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PPrreesseennttaacciióó

La col·lecció «Estudis OPL» ja gaudeix un nou exemplar. Amb la mateixa línia de difondre els estu-
dis i les reflexions generades en el si de l’Observatori de Polítiques Locals, posam a la vostra dis-
posició un nou estudi sobre la procedència del finançament municipal dels ajuntaments de la
nostra illa.

Aquest treball ha estat fruit del treball sistemàtic i analític dels professors Joaquín Alegre i Llorenç
Pou (UIB). Com ja ha passat altres vegades, la col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears
i les administracions públiques produeix reflexions i dades molt necessàries i imprescindibles per
als processos de presa de decisions i el desenvolupament de la nostra illa. L’anàlisi del finança-
ment és sempre un tema recurrent i important, però dissortadament no tan analitzat objectiva-
ment com segurament es mereix. Actualment, ens trobam en una conjuntura complexa, marca-
da per una crisi econòmica molt dura. Les aportacions i les dades que ens incorpora l’estudi d’a-
questes pàgines ens ajuden a situar la realitat complexa i diversa que pateixen els ajuntaments
de Mallorca.

Entre les pàgines següents el lector trobarà una anàlisi exhaustiva de les fons econòmiques de les
entitats locals mallorquines. Necessàriament, s’ha de generar un debat ampli sobre les debilitats
i les fortaleses del sistema de finançament municipal de l’Estat. Aquest estudi és un document
que ens aporta bases objectives per avançar en el debat del pacte local i per enfocar millor on
millorar el finançament dels ajuntaments.

Aquest és un estudi complementari del primer llibre publicat en aquesta mateixa col·lecció
Finançament municipal: anàlisi de la despesa no obligatòria dels ajuntaments de Mallorca. En
aquell cas, l’objecte d’anàlisi era la despesa de les entitats locals.

Esperam que gaudiu la seva lectura i que el contingut us sigui d’utilitat i font de reflexió i debat
compartit.

Miquel Rosselló

Conseller de Cooperació Local
Consell de Mallorca
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Amb l’adveniment de la nova etapa democrà-
tica instaurada amb la Constitució de l’any
1978 i l’encaix administratiu de les comunitats
autònomes es va iniciar un procés, encara
vigent, de redefinició de les competències
entre els diferents nivells d’administracions
públiques. Dins d’aquest procés, alhora que es
transferien competències, essencialment des
de l’Administració general de l’Estat cap a les
comunitats autònomes, s’ha modificat el sis-
tema de finançament. 

No obstant això, el procés de descentralització
de competències i d’augment del finança-
ment adoptat per a les comunitats autònomes
no ha seguit en la mateixa intensitat en el cas
de les administracions locals. És més, les parti-
cipacions de les comunitats autònomes i les
administracions locals en els ingressos de
l’Administració general de l’Estat presenten
diferències notables en termes dels paràme-
tres de repartiment respectius, més lligats a
l’activitat econòmica i la seva evolució en el
cas de les comunitats autònomes i a la pobla-
ció en el de les administracions locals. Això
provoca que les disparitats en la capacitat eco-
nòmica dels municipis siguin importants. Des
de la perspectiva de les competències assigna-
des als municipis, aquestes no estan prou deli-
mitades, cosa que, unida a la proximitat que
tenen els municipis quant a les necessitats
directes de la ciutadania, genera una pressió
per cobrir des de l’àmbit municipal aquestes
necessitats, amb el conseqüent augment de la
despesa.1

Aquest fet ha provocat que una de les deman-
des més sol·licitades des del municipalisme
sigui la necessitat de revisar el sistema de
finançament local, en la mesura que aquest
actua com a restricció financera de les compe-
tències assumides pels municipis i dels serveis
que poden oferir. A tot això cal afegir la ten-
sió pressupostària provocada per l’actual crisi
econòmica en general i la caiguda dels ingres-
sos provinents de l’activitat de la construcció,
en particular. Per això, resulta d’indubtable
interès conèixer diferents aspectes relacionats
amb el finançament municipal. No obstant
això, són pocs els treballs que aprofundeixen
en les peculiaritats de la hisenda municipal,2

en bona part a causa de l’escassetat d’infor-
mació estadística sobre això. 

D’una manera general, en la definició de qual-
sevol sistema de finançament hi trobam tant
la necessitat de cobrir els costs de les compe-
tències objecte de finançament, com la deter-
minació d’un vector de paràmetres que per-
meti neutralitzar la diversitat de capacitats fis-
cals entre les unitats administratives i de varia-
bles que afecten la despesa. 

En aquest treball s’ofereix una primera anàlisi
de les fonts de finançament de les hisendes
municipals de Mallorca, a partir de la infor-
mació disponible a la liquidació dels pressu-
posts municipals consolidats, que ofereix la
Direcció General de Coordinació Financera
amb les Entitats Locals del Ministeri
d’Economia i Hisenda. S’ha adoptat una pers-
pectiva descriptiva, sense intentar analitzar

II .. IInnttrroodduucccciióó
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1. Per a una anàlisi de la despesa no obligatòria dels municipis de Mallorca, vegeu Alegre, J. i Pou, L. (2008): Finançament
municipal: anàlisi de la despesa no obligatòria dels ajuntaments de Mallorca. Palma: Observatori de Polítiques Locals, OPL1.
Consell de Mallorca.

2. Vegeu Bosch, N. i Espasa, M. (2006): La hisenda local a la Unió Europea (UE-15), Barcelona: Diputació de Barcelona, per
a una comparativa dels ingressos municipals i la seva estructura als països de la Unió Europea.
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els determinants de la capacitat fiscal dels
municipis, ni altres factors associats a la seva
estructura econòmica o altres aspectes cau-
sals. No obstant, la simple anàlisi de la quan-
tia i de les principals fonts d’ingressos muni-
cipals aporta informació substancial. En pri-
mer lloc, sobre la situació dels diferents muni-
cipis, tant en termes de la seva posició relati-
va en relació amb els ingressos mitjans del
conjunt de municipis de l’illa, com de l’estruc-
tura de les seves principals fonts d’ingressos.
En segon lloc, aquesta informació permet
comparar la capacitat financera dels munici-
pis, i assenyalar la direcció en què ha de
millorar aquest finançament i, especialment,
detectar les insuficiències que, en darrer ter-
me, poden conduir a importants desigualtats
en els recursos municipals disponibles. 

Pel que fa als ingressos, les principals vies de
finançament directe són dues: la subvenció
transferida pel govern a través de la participa-
ció dels municipis en els tributs de l’Estat i la
capacitat fiscal pròpia dels ajuntaments, per
mitjà dels imposts i les taxes locals. Pel que fa
als ingressos provinents de la participació
estatal, el sistema de repartiment és molt
inflexible, i està essencialment relacionat amb
la població i poc amb la capacitat fiscal dels
ajuntaments. Quant a la segona via de finan-
çament, els municipis presenten potenciali-
tats, és a dir, bases imposables, molt diferents
en funció de la capacitat d’atracció i el poten-
cial econòmic. Un diagnòstic comú sobre
finançament tributari dels municipis
d’Espanya és l’elevada dependència de les
transferències de l’Estat i la relativa poca
importància dels recursos locals. Encara que
aquest diagnòstic pot aplicar-se als municipis
de Mallorca, la importància de les transferèn-
cies de l’Estat és bastant menor. No obstant
això, aquesta menor dependència només pot
aplicar-se a un nombre limitat de municipis:
els que tenen una estructura econòmica més
forta i, en general, dependent dels recursos
turístics. Pel contrari, un gran nombre de
municipis de Mallorca presenten una forta
dependència de les transferències com a font

de finançament. La situació econòmica de les
hisendes municipals, per tant, presenta una
forta heterogeneïtat, tant en termes de la
capacitat fiscal com en grau d’autonomia
financera. Això fa més important el coneixe-
ment individual de la quantia dels ingressos
municipals, i determina les principals fonts de
finançament de cada municipi.

Les dades emprades són, en general, les
corresponents a la liquidació dels pressuposts
de l’any 2006, les darreres disponibles en ini-
ciar el treball. No obstant això, en un dels
apartats, concretament el dedicat a analitzar
l’estructura dels ingressos, s’ha fet una mitja-
na de la informació del període 2001-2006.
Les dades analitzades comprenen tots els
municipis de Mallorca, llevat d’Ariany,
Banyalbufar, Estellencs, Fornalutx i Sencelles,
dels quals no es disposa d’informació de l’any
2006 a la bases de dades del Ministeri
d’Hisenda. En el cas del municipi d’Andratx, si
bé es disposava d’informació dels pressupos-
tos liquidats, cal destacar que aquests s’han
d’interpretar amb molta cautela, ja que els
valors del 2006 difereixen substancialment
dels anys anteriors, per la qual cosa s’han
inclòs en el treball per un criteri comparatiu, si
bé hi ha suficient evidència que són dades poc
representatives de la veritable situació en rela-
ció amb hisenda. El fet d’emprar dades d’un
únic any no impedeix extreure una imatge
fidedigna de l’estructura dels ingressos muni-
cipals. No obstant això, alguns resultats s’han
de considerar amb prudència. Això afecta
sobretot ingressos, l’evolució és més irregular
en el temps, especialment les transferències
de capital i els passius financers, vinculats tots
dos a la realització d’inversions. D’altra banda,
les dades del nombre d’habitants dels munici-
pis, necessàries per calcular els ingressos per
càpita, s’han basat en les disponibles al padró
dia 1 de gener de 2007 publicades per
l’Institut Nacional d’Estadística.

Aquest treball s’ha organitzat de la manera
següent. En primer lloc, en el capítol 2, s’ex-
posen els continguts del sistema tributari local



i la classificació en les seves principals fonts
d’ingressos. El capítol 3 es dedica a l’anàlisi
dels ingressos municipals per habitant, que es
comparen succintament amb els correspo-
nents al conjunt de municipis espanyols. A
continuació, en el capítol quart s’analitza l’es-
tructura dels ingressos, i es considera la seg-
mentació dels municipis segons el volum
poblacional. En el mateix capítol s’estudia el
grau d’autonomia financera dels municipis. El
concepte d’autonomia financera es defineix a
partir de la importància dels ingressos propis
(tributs i ingressos patrimonials) respecte al
total d’ingressos, i es mesura, per tant, la
capacitat que tenen els ajuntaments per
finançar les despeses sense que hagin d’inter-
venir altres administracions públiques a través
de transferències o subvencions. En el capítol
cinquè s’exposen la quantia i la distribució
dels tributs locals, i es distingeix entre imposts
locals i taxes i preus públics. En diferents apar-
tats d’aquest capítol s’analitzen l’impost sobre
béns immobles (IBI), l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica (IVTM), l’impost sobre l’in-
crement de valor dels terrenys de naturalesa
urbana (IIVTNU), l’impost d’activitats econò-
miques (IAE) i l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO). De manera agre-
gada per al conjunt de municipis, en aquest
mateix capítol es mostra l’eficàcia de la gestió
recaptadora dels diferents imposts, definida

com el quocient entre la recaptació obtinguda
i els drets liquidats. En el capítol sisè s’analit-
zen els ingressos per transferències, i se’n dis-
tingeix l’origen (Administració general de
l’Estat, comunitat autònoma i Consell Insular
de Mallorca), així com entre transferències
corrents i de capital. Donada la importància,
es dedica el capítol setè a l’anàlisi detallada de
la participació dels municipis en els tributs de
l’Estat, i es detecta el pes efectiu de les quotes
de població, d’esforç fiscal i de l’invers de la
capacitat tributària en aquestes transferèn-
cies. El capítol vuitè es dedica a exposar la
quantia d’algunes magnituds financeres, con-
cretament l’estalvi brut i net dels municipis. En
el capítol novè s’analitza la importància dels
ingressos que poden associar-se a l’activitat
urbanística, i es consideren com a tals les
taxes per llicències urbanístiques, quotes d’ur-
banització i aprofitaments urbanístics, els
ingressos patrimonials per concessions i apro-
fitaments especials i els corresponents a l’alie-
nació de terrenys. En el capítol desè es mos-
tren els resultats d’una classificació dels muni-
cipis, en funció de l’estructura d’ingressos. Els
grups formats generen un mapa dels munici-
pis que tenen una distribució de les fonts de
finançament semblant, i permeten establir
una tipologia de municipis. Finalment, el tre-
ball es tanca amb un capítol que recull els
principals resultats i les conclusions.
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El Text refós de la Llei reguladora de les hisen-
des locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, defineix el sis-
tema tributari municipal. Aquesta norma de
referència estableix com a fonts d’ingressos
de les entitats locals les següents: 

• Els ingressos procedents del seu patrimoni
i altres de dret privat

• Els tributs propis classificats en taxes, con-
tribucions especials i imposts i els recàrrecs
exigibles sobre els imposts de les comuni-
tats autònomes o d’altres entitats locals

• Les participacions en els tributs de l’Estat i
de les comunitats autònomes

• Les subvencions

• Els recursos percebuts en concepte de
preus públics

• El producte de les operacions de crèdit

• El producte de les multes i les sancions en
l’àmbit de les seves competències

• Altres prestacions de dret públic

Aquests recursos es poden classificar en tres
grans categories: 

1. Ingressos propis

a. Tributaris 

1.1.1. Imposts 

1.1.2. Taxes

1.1.3. Contribucions especials

b. Preus públics

c. Ingressos patrimonials

d. Alienació d’actius 

2. Cessió de recaptació dels imposts de l’Estat

3. Transferències

a. Generals (participació en els ingressos de
l’Estat, participació en els ingressos de
la comunitat autònoma)

b. Específiques

4. Recurs al crèdit

A continuació, es detalla l’estructura de cada
una d’aquestes categories, a la vegada que
s’efectua una succinta explicació de les seves
característiques bàsiques. 

1. Ingressos propis 

a. Ingressos tributaris

Imposts. Entre els ingressos de caràcter impo-
sitiu es distingeix entre imposts obligatoris,
que els ajuntaments exigeixen en tots els
casos, i potestatius, que els ajuntaments
poden establir o no. 

Els imposts que poden exigir tots els ajunta-
ments són: 

• Impost sobre béns immobles (IBI)

• Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

• Impost sobre vehicles de tracció mecànica
(IVTM) 

Mentre que els imposts potestatius són: 

• Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO) 



• Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

Tots aquests imposts es classifiquen com
imposts directes, llevat de l’ICIO, que es defi-
neix com un impost indirecte. 

Els ajuntaments poden regular, amb certes
limitacions, els tipus, els percentatges i els
coeficients dels imposts, i modificar així la
pressió fiscal que suporta la ciutadania. 

Taxes. Els ajuntaments poden establir taxes
per qualsevol supòsit d’utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local,
així com per la prestació de serveis públics o la
realització d’activitats administratives de
caràcter local. En relació a les taxes, llevat de
les excepcions enunciades en l’article 21 del
TRLRHL, els ajuntaments tenen capacitat per
establir-les en el seu àmbit territorial sense res-
triccions especials. 

Entre les taxes emprades d’ús més freqüent es
troben les següents: 

• Servei de clavegueram

• Servei de recollida d’escombraries

• Llicències urbanístiques

• Taxa per utilització privativa o aprofitament
especial per empreses explotadores de serveis 

• Servei d’abastament d’aigua

• Serveis assistencials

• Serveis esportius

• Serveis educatius

• Serveis hospitalaris

• Cèdules d’habitabilitat i llicències de prime-
ra ocupació

• Taxa d’estacionament de vehicles

• Cànon de sanejament

Contribucions especials. El fet imposable de
les contribucions especials és l’obtenció per
part del subjecte passiu d’un benefici o d’un
augment del valor dels béns, com a conse-
qüència de la realització d’obres públiques, o
de l’establiment o l’ampliació de serveis
públics locals. Les quantitats recaptades per
contribucions especials només es poden desti-
nar a sufragar les despeses de l’obra o servei
que les han originades. 

b. Preus públics

Els ajuntaments poden establir preus públics
per la prestació d’alguns serveis o la realitza-
ció de certes activitats de la competència de
l’entitat local (sempre que no hagin de ser
objecte de taxes, que no siguin de recepció
voluntària o que no presti el sector privat).
L’obligació de pagar preus públics correspon
als qui es beneficien dels serveis o les activi-
tats. Es tracta d’una font de recursos que no
té categoria tributària i, per tant, el seu règim
d’imposició i ordenació és menys rigorós que
l’aplicat als tributs. Els preus públics estan
motivats per la prestació de serveis (educatius,
esportius, culturals...). 

c. Ingressos patrimonials

Són ingressos de naturalesa no tributària pro-
cedents de rendes de la propietat o del patri-
moni dels ajuntaments, així com els derivats
d’activitats realitzades en règim de dret privat. 

Entre els ingressos patrimonials hi ha: 

• Interessos de títols i valors

• Interessos de dipòsits en bancs i caixes
d’estalvi

• Dividends i participació de beneficis

• Rendes de béns immobles

• Productes de concessions i aprofitaments
especials

Finançament municipal: 
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d. Alienació d’inversions reals

Són ingressos provinents de transaccions amb
sortida o lliurament de béns de capital propie-
tat dels ajuntaments. Inclou els ingressos deri-
vats de la venda de solars, finques rústiques i
altres terrenys. 

2. Cessió de recaptació d’imposts de
l’Estat 

En la Llei reguladora de les hisendes locals
s’estableix la cessió d’un percentatge dels ren-
diments obtinguts per l’Estat en alguns
imposts. Aquesta cessió només afecta munici-
pis capital de província, de comunitat autòno-
ma o que tenguin una població superior a
75.000 habitants. 

Són objecte de la cessió els imposts següents:

• Impost sobre la renda de les persones físi-
ques (l’1,6875 % de la quota líquida) 

• Impost del valor afegit (l’1,7897 % de la
recaptació líquida imputable a cada municipi)

• Imposts especials sobre la cervesa, el vi i
begudes fermentades, productes intermedis,
l’alcohol i begudes derivades, hidrocarburs i
sobre labors de tabac (el 2,0454 % de la
recaptació líquida imputable a cada municipi)

3. Transferències 

Es tracta d’ingressos de naturalesa no tributà-
ria sense contraprestació directa per part dels
ajuntaments. La llei introdueix un sistema dual
de transferències, i distingeix entre municipis
grans i petits. Concretament, es distingeix
entre capitals de província o de comunitat
autònoma o municipis de més de 75.000
habitants, i la resta de municipis. 

Es diferencia entre transferències corrents i de
capital, segons estiguin destinades a finançar
operacions corrents o operacions de capital. 

Pel que fa a les transferències corrents, els
principals agents emissors són els següents: 

• Administració general de l’Estat. Comprèn
les transferències corresponents a la partici-
pació en tributs de l’Estat, la participació en
el fons complementari de finançament que
s’estableix en la Llei reguladora de les hisen-
des locals i altres transferències de l’Estat.

• Administració general de la comunitat
autònoma. Inclou els ingressos de la parti-
cipació en tributs de les comunitats autò-
nomes i els que provenen de convenis
subscrits amb aquestes per finançar les
obligacions corrents. 

• Consells i cabildos insulars o diputacions

• Consorcis

Com a transferències de capital s’entenen els
ingressos de naturalesa no tributària, sense
contraprestació directa per part de les entitats
locals, destinats a finançar operacions de capi-
tal. Per conceptes, es diferencien les transfe-
rències en funció dels agents que les conce-
deixen. Així mateix, es diferencien les que
tenen caràcter finalista. 

Fons complementari de finançament

Els municipis capitals de província o comunitat
autònoma, així com els de més de 75.000 habi-
tants, participen en un fons complementari de
finançament, per garantir que els seus ingressos
no són inferiors als que els corresponia en l’an-
tic sistema de participació en tributs de l’Estat.
Aquest fons té caràcter de residu i evoluciona
d’acord amb els ingressos tributaris de l’Estat.

