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Resum 

El treball estudia principalment la taxa de motorització dels municipis de Mallorca per l’any 2015, 

darrer any del que hi ha dades validades de vehicles en circulació i té com a objectiu relacionar 

aquesta taxa amb distintes variables, com ara la població resident, la població potencialment 

conductora, el nombre de conductors reals i el nombre de vehicles i determinar si aquestes 

variables tenen relació amb la riquesa econòmica que generen els municipis. Fent servir dades del 

Padró municipal, estadístiques de la Direcció General de Tràfic, dades del mercat laboral i, 

finalment, dades sobre el Valor Afegit Brut generat pels municipis, pretenem confirmar la hipòtesi 

de que tota l’illa funciona com a una gran àrea urbana en la què la motorització i la mobilitat no 

guarden correspondència directa amb el nivell de riquesa generada a cada municipi, sinó que 

respon a una estructura productiva fortament condicionada per la distribució territorial de 

l’activitat econòmica, clarament litoralitzada; per la localització dels municipis en relació als 

principals centres d’activitat; per la seva grandària demogràfica i pel traçat de la infraestructura 

de transport per carretera i ferroviària. 

Abstract 

The aim of this work is to study the motorization rate of the municipalities of Mallorca at 2015, 

the last year for floating car data is available. It aims, also, to relate motorization rate to different 

variables, such as the resident population, the population potentially conductive, the number of 

real drivers and the number of vehicles and determine if these variables related to wealth sharing 

generated by the municipalities.  Using data from the Municipal Register, statistics from the 

General Directorate of Traffic, data from the labor market and, finally, data on the Gross Added 

Value generated by the municipalities, we intend to confirm the hypothesis that the whole island 

works as a large urban area. In this area motorization and mobility do not correspond directly to 

the level of wealth generated in each municipality but responds to a productive structure that is 

strongly conditioned by the territorial distribution of economic activity, which is clearly coastal. 

A high or motorization rate it be also explained for the location of the municipalities in relation 

to the main centers of activity; due to its demographic size and the layout of the infrastructure for 

road and rail transport. 

1.Introducció 

El present treball pretén, mitjançant l’estudi d’una de les variables més comunament utilitzades 

en la Geografia del Transport, la taxa de motorització, estudiar els vincles que s’estableixen entre 

aquesta variable i altres de naturalesa socioeconòmica, com ara la riquesa, l’activitat econòmica, 

l’estructura demogràfica, etc. i les estructures espacials que aquestes generen. 

Partim d’una sèrie d’evidències que relacionen l’existència d’un alt nombre de vehicles per 

habitant amb regions habitualment pròsperes i desenvolupades, i també amb estructures 

territorials on predominen sistemes urbans complexos. 

Hem dividit aquest treball en 5 capítols, en aquest primer fem una breu introducció al treball; al 

segon establim, com a marc teòric, quins són els treballs clàssics i també recents que expliquen 

com ha evolucionat la relació entre la taxa de motorització i el nivell de riquesa d’un país o regió, 

per a la mesura de la qual prendrem com a indicador el Producte Interior Brut (PIB). 

En el tercer capítol, explicam quins són els objectius, quines fonts hem fet servir i quin tractament 

metodològic hem donat a les dades. En el capítol quart presentam els resultats, tot emmarcar-los 

en el context internacional i nacional, per descendir al nivell de Comunitat Autònoma i 

posteriorment municipal de l’illa de Mallorca. Els resultats permeten interpretar millor el perquè 

la taxa de motorització de Balears, i de Mallorca en concret, és la més elevada d’Espanya. 

