobiliari, 
creixen tant en temporada baixa com a l'alta. La transició laboral hauria de suposar una 
tendència contrària, cap a la reducció dels llocs de feina en aquests sectors i l'augment en 
altres, especialment el de l'agricultura o la indústria, cosa que no passa.

Per un altre costat veiem com l'afiliació d'estrangers continua augmentant i ho fa també en el 
sector de serveis mentre que decreix en el sector agrícola. Finalment, veiem que els joves 
continuen anant-se'n a l'estranger i que la desigualtat entre homes i dones continua avançant.

Resumint, la combinació de tots aquests indicadors ens dona una idea d'un mercat laboral en el 
qual no ha començat la transició. Podem veure com creix la població activa i creix l'afiliació a la 
seguretat social, però que així mateix creix la importància de nou del sector serveis, com per 
exemple el d'allotjament i disminueix el sector agrícola. La mà d'obra externa puja també a 
l'hostaleria i davalla a l'agricultura. La desigualtat en la taxa d'ocupació entre homes i dones es 
manté pràcticament igual, entorn dels 10 punts. No veiem en aquest àmbit cap senyal de 
transició social. Créixer no és transicionar.

1.2. INDICADORS SOCIALS DE VULNERABILITAT

La pobresa s'est en

Pobresa

Social i 
cultural

Object iu 
t ransició

Indicador 
numèric

Freqüència 
dades

Font Associat  a Dades 2019 Dades 2022
Comparat iva 
2019-2022

Llars amb 
pobresa 
extrema

Disminució
Percentatge 

pobresa 
extrema a 

Balears

Anual EAPN
Salaris 
baixos 6,8 9,2 2,4

Pensionistes 
a Balears

Disminució
Diferencial 

entre mitjana 
pensió 

jubilació 

Anual
Seguretat 

Social

Salaris 
baixos i 

estacionals
-90 -95 -5

Pensionistes 
amb 

pobresa 
extrema

Disminució Percentatge 
Pensionistes

Anual EAPN
Salaris 
baixos 16,3 18,1 1,8

La pobresa extrema (sostre econòmic per davall de 6300 euros a l'any) amb dades de 2021 ha 
pujat respecte del 2019, segurament per efectes de la pandèmia, però no tant com s'esperava, 
donades les prestacions socials que han alleujat la caiguda.

Pensionistes amb pobresa extrema (pensió per davall els 454 euros 14 pagues). Quan es tracta 
de pensionistes veiem que la pensió de jubilació mitjana espanyola encara és més alta que la 
balear. També augmenten els pensionistes que es troben per sota el llindar de pobresa 
extrema fins al 18,1%, que en percentatge constitueixen quasi el doble respecte el de la 
població general que és el 9,2%.

Quadre  3. Evolució de diferents tipus de pobresa.
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L?at enció a la dependència m il lora

Dependència

Social i 
cultural

Object iu 
t ransició

Indicador 
numèric

Freqüència 
dades

Font Associat  a
Dades 
2019

Dades 
2022

Comparat iva 
2019-2022

Gestió 
dependència

Creixement
Percentatge  

beneficiaris/es 
sobre 

sol·licituds

Mensual SAAD
Manca de 
personal 63,6 66,3 2,7

Atenció 
domiciliària 
dependents

Augment
Percentatge 
prestació per 
atenció a la 

dependència

Mensual SAAD
Qualitat 
atenció 

gent gran
3,96 7,3 3,34

Atenció 
residencial 

dependents
Disminució

Percentatge 
persones 
ateses a 

residències

Mensual SAAD
Qualitat 
atenció 

gent gran
11,4 11,6 0,2

La gestió de la dependència se situa a Balears igualant la mitjana espanyola. El 66% de les 
persones que presenten una sol·licitud de dependència acaben amb un Pla individual de 
prestacions. Per un altre costat, sabem que els majors volen estar cuidats a casa quan són 
dependents. Això implica una transició molt important, de l'atenció residencial cap a l'atenció 
domiciliària. Segons les dades que tenim aquesta transició ha començat, però sembla que va 
una mica lenta. Si fos més clara veuríem que el percentatge de l'atenció residencial aniria 
disminuint i pujaria molt més l'atenció domiciliària.

Quadre  4.  Evolució de l?atenció domiciliària i residencial.