Participació en els tributs de l’Estat

El model de participació en tributs de l’Estat
va entrar en vigor l’1 de gener de 2004, mit-
jançant la Llei 51/2002, de 27 de desembre,
de reforma de la Llei reguladora de les hisen-
des locals. La participació en els tributs de
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l’Estat es defineix per dos mecanismes: d’una
banda, un model de cessió d’imposts estatals,
que és aplicable a Palma com a capital de pro-
víncia i, de l’altra, un model aplicable a la res-
ta de municipis (amb població inferior a
75.000 habitants). En aquest darrer cas, la
participació és en funció de l’evolució dels
ingressos tributaris de l’Estat. La participació
total es distribueix entre els municipis d’acord
amb el nombre d’habitants del municipi, l’es-
forç fiscal mitjà i la inversa de la seva capaci-
tat tributària. Concretament, es fan servir els
criteris següents: 

(a) El 75 % de l’import és en funció del nom-
bre d’habitants de cada municipi, ponderats
pels coeficients multiplicadors següents:

Estrat Nombre d’habitants Coeficients

1 Més de 50.000 1,40

2 Entre 20.001 i 50.000 1,30

3 Entre 5.001 i 20.000 1,17

4 Fins a 5.000 1,00

(b) El 12,5 % en funció de l’esforç fiscal mit-
jà de cada municipi obtingut el 2002, ponde-
rat pel nombre d’habitants. La base de càlcul
de l’esforç fiscal són les dades municipals refe-
rides a: 

1. Les recaptacions obtingudes en els impos-
tos sobre:

• béns immobles, de naturalesa urbana i rús-
tica (IBI)

• activitats econòmiques (IAE)

• vehicles de tracció mecànica (IVTM)

2. Tipus de gravamen aplicat en els imposts
sobre béns immobles, de naturalesa urba-
na i rústica

3. Quota municipal de l’impost sobre activitats
econòmiques

4. Base imposable de l’impost sobre béns
immobles

La fórmula per al càlcul de l’esforç fiscal mitjà
municipal es forma amb els sumands següents
(esforç fiscal mitjà = (1) + (2) + (3) + (4)):

(1) Recaptació IBI urbana Tipus aplicat Base imposable mitjana per habitant a IBI urbana

Recaptació total Tipus màxim 0,4 Base imposable mitjana de l’estrat a IBI urbana

(2) Recaptació IBI rústica Tipus aplicat
Recaptació total Tipus màxim 0,3

(3) Recaptació IAE Quota tributària municipal total IAE
Recaptació total Quota tarifa total IAE

(4) Recaptació IVTM
Recaptació total

x

x

x

x

La participació de cada municipi en funció de
l’esforç fiscal es distribueix multiplicant l’es-
forç fiscal mitjà per la població corresponent. 

(c) El 12,5 % es distribueix en funció de l’in-
vers de la capacitat tributària, ponderada pel
nombre d’habitants. La capacitat tributària es



calcula a partir de la base imposable de l’im-
post sobre béns immobles de naturalesa urba-
na per habitant, en relació amb la correspo-
nent a la del seu estrat poblacional. 

Si les sumes de la xifra de participació obtingu-
da amb els anteriors conceptes és inferior al
finançament garantit (igual a la liquidació defi-
nitiva de la participació en tributs de l’any
2003), aquesta darrera correspon al municipi. Si
la suma excedeix la participació garantida, se li
resta una quantia calculada per cobrir la garan-
tia dels municipis que no arriben al mínim.

La LRHL regula la participació dels municipis
turístics en els tributs de l’Estat, i entén que
són turístics els municipis que tenen una
població superior als 20.000 habitants i en els
quals el nombre d’habitatges de segona resi-
dència supera el nombre d’habitatges princi-
pals. Aquests municipis han de rebre una par-
ticipació del 2,0454 % dels rendiments no
cedits a les comunitats autònomes dels
imposts sobre hidrocarburs i sobre les tasques
del tabac, en els termes que s’estableixen en
l’article 125 del text refós de la Llei de 2006.
La definició de municipi turístic a Mallorca
només s’aplicava a Calvià, si bé no ha de per-
cebre cap ingrés en aquest concepte. 

Fons de cooperació local

Els fons de cooperació local s’inclouen en els
pressuposts generals de la comunitat autòno-
ma des de l’any 2001, i inicialment es regula-
ven pel Decret 22/2005, de 4 de març, de la
Conselleria d’Interior del Govern autònom.
Posteriorment, els fons es regularen per l’arti-
cle 205 de la Llei 20/2006, de 15 de desem-
bre, i modificaren l’article 32.3 de la Llei
6/2007, de 27 de desembre. La finalitat dels
fons és la de corregir els desequilibris econò-
mics entre territoris, així com col·laborar en la
consecució dels principis d’autonomia i sufi-
ciència financera i la realització del principi de
solidaritat entre els municipis de les Illes
Balears. En l’actualitat, els fons de cooperació

local inclouen les ajudes de caràcter finalista
destinades a les retribucions de les persones
que ocupen la batlia. 

Els fons de cooperació local es reparteixen
anualment entre els municipis, i són com a
mínim el 0,7 % del total dels ingressos propis
de la comunitat autònoma. Els criteris de
repartiment de cada any, els fixa una comissió
mixta en la qual participen l’Administració de
la comunitat autònoma i les associacions que
agrupen els municipis de les illes. En el Decret
22/2005 s’establia que un 16 % dels fons
estava destinat al municipi de Palma i que la
resta es distribuïa entre els altres municipis
d’acord amb diversos indicadors de necessitat
(població, insularitat, increment de població,
protecció del territori, localització, etc.) i de
capacitat (renda municipal i pressió fiscal
municipal). L’any 2009 el repartiment dels
fons es va establir d’acord amb els criteris i
percentatges següents: 

(1) La població, amb el 70,25 %. 

(2) La solidaritat, amb el 21 %: un 7 % per
repartir en quantitats iguals entre tots els
municipis, un 5 % per als municipis de menys
de 25.000 habitants, un 3 % per als munici-
pis de menys de 15.000, un altre 3 % per als
municipis de menys de 7.500 habitants i un
altre 3% per als de menys de 3.000. Els ante-
riors percentatges són acumulatius. 

(3) La insularitat, amb l’1,6 %, per compensar
la insularitat dels municipis de Menorca,
Eivissa i Formentera. 

(4) La doble insularitat, amb el 0,15 %, per
compensar la doble insularitat de Formentera. 

(5) La serra de Tramuntana, amb un 7 %, que
s’ha de repartir entre els municipis de la Serra
que tenguin menys de 5.000 habitants i el 40 %
del territori protegit.
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L’any 2006, els ingressos totals dels munici-
pis de Mallorca varen suposar 1.138 € per
habitant. Aquesta xifra és semblant a l’obser-
vada per al total de l’Estat, amb 1.143 € per
habitant. Si es compara amb la resta de
comunitats autònomes de l’Estat, la posició
de Mallorca en termes d’ingressos municipals
per càpita se situa en una posició mitjana.
Com es mostra a la figura 1, el valor dels
ingressos per càpita dels municipis de
Mallorca se situa en un lloc mitjà quan es

compara amb els valors de les comunitats
autònomes. Estan per sobre el País Basc
(27,47 % més), Madrid (25,19 %), Navarra
(18,73 %), Catalunya (11,75 %), Aragó
(9,04 %) i Múrcia (2,02 %), i presenten un
valor inferior Castella-la Manxa (-2,30 %),
les Canàries (-5,38 %), Andalusia (-5,70 %),
Cantàbria (-6,18 %), la Rioja (-6,53 %), la
Comunitat Valenciana (-11,75 %), Castella-
Lleó (-15,92 %), Extremadura (-19,83 %),
Astúries (-21,32 %) i Galícia (-33,52 %).

(La línia horitzontal assenyala el valor del conjunt de Mallorca.)

No obstant això, una valoració adequada de la
idoneïtat de la posició de Mallorca en el context
de l’Estat ha de considerar la seva importància
en relació amb el producte interior brut (PIB)
generat. Amb la informació disponible, només
podem avaluar indirectament la posició de

Mallorca, i aproximar-ne la posició per la corres-
ponent al conjunt de la comunitat autònoma.

En el quadre 1 s’ofereix, per a les diferents
comunitats autònomes de l’Estat (llevat de
Ceuta i Melilla) el valor del seu PIB i de la suma

Finançament municipal: 
els ingressos dels ajuntaments de Mallorca
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dels ingressos municipals per habitant l’any
2006 (les comunitats autònomes s’han orde-
nat de més a menys PIB per càpita en aquest
any). Així mateix, per a cada comunitat s’ha
calculat el percentatge que suposen els
ingressos municipals sobre el PIB de la comu-
nitat. Les Illes Balears es troben en la cinque-
na posició en el rànquing de comunitat autò-

nomes per PIB per càpita, i passen a la setena

posició en el rànquing d’ingressos municipals

per càpita. No obstant això, segons el percen-

tatge dels ingressos municipals sobre el PIB, se

situa en el tretzè lloc, amb un 4,71 %, només

per sobre de la Rioja (4,53 %), Castella-Lleó

(4,50 %) i Galícia (4,13 %).

Comunitat de Madrid 28.850 1.425 4,94

País Basc 28.346 1.451 5,12

Navarra 27.861 1.351 4,85

Catalunya 26.124 1.272 4,87

Illes Balears 24.456 1.151 4,71

Aragó 23.786 1.241 5,22

La Rioja 23.495 1.064 4,53

Cantàbria 21.897 1.068 4,88

Castella i Lleó 21.244 957 4,50

Comunitat Valenciana 20.239 1.004 4,96

Illes Canàries 19.924 1.077 5,40

Múrcia 18.400 1.161 6,31

Galícia 18.335 757 4,13

Castella-la Manxa 17.339 1.112 6,41

Andalusia 17.251 1.073 6,22

Extremadura 15.054 912 6,06

PIB per càpita
Ingressos municipals 

per càpita
% Ingressos 
municipals/PIB
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La posició relativa de Mallorca es pot suposar
semblant a l’obtinguda pel conjunt de la
comunitat autònoma, amb la qual cosa es
relativitza la posició mitjana que s’havia obser-
vat en els ingressos municipals per càpita i
s’assenyala la posició deficient dels municipis

de l’illa quan es compara amb la de la resta de
l’Estat. 

La distribució dels ingressos per habitant dels
diferents municipis de Mallorca presenta, a
més, una forta dispersió. En el quadre 2 i la

Quadre 1. Percentatge dels ingressos municipals pel PIB
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(La línia horitzontal assenyala el valor del conjunt de Mallorca.)

figura 2 es mostren, per a l’any 2006, els
ingressos municipals per càpita corresponents
als 48 municipis de Mallorca, dels quals es dis-
posa d’informació. El municipi amb més
ingressos per càpita aquell any va ser Escorca,
amb 3.224 €, mentre que el municipi amb
menys ingressos (excloent la informació
d’Andratx, amb 293 €) era Llubí, amb 563 €.
El rang de valors (diferència entre el valor
màxim i el mínim) se situa, per tant, en 
2.661 €, i són molts els ajuntaments que s’a-
llunyen del valor mitjà dels municipis (1.193 €)
en més d’un 20 % (8 municipis superen en
més d’un 20 % la mitjana dels ingressos,
mentre que 18 ajuntaments tenen ingressos
inferiors en més d’un 20 %). 

Els dotze municipis amb menys ingressos per
habitant (per sota dels 874 € per càpita, xifra
corresponent al primer quartil) són: Maria de la
Salut (864 €), Vilafranca de Bonany (813 €), Sóller
(808 €), Porreres (804 €), Sant Joan (793 €),
Esporles (774 €), Petra (770 €), Algaida (740 €),
Montuïri (689 €), Selva (673 €), Llubí (563 €) i,
finalment, Andratx (293 €). Tots aquests munici-
pis se situen per sota dels ingressos municipals
del conjunt de l’illa, amb valors per sota de la mit-
jana superiors al 24 %.

En un segon interval de valors (entre el primer
quartil i la mitjana, és a dir, els municipis situats

a l’interval entre 874 € i 1.061 € per càpita) hi
ha els ajuntaments següents: Bunyola (1.027 €),
Marratxí (1.011 €), Búger (1.004 €), Sineu
(1.001 €), Santa Maria del Camí (989 €),
Binissalem (989 €), Alaró (939 €), Campanet
(914 €), Lloseta (913 €), Palma (907 € ), Inca
(906 €) i ses Salines (906 €).

Entre la mitjana i el tercer quartil (els munici-
pis situats en l’interval entre els 1.061 € i
1.385 € per càpita) es troben: Valldemossa
(1.377 €), Artà (1.301 €), Llucmajor (1260 €),
Son Servera (1.237 €), Capdepera (1.228 €),
Santa Eugènia (1.214 €), Felanitx (1.205 €),
Manacor (1.199 €), Costitx (1.180 €), Consell
(1.175 €), Lloret de Vistalegre (1.101 €) i sa
Pobla (1.094 €). 

Finalment, els dotze municipis amb més
ingressos per càpita (per sobre de 1.385 €)
són: Escorca (3.224 €), Calvià (3.069 €), Deià
(2.776 €), Mancor de la Vall (1.662 €),
Santanyí (1.657 €), Sant Llorenç des Cardassar
(1.612 €), Santa Margalida (1.515 €), Alcúdia
(1.477 €), Muro (1.418 €), Pollença (1.417 €),
Puigpunyent (1.406 €) i Campos (1.388 €).
Tots aquests municipis, juntament amb el de
Valldemossa, superen en més del 21 % els
ingressos corresponents al conjunt de
Mallorca.

Figura 2. Ingressos municipals per càpita
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Alaró 939 Mancor de la Vall 1.662

Alcúdia 1.477 Maria de la Salut 864

Algaida 740 Marratxí 1.011

Andratx 293 Montuïri 689

Artà 1.301 Muro 1.418

Binissalem 989 Palma 907

Búger 1.004 Petra 770

Bunyola 1.027 sa Pobla 1.094

Calvià 3.069 Pollença 1.417

Campanet 914 Porreres 804

Campos 1.388 Puigpunyent 1.406

Capdepera 1.228 ses Salines 906

Consell 1.175 Sant Joan 793

Costitx 1.180 Sant Llorenç des Cardassar 1.612

Deià 2.776 Santa Eugènia 1.214

Escorca 3.224 Santa Margalida 1.515

Esporles 774 Santa María del Camí 989

Felanitx 1.205 Santanyí 1.657

Inca 906 Selva 673

Lloret de Vistalegre 1.101 Sineu 1.001

Lloseta 913 Sóller 808

Llubí 563 Son Servera 1.237

Llucmajor 1.260 Valldemossa 1.377

Manacor 1.199 Vilafranca de Bonany 813

Municipi Euros per càpita Municipi Euros per càpita

Quadre 2. Ingressos municipals per càpita
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Si s’exceptua el tram de més de 50.000 habi-
tants, corresponent a Palma, la quantia dels
ingressos municipals per càpita és creixent per
trams de població: 942 €en el tram de muni-
cipis fins a 5.000 habitants, 1.218 € per als
municipis entre 5.001 i 20.000 habitants, i
1.626 € per al tram entre 20.001 i 50.000
habitants. El valor corresponent a Palma és de
907 € per càpita. No obstant això, no es pot
afirmar que hi hagi una relació clara entre la
grandària del municipi i el nivell d’ingressos
per habitant. Dels 24 municipis més petits
(vegeu el quadre 3), 10 (el 41,7 %) es troben
en l’interval de municipis amb ingressos més
baixos, i la resta de 14 municipis es distribueix

de la mateixa manera en els tres intervals de
més ingressos. Els 18 municipis en el segon
tram de població se situen majoritàriament en
els dos intervals superiors d’ingressos (12
municipis, 66,7 %). Els 6 municipis que supe-
ren els 20.000 habitants (inclosa Palma) se
situen majoritàriament en el segon i el tercer
interval d’ingressos, cosa que posa de mani-
fest que els ingressos per càpita tendeixen a
disminuir a partir d’un determinat nombre de
la població. En aquest cas, l’única excepció és
el municipi de Calvià, que, tot i estar situat al
tercer tram de població, és en l’interval d’in-
gressos per habitant més alt. 

Quadre 3. Distribució dels municipis segons intervals d’ingrés

Interval d’ingrés

< 874€ Entre 874 € i 1061 € Entre 1.061€ i 1.385 € >1.385 € Total

fins a 5.000 habitants 41,7 % 20,8 % 20,8 % 16,7 % 100 %
entre 5.001 i 20.000 11,1 % 22,2 % 27,8 % 38,9 % 100 %
entre 20.001 i 50.000 40,0 % 40,0 % 20,0 % 100 %
més de 50.000 habitants 100,0 % 100 %

Total 25,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 100 %



20

4.1. L’estructura d’ingressos 

En els municipis de Mallorca (quadre 4), el
84,39 % dels ingressos totals de l’any 2006
prové dels ingressos corrents (imposts direc-
tes, imposts indirectes, taxes i altres ingressos,
transferències corrents i ingressos patrimo-
nials), mentre que els ingressos de capital
(alienació d’inversions reals, transferències de

capital) suposaven un 11,59 % del total, dels
quals els ingressos financers (actius i passius
financers) eren del 4,02 %. Aquests percen-
tatges són bastant diferents als observats per
al conjunt de l’Estat: en els municipis espa-
nyols, els ingressos corrents suposaven un
79,18 %; els de capital, un 14,43 %, i els
ingressos financers, un 6,39 %.

IIVV.. EEssttrruuccttuurraa dd’’iinnggrreessssooss ii aauuttoonnoommiiaa ffiinnaanncceerraa

Mallorca Euros % Euros per càpita

ingressos corrents 754.158.701 84,39 960
ingressos de capital 103.613.095 11,59 132
ingressos no financers 857.771.797 95,98 1.092
ingressos financers 35.899.615 4,02 46

total ingressos 893.671.412 100 1.138

Fins a 5.000 habitants Euros % Euros per càpita

ingressos corrents 39.699.751 71,31 672
ingressos de capital 11.026.108 19,80 187
ingressos no financers 50.725.859 91,11 858
ingressos financers 4.948.687 8,89 84

total ingressos 55.674.547 100 942

Entre 5.001 i 20.000 habitants Euros % Euros per càpita

ingressos corrents 189.924.110 86,35 1.052
ingressos de capital 17.821.180 8,10 99
ingressos no financers 207.745.290 94,46 1.151
ingressos financers 12.193.943 5,54 68

total ingressos 219.939.233 100,00 1.218

Entre 20.001 i 50.000 habitants Euros % Euros per càpita

ingressos corrents 199.702.289 71,87 1.169
ingressos de capital 60.315.728 21,71 353
ingressos no financers 260.018.017 93,58 1.522
ingressos financers 17.830.812 6,42 104

total ingressos 277.848.830 100,00 1.626

Més de 50.000 habitants Euros % Euros per càpita

ingressos corrents 324.832.550 95,48 866
ingressos de capital 14.450.080 4,25 39
ingressos no financers 339.282.630 99,73 905
ingressos financers 926.173 0,27 2

total ingressos 340.208.802 100,00 907

Quadre 4. Estructura dels ingressos municipals de Mallorca
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Quadre 5. Ingressos municipals mitjans (en milers d’euros) 
i la seva distribució percentual en el període 2001-2006

L’estructura d’ingressos del conjunt de
Mallorca (la seva distribució a les principals
partides d’ingressos) és diferent a l’observada
en el conjunt d’Espanya. A continuació, es
comparen les dues estructures a un nivell més
alt de desagregació dels ingressos.
Concretament, considerant les partides
següents: imposts directes, imposts indirectes,
taxes i altres ingressos, transferències
corrents, ingressos patrimonials, alienació
inversions reals, transferències de capital,
actius financers i passius financers. Per evitar
el possible biaix que es pot donar com a con-
seqüència d’utilitzar un únic any, s’han obtin-
gut les mitjanes del període 2001-2006, tant
per al conjunt de Mallorca com per al de
l’Estat. En el quadre 5 es presenten (per a les
partides d’ingressos esmentades i alguns dels
seus agregats) els valors mitjans del període, a

partir dels quals s’han calculat les distribucions
percentuals corresponents als municipis de
Mallorca i els d’Espanya. Els resultats obtin-
guts confirmen el que s’ha observat puntual-
ment per a l’any 2006. 

Els municipis de Mallorca obtenen més pro-
porció dels seus ingressos per imposts directes
(un 32,86 %) que els municipis d’Espanya
(26,52 %). Així mateix, presenten més pes
relatiu dels imposts indirectes (5,85 %,
enfront del 4,98 % d’Espanya) i de les taxes i
altres ingressos públics (23,94 %, enfront del
17,03 %). De forma anàloga, els municipis de
Mallorca obtenen un percentatge inferior dels
ingressos per transferències corrents 
(20,04 %, enfront del 28,13 % d’Espanya) i
per alienació d’inversions reals (2,24 %,
enfront del 5,36 %).