Mitjançant la representació cartogràfica de les dades obtingudes fem una interpretació de com 

afecta la grandària demogràfica dels distints municipis i la seva localització en relació tant a la 

capital (Palma) com a les xarxes de transport per carretera i ferrocarril existent. Fem ús també de 

la distribució dels llocs de feina als municipis i de la pròpia població treballadora per  estimar els 

centres emissors i receptors de treballadors que expliquen la mobilitat laboral. Es presenten els 
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resultats en diversos mapes i s’aporten a l’apèndix taules amb els valors obtinguts per a les 

principals variables analitzades. Les limitacions d’espai no permeten estendre molt més la 

presentació de dades. En el capítol cinquè s’exposen de forma succinta les conclusions a les que 

hem pogut arribar. 

2. Marc teòric: El procés de motorització en distints contextos territorials 

Tradicionalment s’ha considerat que el procés de motorització forma part del procés 

d’urbanització que segueix un determinat territori. La progressiva urbanització, mesurada en de 

nombre d’habitats que viuen a ciutats sobre el total (taxa d’urbanització) està clarament associada 

a la transformació de societats rurals que, primer degut a la Revolució Industrial, i, actualment, 

als processos de globalització també industrials, comercials i de serveis, han traslladat la població 

cap a centres urbans, de tal manera que es calcula que cap el 2050, el 70% de la població mundial 

serà urbana (Rodrigue, 2013).  

Tal i com assenyalen diversos estudis, el factor clau que genera la tendència a la motorització de 

la població és el nivell de renda per càpita (Vasconcellos, 2001; Acharya&Morichi, 2007). La 

bibliografia sobre l’adquisició de vehicles assenyala que, pel cas nord-americà, el llindar per 

accedir a la propietat d’un vehicle és d’uns 5.000$ USA, encara que la xifra és molt variable 

segons els països. J. Dargay i D. Gately varen publicar el 1999 un estudi1 al què estimaren quin 

seria el creixement del parc automobilístic total fins el 2015, per als països de la l’OCDE i per a 

diverses economies en desenvolupament (Xina, Índia, Paquistà), aplicant un model en el què la 

relació “propietat del cotxe”/població era funció de la renda per càpita. En estudiar un conjunt de 

26 països, la investigació de Dargay i Gately va cobrir un espectre prou ampli d’economies i de 

nivells de renda per un període 1960-1992 sobre el que s’estimaven les projeccions. El model 

estima que per als nivells baixos i mitjans de renda per càpita la propietat de vehicles pot créixer 

fins a dues vegades la renta per càpita, mentre que als nivells més alts de renda la propietat de 

vehicles deixarà de créixer encara que els ingressos continuïn augmentant. 

Un cop hem vist que, efectivament, el nivell de motorització està directament relacionat amb el 

nivell de renda que va assolint una determinada població volem fer una ullada general a quina és 

la situació actual als principals països del nostre entorn i també als principals conjunts 

continentals, per tal de contextualitzar la situació que més endavant presentarem referida a 

Espanya i, en concret a Mallorca. 

La taxa de motorització mesura la quantitat de vehicles motoritzats per habitant en un lloc i 

període concret, generalment aquesta taxa reflecteix els turismes o cotxes particulars encara que 

diversos estudis, com l’esmentat de Dargay, J., & Gately, D. (1999) diferencien entre taxa de 

motorització de cotxes i taxa de motorització de vehicles, considerant “vehicles” el conjunt de 

unitats de transport motoritzades que pot conduir una única persona (taxi, autobús, furgoneta, 

turismes, camions, camionetes, motocicletes, etc.). 

Per la seva banda, històricament, el Producte Interior Brut és un indicador macroeconòmic que 

s’ha utilitzat com a indicador de la capacitat total que té un país per produir béns i serveis durant 

un període de temps, normalment un any. El fet que s’hagi d’actualitzar constantment (al manco 

anualment) és perquè es calcula considerant els valors dels béns i serveis produïts a preus constant 

i el canvi de preus, òbviament, fa que el PIB variï. A nivell internacional, el PIB serveix per 

valorar l’activitat econòmica o riquesa generada per un país i quan es divideix pel nombre total 

d’habitants, serveix per indicar el nivell de vida de la població d’aquest país. Això és el que 

anomenat PIB per càpita o Renda per càpita. Si el PIB decreix, d’un any per l’altra, s’entén que 

l’economia no marxa bé i és símptoma de crisi econòmica, que lògicament es tradueix en una 

pèrdua de la Renda per càpita. Quan la renda per càpita és alta es considera que la població, de 

mitjana,  pot dedicar una part d’aquesta renda a béns i serveis que no siguin estrictament 

necessaris, té capacitat d’endeutament o d’estalvi i, en general, actua com a motor de la pròpia 