L? abandonam ent  escolar  es redueix

Abandonament  
escolar

Laboral, social 
i cultural

Object iu 
t ransició

Indicador 
numèric

Freqüència 
dades

Font Associat  a
Dades 
2019

Dades 
2022

Comparat iva 
2019-2022

Abandonament 
escolar

Dsiminució

Taxa en 
percentatge 

de joves 
entre 18 i 24 

anys

Mensual
Observatori 
Social UIB

Menys 
feina 

precària
24,2 15,4 -8,8

Aquest és un tema important, ja que hem anat a la cua de les altres comunitats autònomes i 
que el problema s'ha relacionat amb el model productiu, donat que quan els joves tenen 
oportunitats de fer feina motiva que abandonin prematurament l'educació.

Hi ha hagut una clara millora en aquest indicador, seguint una corba descendent que ja 
s'observa des de fa uns anys. Tot i que el nivell d'abandonament escolar ha estat històricament 
més alt, situant-se en un 42,5% (INE) en el 2008, actualment Balears encara és una de les 
comunitats autònomes on més percentatge de joves abandonen els estudis, arribant quasi al 
doble de la mitjana europea, que està al 9,7%, segons les darreres dades de l'EPA.

Quadre  5.  Evolució de l?abandonament escolar.



Les desigualt at s socials creixen

Desigualtats 
socials

Laboral, social 
i cultural

Object iu 
t ransició

Indicador 
numèric

Freqüència 
dades

Font Associat  a
Dades 
2019

Dades 
2022

Comparat iva 
2019-2022

Diferència 
entre rendes 
altes i baixes

Dsiminució

Index de 
Gini, 

diferencia 
entre les 

rendes del 
20% mes 
altes i les 

dels 80% mes 
baixes

Anual
Observatori 
Social UIB

Model 
actual 3,8 4,8 1

El dret a l'habitatge no pot esperar més. Cal passar d'un dret fictici a una realitat per a tota la 
població. Tots els informes assenyalen l'habitatge com un factor de risc de marginació social, 
que està augmentant tant per les pressions a què està sotmès el mercat, com a la distorsió 
existent entre el preu de l'habitatge i l'estancament dels ingressos familiars. La conseqüència 
directa d'això és l'exclusió d'un important sector de població -i no només població desfavorida- 
del mercat immobiliari, tant de compra com de lloguer. El salari necessari per comprar un 
habitatge a Balears és el respectiu a més de 25 anys de feina i l'emancipació de la majoria de 
joves es fa passats els 35 anys, per no trobar habitatge accessible.

Quadre  6.-  Evolució de les desitualtats socials.

1.3. INDICADORS SOCIALS DE L'HABITATGE

Construcció

Construcció 
de 

l'habitatge

Object iu 
t ransició

Indicador 
numèric

Freqüència 
dades

Font Associat  a
Dades 
2019

Dades 
2022

Comparat iva 
2019-2022

Habitatges 
nous privats

Disminució
Certificats 

final d'obra 
(núm. 

d'habitatges)

Mensual
Ibestat /  
Foment

Desigualtats 2.310 3.063 753

Habitatges 
nous 

públics
Augment

Certificats 
final d'obra 

(núm. 
d'habitatges)

Mensual
Ibestat /  
Foment

Dret 
habitatge 3 0 -3

Habitatges  
lliures, 

projectes
Disminució

Projectes 
visats 

d'habitatge
Mensual

Ibestat /  
Foment

Desigualtats 2.845 2.594 -251

Habitatge 
VPO, 

projectes
Augment

Projectes 
visats 

d'habitatge
Mensual

Ibestat /  
Foment

Dret 
habitatge 75 93 18

Al quadre veiem la diferència tan marcada entre la iniciativa privada i la pública. Així com la 
gran intensitat de compra per part d'estrangers. El resultat és la gran dificultat d'accedir a 
l'habitatge per a molta gent. Les dades del 2022 no reflecteixen encara les iniciatives actuals del 
sector públic per crear més habitatge.

Quadre  7. Construcció d'habitatges. 