Mallorca % Espanya %

Imp. directes 235.966 32,86 10.587.245 26,52
Imp. indirectes 42.014 5,85 1.987.123 4,98
Taxes i altres 171.901 23,94 6.797.742 17,03
Transfs. corrents 143.877 20,04 11.229.653 28,13
Ingressos patrimonials 17.703 2,47 991.396 2,48
Ingressos corrents 611.463 85,15 31.593.158 79,13
Alienació invs. reals 16.056 2,24 2.117.910 5,30
Transfs. de capital 45.898 6,39 3.188.279 7,99
Ingressos de capital 61.955 8,63 5.306.190 13,29
Ingressos no financers 673.419 93,78 36.899.348 92,42
Actius financers 1.215 0,17 114.406 0,29
Passius financers 43.443 6,05 2.912.462 7,29
Ingressos financers 44.659 6,22 3.026.867 7,58

TOTAL INGRESSOS 718.078 100 39.926.215 100,00

Considerant els municipis per estrats de
població, s’obté l’estructura d’ingressos que
es mostra en els quadres 6 i 7 (en euros per
càpita i en termes percentuals, representats en
les figures 3 i 4). La principal font d’ingressos
dels municipis de Mallorca (quadre 6) són els
imposts directes, que suposen 343 €per habi-
tant i que representen un 30,13 % del total
d’ingressos. A continuació, se situen les taxes
i altres ingressos, amb 285 €per habitant i un

25,05 % del total d’ingressos, i les transferèn-
cies corrents (223 € i un 19,58 %). Aquestes
tres fonts d’ingressos constitueixen, per tant,
gairebé el 75 % dels ingressos totals. Les fonts
d’ingressos següents en importància són els
imposts indirectes (85 € i un 7,45 % dels
ingressos totals), les transferències de capital
(71 € i un 6,25 %) i l’alienació d’inversions
reals (61 € i un 5,34 %). 
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Per estrats de població, els ingressos per càpi-
ta augmenten amb la població per als con-
ceptes següents: imposts directes, taxes i
altres ingressos, transferències corrents,
ingressos patrimonials i alienació d’inversions
reals. Les excepcions es donen en el cas dels
imposts indirectes, les transferències de capi-
tal i els passius financers. Així mateix, l’estruc-
tura d’ingressos difereix entre els diferents
trams (vegeu el quadre 7 i la figura 4). En el
tram de menys població les principals fonts
d’ingressos són les transferències corrents
(23,17 %), els imposts directes (22,42 %), les
transferències de capital (18,36%) i, final-
ment, les taxes (16,46 %). Considerades con-
juntament, les transferències (corrents i de
capital) constitueixen en aquest tram la prin-
cipal font d’ingressos (41,53 %). En el segon

tram de població (entre 5.001 i 20.000 habi-
tants) la distribució dels ingressos és similar a
la del total de Mallorca: imposts directes
(30,96 %), taxes (25 %) i transferències
corrents (18,92 %). En el tercer tram (entre
20.001 i 50.000 habitants), la principal font
d’ingressos són les taxes (24,04 %), junta-
ment amb els imposts directes (23,7 %), amb
menys pes de les transferències corrents
(16,16 %) i un augment de la importància de
les alienacions d’inversions reals (14,78 %).
Pel que fa a Palma, els imposts directes repre-
senten el 36,10 % dels ingressos totals, les
taxes i les transferències corrents són també
un poc més importants que en el total de
Mallorca (27,31 % i 22,22 %, respectiva-
ment). En el cas de Palma, els anteriors con-
ceptes representen el 85,63 % dels ingressos.

Imposts directes 211 377 385 327 343
Imposts indirectes 71 101 88 77 85
Taxes i altres ingressos 155 305 391 248 285
Transferències corrents 218 231 263 202 223
Ingressos patrimonials 16 39 41 12 25
Alienació inversions reals 14 15 240 8 61
Transferències de capital 173 83 113 30 71
Actius financers 0 0 3 2 2
Passius financers 84 67 102 0 44

Total ingressos 942 1.218 1.626 907 1.138

Estrats de població
Fins a
5.000

entre 5.001 
i 20.000

entre 20.001 
i 50.000

més de 50.000 
habitants

Total

Quadre 6. Estructura d’ingressos per càpita segons estrat de població (euros per càpita)

Figura 3. Estructura d’ingressos per càpita
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Estrats de població
Menys de
5.000

entre 5.001 
i 20.000

entre 20.001 
i 50.000

més de 50.000
habitants Total

Quadre 7. Distribució percentual de l’estructura
d’ingressos per càpita segons estrat de població

En relació amb l’estructura d’ingressos, resulta
interessant comprovar si la quantia dels ingres-
sos municipals per habitant està associada a
una determinada estructura dels diversos con-
ceptes que els constitueixen. Com a primer pas
d’aquesta anàlisi, s’han agrupat els municipis
en quatre grups, en funció dels ingressos totals
per càpita. L’agrupació es basa en els quartils
de la variable, de manera que es defineixen
quatre intervals d’ingressos: menys de 874 €,
entre 874 € i 1.061 €, entre 1.061 € i 1.385 €,
i, finalment, més de 1.385 € per càpita. Per a
cada un d’aquests intervals s’han calculat els
ingressos corresponents a cada categoria d’in-
gressos (quadre 8 i figura 5), així com la distri-

bució percentual que representen dins de cada
interval (quadre 9 i figura 6).

Pel que fa als valors mitjans dels ingressos per
càpita (quadre 8 i figura 5), la comparació dels
quatre grups mostra que els ingressos totals
majors es corresponen amb ingressos majors
en els conceptes següents: imposts directes,
imposts indirectes, taxes i altres ingressos,
transferències corrents, ingressos patrimonials
i passius financers. Les principals diferències es
donen en els valors mitjans de les taxes i dels
imposts directes, seguits dels ingressos patri-
monials i les transferències corrents.

Imposts directes 22,42 30,96 23,70 36,10 30,13
Imposts indirectes 7,54 8,28 5,43 8,54 7,45
Taxes i altres ingressos 16,46 25,00 24,04 27,31 25,05
Transferències corrents 23,17 18,92 16,16 22,22 19,58
Ingressos patrimonials 1,71 3,19 2,55 1,31 2,18
Alienació inversions reals 1,44 1,26 14,78 0,90 5,34
Transferències de capital 18,36 6,84 6,92 3,35 6,25
Actius financers 0,00 0,03 0,16 0,27 0,16
Passius financers 8,89 5,51 6,26 0,00 3,86

Total ingressos 100 100 100 100 100

Figura 4. Distribució percentual dels ingressos segons trams de població



< 874 € Entre 874 € i 1.061 €Entre 1.061 € i 1.385 € >1.385 € Total

Imposts directes 180 224 294 464 290
Imposts indirectes 66 70 93 153 96
Taxes i altres ingressos 94 211 288 402 249
Transferències corrents 195 233 226 312 241
Ingressos patrimonials 6 8 30 72 29
Alienació inversions reals 0 27 20 91 35
Transferències de capital 166 99 128 263 164
Actius financers 0 0 1 0 0
Passius financers 9 87 133 127 89

Total 715 959 1.214 1885 1193
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En el quadre 9 i en la figura 6 es mostra la dis-
tribució de l’estructura d’ingressos en cada un
dels quatre grups. Els percentatges obtinguts
difereixen significativament només per a les
taxes i altres ingressos, les transferències
corrents, els ingressos patrimonials i les trans-
ferències de capital. Les diferències més impor-
tants, quan es comparen les distribucions dels
quatre grups de municipis, són les següents: 

• En relació amb els tres grups d’ingressos
majors, el grup de municipis amb ingressos
menors (per sota de 874 €) destaca pel baix
pes que tenen les taxes i la importància major
de les transferències de capital. 

• En els dos grups amb ingressos menors les
transferències corrents tenen també una
importància relativa major en la distribució
percentual dels seus ingressos. 

• Els ingressos per imposts directes i imposts
indirectes tenen un pes relatiu similar en els
quatre grups d’ingressos, tot i que en euros
per habitants presenten clares diferències. 

• Addicionalment, no es detecten diferències
significatives en la distribució percentual dels
dos grups municipals amb ingressos majors.

Quadre 8. Valors mitjans de l’estructura 
d’ingressos per càpita segons interval d’ingressos

Figura 5. Valors mitjans de l’estructura
d’ingressos per càpita segon intervals d’ingressos
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Quadre 9. Mitjanes de la distribució percentual de 
l’estructura dels ingressos per càpita segons interval d’ingressos

< 874 € Entre 874 € i 1.061 €Entre 1.061 € i 1.385 € >1.385 € Total

Imposts directes 24,99 23,56 23,94 26,10 24,64
Imposts indirectes 9,35 7,35 7,68 8,26 8,16
Taxes i altres ingressos 13,77 22,11 23,41 22,59 20,47
Transferències corrents 27,63 24,37 18,74 16,38 21,78
Ingressos patrimonials 0,97 0,83 2,45 4,17 2,10
Alienació inversions reals 0,00 2,75 1,72 3,82 2,07
Transferències de capital 22,08 10,16 10,66 11,38 13,57
Actius financers 0,04 0,03 0,09 0,01 0,04
Passius financers 1,16 8,84 11,31 7,30 7,15

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4.2. Autonomia financera 

L’autonomia financera dels municipis es defi-
neix per la importància dels propis ingressos
(tributs propis3 i ingressos patrimonials) res-
pecte del total. Seguint la distribució econò-
mica dels pressuposts municipals, en el qua-
dre 10 (valors nominals, en termes per càpita
i distribució percentual) es mostra la distribu-
ció dels ingressos distingint entre tributs pro-
pis (capítols 1, 2 i 3), ingressos patrimonials
(capítols 5 i 6), ingressos per transferències

(capítols 4 i 7) i ingressos financers (capítols 8
i 9). L’autonomia financera del conjunt de
municipis de Mallorca arriba al 70,14 % dels
recursos totals (enfront d’un 58,7 % en el
total espanyol per al mateix any), i correspo-
nen a tributs propis el 89,22 % d’aquesta
quantitat i a ingressos patrimonials, el 
10,78 % restant (en el total espanyol: 
82,95 % i 17,05 %, respectivament). 

En el quadre 10 es presenten els percentatges
d’autonomia financera, calculats de manera

3. Els tributs propis inclouen els imposts directes, els imposts indirectes, les taxes i altres ingressos del capítol 3.

Figura 6. Distribució percentual dels ingressos 
per càpita segons interval d’ingressos (valors 

mitjans dels municipis a cada interval d’ingressos)
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agregada en cada tram de població. Per
estrats, el nivell d’autonomia financera aug-
menta amb el volum de la població, i destaca
a més el baix grau d’autonomia en els munici-
pis amb menys de 5.000 habitants (49,58 %).

El grau d’autonomia en el segon tram és
del 68,69 %, de 70,5 % en el tercer, i del
74,16 % a Palma. A la figura 7 es mostra el
grau d’autonomia financera calculat per a
tots els municipis de Mallorca.

Tributs propis 46,43 64,24 53,17 71,95 62,62
Ingressos patrimonials 3,15 4,45 17,33 2,21 7,52
Ingressos per transferències 41,53 25,76 23,08 25,57 25,84
Ingressos financers 8,89 5,54 6,42 0,27 4,02

Total ingressos 100 100 100 100 100

Autonomia financera 49,58 68,69 70,5 74,16 70,14

% Menys de
5.000

entre 5.001 
i 20.000

entre 20.001 
i 50.000

més de 50.000
habitants Total

Quadre 10. Autonomia financera per estrats de població

(La línia horitzontal assenyala el valor del conjunt de Mallorca).

Els percentatges d’autonomia financera dels
diferents municipis de Mallorca, separats
segons trams de població, es mostren en els
quadres 11 a 13. Les mitjanes dels percentat-
ges d’autonomia financera en cada tram són
del 47,24 % en el primer tram de població,
davant d’una mitjana de 67,75 % en el segon
tram i 66,08 % en el tercer estrat de població. 

En els municipis de menys de 5.000 habitants el
grau d’autonomia financera més elevat es dóna
en els municipis de ses Salines (73,75 %),
Valldemossa (67,93 %), Selva (67,02 %) i
Consell (62,62 %), mentre que el menor grau
d’autonomia es dóna en els municipis de Lloret
(24,05 %), Maria (29,80 %), Santa Eugènia
(31,53 %), Sineu (33,31 %) i Escorca (34,19 %).

Figura 7. Percentatge d’autonomia financera
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Quadre 11. Percentatge d’autonomia financera i la seva distribució en 
tributs propis i ingressos patrimonials. Municipis de menys de 5.000 habitants

Alaró 47,10 98,12 1,88
Algaida 54,10 97,63 2,37
Búger 37,06 99,89 0,11
Campanet 54,29 98,81 1,19
Consell 62,62 69,60 30,40
Costitx 48,39 96,80 3,20
Deià 53,82 98,42 1,58
Escorca 34,19 91,58 8,42
Esporles 57,24 99,78 0,22
Lloret de Vistalegre 24,05 87,97 12,03
Llubí 44,00 96,13 3,87
Mancor de la Vall 44,51 99,94 0,06
Maria de la Salut 29,80 97,98 2,02
Montuïri 59,32 99,76 0,24
Petra 38,55 99,23 0,77
Porreres 35,10 98,45 1,55
Puigpunyent 57,39 75,13 24,87
ses Salines 73,35 94,15 5,85
Sant Joan 44,11 98,16 1,84
Santa Eugènia 31,53 97,23 2,77
Selva 67,02 94,85 5,15
Sineu 33,31 98,58 1,42
Valldemossa 67,93 89,61 10,39
Vilafranca de Bonany 34,97 99,28 0,72

Total 47,24 94,88 5,12

Menys de 
5.000 habitants Autonomia financera % Tributs propis en 

l’autonomia financera
% Ingressos patrimonials 
en l’autonomia financera

En el segon tram de població, els municipis
amb més grau d’autonomia financera són
Muro (82,94 %), Alcúdia (81,02 %), Artà
(79,48 %), Capdepera (79,13 %) i Sant Llorenç
(78,76 %). A la part inferior de valors se situen
Bunyola (49,76 %), Binissalem (52,71 %),
Andratx (53,98 %) i Felanitx (54,32 %).

Pel que fa als valors dels municipis d’entre

20.001 i 50.000 habitants, Calvià és el que

aconsegueix més grau d’autonomia, amb un

77,64 %, mentre que Inca presenta menys

valor pel que fa a l’autonomia financera

(59,18 %).
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Alcúdia 81,02 94,60 5,40
Andratx 53,98 96,08 3,92
Artà 79,48 99,49 0,51
Binissalem 52,71 93,42 6,58
Bunyola 49,76 99,00 1,00
Campos 77,79 88,68 11,32
Capdepera 79,13 93,88 6,12
Felanitx 54,32 96,91 3,09
Lloseta 61,19 93,52 6,48
Muro 82,94 77,81 22,19
sa Pobla 61,09 86,60 13,40
Pollença 55,13 99,68 0,32
Sant Llorenç des Cardassar 78,76 96,26 3,74
Santa Margalida 64,76 91,82 8,18
Santa Maria del Camí 70,01 82,28 17,72
Santanyí 71,22 90,36 9,64
Sóller 70,84 99,55 0,45
Son Servera 75,34 98,42 1,58

Total 67,75 93,24 6,76

Entre 5.001 i 
20.000 habitants

Autonomia financera % Tributs propis en 
l’autonomia financera

% Ingressos patrimonials 
en l’autonomia financera

Entre 20.001 i 
50.000 habitants

Autonomia financera % Tributs propis en 
l’autonomia financera

% Ingressos patrimonials 
en l’autonomia financera

Més de 50.000 habitants Autonomia financera % Tributs propis en 
l’autonomia financera

% Ingressos patrimonials 
en l’autonomia financera

Quadre 12. Percentatge d’autonomia financera i la seva distribució en 
tributs propis i ingressos patrimonials. Municipis entre 5.001 i 20.000 habitants

Quadre 13. Percentatge d’autonomia financera i la seva distribució en tributs 
propis i ingressos patrimonials. Municipis entre 20.001 i 50.000 habitants, i Palma

Calvià 77,64 60,15 39,85
Inca 59,18 96,53 3,47
Llucmajor 63,26 98,12 1,88
Manacor 63,34 98,03 1,97
Marratxí 66,97 82,03 17,97

Total 66,08 86,97 13,03

Palma 74,16 97,02 2,98
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5.1. Visió general 

Els tributs i els preus públics dels ajuntaments
representen, en el conjunt de Mallorca, el
62,62 % dels ingressos municipals totals (i són
el 48,7 % a l’Estat espanyol). Per trams de
població, el major pes dels tributs propis es
dóna a Palma (71,95 %), seguit del segon
tram de població (64,24 %), el tercer tram
(53,17 %) i, finalment, el corresponent als
ajuntaments amb menys de 5.000 habitants
(46,43 %).

En el quadre 14 podeu veure els ingressos fiscals per
habitant dels diferents municipis, juntament amb un
índex d’ingressos fiscals, elaborat a partir d’aquests.
L’índex es defineix a partir del total d’ingressos tribu-
taris locals, com un índex relatiu, prenent com a
base 100 els ingressos del conjunt de municipis de
Mallorca. Per trams de població, els valors de l’índex
són creixents en els tres primers trams (61,37 % en
el primer tram; 109,86 % en el segon, 121,36 % en
el tercer). A la figura 8 hi ha els valors dels ingressos
fiscals, que representen l’índex d’ingressos fiscals
sobre el mapa de l’illa a la figura 9.

VV.. TTrriibbuuttss llooccaallss

Municipi Índex Euros per càpita Municipi Índex Euros per càpita

Alaró 60,97 434 Mancor de la Vall 103,86 739
Alcúdia 159,01 1.132 Maria de la Salut 35,44 252
Algaida 54,90 391 Marratxí 78,04 556
Andratx 21,35 152 Montuïri 57,24 408
Artà 144,46 1.029 Muro 128,53 915
Binissalem 68,39 487 Palma 91,66 653
Búger 52,21 372 Petra 41,36 294
Bunyola 71,09 506 sa Pobla 81,29 579
Calvià 201,25 1.433 Pollença 109,40 779
Campanet 68,88 490 Porreres 39,01 278
Campos 134,46 957 Puigpunyent 85,17 606
Capdepera 128,15 912 ses Salines 87,85 625
Consell 71,93 512 Sant Joan 48,25 344
Costitx 77,66 553 Sant Llorenç 171,63 1.222
Deià 206,51 1.470 Santa Eugènia 52,28 372
Escorca 141,74 1.009 Santa Margalida 126,49 901
Esporles 62,12 442 Santa Maria 80,01 570
Felanitx 89,12 635 Santanyí 149,76 1.066
Inca 72,69 518 Selva 60,05 428
Lloret de Vistalegre 32,71 233 Sineu 46,18 329
Lloseta 73,37 522 Sóller 80,08 570
Llubí 33,43 238 Son Servera 128,80 917
Llucmajor 109,80 782 Valldemossa 117,72 838
Manacor 104,56 744 Vilafranca de Bonany 39,64 282

Quadre 14. Índex d’ingressos fiscals i ingressos fiscals per habitant (euros per càpita)
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(La línia assenyala el valor del conjunt de Mallorca).

Figura 9. Índex d’ingressos fiscals

Base 100: Total Mallorca

129 a 207 (8)

89 a 129 (11)

72 a 89 (9)

55 a 72 (8)

21 a 55 (12)

Figura 8. Ingressos fiscals
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Els dotze municipis que se situen en les prime-
res posicions de l’índex (concretament, que
superen el valor del tercer quartil de l’índex,
amb ingressos per càpita per sobre dels 885 €)
són, per aquest ordre: Deià (1.470 €per càpi-
ta), Calvià (1.433 €), Sant Llorenç (1.222 €),
Alcúdia (1.132 €), Santanyí (1.066 €), Artà
(1.029 €), Escorca (1.009 €), Campos (957 €),
Son Servera (917 €), Muro (915 €), Capdepera
(912 €) i Santa Margalida (901 €). 

Entre la mitjana i el tercer quartil (municipis
situats a l’interval entre 563 i 885 € per càpi-
ta) es troben els ajuntaments següents:
Valldemossa (838 €), Llucmajor (782 €),
Pollença (779 €), Manacor (744 €), Mancor
de la Vall (739 €), Palma (653 €), Felanitx
(634 €), ses Salines (625 €), Puigpunyent
(606 €), sa Pobla (579 €), Sóller (570 €) i
Santa Maria del Camí (570 €). 