                                                           
1 Dargay, J., & Gately, D. (1999). Income's effect on car and vehicle ownership, worldwide: 1960–2015. Transportation 

Research Part A: Policy and Practice, 33(2), 101-138. 
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economia contribuint a consumir el que el país produeix o importa. A nivell municipal, en canvi, 

es treballa habitualment amb el VAB (Valor Afegit Brut, que és el valor de la producció generat 

per les empreses dels diferents sectors abans de restar-li els impostos indirectes i afegir-li les 

subvencions.  

Entre els béns i serveis que la població de les economies industrials adquireixen a mesura que el 

PIB general i el PIB per càpita augmenten, es troben els vehicles privats, el que anomenam 

«turismes» o «cotxes». La compra progressiva de cotxes per part de la població comporta que poc 

a poc la població es vagi «motoritzant», és a dir, adquirint la capacitat de desplaçar-se i circular 

de forma individual i lliure per les carreteres (urbanes o intraurbanes). Si l’adquisició de vehicles 

és un indicador de la capacitat de compra i, per tant, de la riquesa individualment repartida d’un 

determinat país, el grau de motorització d’una població ens resultarà, indirectament, un indicador 

del nivell de riquesa. No obstant, com veurem, la relació entre taxa de motorització i el nivell de 

renda per càpita no és sempre lineal i creixent i estudiar-ne la seva evolució ajuda a entendre 

millor la mobilitat de la població sobre el territori. 

En els darrers anys, l’estudi del creixement o disminució de la taxa de motorització ha adquirit 

una major rellevància provocat per diferents factors: importància que presenta la indústria 

automotriu en l’economia d’alguns països com el cas d’Alemanya, la necessitat de proveir de 

combustible a tots aquells vehicles del país on la flota o el parc de vehicles augmenta 

progressivament, o també l’impacte ambiental que genera la circulació d’aquests vehicles, cosa 

que avui en dia genera una forta preocupació entre els governants per l’amenaça del canvi climàtic 

i la congestió cada vegada més difícil de resoldre del tràfic en les ciutats (Gartner, 2011). 

Si observam la taula 1, on  es fa evident que hi ha diferències d’intensitat en relació a la taxa de 

motorització entre els països que es consideren desenvolupats i els països considerats que estan 

en vies de desenvolupament. A més, cal dir que també hi ha diferencies entre els països que tenen 

un PIB per càpita similar, però en canvi tenen diferents tendències. 

És evident, que la taxa de motorització dels països que tenen uns ingressos més elevats o superiors 

a altres la seva taxa de motorització també és més elevada. Això, confirma la idea inicial de que 

hi ha una estreta relació entre la taxa de motorització i el producte interior brut (PIB). La qual 

cosa du a que a mesura que el PIB per càpita augmenta, la taxa de motorització també ho fa. Per 

tant, la tendència és positiva i es conserva en el decurs del temps, encara que hi ha casos puntuals 

o d’excepció de països que no segueixen exactament la tendència amb l’augment dels ingressos 

amb la taxa de motorització. (Gartner, 2011). 

Alguns dels països que no compleixen la tendència descrita en el paràgraf anterior són, per 

exemple Bèlgica, Estats Units, Països Baixos o Suècia. En primer lloc, mencionar que la tendència 

d’Estats Units és diferent a les dels altres tres països mencionats. En Estats Units la taxa de 

motorització sobrepassa bastant a la taxa de motorització d’altres països que tenen uns ingressos 

similars.  