Const rucció de nous habit at ges: gairebé t ot s pr ivat s
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Accés a l?habit at ge: im possible per  m assa car

Economia

Transició de 
l'habitatge

Object iu 
t ransició

Indicador 
numèric

Freqüència 
dades

Font Associat  a
Dades 
2019

Dades 
2022

Comparat iva 
2019-2022

Esforç per 
comprar un 
habitatge

Disminució
Percentatge 

quota 
hipotecària/salari 

mensual mitjà

Trimestral
Registradors 

propietat
Salaris 
baixos 46,1 60,8 14,7

Emancipació 
residencal 
de joves

Augment

Joves entre 16 i 
29 anys que 
viuen en un 
habitatge 

diferent als dels 
pares 

Semestral
Observatori 

de 
l'Emancipació

Preu 
habitatge 
molt alt

19,6 17,6 -2

Compra per 
estrangers

Disminució
Percentatge de 

compradors 
estrangers

Trimestral
Registradors 

propietat
Inmobiliari 29,5 31,41 1,91

Habitatge 
precari

Disminució
Llars en 

condicions 
precàries

Anual
Observatori 
Social UIB

Pobresa 15,3 23 7,11

En el quadre veiem com la despesa que han de fer per pagar l'habitatge els deixa poc marge 
per pagar altres despeses, que a Espanya és del 30% mentre que aquí és el doble. Continua 
augmentant la compra per part d'estrangers i la precarietat dels habitatges. Els joves 
s'emancipen cada vegada menys.

Quadre  8. Economia de l'habitatge. 

Un escut  social que prot egeix una m ica

Protecció

Transició de 
l'habitatge

Object iu 
t ransició

Indicador 
numèric

Freqüència 
dades

Font Associat  a
Dades 
2019

Dades 
2022

Comparat iva 
2019-2022

Desnonaments 
hipotecaris

Disminució Núm. 
d'execucions

Anual
Observatori 
Social UIB / 

CGPJ

Evolució 
preus / 
lloguer 
turístic

297 158 -139

Desnonaments 
lloguer

Disminució Núm. 
d'execucions

Anual
Observatori 
Social UIB / 

CGPJ

Evolució 
preus / 

concessió 
hipoteques

1.470 1.156 -314

En el quadre veiem  la dinàmica de protecció contra el desnonament en que es troben les 
persones més vulnerables.  Observam com  l?escut social ha funcionat millor els darrers anys i 
els desnonaments han minvat una mica.  

Quadre  9. Evolució dels desnonaments.



Les dades d'evolució observades pel que fa a la població i al mercat laboral mostren que 
s'està donant continuïtat al patró històric per altres sortides de crisis econòmiques i 
turístiques: més activitat turística, més mà d'obra estrangera i més pressió humana sobre 
el medi ambient. És el camí del model insostenible que ja coneixem.

Malgrat la recuperació del mercat laboral, la pobresa continua creixent i afecta de ple a la 
gent gran. Les prestacions per a la dependència sembla que poden estar transicionant, 
però caldrà analitzar si la tendència es consolida en els anys vinents.

Pel que fa a l'habitatge, encara que sabem que hi ha polítiques públiques més actives, 
aquestes no demostren resultats a les estadístiques, ja que suposen processos llargs.

No es veu que cap política de transició tingui efectes a curt termini.

CONCLUSSIONS

HI HA TRANSICIÓ SOCIAL CAP UNA 
NOVA SOCIETAT M ÉS FORTA I RESILIENT? 
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INSTITUCIONS PÚBLIQUES D'ÀMBIT ESTATAL

- Consejo General del Poder Judicial
- Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística)
- Ministeri de Foment
- Seguretat Social
- Registradors de la Propietat (Ministeri de Justícia)

INSTITUCIONS PÚBLIQUES D'ÀMBIT AUTONÒMIC

- Institut d'Estadística de les Illes Balears - IBESTAT
- Observatori del Treball
- Observatori de la Joventut de les Illes Balears - OBJIB
- Servei d'Atenció a la Dependència
- Servei d'Ocupació de les Illes Balears

INSTITUCIONS ACADÈMIQUES

- Observatori Social de la Universitat de les Illes Balears

ENTITATS DE LA SOCIETAT CIVIL

- EAPN - Illes Balears
- Observatorio de la Emancipación (Consejo de Juventud de España)

15

FONTS CONSULTADES



www.forumsocietatcivil.org
info@forumsocietatcivil.org



SEGONA PART: 

LA TRANSICIÓ ECONÒMICA
PRINCIPALS TEMES I INDICADORS

Evolució de les 
t ransicions 

Informe 2019-2022



TERCERA PART: 

LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
PRINCIPALS TEMES I INDICADORS

Evolució de les 
t ransicions 

Informe 2019-2022
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