En el tercer interval de valors més baixos
(entre el primer quartil i la mitjana, és a dir,
els municipis situats a l’interval entre 395 € i
563 € per càpita) es troben els ajuntaments
següents: Marratxí (556 €), Costitx (553 €),
Lloseta (522 €), Inca (517 €), Consell (512 €),
Bunyola (506 €), Campanet (490 €),
Binissalem (487 €), Esporles (442 €), Alaró
(434 €), Selva (428 €), Montuïri (408 €).

Finalment, per sota del primer quartil (els
municipis situats a les dotze darreres posicions
de l’índex, per sota de 395 € per càpita) són:
Algaida (391 €), Santa Eugènia (372 €), Búger
(372 €), Sant Joan (344 €), Sineu (329 €),
Petra (294 €), Vilafranca de Bonany (282 €),
Porreres (278 €), Maria de la Salut (252 €),
Llubí (238 €), Lloret de Vistalegre ( 233 €) i
Andratx (152 €). 

5.2. Estructura dels tributs locals 

Si es desagreguen els tributs locals per capítols
(imposts directes, capítol 1; imposts indirec-
tes, capítol 2; taxes i altres ingressos, capítol
3), destaca el major pes dels imposts directes
(48,11 % del total d’ingressos tributaris) i de
les taxes i altres ingressos (40,00 % del total
d’ingressos tributaris) (vegeu el quadre 15). El
pes dels ingressos pel capítol 3 és més elevat
en els ajuntaments en el tram de població
entre 20.001 i 50.000 habitants, on represen-
ten el 45,22 % dels tributs locals. En euros per
càpita, això suposa gairebé duplicar els ingres-
sos per càpita dels ajuntaments amb menys
de 5.000 habitants (865 € i 437 €, respectiva-
ment) i superar en un 10 % els corresponents
al segon tram de població (783 €). Els imposts
indirectes tenen més pes en el primer tram de
població, on representen un 16,25 % dels tri-
buts locals, encara que en euros per càpita 
(71 €) no superin les xifres de la resta de trams.

Imposts directes 12.483.461 68.093.300 65.842.583 122.823.184 269.242.528
Imposts indirectes 4.199.677 18.211.972 15.095.490 29.054.248 66.561.388
Taxes i altres ingressos 9.163.906 54.991.265 66.802.413 92.895.539 22.3853.123

Total ingressos tributaris 25.847.044 141.296.536 147.740.486 244.772.972 559.657.038

Euros menys de 
5.000

entre 5.001 
i 20.000

entre 20.001 
i 50.000

més de 50.000 
habitants Total
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5.3. Imposts locals 

Entre els imposts locals es pot distingir entre
imposts directes (recollits en el capítol 1) i
imposts indirectes (capítol 2), i cadascun d’a-
quests inclou els conceptes següents: 

(a) Imposts directes: IBI, IVTM, IIVTNU, IAE i la
resta d’imposts directes

(b) Imposts indirectes: ICIO i la resta d’imposts
indirectes

Pel que fa als imposts directes, a la figura 10
podeu veure els valors dels imposts directes
per habitant corresponents als municipis de
Mallorca, per als quals es disposa d’informa-
ció.4 Els dotze municipis amb menys valors
(per sota del primer quartil, 178 € per càpita)
són: Maria de la Salut (177 €), Santa Eugènia
(176 €), Vilafranca de Bonany (172 €), Llubí
(165 €), Petra (161 €), Costitx (156 €), Búger
(149 €), Lloret de Vistalegre (144 €), Mancor

de la Vall (137 €), Porreres (135 €), Sant Joan
(134 €) i Andratx (43 €). 

En el segon interval de valors (entre el pri-
mer quartil i la mitjana, és a dir, els munici-
pis situats en l’interval entre 178 € i 224 €
per càpita) es troben els ajuntaments
següents: Selva (224 €), Lloseta (218 €),
Alaró (217 €), Santa Maria del Camí 
(215 €), Esporles (209 €), sa Pobla (207 €),
Sineu (200 €), Marratxí (197 €), Algaida
(194 €), Consell (193 €), Bunyola (184 €) i
Campanet (178 €).

Entre la mitjana i el tercer quartil (els muni-
cipis situats en l’interval entre els 224 € i
360 € per càpita) es troben els ajuntaments
següents: ses Salines (328 €), Palma (327 €),
Manacor (324 €), Felanitx (316 €), Sóller
(286 €), Campos (272 €), Llucmajor (264 €),
Montuïri (259 €), Inca (247), Puigpunyent
(240), Escorca (225) i Binissalem (224 €).

% menys de 
5.000

entre 5.001 
i 20.000

entre 20.001 
i 50.000

Total

Euros per càpita menys de 
5.000

entre 5.001 
i 20.000

entre 20.001 
i 50.000

més de 50.000 
habitants

Quadre 15. Estructura dels tributs locals

4. En el quadre 2 de l’annex podeu veure el valor per càpita dels imposts directes i indirectes de cada un dels municipis de
Mallorca, així com el percentatge que representen sobre el total d’ingressos fiscals.

Imposts directes 48,30 48,19 44,57 50,18 48,11
Imposts indirectes 16,25 12,89 10,22 11,87 11,89
Taxes i altres ingressos 35,45 38,92 45,22 37,95 40,00

Total ingressos tributaris 100 100 100 100 100

Imposts directes 211 377 385 327 343
Imposts indirectes 71 101 88 77 85
Taxes i altres ingressos 155 305 391 248 285

Total ingressos tributaris 437 783 865 653 712

Índex d’ingressos fiscals 61,37 109,86 121,36 91,61 100

més de 50.000 
habitants
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Finalment, els dotze municipis amb més ingres-
sos per càpita en concepte d’imposts directes
(per sobre de 360 €) són: Deià (751 €), Calvià
(727 €), Sant Llorenç des Cardassar (654 €),
Santanyí (652 €), Santa Margalida (552 €),
Alcúdia (544 €), Son Servera (487 €),

Capdepera (464 €), Muro (442 €), Artà (409 €),
Valldemossa (390 €) i Pollença (371 €).

A la figura 11 es visualitza sobre el mapa de
Mallorca la importància dels imposts directes
en els diferents municipis.

Euros per càpita

442 a 751 (8)

272 a 442 (10)

215 a 272 (10)

176 a 215 (9)

43 a 176 (11)

Figura 11. Imposts directes

Figura 10. Imposts directes



34

Euros per càpita

137 a 500 (9)

87 a 137 (9)

62 a 87 (9)

50 a 62 (11)

27 a 50 (10)

Figura 13. Imposts indirectes

(La línia assenyala el valor del conjunt de Mallorca).

Figura 12. Imposts indirectes



Pel que fa als imposts indirectes (vegeu les figu-
res 12 i 13), els dotze municipis amb els valors
més baixos per habitant (per sota de 52 €, valor
del primer quartil) són els següents: Llubí (28 €),
Andratx (33 €), Búger (33 €), Campanet (34 €),
Sóller (35 €), Esporles (37 €), Pollença (41 €),
Valldemossa (42 €), Santa Margalida (46 €),
Felanitx (47 €), Petra (50 €) i Selva (51 €).

En l’interval d’ingressos següent (entre 52 € i
67 €) es troben: Consell (55 €), Muro (55 €),
Maria de la Salut (56 €), Sineu (57 €), Santa
Eugènia (60 €), Alaró (61 €), Lloret de
Vistalegre (61 €), ses Salines (61 €), Sant
Llorenç des Cardassar (62 €), Marratxí (64 €),
Costitx (65 €) i Inca (66 €). 

Entre la mitjana (67 €) i el tercer quartil (106 €)
se situen: Binissalem (68 €), Santa Maria del
Camí (68 €), Calvià (68 €), Sant Joan (77 €),
Palma (77 €), Llucmajor (83 €), Vilafranca de
Bonany (87 €), Bunyola (94 €), Puigpunyent
(98 €), Algaida (104 €), Son Servera (104 €) i
Alcúdia (105 €).

Finalment, en l’interval superior d’ingressos per
imposts indirectes (per sobre de 106 €) hi ha:
Porreres (106 €), Capdepera (116 €), Montuïri
(130 €), Deià (137 €), sa Pobla (139 €), Mancor
de la Vall (139 €), Manacor (153 €), Lloseta
(157 €), Santanyí (178 €), Artà (191 €), Campos
(410 €) i Escorca (500 €).

El nombre d’habitants no sembla justificar les
diferències que hi ha en els imposts directes i
indirectes per habitant. Per a aquests concep-
tes i en funció dels estrats de població,
només es detecten diferències en la mitjana
dels imposts directes corresponents al valor
mitjà del primer tram de població (221 €) res-
pecte als altres trams (una mitjana de 363 € i
de 352 €, en el segon i el tercer estrats).
Tampoc es detecten diferències significatives,
entre estrats de població, en el percentatge

que representen els imposts directes i els
imposts indirectes en els ingressos fiscals. En
l’annex (quadre 1) es mostren per a cada un
dels municipis, i organitzats segons els trams
de població, l’import dels imposts directes i
indirectes per habitant, així com el percentat-
ge que aquest import suposa sobre el total
d’ingressos fiscals.

En termes per càpita, els ingressos per
imposts (directes i indirectes) en el conjunt de
Mallorca varen ser de 427 €, dels quals 214 €
corresponien a l’IBI, 67 € a l’ICIO, 57 € a
l’IVTM, 38 € a l’IIVTNU, 27 € a l’IAE i 25 € a
la resta d’imposts. En el conjunt dels ajunta-
ments, la principal font d’ingressos és l’IBI,
que representa gairebé el 50 % dels imposts
directes i indirectes (el 30 % dels ingressos
fiscals). Aquest percentatge és per al conjunt
de l’Estat del 46,7 %. Els imposts següents en
importància són l’ICIO (que representa un
15,76 % dels imposts), l’IVTM (un 13,37 %),
l’IIVTNU (8,80 %) i l’IAE (6,25 %).

El paper preponderant de l’IBI i l’ICIO es man-
té en tots els trams de població (vegeu els
quadres 16 i 17). No obstant això, el percen-
tatge que representa cada un dels imposts
varia segons el tram. En el cas de l’IBI, el seu
pes és major en el segon tram i el tercer de
població (57,15 % i 55,13 %, respectiva-
ment), que en el tram de municipis més petits
(48,58 %). Els ingressos per l’ICIO en el tram
de menys població representen el 25,12 %
dels ingressos, mentre que en el segon tram i
en el tercer els percentatges són del 21,06 %
i del 10,93 %, respectivament. Per a cada
municipi, en el quadre 2 de l’annex hi ha els
imports per habitant que representen els
imposts següents: IBI, IVTM, IIVTNU, IAE i
ICIO. En el mateix annex (quadre 3) hi ha la
distribució percentual d’aquests imposts a
cada municipi.

Finançament municipal: 
els ingressos dels ajuntaments de Mallorca
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IBI 137 273 261 175 214
IVTM 54 52 56 61 57
IIVTNU 11 33 44 41 38
IAE 8 18 24 35 27
Resta d’imposts directes 0 1 1 15 8
ICIO 71 101 88 41 67
Resta d’imposts indirectes 0 0 0 36 17

Total imposts (sense taxes) 282 478 474 405 427

Imposts directes 
i indirectes

Menys de 
5.000

entre 5.001 
i 20.000

entre 20.001 
i 50.000

més de 50.000 
habitants Mallorca

Quadre 16. Estructura dels imposts locals. Euros per càpita

Quadre 17. Estructura dels imposts locals. Distribució percentual

IBI 48,58 57,15 55,13 43,33 49,99
IVTM 19,23 10,93 11,81 14,95 13,37
IIVTNU 4,03 6,99 9,28 10,09 8,80
IAE 2,98 3,66 5,01 8,74 6,25
Resta d’imposts directes 0,00 0,16 0,11 3,76 1,77
ICIO 25,12 21,06 18,63 10,19 15,76
Resta d’imposts indirectes 0,05 0,04 0,02 8,94 4,06

Total 100 100 100 100 100

Imposts directes 
i indirectes

Menys de 
5.000

entre 5.001 
i 20.000

entre 20.001 
i 50.000

més de 50.000 
habitants Mallorca

5.3.1. Impost sobre béns immobles (IBI)

L’impost sobre béns immobles és un tribut direc-
te que grava el valor dels béns immobles, tant
urbans com rústics. La base imposable de l’im-
post, la constitueix el valor cadastral dels immo-
bles, el qual hauria de fixar-se prenent com a
referència el valor de mercat. El tipus de grava-
men mínim supletori és del 0,4 % per als béns
immobles urbans, i del 0,3 %, per als de natura-
lesa rústica; els tipus màxims són de l’1,1 % per
als urbans, i del 0,9% per als rústics.

A Mallorca només 9 municipis han revisat el
cadastre amb posterioritat a l’any 2000. El tipus
de gravamen urbà adopta valors entre 0,37 %
(Alcúdia) i 0,95 % (Sóller), i la seva mitjana és
igual a 0,58 % i a 0,56 %, respectivament. El

tipus de gravamen per a immobles rústics està
comprès entre un mínim de 0,30 % (Alcúdia,
Calvià, Costitx, Lloret, Llucmajor, Muro, Petra i
Pollença) i un màxim de 0,90 % (Binissalem i sa
Pobla), i la seva mitjana és de 0,58 % i de 
0,62 %, respectivament.

A la figura 14 es representen els valors de l’IBI
per càpita dels diferents municipis. A la figura
15, sobre el mapa de Mallorca, es pot visualit-
zar la importància que té aquest impost en els
municipis de l’illa.

Tenint en compte els ingressos en concepte
d’IBI per habitant, els municipis de Mallorca es
poden classificar en quatre grups. El primer
estaria format pels cinc municipis que superen
els 400 € per càpita: Deià (597 €), Sant Llorenç
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des Cardassar (528 €), Santanyí (525 €), Calvià
(509 €) i Santa Margalida (435 €).

En el segon grup s’inclouen onze municipis:
Alcúdia (387 €), Muro (344 €), Capdepera
(341 €), Son Servera (340 €), ses Salines
(282 €), Artà (268 €), Pollença (258 €),
Valldemossa (240 €), Felanitx (238 €),
Manacor (222 €) i Sóller (213 €).

En el tercer grup hi ha pràcticament la resta de
municipis de Mallorca: Campos (190 €),
Llucmajor (169 €), Puigpunyent (168 €), Inca
(168 €), Selva (146 €), Alaró (141 €), Binissalem

(140 €), sa Pobla (134 €), Santa Maria del Camí
(130 €), Escorca (127 €), Esporles (127 €),
Consell (123 €), Sineu (120 €), Bunyola (119 €),
Algaida (118 €), Marratxí (117 €), Santa
Eugènia (116 €), Maria de la Salut (115 €), Llubí
(114 €), Lloseta (113 €), Vilafranca de Bonany
(112 €), Campanet (110 €), Costitx (101 €),
Petra (99 €), Lloret de Vistalegre (94 €), Búger
(93 €), Montuïri (90 €), Mancor de la Vall (89 €)
i Porreres (85 €).

Finalment, l’Ajuntament de Sant Joan queda-
ria fora d’aquests grups, amb el valor mínim
de 66 € per càpita, juntament amb Andratx.

Euros per càpita

340 a 598 (9)

175 a 340 (9)

127 a 175 (10)

112 a 127 (9)

0 a 112 (11)

Figura 15. Impost de béns immobles (euros per càpita)

Figura 14. Impost de béns immobles (euros per càpita)
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5.3.2. Impost sobre vehicles de trac-
ció mecànica (IVTM) 

Aquest impost directe grava la titularitat dels
vehicles de tracció mecànica aptes per circular
per les vies públiques. Els subjectes passius de
l’impost són les persones físiques o jurídiques a
nom de les quals consta el vehicle. La determi-
nació de la quota depèn de les tarifes recollides
en el TRLRHL, que pot modificar la Llei de pres-
suposts generals de l’Estat. Els ajuntaments
poden incrementar aquestes quotes si apliquen
un coeficient, que no pot excedir de 2, a través
del qual els ajuntaments exerceixen la seva

autonomia fiscal i poden arribar a fixar les quo-
tes en el doble del mínim que fixa la Llei.

Entre els municipis de Mallorca, els ingressos
per habitant en concepte de l’IVTM presenten
un valor destacable en el municipi de
Montuïri, que recapta 152 € per càpita. La
resta de municipis se situa en un rang de
valors entre 66,17 € (Muro) i, sense tenir en
compte Andratx i ses Salines (39 €). A la figu-
ra 16 es representen els valors dels diferents
municipis, i es visualitza a la figura 17, sobre
el mapa de Mallorca, la importància relativa
d’aquest impost en els municipis de l’illa.

(La línia assenyala el valor del conjunt de Mallorca).

Euros per càpita

58 a 153 (11)

56 a 58 (4)

52 a 56 (10)

47 a 52 (12)

4 a 47 (11)

Figura 17. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (euros per càpita)

Figura 16. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (euros per càpita)
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5.3.3. Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa
urbana (IIVTNU) 

L’IIVTNU és un impost directe que grava l’in-
crement de valor dels terrenys urbans i que es
posa de manifest en la transmissió de la pro-
pietat o de qualsevol dret real de gaudir limi-
tativament sobre aquests, i experimentat al
llarg d’un període màxim de 20 anys. Per
determinar l’import de l’increment real, s’apli-
ca sobre el valor del terreny en el moment de
la meritació un percentatge anual que deter-
mina cada ajuntament, sense que pugui exce-
dir els límits establerts. El percentatge que
s’ha d’aplicar és el resultat de multiplicar el
percentatge anual pel nombre d’anys. Els
ajuntaments poden establir un sol tipus de
gravamen o un per a cada període de genera-
ció de l’increment de valor, sense que pugui
excedir del 30 %. A les figures 18 i 19 hi ha
els valors d’aquest impost en els diferents
municipis. 

Els municipis que presenten els valors més ele-
vats per habitant en aquest impost són Calvià

(103 €) i Valldemossa (90 €). A continuació
apareix un grup de municipis que superen els
40 € per persona (el valor corresponent al total
de Mallorca): Son Servera (80 €), Deià (77 €),
Artà (68 €), Alcúdia (64 €), Santanyí (53 €),
Santa Margalida (50 €), Pollença (46 €), Palma
(41 €) i Capdepera (40 €).

En un tercer grup, amb valors entre 34 € i 12 €,
hi ha Llucmajor (34 €), Andratx (32 €), Sant
Llorenç des Cardassar (25 €), Campos (25 €),
Sineu (23 €), Manacor (22 €), Marratxí (20 €),
Puigpunyent (19 €), Esporles (16 €), Santa Maria
del Camí (14 €), Selva (14 €), Sóller (13 €), Inca
(13 €), Alaró (13 €), Muro (12 €) i Bunyola (12 €).

Felanitx (11 €), Maria de la Salut (8 €),
Vilafranca de Bonany (7 €), Algaida (7 €),
Montuïri (7 €), Consell (6 €), Campanet (6 €),
Santa Eugènia ( 6 €), Costitx (5 €), Sant Joan
(4 €), Lloseta (3 €), Llubí (3 €), Binissalem (3 €),
Lloret de Vistalegre (3 €), Porreres (3 €), sa
Pobla (2 €), Mancor de la Vall (2 €) i, amb
menys d’un euro, Búger, Escorca, Petra i ses
Salines.

Figura 18. Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (euros per càpita)



Figura 19. Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (euros per càpita)

5.3.4. Impost sobre activitats econò-
miques (IAE) 

L’Impost sobre activitats econòmiques és un
impost directe, el fet imposable del qual el
constitueix l’exercici d’activitats empresarials,
professionals o artístiques. D’acord amb la Llei
d’hisendes locals estan exemptes d’IAE les
empreses i les persones físiques amb un
import net de la xifra de negocis inferior a
1.000.000 d’euros. A les figures 20 i 21 detec-
tam els valors d’aquest impost en els diferents
municipis. 

En funció de l’IAE per habitant els municipis es
poden classificar en tres grups. El primer, amb
els valors més alts, comprèn els municipis de
Calvià (54 €per habitant), Sant Llorenç (50 €),
Lloseta (44 €), Alcúdia (43 €), Escorca (39 €) i
Palma (35 €). 

En un grup mitjà apareixen 13 municipis: Deià
(25 €), Santanyí (20 €), Binissalem (20 €),
Muro (19 €), Santa Margalida (19 €),
Capdepera (16 €), Son Servera (15 €), Sineu
(15 €), Consell (15 €), Llucmajor (15 €), Santa
Maria del Camí (14 €), Marratxí (13 €) i
Manacor (12 €). 