S’estima que els distints ritmes de creixement obeeixen, alhora als distints graus de 

desenvolupament econòmic i de complexitat de les economies d’aglomeració. Així, mentre a 

països com  EEUU, progressius augments del PIB ja no generen major motorització, a altres 

països en desenvolupament o menys desenvolupats que EEUU, l’augment de la motorització 

encara corre simultani al creixement del PIB i fins i tot, a certs països subdesenvolupats, la taxa 

de motorització pot créixer sense que ho faci sensiblement el PIB. 

 Aquestes diferencies venen marcades per diversos factors, com el grau de desenvolupament 

econòmic, les polítiques públiques de transport que s’hagin puguin adoptar, el ritme de creixement 

de la població i el grau d’acceleració amb el que s’hagi produït el procés d’urbanització. En països 

en vies de desenvolupament, la tendència és totalment diferent als països desenvolupats, ja que 

les seves economies no arriben a produir ingressos per càpita suficients com perquè l’adquisició 

de vehicles privats acabi sent una opció real per a la majoria de la població. 
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Taula 1 Evolució de la Taxa de Motorització i PIB per càpita a alguns països (1999, 2004, 2009 i 2017) 

Font: Dades sobre els comptes nacionals del Banc Mundial i arxius de dades sobre comptes nacionals de l’OCDE. 

Per altra banda, quan  la taxa d’urbanització creix abans que la pròpia motorització com ha succeït 

a moltes de les grans ciutats llatinoamericanes, la motorització no es produeix fins que el nivell 

de renda no s’eleva suficient i, quan ho fa, comporta un transvasament d’usuaris de transports 

col·lectius cap el transport privat (Henry, E., & Hubert, J. 2000). És el cas de ciutats com Sao 

Paulo, Ciutat de Mèxic, Bons Aires etc., unes metròpolis a les que s’ha tendit a  substituir els 

mitjans de transport col·lectius pels individuals, provocant situacions inèdites de congestió, 

contaminació ambiental i inseguretat. L’adopció de pautes de mobilitat similars a les dels països 

més desenvolupats ha comportat tradicionalment un creixement accelerat de la motorització 

(Gakenheimer, 1998). 

En canvi, en països desenvolupats com els Estats Units, on les indústries automobilístiques han 

estat actors clau del creixement econòmic durant el segle XX, l’adquisició de vehicles particulars 

és un comportament característic i no tan sols en les aglomeracions urbanes. Les polítiques que 

han afavorit el crèdit per comprar vehicles han fet que sigui usual que cada llar tengui una mitjana 

de 2/3 vehicles. En el context desenvolupat hi ha excepcions, com Suècia, Països Baixos i Bèlgica, 

on les seves polítiques han apostant per fomentar l’ús del transport públic, l’augment de  mitjans 

de transports col·lectius i el foment de transports sostenibles des del punt de vista ambiental 

(Gartner, 2011). 

En un altre context cal situar les ciutats asiàtiques, ja que existeix una diferència significativa en 

quant a la propietat d’automòbils entre les ciutats australianes, nordamericanes i les ciutats  

asiàtiques desenvolupades. Segons Acharya i Morichi (2007, la propietat d’automòbils 

(equivalent a la taxa de motorització que es fa servir en aquest treball) destaquen pel ser molt 

baixes a les ciutats asiàtiques, encara que hi ha variacions. Algunes mostren nivells bastant alts 

de propietat d’automòbils, fins i tot en el nivell d’ingressos més baix i altres, en canvi, registren 

un baix nombre de propietaris. Una de les conclusions a les que arriba Acharya&Morichi és que 

la pròpia densitat urbana pot explicar la variació en la propietat d’automòbils, de manera que les 

densitat urbanes més altes afavoririen l’accessibilitat i interconnexions, el que es traduiria en un 

nombre més baix de propietaris de vehicles. Així, la densitat urbana no només pot generar 

congestió, embossos i contaminació, sinó que també pot incrementar l’accessibilitat de la gent 

1999-TM 
1999 

PIB.p.c.
2004 -TM

2004PIB.p.c

.
2009 -TM

2009 

PIB.p.c.
2017 -TM

2017 

PIB.p.c.