Finalment, amb valors per sota dels 12 €per
càpita hi ha: Valldemossa (11 €), Pollença
(11 €), Felanitx (11 €), Esporles (11 €),
Montuïri (10 €), Inca (10 €), Artà (9 €), sa
Pobla (9 €), Alaró (9 €), Puigpunyent (8 €),
Selva (8 €), Sant Joan (8 €), Algaida (7 €), ses
Salines (7 €), Porreres (7 €), Andratx (6 €),
Bunyola (6 €), Lloret de Vistalegre (6 €), Llubí
(6 €), Campanet (6 €), Sóller (6 €), Maria de
la Salut (5 €), Petra (5 €), Búger (4 €),
Vilafranca de Bonany (4 €), Costitx (4 €),
Campos (4 €), Santa Eugènia (3 €) i Mancor
de la Vall (1 €).

40

Euros per càpita

41 a 104 (9)

19 a 41 (10)

8 a 19 (9)

4 a 8 (8)

0 a 4 (12)



(La línia assenyala el valor del conjunt de Mallorca).

Figura 21. Impost sobre activitats econòmiques (euros per càpita)
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Euros per càpita

19 a 54 (9)

12 a 19 (10)

8 a 12 (10)

6 a 8 (7)

1 a 6 (12)

Figura 20. Impost sobre activitats econòmiques (euros per càpita)



5.3.5. Impost sobre construccions ins-
tal·lacions i obres (ICIO) 

L’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO) és un impost indirecte de caràcter
potestatiu, el fet imposable del qual és la realit-
zació, dins del terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obres per a les quals
s’exigeixi l’obtenció d’una llicència d’obres o
urbanística. El subjecte passiu de l’impost és el
propietari de l’immoble on es realitzin les obres,
i la base imposable de l’impost es determina a
partir del cost real de la construcció. La quota
tributària és el resultat d’aplicar a la base de
l’impost el tipus impositiu que determina cada
ajuntament, amb un màxim legalment establert
en el 4 %. Entre els ajuntaments de Mallorca,
aquest tipus màxim només l’apliquen Lloseta i
Palma. El tipus mínim aplicat a Mallorca es tro-
ba en un 2 % (aplicat pels ajuntaments de
Búger, Capdepera, Costitx, Llubí, Maria de la
Salut, Petra i Porreres). La mitjana dels tipus
impositiu se situa en 2,71 % (2,72 %).

Els municipis amb més ingressos en l’ICIO per
habitant són Escorca (499 €) i Campos 

(406 €), en què el tipus de gravamen aplicat
és del 2,4 % i del 3 %, respectivament. En un
segon grup es poden incloure els municipis
que presenten valors per sobre de la mitjana i
que són: Artà (191 €), Santanyí (178 €),
Lloseta (157 €), Manacor (153 €), sa Pobla
(139 €), Mancor de la Vall (139 €), Deià 
(137 €), Montuïri (130 €), Capdepera (116 €),
Porreres (106 €), Alcúdia (105 €), Son Servera
(104 €), Algaida (103 €) i Puigpunyent (98 €).
Amb valors per sota de la mitjana es troben
els municipis següents: Bunyola (94 €),
Vilafranca de Bonany (87 €), Llucmajor (83 €),
Sant Joan (77 €), Calvià (68 €), Santa Maria
del Camí (68 €), Binissalem (68 €), Inca (66 €),
Costitx (65 €), Marratxí (64 €), Sant Llorenç
des Cardassar (61 €), Lloret de Vistalegre 
(61 €), ses Salines (61 €), Alaró (60 €), Santa
Eugènia (60 €), Sineu (57 €), Maria de la Salut
(56 €), Muro (55 €), Consell (55 €), Selva 
(51 €), Petra (50 €), Felanitx (47 €), Santa
Margalida (46 €), Valldemossa (41 €), Palma
(41 €), Pollença (41 €), Esporles (37 €), Sóller
(35 €), Campanet (34 €), Búger (33 €),
Andratx (33 €) i, finalment, Llubí (28 €).

(La línia assenyala el valor del conjunt de Mallorca).
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Figura 22. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (euros per càpita)
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5.4. Taxes 

Com s’ha indicat anteriorment, les taxes cons-
titueixen la segona font d’ingressos dels muni-
cipis de Mallorca, que representa un 25,05 %
del total d’ingressos (285 € per càpita). Les

taxes poden classificar-se en quatre grans cate-
gories: taxes per prestació de serveis, taxes per
utilització del domini públic, preus públics i la
resta del capítol 3. Entre els ingressos inclosos
en «la resta del capítol 3» hi ha les multes i les
sancions pecuniàries per múltiples conceptes.

Figura 23. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (euros per càpita)

Euros per càpita

116 a 499 (10)

77 a 116 (9)

64 a 77 (7)

47 a 64 (11)

27 a 47 (11)
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Mallorca Euros % Euros per càpita

Taxes per prestació de serveis 156.740.759 70,02 200
Taxes per utilització del domini públic 7.219.714 3,23 9
Preus públics 11.311.027 5,05 14
Resta capítol 3 485.81.622 21,70 62

Total 223.853.123 100 285

Mitjana dels municipis 4.663.607 - 249

Menys de 5.000 Euros % Euros per càpita

Taxes per prestació de serveis 5.753.959 62,79 97
Taxes per utilització del domini públic 415.775 4,54 7
Preus públics 849.690 9,27 14
Resta capítol 3 2.144.482 23,40 36

Total 9.163.906 100 155

Mitjana dels municipis 381.829 - 187

Entre 5.001 i 20.000 Euros % Euros per càpita

Taxes per prestació de serveis 37.870.464 68,87 210
Taxes per utilització del domini públic 3.887.645 7,07 22
Preus públics 3.906.805 7,10 22
Resta capítol 3 9.326.350 16,96 52

Total 54.991.265 100 305

Mitjana dels municipis 3.055.070 - 298

Entre 20.001 i 50.000 Euros % Euros per càpita

Taxes per prestació de serveis 47.451.256 71,03 278
Taxes per utilització del domini públic 2.916.294 4,37 17
Preus públics 2.298.620 3,44 13
Resta capítol 3 14.136.242 21,16 83

Total 66.802.413 100 391

Mitjana dels municipis 13.360.483 - 368

més de 50.000 habitants Euros % Euros per càpita

Taxes per prestació de serveis 65.665.080 70,69 175
Taxes per utilització del domini públic 0 0,00 0
Preus públics 4.255.912 4,58 11
Resta capítol 3 22.974.547 24,73 61

Total 92.895.539 100 248

Mitjana dels municipis 92.895.539 - 248

Quadre 18. Estructura de les taxes, preus públics i altres ingressos
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Per al conjunt de Mallorca (vegeu el quadre
18) la principal font d’ingressos per taxes la
constitueixen les corresponents a prestació de
serveis, que constitueixen el 70,02 % dels
ingressos d’aquest capítol. Aquest percentat-
ge és inferior en els municipis de menys de
5.000 habitants (62,79 %), la importància del
percentatge augmenta en els trams de pobla-
ció: 68,87 % en el segon tram, 71,03 % en el
tercer tram i 70.69 % a Palma. Cal assenyalar
que la quantia de les taxes per prestació de
serveis per habitant en els municipis petits,
amb 97 €, és molt inferior a l’obtinguda en els
municipis dels trams següents (210 € i 278 €
en el segon i tercer tram, respectivament ). A
les figures 24 i 25 es representen els valors de
les taxes i se’n visualitza el pes al mapa de
Mallorca. 

Entre el conjunt de municipis destaquen per la
quantia dels ingressos per taxes Calvià (638 €
per càpita) i Deià (582 €), encara que només
representen al voltant del 21 % dels ingressos
municipals totals. Per quantia, en un segon
grup se situen Sant Llorenç des Cardassar

(507 €), Alcúdia (483 €), Mancor de la Vall
(464 €), Llucmajor (435 €), Artà (428 €), Muro
(418 €), Valldemossa (406 €) i Pollença (366€). 

En un tercer grup es troben 23 municipis:
Capdepera (333 €), Costitx (332 €), Son
Servera (326 €), Santa Margalida (302 €),
Marratxí (294 €), Santa Maria del Camí 
(286 €), Escorca (284 €), Campanet (278 €),
Campos (275 €), Felanitx (272 €),
Puigpunyent (268 €), Manacor (267 €),
Consell (265 €), Sóller (249 €), Palma ( 248 €),
Santanyí (237 €), ses Salines (236 €), sa Pobla
(233 €), Bunyola (228 €), Inca (205 €),
Esporles (196 €), Binissalem (195 €) i Búger
(190 €). 

Finalment, en un darrer interval d’ingressos hi
ha 15 municipis: Alaró (157 €), Selva (153 €),
Lloseta (147 €), Santa Eugènia (136 €), Sant
Joan (133 €), Algaida (93 €), Petra (83 €),
Andratx (76 €), Sineu (72 €), Llubí (46 €),
Porreres (37 €), Lloret de Vistalegre (27 €),
Vilafranca de Bonany (23 €), Maria de la salut
(19 €) i Montuïri (18€).

(La línia assenyala el valor del conjunt de Mallorca).

Figura 24. Taxes municipals (euros per càpita)
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5.5. Eficàcia de la gestió recaptatòria 

L’eficàcia de la gestió recaptadora es defi-
neix com el quocient entre la recaptació
obtinguda i els drets liquidats. Per al conjunt
dels municipis de Mallorca (vegeu el quadre
19), els imposts directes presenten una
mesura d’eficàcia del 80,81 %, i els imposts
amb una menor eficiència de gestió són
l’IVTM (73,35 % d’eficàcia) i l’IBI (79,40 %).
L’eficàcia dels imposts indirectes és més ele-

vada, del 95,44 % (quadre 20), mentre que
l’eficàcia en la recaptació de les taxes, preus
públics i altres ingressos presenten un elevat
volum de drets liquidats pendent de recap-
tar al final de l’exercici. Per al total d’aquest
darrer capítol (quadre 21), el nivell d’eficàcia
és únicament del 77,58 %, i els més mal
gestionats són les contribucions especials
(15,75 %) i els preus públics per utilització
de domini públic (61,95 %).

Figura 25. Taxes municipals (euros per càpita)

Euros per càpita

406 a 638 (8)

278 a 406 (10)

233 a 278 (9)

133 a 233 (11)

17 a 133 (10)
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Imposts directes Drets reconeguts nets Recaptació líquida Eficàcia

Renda 5.705.560 5705.560 100,00
IBI 167.855.466 133.275.218 79,40
IVTM 44.911.121,7 32.942.045,6 73,35
IIVTNU 29.545.881,7 27.181.993,7 92,00
IAE 20.993.428,5 18.271.512,1 87,03
Resta d’imposts directes 231.069 192.134 83,15

Total 269.242.527 217.568.463 80,81

Quadre 19. Eficàcia recaptadora dels imposts directes

Quadre 20. Eficàcia recaptatòria dels imposts indirectes

Imposts indirectes Drets reconeguts nets Recaptació líquida Eficàcia

IVA 10.306.928,6 10.306.928,6 100,00
Consums específics 3.268.491,61 3.268.491,61 100,00
ICIO 52.924.881,6 49.895.278,3 94,28
Altres 64.091,88 57.262,6 89,34

Total 66.564.393,6 63.527.961 95,44

Taxes Drets reconeguts nets Recaptació líquida Eficàcia

Taxes per prestació de serveis 156.740.759 123.248.592 78,63
Taxes per utilització domini públic 7.219.714 6.806.873 94,28
Preus públics per prestació de serveis 10.655.685,8 10.395.266,9 97,56
Preus públics per utilització de domini públic 655.341,52 405.981,4 61,95
Contribucions especials 5.631.695,44 886.734,43 15,75
Reintegraments 2.671.010,05 2.010.097,21 75,26
Altres ingressos 38.295.244,4 28.082.025,9 73,33
Vendes 1.983.672,19 1822.029,56 91,85

Total 223.853.123 173.657.600 77,58

Quadre 21. Eficàcia recaptatòria de taxes, preus públics i altres ingressos
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Els ingressos per transferències dels municipis de
Mallorca procedeixen en un 60,62 % de l’Administració
general de l’Estat; en un 28,85 %, de la comunitat
autònoma, i en un 6,09 %, del Consell Insular de
Mallorca (quadre 22). Els percentatges corresponents al
conjunt de municipis d’Espanya són una mica diferents,
i tenen més pes les transferències procedents de diputa-
cions, consells o cabildos (13,84 %) i disminueix el pes
de les transferències de l’Estat (51,79 %).

En termes per càpita, pel que fa al conjunt
d’Espanya, l’import de les transferències per
habitant és sensiblement inferior en els muni-
cipis de Mallorca, 294 € enfront de 399 € a
Espanya. Segons l’origen de les transferències,
Mallorca rebia de l’Estat 178 € per habitant
(206 € en el total espanyol), 85 € de la comu-
nitat autònoma (111 € a Espanya) i 18 € del
Consell (13 € a Espanya).

Transferències Euros Euros per càpita %

de l’Estat 139.980.855 178 60,62
de la comunitat autònoma 66.620.405 85 28,85
del Consell Insular de Mallorca 14.062.184 18 6,09
Resta de transferències 10.239.567 13 4,43

Total 230.903.011 294 100

Quadre 22. Ingressos per transferències

Quadre 23. Ingressos per transferències corrents

Les transferències corrents representen el 75,79 %
del total de transferències (quadre 23), i el 
24,21 % restant correspon a transferències de
capital. Els ingressos per transferències corrents
dels municipis de Mallorca procedeixen en un
78,88 % de l’Administració general de l’Estat; en

un 14,28 %, de les comunitats autònomes, i en
un 2,42 %, del Consell. En termes per càpita, les
transferències corrents suposen 223 € per càpita,
dels quals 176 € corresponen a transferències
corrents de l’Estat; 32 €, a transferències de la
comunitat, i 5 €, del Consell Insular.

Transferències Euros % Transferències % Transferències corrents Euros per càpita

corrents de l’Estat 138.042.769 59,78 78,88 176
de la comunitat autònoma 24.984.125 10,82 14,28 32
del Consell 4.235.907 1,83 2,42 5
Resta de transferències 7.744.347 3,35 4,43 10

Total transferències corrents 175.007.148 75,79 100 223

Transferències de capital 55.895.863 24,21 71

Total 230.903.011 100 294
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Els valors de les transferències corrents per
habitant presenten una limitada dispersió
entre els municipis (figura 26), encara que
destaquen els alts valors d’Escorca (842 €),
seguit de Calvià (379 €), Binissalem (350 €) i
Deià (319 € ). En els casos d’Escorca i de Deià,
l’alt valor en termes per càpita de les transfe-
rències corrents no impedeix que la posició en
termes absoluts els situï en les posicions cin-
quena i primera amb menor quantia. En el cas
d’Escorca, el 72,22 % de les transferències
corresponien a la comunitat autònoma, men-
tre que per a Deià aquest percentatge era del
26,68 %. 

La resta de municipis (llevat d’Andratx) es
pot classificar en dos grups. El primer com-
prèn els municipis de Pollença (278 €),
Santanyí 273 €), Lloret de Vistalegre (261 €),
Costitx (261 €), Inca (261 €), Sant Llorenç

des Cardassar (258 €), Puigpunyent (253 € ),
Campanet (250 €), Artà (248 €), Mancor de
la Vall (246 €), Manacor (245 €), Felanitx
(240 €), Alaró (237 €) i sa Pobla (236 €).

En un segon grup es troben: Búger (230 €),
Campos (229 €), Alcúdia (228 €), Sineu 
(227 €), Vilafranca de Bonany (224 €), Son
Servera (224 €), Santa Margalida (224 €),
Selva (222 €), Sóller (221 €), Valldemossa 
(219 €), Lloseta (214 €), Bunyola (214 €),
Montuïri (214 €), Muro (213 €), Llubí (211 €),
Santa Maria del Camí (210 €), Esporles 
(206 €), ses Salines (205 €), Porreres (204 €),
Consell (204 €), Palma (202 €), Capdepera
(201 €), Marratxí (201 €), Santa Eugènia 
(200 €), Sant Joan (198 €), Maria de la Salut
(197 €), Petra (191 €), Llucmajor (176 €) i
Algaida (162 €).

Les transferències de capital suposen 71 €per
habitant, i el principal emissor (vegeu el qua-
dre 24) és la comunitat autònoma (53 € per
habitant, el 74,49 % del total de transferèn-

cies de capital), seguit del Consell (12 €, el
27,58 %); l’Administració general de l’Estat
transfereix només 2 € per habitant.

Quadre 24. Ingressos per transferències de capital

Transferències de capital Euros % Euros per càpita

de l’Estat 1.938.086 3,47 2
de la Comunitat Autònoma 41.636.280 74,49 53
del Consell 9.826.277 17,58 12
Resta de transferències capital 2.495.220 4,46 3

Total 55.895.863 100 71



(La línia assenyala el valor del conjunt de Mallorca).

Figura 27. Transferències corrents (euros per càpita)
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Euros per càpita

261 a 843 (6)

236 a 261 (11)

219 a 236 (10)

204 a 219 (10)

83 a 204 (11)

Respecte a les transferències de capital,
Escorca (1279 €) i Deià (680 €) són els muni-
cipis amb més quantia per càpita. A continua-
ció es troben els municipis de Maria de la

Salut (410 €), Costitx (348 €), Porreres (317 €),
Mancor de la Vall (300 €) i Petra (282 €). La
resta de municipis es poden classificar en dos
grups: el primer comprèn Sant Joan (245 €),

Figura 26. Transferències corrents (euros per càpita)



Felanitx (239 €), Vilafranca de Bonany (234 €),
Búger (229 €), Puigpunyent (226 €),
Valldemossa (223 €), Santa Margalida (217 €),
Calvià (196 €), Campanet (168 €), Bunyola
(154 €), Algaida (154 €), sa Pobla (151 €) i
Manacor (142 €); i el segon, Esporles (125 €),
Consell (121 €), Santa Eugènia (101 €), Sineu
(96 €), Llubí (93 €), Lloseta (92 €), Marratxí 
(91 €), Santa Maria del Camí (87 €), Son

Servera (80 €), Campos (80 €), Binissalem 
(73 €), Alaró (72 €), Lloret de Vistalegre (71 €),
Montuïri (67 €), Inca (53 €), Alcúdia (53 €),
Andratx (51 €), Santanyí (41 €), ses Salines
(36 €), Sant Llorenç des Cardassar (35 €),
Palma (30 €), Llucmajor (30 €), Muro (29 €),
Pollença (21 €), Artà (19 €), Capdepera (18 €),
Sóller (11 €) i Selva (0 €).

(La línia assenyala el valor del conjunt de Mallorca).
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Euros per càpita

240 a 1.280 (8)

140 a 240 (12)

90 a 140 (7)

50 a 90 (10)

0 a 50 (11)

Figura 29. Transferències de capital (euros per càpita)

Figura 28. Transferències de capital (euros per càpita)



menys de 5.000 8.873.008 97,92 17,49 150
entre 5.001 i 20.000 30.355.241 96,84 14,61 168
entre 20.001 i 50.000 32.404.656 99,97 12,46 190
més de 50.000 habitants 64.305.361 99,19 18,95 171

Total 135.938.266 98,76 15,85 173

En el total dels municipis, la participació en els
imposts de l’Estat representa un 15,85 % del
total d’ingressos no financers. Com es mostra
en el quadre 25, aquest percentatge és més
gran en els municipis de menys de 5.000 habi-
tants (17,49 %), que en el segon i el tercer

tram de població (14,61 % i 12,46 %, respec-
tivament). No obstant això, si es consideren els
ingressos en euros per càpita (en el mateix
quadre 25), és en el primer tram de població
on s’observen menys ingressos (150 €, enfront
de 168 € i 190 €en els trams següents).
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Participació en 
tributs de l’Estat

% PIE sobre transferèn-
cies corrents de l’Estat

% sobre ingressos
no financers

euros per 
càpita

Quadre 25. Participació en els tributs de l’Estat

(La línia assenyala el valor del conjunt de Mallorca).

Figura 30. Participació en tributs de l’Estat (euros per càpita)



En el quadre 26 es mostren els ingressos
corresponents a municipis en els tres primers
trams de població, segons les quotes de pobla-
ció, d’esforç fiscal i l’invers de la capacitat tri-
butària. El percentatge corresponent a la quo-
ta de població representa en el conjunt de
municipis un 75,65 % de la participació en els
tributs de l’Estat, i el 17,26 % és la part corres-
ponent a la quota d’esforç fiscal i el 7,09 %, la
corresponent a la quota inversa de la capacitat
tributària. 

Si es consideren els municipis segons el nivell
de població, els municipis en el tram inferior
de població reben 147 € per habitant, els
municipis del segon tram reben 167 € i els
municipis del tercer tram, 178 €. Comparat
amb l’ingrés per habitant del conjunt de

municipis (exclosa Palma, 169 €), això suposa
que els municipis del primer tram de població
reben un 13,02 %; els del segon tram, un
1,18 %, i els del tercer tram, un 5,33 % per
sobre del conjunt de municipis.

Dels tres components de la participació en els
ingressos de l’Estat, la quota de població afa-
voreix clarament els municipis més grans, que
reben per aquest concepte un 7,81 % per
sobre del conjunt de Mallorca; la quota d’es-
forç fiscal afavoreix els municipis en el segon
tram de població (amb un 13,79 % per sobre
del total), i, finalment, la quota inversa de la
capacitat fiscal té més pes relatiu en els muni-
cipis de menor població (25 % superior), i es
penalitzen els municipis en el segon tram
(16,67 % inferior). 
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Quadre 26. Participació en els ingressos de l’Estat segons 
quotes (població, esforç fiscal i inversa de la capacitat tributària)

menys de 5.000 6551.134 1.254.106 884.646 8.689.887
entre 5.001 i 20.000 22.369.478 5.929.589 1.866.369 30.165.435
entre 20.001 i 50.000 23.525.420 4.783.093 2.161.398 30.469.911

Total 52.446.032 11.966.788 4.912.413 69.325.233

menys de 5.000 75,39 14,43 10,18 100
entre 5.001 i 20.000 74,16 19,66 6,19 100
entre 20.001 i 50.000 77,21 15,70 7,09 100

Total 75,65 17,26 7,09 100

menys de 5.000 111 21 15 147
entre 5.001 i 20.000 124 33 10 167
entre 20.001 i 50.000 138 28 13 178

Total 128 29 12 169

Euros
Quota de 
població Quota d’esforç fiscal

Quota inversa de la 
capacitat tributària

Total

%
Quota de 
població Quota d’esforç fiscal

Quota inversa de la 
capacitat tributària

Total

Euros per càpita
Quota de 
població Quota d’esforç fiscal

Quota inversa de la 
capacitat tributària

Total
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Estalvi brut 

L’estalvi brut es defineix com la diferència
entre ingressos corrents (capítols 1 a 5) i des-
peses corrents (capítols 1 a 4), i indica el gruix
de recursos disponibles per dedicar a l’amor-
tització de passius financers i a la inversió sen-
se incórrer en dèficit. En el conjunt d’ajunta-
ments de Mallorca l’estalvi brut per habitant el
2006 va ser de 150 €, el mateix concepte en
el conjunt d’Espanya suposava 181 €, per al
mateix any. Expressat com un percentatge res-
pecte als ingressos corrents, l’estalvi brut
representava a Mallorca un 15,67 % dels

ingressos, mentre que per a Espanya el per-
centatge ascendia encara al 20,02 %. 

Per trams de població (quadre 27), el percen-
tatge que representa l’estalvi brut respecte als
ingressos corrents gairebé no presenta dife-
rències i augmenta lleugerament en els tres
primers trams: és del 14,49 % en el conjunt
de municipis de menys de 5.000 habitants;
del 15,76 % en el segon tram, i del 17,69 %
en el tercer tram. Per a Palma, el percentatge
és del 14,52 %. A la figura 33 es mostren els
percentatges d’estalvi brut per als diferents
municipis.

VVIIIIII.. MMaaggnniittuuddss ffiinnaanncceerreess

menys de 5.000 39.699.751 33.949.194 5.750.557 97 14,49
entre 5.001 i 20.000 189.924.110 159.984.664 29.939.447 166 15,76
entre 20.001 i 50.000 199.702.289 164.370.626 35.331.663 207 17,69
més de 50.000 habitants 324.832.550 277.669.713 47.162.838 126 14,52

Total 754.158.701 635.974.197 118.184.505 150 15,67

Ingressos 
corrents

Despesa 
corrent

Estalvi 
brut

Estalvi brut 
per càpita

% Estalvi brut/
Ingressos corrents

Quadre 27. Estalvi brut per trams de població

Alguns dels municipis presenten un estalvi
brut negatiu, concretament els següents:
Sineu (-1,95%), Esporles (-5,14%),
Puigpunyent (-5,18%), Bunyola (-7,66%),
Andratx (-63,77%). 

Els quinze municipis amb més percentatge
d’estalvi brut són els següents. Mancor de la
Vall (37,92 %; 374 € per càpita d’estalvi brut),

Costitx (37,28 %; 310 €), Vilafranca de Bonany
(34,44 %; 175 €), Campos (33,11 %; 421 €),
Petra (32,33 %; 158 €), Maria de la Salut
(29,35 %; 133 €), Manacor (28,99 %; 291 €),
Consell (27,44 %; 216 €), Escorca (27,14 %;
528 €), Lloret de Vistalegre (25,89 %; 136 €),
Capdepera (24,20 %; 284 €), Santa Margalida
(23,71 %; 285 €), Muro (23,12 %; 321 €), Sant
Joan (22,88 %; 125 €) i Llucmajor (22,77 %;
221 €).



menys de 5.000 5.750.557 2.746.925 3.003.632 51 7,57
entre 5.001 i 20.000 29.939.447 7.253.571 22.685.875 126 11,94
entre 20.001 i 50.000 35.331.663 9.009.042 26.322.622 154 13,18
més de 50.000 habitants 47.162.838 193.554 46.969.283 125 14,46

Total 118.184.505 19.203.092 98.981.413 126 13,12
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Estalvi net 

L’estalvi net es defineix com la diferència entre
l’estalvi brut i l’amortització de passius finan-
cers (capítol 9 de l’estat de despeses). El per-
centatge d’estalvi net en el conjunt de munici-
pis és del 13,12 %. Per trams de població (qua-
dre 28), aquest percentatge és molt inferior en
els municipis de menys de 5.000 habitants
(7,57 %), i es redueix a la meitat respecte al

percentatge d’estalvi brut (14,49 %). En els
trams següents el percentatge d’estalvi net és
creixent amb la població (11,94 % en el segon
tram, 13,18 % en el tercer tram, i 14,46 % a
Palma). En el segon tram i en el tercer, el per-
centatge d’estalvi net és inferior al voltant de 4
punts percentuals respecte al percentatge d’es-
talvi brut. A la figura 32 es mostren, per a cada
municipi, els percentatges corresponents.

Estalvi 
brut

Amortització 
passius financers

Estalvi 
net

Estalvi net 
per càpita

% Estalvi net /
Ingressos corrents

(La línia assenyala el valor del conjunt de Mallorca).

Quadre 28. Estalvi net per trams de població

Figura 31. Percentatge d’estalvi brut sobre els ingressos corrents



Saldo d’operacions no financeres 

El saldo d’operacions no financeres (quadre
30) es defineix com la diferència entre ingres-
sos i despeses no financers (considerant drets
liquidats i obligacions reconegudes, respecti-
vament). Les despeses no financeres exclouen
de les despeses municipals les quotes d’amor-

tització dels passius financers (capítol 9 de
l’estat de despeses) i les despeses financeres o
interessos (capítol 3 de l’estat de despeses).
Els ingressos no financers comprenen els
ingressos corrents i els que provenen d’opera-
cions de capital, i no s’hi consideren els ingres-
sos que provenen d’actius o passius financers
(capítols 8 i 9 de l’estat d’ingressos).

Estalvi brut i net ajustat 

L’estalvi brut i el net ajustat exclouen, respec-
te dels mateixos conceptes sense ajustar, els
ingressos que es consideren atípics, és a dir,
no corrents en la meritació. Concretament, se

n’exclouen els aprofitaments urbanístics i les

contribucions especials. En el cas dels munici-

pis de les Balears (quadre 29) els percentatges

ajustats no difereixen pràcticament de les

xifres no ajustades.
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(La línia assenyala el valor del conjunt de Mallorca).

Quadre 29. Estalvi brut i net ajustat per trams de població

menys de 5.000 22.764 5.727.793 2980.868 14,43 7,51
entre 5.001 i 20.000 1.038.515 28.900.931 21.647.360 15,22 11,40
entre 20.001 i 50.000 5.319.165 30.012.498 21.003.456 15,03 10,52
més de 50.000 habitants 800.000 46.362.838 46.169.283 14,27 14,21

Total 7.180.445 111.004.060 91.800.968 14,72 12,17

Aprofitament 
urbanístic i
contribucions 
especials

Estalvi brut 
ajustat

Estalvi net 
ajustat

% Estalvi brut
ajustat /
Ingressos 
corrents

% Estalvi 
net ajustat /
Ingressos 
corrents

Figura 32. Percentatge d’estalvi net sobre els ingressos corrents



Entre els municipis de menys de 5.000 habi-
tants, la meitat d’aquests presenta un percen-
tatge del saldo d’operacions no financeres
positiu: Consell (25,08 %), Vilafranca de
Bonany (23,51 %), Petra (20,72 %), Maria de
la Salut (20,43 %), Montuïri (16,64 %), Llubí
(10,33 %), Algaida (6,58 %), Costitx 
(5,62 %), Sant Joan (3,69 %), ses Salines
(3,56 %), Deià (1,85 %) i Porreres (0,49 %).
La resta, dotze municipis, presenta un saldo
negatiu: Campanet (-5,67 %), Alaró 
(-7,44 %), Puigpunyent (-7,52 %), Esporles
(8,02 %), Selva (-8, 50 %), Valldemossa 
(-9,95 %), Búger (-12,94 %), Escorca 

(-14,07 %), Mancor de la Vall (-20,86 %),
Sineu (-30,32 %), Lloret de Vistalegre 
(-75,39 %) i Santa Eugènia (-79,00 %). 

Dels municipis en el segon tram de població,
onze tenen un saldo positiu: Santa Margalida
(15,29 %), Artà (12,32 %), Campos 
(11,35 %), Muro (10,59 %), Binissalem 
(8,90 %), Santa Maria del Camí (8,09 %), sa
Pobla (6,55 %), Lloseta (5,14 %), Felanitx
(4,54 %), Son Servera (3,33 %) i Capdepera
(1,27 %). Amb saldo negatiu es troben set
municipis: Alcúdia (-1,91 %), Sóller (-2,53 %),
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Quadre 30. Saldo d’operacions no financeres per trams de població

(La línia assenyala el valor del conjunt de Mallorca).

Ingressos 
no financers

Despesa 
no financera

Saldo 
d’operacions
no financeres

% saldo
d’operacions 
no financeres /
Ingressos 
no financers

menys de 5.000 50.725.859 51.445.981 -720.122 -1,42
entre 5.001 i 20.000 207.745.290 206.775.959 969.331 0,47
entre 20.001 i 50.000 260.018.017 212.006.427 48.011.590 18,46
més de 50.000 habitants 339.282.630 312.919.477 26.363.153 7,77

Total 857.771.797 783.147.844 74.623.953 8,70

Figura 33. Percentatge del saldo d’operacions financeres sobre el total d’ingressos no financers



Sant Llorenç des Cardassar (-6,50 %),
Pollença (-9,22 %), Santanyí (-10,38 %),
Andratx (-39,58 %) i Bunyola (-42,88 %). 

En el tercer tram de població, llevat d’Inca 
(-3,73 %), la resta de municipis presenta un
percentatge positiu: Calvià (24,22 %),
Manacor (23,98 %), Llucmajor (14,62 %) i
Marratxí (5,64 %). En el darrer tram, Palma

presenta també un saldo de les operacions no
financeres positiu (7,77 %). 

A la figura 33 es mostren els percentatges
corresponents a cada municipi. Els municipis
que presenten saldos d’operacions no finan-
ceres de signe negatiu ho fan, essencialment,
a conseqüència de l’elevat saldo negatiu en
les operacions de capital.
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Un dels elements de debat en l’àmbit del
municipalisme és el del paper que exerceix
l’activitat urbanística en el finançament dels
ajuntaments. L’anàlisi de l’impacte de l’activi-
tat urbanística sobre els pressuposts munici-
pals és especialment important en l’actual
context de canvi de cicle econòmic, en el qual
el sector que ha patit una caiguda més dràsti-
ca ha estat, precisament, el de la construcció
residencial. Per tot això, en aquest apartat s’e-
xamina la importància pressupostària de l’ac-
tivitat urbanística. Amb aquesta finalitat,
s’han considerat ingressos associats a l’activi-
tat urbanística els següents: 

• En el capítol 3 d’ingressos (taxes i altres ingres-
sos): les taxes per llicències urbanístiques, quo-
tes d’urbanització i aprofitaments urbanístics

• En el capítol 5 (ingressos patrimonials): els
ingressos patrimonials per concessions i apro-
fitaments especials

• En el capítol 6 (alienació d’inversions reals):
els corresponents a l’alienació de terrenys

L’any 2006 els ingressos associats a l’activitat
urbanística dels municipis de Mallorca varen
representar el 7,66 % dels ingressos no finan-
cers (quadre 31). Aquest percentatge difereix,
però, segons el tram de població dels munici-
pis (quadre 32). En el conjunt de municipis
amb menys de 5.000 habitants el percentatge
és del 3,12 %, del 6,83 % en els municipis en
el segon tram de població, i del 18,75 % en
els municipis entre 20.001 i 50.000 habitants.
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IIXX.. IInnggrreessssooss aassssoocciiaattss aa ll’’aaccttiivviittaatt uurrbbaannííssttiiccaa

Taxes per llicències urbanístiques 9.473.254 14,43 1,10
Quotes d’urbanització 1.044.094 1,59 0,12
Aprofitaments urbanístics 1.548.749 2,36 0,18
Concessions i aprofitaments especials 10.426.213 15,88 1,22
Alienació de terrenys 43.173.840 65,75 5,03
Ingressos associats a l’activitat urbanística 65.666.148 100 7,66

Euros
% sobre ingressos
activitat urbanística

% sobre ingressos 
no financers

Quadre 31. Ingressos associats a l’activitat urbanística

Per al conjunt de municipis, l’alienació de
terrenys representa el 65,75 % dels ingressos
associats a l’activitat urbanística, i les partides
següents en importància són les concessions i
els aprofitaments especials (15,88 %) i les
taxes per llicències urbanístiques (14,43 %). Si
es consideren els municipis separadament
segons el tram de població, en el primer tram

el major pes correspon a l’alienació de
terrenys (50,72 %), seguit de les concessions i
els aprofitaments especials (30,27 %) i les
taxes per llicències urbanístiques (17,58 %).
En el segon tram, la font d’ingressos principal
són les concessions i els aprofitaments espe-
cials (41,77 %), seguida de les taxes per llicèn-
cies urbanístiques (25,27 %) i l’alienació de



Taxes per llicències urbanístiques 278.529 17,58 0,55
Quotes d’urbanització 0 0,00 0,00
Aprofitaments urbanístics 22.764 1,44 0,04
Concessions i aprofitaments especials 479.730 30,27 0,95
Alienació de terrenys 803.712 50,72 1,58
Ingressos associats a l’activitat urbanística 1.584.735 100 3,12

Taxes per llicències urbanístiques 3.585.036 25,27 1,73
Quotes d’urbanització 1.044.094 7,36 0,50
Aprofitaments urbanístics 872.587 6,15 0,42
Concessions i aprofitaments especials 5.927.522 41,77 2,85
Alienació de terrenys 2.760.082 19,45 1,33
Ingressos associats a l’activitat urbanística 14.189.320 100 6,83

Taxes per llicències urbanístiques 5.609.689 11,51 2,16
Quotes d’urbanització 0 0,00 0,00
Aprofitaments urbanístics 653.398 1,34 0,25
Concessions i aprofitaments especials 2962.973 6,08 1,14
Alienació de terrenys 39.521.018 81,07 15,20
Ingressos associats a l’activitat urbanística 48.747.077 100 18,75

Taxes per llicències urbanístiques 0 0,00 0,00
Quotes d’urbanització 0 0,00 0,00
Aprofitaments urbanístics 0 0,00 0,00
Concessions i aprofitaments especials 1.055.988 92,22 0,31
Alienació de terrenys 89.028 7,78 0,03
Ingressos associats a l’activitat urbanística 1.145.016 100 0,34

Entre 20.001 i 50.000 Euros % %

Més de 50.000 habitants Euros % %

terrenys (19,45 %). En el tercer tram, l’aliena-
ció de terrenys suposa el 81,07 % dels ingres-

sos urbanístics, dels quals un 11,51 % corres-
pon a les taxes per llicències.
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Menys de 5.000 habitants Euros
% sobre ingressos 
activitat urbanística

% sobre ingressos 
no financers

Quadre 32. Ingressos associats a l’activitat urbanística, per trams de població

Entre 5.001 i 20.000 Euros % %



Per municipis destaca Muro, que presenta uns
ingressos per càpita molt per sobre de la resta
de municipis de Mallorca, amb 283 € per càpi-
ta, quan el valor mitjà de tots els municipis és
de 37 €. A continuació, hi ha els ajuntaments
de Capdepera (119 €), Santa Margalida (96 €),
Calvià (95 €), Alcúdia (94 €), Escorca (93 €),
Felanitx (90 €), Consell (78 €) i Campos (75 €).
En un tercer grup es troben els ajuntaments de
Santanyí (71 €), Pollença (70 €), Marratxí (62 €),
Deià (54 €), Manacor (52 €), Sant Llorenç des
Cardassar (51 €), ses Salines (50 €), Lloret de
Vistalegre (45 €), Son Servera (44 €), Inca (35 €)

i Bunyola (31 €). Finalment, amb valors molt
inferiors: Santa Maria del Camí (19 €),
Binissalem (18 €), Costitx (17 €), Selva (16 €),
Andratx (15 €), Campanet (14 €), Santa
Eugènia (14 €), Sóller (11 €), Llucmajor (9 €),
Alaró (9 €), Lloseta (7 €), sa Pobla (6 €), Palma
(4 €), Maria de la Salut (4 €), Valldemossa (3 €),
Porreres (2 €), Vilafranca de Bonany (1 €) i
Esporles, Llubí, Algaida, Artà, Búger, Mancor de
la Vall, Montuïri, Petra, Puigpunyent, Sant Joan
i Sineu (que no declaren ingressos per aquest
concepte).
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(La línia assenyala el valor del conjunt de Mallorca).

Figura 35. Ingressos associats a l’activitat urbanística (euros per càpita)

Euros per càpita

70 a 283 (10)

31 a 70 (10)

11 a 31 (8)

1 a 11 (9)

0 a 1 (11)

Figura 34. Ingressos associats a l’activitat urbanística (euros per càpita)



XX.. AAggrruuppaacciióó ddee mmuunniicciippiiss sseeggoonnss ll’’eessttrruuccttuurraa
dd’’iinnggrreessssooss ppeerr ccààppiittaa

5. Els municipis s’han agrupat emprant com a mesura de proximitat la distància euclidiana al quadrat i com a mètode d’en-
llaç, la vinculació entre-grups (linkage between groups).
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En els apartats anteriors s’ha comentat un
nivell d’heterogeneïtat important en les dife-
rents partides d’ingressos entre els municipis
de Mallorca. L’objectiu d’aquest apartat és
examinar si és possible establir un mapa de
grups de municipis que tindrien una estructu-
ra d’ingressos similar i, per tant, establir algun
tipus de tipologia entre aquests. Per això,
s’han aplicat tècniques d’agrupació, que han
de proporcionar com a resultat una classifica-
ció dels municipis en funció de la semblança
en l’estructura d’ingressos. 