Estats Units 745 33.780,00 779 43.680,00 745 48.050,00 811 59.160,00

Itàlia 563 21.900,00 602 28.220,00 623 37.690,00 721 31.180,00

Canadà 542 21.300,00 557 29.370,00 587 43.110,00 650 42.790,00

Alemanya 521 26.880,00 556 31.730,00 517 43.810,00 605 43.700,00

Suïssa 503 43.150,00 534 53.790,00 537 70.220,00 539 81.130,00

Japó 498 33.780,00 530 38.350,00 541 38.800,00 615 38.520,00

França 471 25.580,00 495 31.500,00 471 43.490,00 590 38.160,00

Bèlgica 449 26.180,00 469 32.970,00 483 46.270,00 587 42.050,00

Suècia 447 30.910,00 465 39.450,00 472 51.920,00 537 52.270,00

Espanya 435 15.480,00 461 22.120,00 495 32.770,00 616 27.150,00

Finlàndia 429 26.040,00 477 35.200,00 552 48.590,00 547 44.760,00

Regne Unit 420 27.720,00 465 37.690,00 459 43.940,00 617 40.600,00

Països Baixos 416 24.990,00 446 37.100,00 478 53.520,00 557 46.910,00

Dinamarca 372 33.130,00 s/d 42.770,00 s/d 60.090,00 517 55.330,00

Polònia 240 4.430,00 324 6.260,00 448 12.530 698 12.730,00

Argentina 170 7.540,00 160 3.350,00 209 7.740,00 320 13.030,00

Xile 119 5.150,00 127 5.200,00 159 9.980,00 241 13.610,00

Mèxic 99 5.360,00 130 7.640,00 191 8.590,00 289 8.610,00
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que preferirà un mitjà públic a invertir en un mitjà de transport individual que no li proporcioni 

més mobilitat o connectivitat (Acharya, Morichi, 2007).2 

Comparant amb la situació espanyola, el contrast és total. A Espanya, durant la crisi que va 

començar el 2008, el govern va posà en marxa el Pla 2000E amb  l’objectiu d’afavorir de manera 

directa els fabricants de cotxes, i l’augment de vendes del concessionaris, lliurant una bonificació 

d’un 30% per la compra d’un nou vehicle (Expansion, 2009). Recentment,  el Govern Espanyol 

ha aprovat aquest mateix 2019 el pla d’ajudes i incentius per a la compra de vehicles elèctrics 

(planMOVES), mitjançant el quals els usuaris poden arribar a obtenir un ajut  de fins a 5.500 

euros per la compra d’un vehicle elèctric (Pérez, E. 2019).3 

2.1. La motorització com a fenomen característicament urbà. 

A partir de la segona meitat del segle XX, el cotxe ha passat de ser un bé de luxe a una eina 

imprescindible i quotidiana, fàcil d’operar i de mantenir. Aquesta popularització ha suposat, d’una 

banda, un augment de la demanda de viatges i, per un altre, la substitució de viatges de curta 

distància que es feien caminant i amb bicicleta (Monzón, 2012). Aquest procés ha impulsat un 

creixement sense precedents de les ciutats, fins a arribar al seu col·lapse. Pot dir-se que el cotxe, 

que ha estat el motor d’aquest creixement, suposa ara la seva major amenaça. Per això, l’objectiu 

de la planificació durant dècades ha estat aconseguir la fluïdesa del transit. Per a aconseguir-ho 

s’han anat sacrificant molts elements que configuraven la qualitat de la ciutat: retallar voreres, 

eliminar bulevards, construir passos a nivell, reduir la fase per a vianants en els semàfors, etc. Tot 

això era percebut com a signe de modernitat de les nostres ciutats, relegant al vianant i a l’usuari 

del transport públic a ser etiquetats com a ciutadans de segona classe. L’objectiu era que el cotxe 

pogués realitzar els seus trajectes de manera ràpida i sense cap tipus d’interrupcions. (Monzón, 

2012). 