A continuació, es presenten els resultats d’u-
na anàlisi de conglomerats jeràrquics, que ha
agrupat els municipis prenent com a referèn-
cia l’agregació següent de l’estructura dels
ingressos per càpita:5

• Imposts directes

• Imposts indirectes

• Taxes

• Transferències corrents

• Ingressos patrimonials 

• Alienació d’inversions reals

• Transferències de capital

• Actius financers

• Passius financers

La majoria de municipis s’ha pogut agrupar en
5 grups, que presenten una estructura d’ingres-
sos per habitant similar. Un petit nombre de
municipis presenta una estructura d’ingressos

particular, que els fa, d’alguna manera, pecu-
liars. La classificació obtinguda és la següent:

Grup 1 (20 municipis):

• Alaró

• Algaida

• Binissalem

• Búger

• Bunyola

• Campanet

• Consell

• Esporles

• Inca

• Lloseta

Grup 2 (10 municipis):

• Alcúdia

• Artà

• Capdepera

• Felanitx

• Manacor

• Muro

• Sant Llorenç des Cardassar

• Santa Margalida

• Llubí

• Marratxí

• Montuïri

• Palma

• Puigpunyent

• Santa María del Camí

• sa Pobla

• Selva

• ses Salines 

• Sóller



Figura 36. Agrupació dels municipis de Mallorca, en 
funció de l’estructura d’ingressos municipals per càpita
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• Son Servera

• Valldemossa

Grup 3 (6 municipis):

• Costitx

• Maria de la Salut

• Petra

• Porreres

• Sant Joan

• Vilafranca de Bonany

Grup 4 (3 municipis):

• Lloret de Vistalegre

• Santa Eugènia

• Sineu

Grup 5 (2 municipis):

• Llucmajor

• Pollença

La resta de municipis queda sense agrupar,
cosa que implica que la seva estructura d’in-
gressos presenta algun tret característic que
els fa en algun sentit diferents: Andratx,
Calvià, Campos, Deià, Escorca, Mancor de la
Vall i Santanyí. 

Al mapa de la figura 36 es mostra la pertinen-
ça dels diferents municipis de l’illa a cada un
dels grups, i se’n distingeixen així mateix els
que no s’han agrupat i els que no han propor-
cionat informació sobre els pressuposts (ND).
Per a cada un dels grups (i també per als
municipis que no s’han agrupat), en el quadre
34 hi ha els valors mitjans dels diferents con-
ceptes dels ingressos per càpita.



El primer grup, amb 20 municipis, és el més
nombrós i inclou municipis en els quatre trams
de població: 11 en el tram de menys de 5.000
habitants; 6 en el tram entre 5.001 i 20.000,
2 en el tram entre 20.001 i 50.000, i Palma.
Llevat de Palma, Sóller i ses Salines, aquest
grup comprèn municipis de l’interior de l’illa i
inclou gairebé tots els del Raiguer (llevat de
Mancor de la Vall) i alguns municipis del Pla de
Mallorca (Algaida, Llubí i Montuïri). Els ingres-
sos (en euros per càpita) dels diferents muni-
cipis es presenten en el quadre 34. Si es pren
com a referència la mitjana dels 20 municipis,
el 24,4 % dels ingressos mitjans d’aquest
grup prové de les transferències corrents, i la
font d’ingrés següent són els imposts directes
(24,2 %) i les taxes (21,6 %). Les transferèn-
cies de capital presenten també un percentat-
ge destacable, de l’11,1 %. 

El segon grup abasta 10 municipis. Llevat de
Valldemossa, es tracta de municipis situats al
nord-est de l’illa (Alcúdia, Muro i Santa
Margalida), així com els municipis de Llevant
(Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç i
Manacor) i Felanitx. La majoria d’aquests
municipis es troba en el segon tram de pobla-
ció (entre 5.001 i 20.000 habitants); l’excep-
ció, la constitueixen Valldemossa (menys de
5.000 habitants) i Manacor (entre 20.001 i
50.000). Es tracta d’un grup de municipis
caracteritzats per la important oferta turística.
Els ingressos (en euros per càpita) dels dife-
rents municipis es presenten en el quadre 35.
En termes dels ingressos mitjans dels 10 muni-
cipis, aquest grup es caracteritza per l’alt pes
de la principal font d’ingressos, els imposts
directes, que suposen un 33,8 % del total dels
ingressos mitjans. En aquest grup, també és

elevat el percentatge que representen les
taxes, amb un percentatge sobre els valors
mitjans del 27,6 %. La tercera font d’ingres-
sos són les transferències corrents, que se
situarien en prop del 17 % dels ingressos mit-
jans totals. 

El tercer grup comprèn, al costat del municipi
de Costitx, 6 municipis del Pla (Maria de la
Salut, Petra, Porreres, Sant Joan i Vilafranca de
Bonany) que tenen menys de 5.000 habitants
i els ingressos (en euros per càpita) dels quals
es presenten en el quadre 36. Aquest grup es
caracteritza per la importància que tenen les
transferències en el total d’ingressos, que
representen les de capital un percentatge del
35,1 % i les corrents, un 24,5 %. El pes dels
imposts directes i de les taxes és molt menor
(del 17,9 % i de l’11 %, respectivament). 

El quart grup comprèn els municipis de Lloret
de Vistalegre, Santa Eugènia i Sineu (els tres
amb menys de 5.000 habitants) i en podem
veure els ingressos (en euros per càpita) en el
quadre 37. En termes percentuals destaca en
aquest grup la importància dels passius
financers, que representen un 41,6 % dels
ingressos totals mitjans. Les fonts d’ingressos
següents són les transferències corrents
(20,7 %) i els imposts directes (15,7 %).

Finalment, el cinquè grup, el constitueixen
únicament els ajuntaments de Llucmajor i
Pollença (en el tercer i el segon trams de
població, respectivament), i en destaca (qua-
dre 38) la importància de les taxes (30 %),
seguit dels imposts directes (23,7 %) i els pas-
sius financers (21,9 %).
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Tenint en compte únicament els 5 grups for-
mats, les variables que més diferències pre-
senten entre els grups són els ingressos per
passius financers, els imposts directes, les
taxes i les transferències de capital. Mentre
que uns valors mitjans similars es donen per
als ingressos per imposts indirectes i les trans-
ferències corrents. 

El principal tret diferencial entre els cinc grups es
dóna sobre els passius financers, i són els grups
4 i 5 els que majors ingressos reben per aquest
concepte. Els cinc municipis que els formen
estan entre els set municipis amb més ingressos
en aquesta partida (al costat de dos dels muni-
cipis no classificats). La diferència entre els dos
grups és que el percentatge que representen
aquests ingressos sobre el total és més gran en
el quart grup (entre el 34,5 % de Sineu, i el
45,78 % de Lloret). Els percentatges del cinquè
grup són una mica menors (19,76 % Llucmajor
i 23,78 % Pollença). La principal diferència
entre aquests dos grups es dóna en la quantia
dels imposts directes i les taxes, que són més
elevats en els dos municipis del grup 5.

El segon tipus d’ingressos que presenta més
diferències entre els grups són els imposts
directes. El grup 2 és el que presenta el valor
mitjà dels imposts directes més alt (458 € per
càpita), seguit del grup 5 (317 € per càpita),
que representen en cada cas el 33,75 % i el
23,69 %, respectivament, del total dels ingres-
sos. Els valors més baixos es donen en els grups
3 (156 €per càpita; 17,91 % dels ingressos) i 4
(173 €per càpita; 15,7 % dels ingressos).

Els valors mitjans de les taxes segueixen una
pauta similar a la dels imposts directes, enca-
ra que en aquest cas el valor mitjà més alt
correspon al grup 5 (401 €; 30 % dels ingres-
sos), seguit del grup 2 (374 €; 27,56 %). Els
valors mitjans més baixos es donen en els
grups 3 (104 €; 11,94 %) i 4 (78 €; 7,06 %). 

Les transferències de capital són la quarta
variable en importància per explicar les dife-
rències entre els grups. Els ingressos mitjans
més alts es donen en el grup 3 (306 €), seguit
dels grups 1 (192 €) i 2 (105 €), mentre que
les mitjanes més baixes es donen en els grups
4 (89 €) i 5 (25 €). 
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1 223 73 199 225 11 38 102 0 50 921
2 458 92 374 230 66 0 105 0 30 1.357
3 156 74 104 213 6 0 306 0 12 871
4 173 60 78 229 16 0 89 0 460 1.105
5 317 62 401 227 9 0 25 4 293 1.338
Andratx 43 33 76 84 6 0 51 0 0 293
Calvià 727 68 638 379 126 823 196 2 109 3.069
Campos 272 410 275 229 86 36 80 0 0 1.388
Deià 751 137 582 319 24 0 680 0 282 2.776
Escorca 225 500 285 842 93 0 1.279 0 0 3.224
Mancor 137 139 464 246 0 0 300 0 377 1.662
Santanyí 652 178 237 273 79 35 41 0 162 1.657
Mallorca 343 85 285 223 25 61 71 2 44 1.138
Mitjana 290 96 249 241 29 35 164 0 89 1.193

Grup Imp. 
directes

Imp. 
Indirectes Taxes

Transf. 
corrents

Ing. 
patrimonials

Alienació 
inversions
reals

Transf. 
capital

Actius 
financ.

Passius 
financ.

Total

Quadre 33. Valors mitjans de les variables en cada grup (ingressos per càpita)



Els ingressos patrimonials presenten també diferències
entre els grups, encara que aquestes diferències es
donen essencialment entre el grup 2 (amb una mitja-
na de 66 €, que representa el 4,86 % dels ingressos).

La resta d’ingressos (imposts indirectes, trans-
ferències corrents i alienació d’inversions
reals) no presenta diferències estadísticament
significatives en les mitjanes dels grups.
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Alaró 217 61 157 237 4 4 72 0 188 434 939
Algaida 194 104 93 162 9 0 154 0 23 391 740
Binissalem 224 68 195 350 1 33 73 0 45 487 989
Búger 149 33 190 230 0 0 229 0 174 372 1.004
Bunyola 184 94 228 214 5 0 154 0 148 506 1.027
Campanet 178 34 278 250 6 0 168 0 0 490 914
Consell 193 55 265 204 72 151 121 0 115 512 1.175
Esporles 209 37 196 206 1 0 125 0 0 442 774
Inca 247 66 205 261 7 12 53 1 55 518 906
Lloseta 218 157 147 214 4 32 92 0 47 522 913
Llubí 165 28 46 211 10 0 93 0 12 238 563
Marratxí 197 64 294 201 5 117 91 0 42 556 1.011
Montuïri 259 130 18 214 1 0 67 0 0 408 689
Palma 327 77 248 202 12 8 30 2 0 653 907
sa Pobla 207 139 233 236 4 85 151 0 39 579 1.094
Puigpunyent 240 98 268 253 3 198 226 0 120 606 1.406
ses Salines 328 61 236 205 39 0 36 0 0 625 906
Santa María 215 68 286 210 4 119 87 0 0 570 989
Selva 224 51 153 222 23 0 0 0 0 428 673
Sóller 286 35 249 221 3 0 11 3 0 570 808
Mitjana grup 223 73 199 225 11 38 102 0 50 495 921

Grup 1
imposts
directes
p.c.

imposts
indirectes
p.c.

taxes
p.c.

transfe-
rències 
corrents
p.c.

ingressos 
patrimonials

p.c.

alienació 
inversions
reals
p.c.

transfe-
rències
de 

capital
p.c.

actius 
finan-
cers
p.c.

passius 
financers
p.c.

ingressos 
fiscals 

municipals
per càpita

ingressos 
totals per
càpita

Grup 2
imposts
directes
p.c.

imposts
indirectes
p.c.

taxes
p.c.

transfe-
rències 
corrents
p.c.

ingressos 
patrimonials

p.c.

alienació 
inversions
reals
p.c.

transfe-
rències
de 

capital
p.c.

actius 
finan-
cers
p.c.

passius 
financers
p.c.

ingressos 
fiscals 

municipals
per càpita

ingressos 
totals 
per 
càpita

Quadre 34. Valors mitjans de les variables del grup 1 (ingressos per càpita)

Quadre 35. Valors mitjans de les variables del grup 2 (ingressos per càpita)

Alcúdia 544 105 483 228 64 1 53 0 0 1.132 1.477
Artà 409 191 428 248 5 0 19 0 0 1.029 1.301
Capdepera 464 116 333 201 60 0 18 2 36 912 1.228
Felanitx 316 47 272 240 20 0 239 0 72 635 1.205
Manacor 324 153 267 245 15 0 142 2 51 744 1.199
Muro 442 55 418 213 261 0 29 0 0 915 1.418
Sant Llorenç 654 62 507 258 47 0 35 0 49 1.222 1.612
Sta. Margalida 552 46 302 224 78 2 217 0 93 901 1.515
Son Servera 487 104 326 224 15 0 80 1 0 917 1.237
Valldemossa 390 42 406 219 97 0 223 0 0 838 1.377
Mitjana grup 458 92 374 230 66 0 105 0 30 925 1.357
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Grup 4
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directes
p.c.
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taxes
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corrents
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alienació 
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finan-
cers
p.c.

passius 
financers
p.c.

ingressos 
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Grup 5
imposts
directes
p.c.

imposts
indirectes
p.c.

taxes
p.c.

transfe-
rències 
corrents
p.c.

ingressos 
patrimonials

p.c.

alienació 
inversions
reals
p.c.
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rències
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p.c.
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Quadre 36. Valors mitjans de les variables del grup 3 (ingressos per càpita)

Quadre 37. Valors mitjans de les variables del grup 4 (ingressos per càpita)

Quadre 38. Valors mitjans de les variables del grup 5 (ingressos per càpita)

Costitx 156 65 332 261 18 0 348 0 0 553 1.180
Maria de la S. 177 56 19 197 5 0 410 0 0 252 864
Petra 161 50 83 191 2 0 282 0 0 294 770
Porreres 135 106 37 204 4 0 317 0 0 278 804
Sant Joan 134 77 133 198 6 0 245 0 0 344 793
Vilafranca 172 87 23 224 2 0 234 0 71 282 813
Mitjana grup 156 74 104 213 6 0 306 0 12 334 871

Lloret 144 61 27 261 32 0 71 0 504 233 1.101
Santa Eugènia 176 60 136 200 11 0 101 0 531 372 1.214
Sineu 200 57 72 227 5 0 96 0 345 329 1.001
Mitjana grup 173 60 78 229 16 0 89 0 460 311 1.105

Llucmajor 264 83 435 176 15 0 30 8 249 782 1.260
Pollença 371 41 366 278 2 0 21 0 337 779 1.417
Mitjana grup 317 62 401 227 9 0 25 4 293 780 1.338
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XXII.. CCoonncclluussiioonnss

En aquest treball s’han analitzat els pressu-
posts liquidats dels ajuntaments de Mallorca
de l’any 2006. L’objectiu ha estat examinar la
situació absoluta i relativa dels diferents muni-
cipis en termes de la quantia i l’origen dels
ingressos municipals. En aquest sentit, cada
un dels capítols exposats anteriorment mostra
una part de la informació necessària per ubi-
car els municipis de l’illa. Tot i que no s’ha
plantejat en aquest treball determinar les cau-
ses d’aquesta estructura, després de la lectura
dels resultats s’obtenen un conjunt de conclu-
sions que ajuden a obtenir una imatge sistè-
mica de la situació del finançament municipal. 

Ingressos totals 

• Si es consideren el conjunt de municipis, els
ingressos municipals per habitant de
Mallorca (1.138 €, el 2006) s’aproximen als
corresponents als municipis de l’Estat espa-
nyol (1.143 €). Així mateix, si comparam
Mallorca amb les comunitats autònomes de
l’Estat, se situa en una posició mitjana en el
rànquing d’ingressos municipals per habi-
tant. No obstant això, la seva situació empit-
jora si tenim en compte la capacitat econò-
mica de la regió. Prenent com a referència les
xifres de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la comparació dels ingressos munici-
pals relativitzats pel PIB regional mostra que
les Illes Balears es troben per sota d’altres
comunitats econòmicament menys fortes.

• Quan es comparen els ingressos per càpita
entre els ajuntaments de Mallorca, s’observa
una dispersió important entre aquests. Així,
fins i tot excloent els ajuntaments amb més
ingressos i amb menys, hi ha una diferència
que arriba a situar-se en gairebé mil euros per
habitant sobre un valor mitjà de 1.138 €. 

• En cercar un patró explicatiu d’aquesta dis-
paritat, s’observa que els ingressos per càpita
són creixents d’acord amb la mida dels muni-
cipis: els ingressos mitjans per als municipis de
fins a 5.000 habitants són de 942 €; per al
tram entre 5.001 i 20.000 habitants els
ingressos mitjans són de 1.218 €, mentre que
en els municipis entre 20.001 i 50.000 habi-
tants és de 1.626 €. No obstant això, l’anàlisi
de la dispersió interna no ha permès corrobo-
rar aquesta hipòtesi descriptiva. De fet, quan
els municipis s’ordenen d’acord amb algun
tipus d’aproximació econòmica, la mida
poblacional deixa de ser rellevant. 

Tributs locals 

• Els tributs i els preus públics dels ajuntaments
representen, en el conjunt de Mallorca, el
62,62 % dels ingressos municipals totals (a
l’Estat espanyol són el 48,7 %). Si desagregam
els tributs locals per capítols (imposts directes,
capítol 1; imposts indirectes, capítol 2; taxes i
altres ingressos, capítol 3), destaca el major pes
dels imposts directes (48,11 % del total d’in-
gressos tributaris) i de les taxes i altres ingressos
(40 % del total d’ingressos tributaris).

• L’estructura d’ingressos dels municipis de
Mallorca atorga un pes important als tributs
locals, tant en termes d’imposts directes com
de taxes. El pes que té l’IBI ressalta la impor-
tància que a Mallorca té el patrimoni immobi-
liari sobre la quantia dels ingressos municipals.
Així mateix, la importància de les taxes per
prestació de serveis és un tret diferencial en
l’estructura dels ingressos municipals. 

• L’índex d’ingressos locals (definit com un
índex relatiu, prenent com a referència els
ingressos locals corresponents al conjunt de



Mallorca, que pren un valor 100) mostra
importants diferències entre els municipis. Per
trams de població, els valors de l’índex són
creixents en els tres primers trams: 61,37 %
en el primer tram, 109,86 % en el segon i
121,36 % en el tercer. No obstant això, la
mida poblacional només explica una petita
part de la variabilitat de l’índex. Se’n pot des-
tacar, per exemple, que l’índex pren el valor
màxim (206,51 %) al municipi de Deià, men-
tre que en el tercer tram poblacional s’obser-
ven valors baixos de l’índex per a municipis
com Inca o Marratxí (72,69 % i 78,04 %, res-
pectivament) i el segon valor més alt de l’ín-
dex a Calvià (201,25 %). 

• La distribució en el territori dels municipis és
una clau explicativa del valor dels ingressos
locals. Sobre els municipis dels quals es té
informació, 21 tenen algun tram litoral i d’a-
quests 17 presenten valors de l’índex d’ingres-
sos locals superiors al 100 %, mentre que, de
27 municipis sense costa, 26 tenen valors de
l’índex per sota del 100 %. 

Imposts directes 

• En general, els principals imposts directes
suposen per a Mallorca un 30,13 % dels ingres-
sos, mentre que a Espanya aquest percentatge
és cinc punts percentuals menor (25,1 %).

• Entre els imposts locals, destaca el paper de
l’IBI. La base imposable de l’IBI com a impost
directe és el valor cadastral dels immobles, per
la qual cosa pot considerar-se un indicador de
la capacitat tributària de base patrimonial.
Aquest impost genera un 18,78 % dels
ingressos municipals de Mallorca, quan en el
conjunt de l’Estat és d’un 14,51 %. 

• L’actual definició de l’IBI fa que sigui un
impost de molt baixa elasticitat de renda i que
reaccioni lentament a la dinàmica de l’activitat
immobiliària. Malgrat això, es tracta d’un
impost fonamental per als municipis, especial-
ment per als que tenen una forta activitat

immobiliària fruit del creixement poblacional i
de la demanda turística i de segones residèn-
cies. Com a conseqüència, es tracta d’un
impost vinculat directament al territori, i esde-
vé un impost generador de fortes desigualtats
entre els municipis, tal com ho manifesta la
ubicació al litoral de molts dels municipis amb
més recaptació. En aquesta mateixa línia, és
important destacar que, en basar-se el fet
imposable de l’IBI en la localització territorial,
aquestes diferències entre municipis tenen
caràcter de durada en el temps. 

Taxes i preus públics 

• Els ingressos fiscals no impositius (taxes,
preus públics i la resta del capítol 3) constituei-
xen en els municipis de Mallorca un 25,05 %
dels ingressos. Si es consideren només les taxes,
aquest percentatge és del 18,35 %. En el cas
espanyol, aquests percentatges es redueixen al
17,62 % i 9,96 %, respectivament.

• Les taxes per prestació de serveis són el principal
component de les taxes i representen el 70,02 %
dels ingressos fiscals no impositius. En el conjunt
d’Espanya, aquest percentatge és del 46,98 %.

• Les taxes són la categoria d’ingressos, junta-
ment amb els imposts directes, que presenta
més desigualtat entre els ajuntaments. Sobre
això, cal tenir en compte que el principal compo-
nent són les taxes per prestació de serveis, lliga-
des a una despesa i, per tant, que les diferències
en el nivell d’ingressos entre municipis no neces-
sàriament implica més disponibilitat de recursos.

Autonomia financera 

• Com a conseqüència de la importància que
adquireixen els tributs propis, el conjunt de
municipis de Mallorca presenta un grau d’au-
tonomia financera alt, del 70,14 %, molt
superior al 58,7 % corresponent a Espanya. 

• El grau d’autonomia financera és, essencial-
ment, una conseqüència de la importància
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Transferències 

• Els ingressos per transferències dels munici-
pis de Mallorca provenen en un 60,62 % de
l’Administració general de l’Estat, un percen-
tatge més gran que el que es dóna en els

municipis espanyols (51,79 %). Les transfe-
rències de l’Estat suposen per als municipis
mallorquins un 15,64 % dels ingressos totals,
que a Espanya és del 18,02 %. En termes per
càpita: el valor per al conjunt de Mallorca és
de 178 € enfront de 206 € per al conjunt

que tenen els imposts directes i les taxes.
Aquests conceptes, però, tenen una impor-
tància desigual entre els municipis, de manera
que no es pot considerar que l’alt grau d’au-
tonomia sigui característic de tots. 

• El grau d’autonomia financera augmenta
progressivament amb la grandària del munici-

pi, i és del 49,58 % en els municipis de menys
de 5.000 habitants, del 68,89 % per als muni-
cipis entre 5.001 i 20.000, del 70,5 % entre
20.001 i 50.000, i del 74,16 % a Palma. Els
municipis de l’interior de l’illa tendeixen a pre-
sentar percentatges més alts de transferències
corrents i, per tant, tenen en general un
menor grau d’autonomia financera.
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Euros per càpita % sobre total Ingressos % sobre total ingressos no financers

Mallorca Espanya Mallorca Espanya Mallorca Espanya

IBI 214 166 18,78 14,51 19,57 15,5
IVTM 57 49 5,03 4,26 5,24 4,55
IIVTNU 38 33 3,31 2,9 3,44 3,1
IAE 27 32 2,35 2,77 2,45 2,96
Resta d’imposts directes 8 7 0,66 0,66 0,69 0,7

Total imposts directes 344 287 30,13 25,1 31,39 26,81

ICIO 67 59 5,92 5,18 6,17 5,53
Resta d’imposts indirectes 17 9 1,53 0,82 1,59 0,87

Total imposts indirectes 84 68 7,45 6 7,76 6,4

Taxes 209 114 18,35 9,96 19,11 10,64
Preus públics 14 15 1,27 1,27 1,32 1,36
Resta capítol 3 62 73 5,44 6,39 5,66 6,83

Total taxes i preus públics 285 202 25,06 17,62 26,09 18,83

Ingressos patrimonials 86 114 7,52 10,01 7,84 10,7
Transf. corrents AGE 176 198 15,45 17,29 16,09 18,47
Transf. corrents CA 32 64 2,8 5,61 2,91 5,99
Transf. corrents Consell 5 39 0,47 3,39 0,49 3,62
Altres transf. corrents 10 9 0,87 0,76 0,9 0,81

Total transferències corrents 223 310 19,59 27,05 20,39 28,89

Transferències de capital 71 90 6,25 7,83 6,52 8,36
Ingressos no financers 1092 1070 95,98 93,61 100 100
Ingressos financers 46 73 4,02 6,39

Total ingressos 1138 1143 100 100

Quadre 39. Estructura d’ingressos dels municipis de Mallorca i d’Espanya



espanyol, un 13,6 % menys. També la quan-
tia de les transferències rebudes de la comu-
nitat autònoma és sensiblement inferior a
Mallorca, on suposen 85 €per càpita (7,47 %
dels ingressos municipals), enfront dels 111 €
(9,71 % dels ingressos municipals) que trans-
fereixen les comunitats autònomes als muni-
cipis en el conjunt de l’Estat. Només en la
xifra transferida pel Consell Insular de
Mallorca (18 €per càpita; 1,58 % dels ingres-
sos) s’adquireix un avantatge respecte a les
corresponents a diputacions, consells o cabil-
dos (13 €; 1,13 % dels ingressos).

Transferències corrents 

• En la comparació amb els municipis
espanyols, destaca la menor dependència
de les transferències corrents a Mallorca
(19,59 % dels ingressos totals) que a
Espanya (27,05 %). Aquesta característica
es pot estendre a la majoria dels municipis
mallorquins, ja que només nou municipis
tenen un percentatge més gran que el
corresponent als municipis d’Espanya
(27,05 %), amb un màxim del 37,42 % a
Llubí.

• Als municipis espanyols, les transferències
corrents corresponents a l’Administració
general de l’Estat són un 1,84 punts percen-
tuals superiors, cosa que en termes d’euros
per habitant suposa un 12,5 % més (176 € a
Mallorca, 198 € a Espanya ). 

• Els municipis que compten amb les transfe-
rències de l’Estat com una de les fonts de
finançament més importants estan en termes
d’ingressos per càpita molt per sota dels
observables als municipis espanyols. 

• Tant la quantia d’ingressos rebuts per
l’Administració general de l’Estat (especial-
ment en concepte de participació en els
ingressos de l’Estat -PIE-) com per la comuni-
tat autònoma es mostra insuficient si es com-
para amb els rebuts als municipis espanyols. 

• La participació en els imposts de l’Estat (PIE)
representa un 15,85 % del total d’ingressos no
financers. Llevat de Palma, a tots els municipis
de Mallorca s’aplica el model d’assignació de
variables. Per a aquests municipis, l’import per
càpita de la PIE és de 168 €, quan és de 151 €
per al mateix tipus de municipis en el conjunt
d’Espanya. Això representa un 11,25 % més
d’ingressos per aquest concepte, corresponent
aquesta diferència als majors valors per quotes
de població (127 €, enfront de 113 €) i esforç
fiscal (29 €, enfront de 12 €). 

• Els criteris de distribució de la PIE prevalen
excessivament la quota de població. Això es
tradueix en el fet que les quantitats per habi-
tant per aquest concepte són menors en els
municipis més petits que en els dos trams de
població següents. La quota que intenta com-
pensar la menor capacitat tributària d’alguns
municipis és clarament insuficient, atesa la
importància menor d’aquesta quota en el càl-
cul de la PIE. A més, molts dels municipis de
Mallorca amb més ingressos pel concepte de
quota de població tendeixen també a mostrar
una major quota per esforç fiscal. 

• El major pes del criteri poblacional s’observa
també en les transferències que provenen de
la comunitat autònoma. Inicialment, els fons
de cooperació local tenen l’objectiu de corre-
gir els desequilibris econòmics entre territoris,
però el 70,25 % d’aquests es reparteix en
funció del criteri de població i un 21 % sota el
criteri de solidaritat. 

Transferències de capital 

• Els ingressos per transferències de capital
són de 71 €per habitant, cosa que suposa un
24,21 % dels ingressos per transferències i un
6,25 % dels ingressos totals. 

• La importància de les transferències de capi-
tal difereix de forma important entre els dife-
rents municipis. En diversos municipis (deu
dels municipis de la mostra) les transferències
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de capital superen el 50 % del total transfe-
rències, i és responsable en alguns d’aquests
de l’elevat estalvi brut per càpita (concreta-
ment, a Mancor de la Vall, Costitx, Petra,
Maria de la Salut o Escorca). 

• El principal emissor de les transferències de
capital és la comunitat autònoma (74,49 %),
seguit del Consell (27,58%), i són mínimes les
corresponents a l’AGE. Les transferències de
capital del Consell suposen més del 50 % del
total de les transferències de capital en 16
municipis. 

Estalvi net 

• L’estalvi net mesura la capacitat financera
per fer front a noves inversions i operacions
de crèdit. El nivell d’estalvi net representa un
13,12 % dels ingressos corrents, un marge
d’autofinançament similar a l’observat en els
municipis d’Espanya (14,88 %). L’estalvi net
ajustat, que pretén ser un indicador més fide-
digne de la capacitat financera, és el 12,17 %
dels ingressos corrents. 

• Per trams de població els percentatges d’es-
talvi són molt inferiors en el tram de municipis
fins a 5000 habitants, per als quals s’observa
un percentatge d’estalvi net ajustat del 7,51 %.
És també en aquests municipis per als quals
s’observa la major diferència entre l’estalvi brut
i net (gairebé 7 punts percentuals). No obstant
això, certa diferència es pot observar també en
els dos trams de població següents (3,8 i 4,51
punts percentuals, respectivament).

• Únicament set ajuntaments presenten un
estalvi net negatiu, cosa que reflecteix una
clara insuficiència dels recursos corrents per
fer front a les despeses ordinàries. 

Tipologia 

• Les anàlisis realitzades mostren la forta hete-
rogeneïtat tant en el valor com en l’estructura
dels ingressos dels diferents municipis. Les

xifres agregades d’ingressos per habitant són,
per tant, només fins a un cert punt represen-
tatives dels ingressos municipals. Al costat de
l’heterogeneïtat en l’estructura de les fonts de
finançament, hi conviu una dispersió elevada
en els ingressos municipals per càpita, cosa
que assenyala la capacitat desigual per captar
recursos per part dels diferents municipis. 

• Mentre que les xifres agregades de Mallorca
presenten un ingrés municipal per habitant
proper al d’Espanya i una estructura d’ingres-
sos que condueix a un major grau d’autono-
mia fiscal, l’agrupació dels municipis suggereix
que no tots els municipis comparteixen els
mateixos trets. No obstant això, tot i que l’es-
tructura dels ingressos no és homogènia, és
possible definir una tipologia dels municipis en
funció de l’estructura particular d’ingressos.

• No ha estat objectiu d’aquest treball aïllar
les causes que determinen el nivell o l’estruc-
tura d’ingressos municipals. No obstant això,
la visualització dels grups sobre el mapa de l’i-
lla permet inferir que la localització geogràfica
i l’estructura econòmica i demogràfica dels
municipis són determinants per explicar les
diferències en la quantia i l’estructura dels
ingressos municipals. 

En definitiva, l’anàlisi dels ingressos liquidats
dels ajuntaments mallorquins mostra una
diferència important en el nivell d’ingressos
per càpita entre els uns i els altres. Si bé l’apro-
ximació efectuada ha estat de tipus descriptiu,
aquest treball ha ressaltat que aquestes dife-
rències no són necessàriament atribuïbles a la
mida poblacional dels municipis, sinó al nivell
d’activitat econòmica i a la importància d’al-
gunes partides concretes, com és el cas de les
taxes per prestació de serveis, les quals estan
lligades al desemborsament de despeses. Per
tant, d’alguna manera les dades de liquidació
pressupostària presenten una dicotomia entre
unes despeses que són creixents amb la
població, ja que aquesta darrera està lligada al
nivell de competències obligatòries, i uns
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ingressos que no segueixen un patró relacio-
nat amb la població. 

A partir dels resultats evidenciats en aquest
treball, la determinació del grau de dispersió
real dels ingressos entre els municipis mallor-
quins necessitaria un estudi detallat en què es
contemplassin no només els propis ingressos,
sinó també les despeses, tot això dins d’una
anàlisi dinàmica que igualment contemplàs
variables que afecten la funció de despeses

dels municipis. Sense cap mena de dubte, el
tema mereix un estudi detallat, en el qual s’a-
profundeixi en les causes que generen la dis-
paritat de recursos que actualment hi ha.
Aquesta, i només aquesta, és la perspectiva
que s’ha d’adoptar per encarar un tema tan
complex com el de la determinació d’un siste-
ma de finançament local, especialment si l’ob-
jectiu final és garantir la igualtat d’oportuni-
tats i el benestar entre tota la ciutadania amb
independència del seu lloc de residència.



AAnnnneexx

74

Alaró 217 49,91 61 13,97
Algaida 194 49,64 104 26,54
Búger 149 40,01 33 8,80
Campanet 178 36,39 34 6,88
Consell 193 37,62 55 10,73
Costitx 156 28,27 65 11,73
Deià 751 51,05 137 9,35
Escorca 225 22,31 500 49,50
Esporles 209 47,25 37 8,37
Lloret de Vistalegre 144 61,99 61 26,33
Llubí 165 69,16 28 11,68
Mancor de la Vall 137 18,51 139 18,76
Maria de la Salut 177 70,21 56 22,16
Montuïri 259 63,65 130 31,97
Petra 161 54,80 50 17,14
Porreres 135 48,58 106 38,24
Puigpunyent 240 39,63 98 16,18
ses Salines 328 52,42 61 9,82
Sant Joan 134 38,96 77 22,31
Santa Eugènia 176 47,28 60 16,19
Selva 224 52,39 51 11,85
Sineu 200 60,84 57 17,33
Valldemossa 390 46,57 42 5,02
Vilafranca 172 60,88 87 30,88

Total 221 47,85 89 18,41

Alcúdia 544 48,07 105 9,25
Andratx 43 28,46 33 21,49
Artà 409 39,77 191 18,58
Binissalem 224 46,00 68 13,91
Bunyola 184 36,36 94 18,56
Campos 272 28,43 410 42,84
Capdepera 464 50,80 116 12,67
Felanitx 316 49,73 47 7,34
Lloseta 218 41,76 157 30,11
Muro 442 48,28 55 6,04
sa Pobla 207 35,83 139 23,96
Pollença 371 47,67 41 5,28
Sant Llorenç des Cardassar 654 53,49 62 5,04
Santa Margalida 552 61,31 46 5,13
Santa Maria del Camí 215 37,82 68 11,93

Municipis amb menys 
de 5000 habitants

Imposts 
directes

% sobre els 
ingressos fiscals

Imposts 
indirectes

% sobre els 
ingressos fiscals

Municipis entre 5001
i 20000 habitants

Imposts 
directes p.c.

% sobre els 
ingressos fiscals

Imposts 
indirectes p.c.

% sobre els 
ingressos fiscals

Quadre 1. Imposts directes i indirectes: euros per càpita i pes sobre els ingressos fiscals



Santanyí 652 61,10 178 16,71
Sóller 286 50,22 35 6,09
Son Servera 487 53,08 104 11,34

Total 363 45,46 108 14,79

Calvià 727 50,73 68 4,75
Inca 247 47,64 66 12,76
Llucmajor 264 33,71 83 10,64
Manacor 324 43,57 153 20,57
Marratxí 197 35,51 64 11,56

Total 352 42,23 87 12,05

Palma 327 50,18 77 11,87
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Municipis entre 20001 
i 50000 habitants

Imposts 
directes p.c.

% sobre els 
ingressos fiscals

Imposts 
indirectes p.c.

% sobre els 
ingressos fiscals

Més de 50000 habitants Imposts 
directes p.c.

% sobre els 
ingressos fiscals

Imposts 
indirectes p.c.

% sobre els 
ingressos fiscals

IBI IVTM IIVTNU IAE ICIO 

Alaró 141 54 13 9 60
Alcúdia 387 50 64 43 105
Algaida 118 62 7 7 103
Andratx 1 5 32 6 33
Artà 268 64 68 9 191
Binissalem 140 61 3 20 68
Búger 93 50 1 4 33
Bunyola 119 47 12 6 94
Calvià 509 61 103 54 68
Campanet 110 56 6 6 34
Campos 190 54 25 4 406
Capdepera 341 54 40 16 116
Consell 123 48 6 15 55
Costitx 101 46 5 4 65
Deià 597 52 77 25 137
Escorca 127 58 0 39 499
Esporles 127 55 16 11 37
Felanitx 238 56 11 11 47
Inca 168 56 13 10 66
Lloret de Vistalegre 94 42 3 6 61
Lloseta 113 58 3 44 157
Llubí 114 42 3 6 28
Llucmajor 169 45 34 15 83
Manacor 222 66 22 12 153
Mancor de la Vall 89 45 2 1 139
Maria de la Salut 115 50 8 5 56
Marratxí 117 47 20 13 64
Montuïri 90 152 7 10 130

Continuació

Quadre 2. Imposts locals dels municipis (euros per càpita)



Muro 344 66 12 19 55
Palma 175 61 41 35 41
Petra 99 57 0 5 50
sa Pobla 134 63 2 9 139
Pollença 258 56 46 11 41
Porreres 85 41 3 7 106
Puigpunyent 168 45 19 8 98
ses Salines 282 39 0 7 61
Sant Joan 66 56 4 8 77
Sant Llorenç 528 51 25 50 61
Santa Eugènia 116 51 6 3 60
Santa Margalida 435 48 50 19 46
Santa Maria del Camí 130 57 14 14 68
Santanyí 525 53 53 20 178
Selva 146 56 14 8 51
Sineu 120 42 23 15 57
Sóller 213 55 13 6 35
Son Servera 340 51 80 15 104
Valldemossa 240 49 90 11 41
Vilafranca de Bonany 112 49 7 4 87

Total 199 54 23 14 95
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Quadre 3. Imposts locals dels municipis (percentatge)

IBI IVTM IIVTNU IAE ICIO 

Alaró 50,82 19,46 4,68 3,18 21,78
Alcúdia 59,65 7,77 9,79 6,66 16,13
Algaida 39,65 20,67 2,36 2,48 34,68
Andratx 0,80 6,39 41,49 8,29 43,02
Artà 44,63 10,60 11,35 1,58 31,80
Binissalem 48,02 20,95 0,93 6,88 23,22
Búger 51,42 27,63 0,72 2,20 18,03
Bunyola 42,78 16,77 4,44 2,20 33,80
Calvià 63,96 7,73 12,97 6,78 8,56
Campanet 51,91 26,56 2,91 2,73 15,90
Campos 27,79 7,97 3,62 0,52 59,55
Capdepera 58,81 9,40 6,97 2,69 19,96
Consell 49,67 19,38 2,52 6,23 22,19
Costitx 45,88 20,79 2,28 1,73 29,24
Deià 67,25 5,81 8,68 2,78 15,48
Escorca 17,57 8,07 0,00 5,43 68,84
Esporles 51,66 22,44 6,48 4,38 15,01
Felanitx 65,72 15,42 2,92 3,09 12,86
Inca 53,71 17,78 4,17 3,21 21,12
Lloret de Vistalegre 45,74 20,25 1,28 2,91 29,80
Lloseta 30,06 15,45 0,83 11,77 41,90
Llubí 59,09 21,82 1,62 3,02 14,45
Llucmajor 48,75 13,04 9,79 4,44 23,89
Manacor 46,44 13,74 4,64 2,60 32,04
Mancor de la Vall 32,15 16,35 0,68 0,48 50,26
Maria de la Salut 49,33 21,27 3,26 2,16 23,99
Marratxí 44,60 18,08 7,64 5,12 24,56

Continuació



Montuïri 23,08 39,10 1,70 2,68 33,44
Muro 69,23 13,31 2,49 3,86 11,11
Palma 43,33 14,95 10,09 8,74 10,19
Petra 46,71 27,09 0,00 2,37 23,83
sa Pobla 38,60 18,08 0,66 2,59 40,07
Pollença 62,55 13,55 11,17 2,75 9,97
Porreres 35,21 16,92 1,07 2,75 43,96
Puigpunyent 49,74 13,19 5,62 2,47 28,99
ses Salines 72,33 10,06 0,00 1,83 15,72
Sant Joan 31,39 26,65 1,87 3,68 36,35
Sant Llorenç 73,82 7,16 3,46 6,94 8,59
Santa Eugènia 49,15 21,63 2,37 1,34 25,40
Santa Margalida 72,73 8,02 8,39 3,13 7,73
Santa Maria del Camí 45,80 20,17 5,10 4,94 23,98
Santanyí 63,25 6,37 6,44 2,46 21,48
Selva 53,29 20,32 5,03 2,90 18,45
Sineu 46,70 16,25 8,86 6,02 22,17
Sóller 66,19 17,19 4,09 1,71 10,82
Son Servera 57,58 8,70 13,50 2,62 17,60
Valldemossa 55,56 11,22 20,83 2,64 9,59
Vilafranca de Bonany 43,19 18,90 2,79 1,48 33,65

Total 48,90 16,26 5,72 3,66 25,11
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