En conseqüència, totes aquestes polítiques han produït un canvi i transformació de les ciutats i de 

les seves àrees metropolitanes, es a dir, la seva morfologia urbana ha experimentat un procés de 

canvi i a la vegada això a determinat un canvi en les xarxes de transport i de les pautes de mobilitat. 

Generalment, aquest procés afecta a les ciutats o metròpolis europees i nordamericanes, on 

aquests espais han conformat una trama urbana de cada vegada més discontinua i dispersa, la qual 

cosa suposa uns canvis estructurals que afecten a la demanda de transports i la mobilitat de les 

persones. (García i Gutiérrez, 2006). 

Aleshores les característiques de la ciutat compacte tradicional es veuen afectades per aquest 

creixement urbà dispers i fragmentat, on les perifèries agafen un pes cada cop més important, 

deslocalitzant moltes de les activitats i treballs cap a la perifèria, al igual que la construcció de 

nous habitatges unifamiliars, oficines, l’oci o els centres comercials, els quals en conjunt actuen 

com a un focus generador de nous viatges. En conseqüència, de cada cop els límits de les ciutats 

són més difusos (de Cáceres, 2009). 

Hi ha tres elements claus que caracteritzen la transformació territorial metropolitana: l’expansió, 

la dispersió i la fragmentació (García i Gutiérrez, 2006). Aquestes noves perifèries de les ciutats 

europees ocupen cada vegada més extensió i acullen més població i activitat econòmica, un espai 

                                                           
2 Un dels països més importants d’Àsia com es el Japó, també conegut per la seva industria automobilística (Honda, 

Lexus, Mitsubishi) i la influència dels seus fabricants va registrar el  2017 el seu nivell més baix de propietaris de 

vehicles des de 1997.  Això, es deu en part a que els joves japonesos de cada cop veuen menys atractiva l’adquisició 

d’un cotxe, ja que la legislació japonesa obliga a presentar la possessió d’un aparcament per poder comprar un vehicle, 

la qual cosa no és gens fàcil perquè el preu del sòl és força car. Això, sumat a la congestió habitual en l’entorn de les 

ciutats i a l’eficiència del servei de transport públic, desmotivaren l’adquisició de vehicles. Com a dada evident, el 

percentatge d’homes a Japó entre els 20 i 24 anys amb permís de conduir va caure des d’un 87,8 % el 2001 a un 79,9% 

al 2015.  

3 Als Estats Units, també en el mateix període de crisis del 2008 les grans indústries automobilístiques com General 

Motors i Chrysler estaven apunt de desaparèixer, el president en aquell temps Barack Obama va accedir a rescatar les 

empreses automobilístiques però pactant unes noves exigències a canvi d’invertir més ajudes públiques 

(https://bitly.es/kVx6vZT). 

https://bitly.es/kVx6vZT
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articulat per autopistes que connecten entre sí les àrees residencials de baixa densitat, centres 

comercials i d’oci, parcs industrials, oficines i parcs temàtics (García i Gutiérrez, 2006). 

El resultat d’aquest procés provoca una transformació territorial intensa, i presenta una relació 

directa sobre les pautes mobilitat de les persones i el seu repartiment modal del transport. En 

general, es pot afirmar que les metròpolis actuals es caracteritzen per un increment de la mobilitat 

(major nombre de viatges per persona), una major complexitat i dispersió de les xarxes de flux, 

un augment de les distàncies recorregudes en els trajectes del viatge i, sobretot, en conseqüència 

de lo anterior, un increment constant de l’ús del transport privat (García i Gutiérrez, 2006). 

Existeixen diverses raons les quals ajuden a explicar alguns dels canvis produïts en la mobilitat i 

en la creixent importància de l’ús del vehicle privat o automòbil per part de la població. Entren 

en joc aquí diferents factors com els culturals, econòmics, socials, les polítiques implantades i 

també rellevant l’espai de les ciutats (García i Gutiérrez, 2006). 

Els factors econòmics (descentralització de les activitats, terciarització del treball), el factor 

espacial de les ciutats (expansió de la ciutat, nou focus en la perifèria, canvi en la estructura 

morfològica urbana) ja s’han mencionat anteriorment, aleshores aquí es mencionen un poc els 

altres factors. En quan als factors socials i culturals, existent noves característiques com canvis 

en els valors i estils de vida, augmentat de l’edat de tenir fills, increment de la diversitat ètnica i 

culturals (en un mateix lloc habiten moltes persones de diferents cultures i països), noves pautes 

de convivència en parella i un context on la població és més individual. 

Està clar, que el creixement del nivell de vida en general i l’augment de la polarització social 

influeix de manera significativa en la mobilitat diària de la població. A mesura que augmenta el 

nivell de vida, creixen també el nivell de motorització, l’ús de l’automòbil i la mobilitat en 

general. Aquest canvi en les ciutats du a realitzar més viatges per satisfer les necessitats personals 

i del lleure, que repercuteixen sobre els nivells generals de motorització (Giuliano i Gillespie, 

1997; García i Gutiérrez, 2006). 

2.1.1. La situació a Balears 

A Balears, Brunet (1987) va realitzar un interesant treball sobre els processos de motorització i 

de matriculació de vehicles a Balears, posat gran èmfasi en el significatiu augment registrat durant 

el segle XX. El treball posa de manifest la necessitat de relacionar el procés de motorització amb 

les diferents condicions econòmiques i els patrons culturals de consum de la població com a 

indicadors per determinar el desenvolupament regional (Brunet, 1987). 

En els primers vint anys de segle, la matriculació de vehicles a motor a Balears està caracteritzat 

pel reduït nombre (només 403), que foren adquirits per les classes socials benestant per millorar 

el seu prestigi social (Brunet, 1987). A partir del 1920 s’inicia una etapa caracteritzada per un 

important rellançament de les matriculacions, la qual es veu frenada clarament pels efectes del 

crac del 1929. No es fins en els anys 50 que es produeix una motorització sense precedents, la 

qual es potenciada per la participació tècnica i financera italiana i francesa, que constitueixen 

societats automobilístiques com SEAT (1950), Renault (1955) i Citroen-Hispania (1957) per a la 

fabricació de turismes. En aquest període la societat balear pot accedir a comprar un cotxe, ja que 

tant el nivell de renta i el poder adquisitiu cada vegada és més elevat. En el mercat insular, són 

els automòbils particulars els que copen el mercat (90% de les matriculacions el 1974) (Brunet, 

1987). La crisi del 73 marcà una nova etapa en la motorització, en la que descendí per primera 

vegada el nombre de vehicles matriculats. El descens en les matriculacions de vehicles en els 

períodes de crisi serà endavant una constant. 

Per la seva banda, l’obra d’Albert Quintana (1978), ja mostrava l’alt grau d’especialització 

funcional que anaven adquirint les principals ciutats que conformaven la jerarquia urbana de 

Mallorca i la dependència de totes elles de la ciutat capçalera, Palma, de la qual la resta de l’illa 

era ja considerada un àrea metropolitana. Aquesta tesi, que fa 40 anys va semblar agosarada, s’ha 

complit plenament i les dades actuals confirmen aquest funcionament metropolità. Tal i com 

assenyalen diversos autors, a diferència dels Estats Units o de les ciutats del nord i centre Europa, 

les ciutats mediterrànies han desenvolupat una perifèria residencial amb elevades densitats que 
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permeten parlar d’urbanització perifèrica (Wehrhahn, 2001; Giuliano i Gillespie, 1997; García i 

Gutiérrez, 2006). Les ciutats mediterrànies van seguir el model funcional anglosaxó de les 

perifèries dormitori, mantenint no obstant això la tipologia formal de l’habitatge en altura i, per 

tant, la gran densitat edificatòria i demogràfica dels vells centres (Dematteis, 1998, 19-20; 

Giuliano i Gillespie, 1997; García i Gutiérrez, 2006).  

Després d’un període d’estacament i suposada crisi dels espais urbans, durant els últims anys les 

ciutats i les seves perifèries es revitalitzen i es veuen embolicades en un procés de transformació 

i canvi que és particularment convuls a l’Europa mediterrània, per la qual cosa suposa una ruptura 

respecte al model “compacte” d’urbanització precedent. La suburbanització del tipus mediterrani 

i de tipus anglosaxó, que durant molts anys han seguit camins diferents, tendeixen ara a convergir 

en un model 4únic comú de ciutat difusa (Giuliano i Gillespie, 1997; García i Gutiérrez, 2006). 

Simultàniament, las pautes de mobilitat també han canviat, a mida que ha crescut la motorització 

i la població ha gaudit de majors ingressos. En el cas de Mallorca, tant el procés de motorització 

com la millora en els nivells d’ingressos s’ha accelerat arran del boom turístic dels anys 50 

(Murray; Blazquez&Pons, 2008), que ha estat l’element clau d’especialització productiva que ha 

retroalimentat el fenomen de la metropolització de l’illa (Ramis Cirer, 2011). 

Conscients de la necessitat de gestionar de forma integrada la mobilitat de la població, la 

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, a través de la Direcció General de Mobilitat i 

Transports, ha proposat dur a terme un Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears, el 

primer Pla Integral de Mobilitat que es fa la nostra Comunitat. El Pla pretén servir per planificar 

l’estratègia integral de mobilitat amb actuacions a la xarxa viària, transport públic 

(autobusos/tren) i mobilitat no motoritzada (a peu i en bicicleta). La fase de diagnòstic ha establert 

a partir de 4.500 enquestes a residents i 1.700 enquestes a turistes, una xifra mostral 

extraordinàriament baixa, que el 55% dels desplaçaments dels residents es fan en vehicle privat 

(2,6 milions diaris)i el 34% dels desplaçament dels turistes en cotxes de lloguer (1,3 milions 

diaris). Un altre fet destacable és que el trànsit a les carreteres de Balears s’ha incrementat un 42% 

mentre a Espanya s’ha reduït un 6% entre 2005 i 2015 i també que el 69% dels desplaçaments 

tenen origen i destinació el mateix municipi. En aquest context, consideram que el nostre treball 

pot ajudar a conèixer millor els factors que determinen aquest creixent ús del transport privat i del 

trànsit en les carreteres. 

2.2. Relació entre mobilitat i ingressos 

La mobilitat de la població abasta un ampli conjunt de circumstàncies que determinen que les 

persones es desplacin sobre el territori. En un sentit genèric, parlam de mobilitat quan analitzam 

els moviments migratoris, a llarga i curta distància; també quan estudiam les persones en el seu 

patró de vida quotidià i observam que necessàriament es desplaces per dur a terme les seves 

activitats diàries, com pot ser fer compres, passejar, anar a l’escola, al metge o a la feina i també 

parlam de mobilitat quan observam els desplaçaments que realitzen les persones ocasionalment 

quan viatgem per motius d’oci, convertint-se en turistes, per exemple. 

Cadascun dels motius que obliguen o afavoreixen els desplaçaments donen lloc a un recorregut 

(itinerari) que té com a destinació el lloc al què les persones es mouen. Això implica 

necessàriament invertí un temps en el desplaçament que habitualment es procura que sigui el més 

breu possible. El desplaçament obliga també a considerar el medi de transport que es fa servir. 

Entre els modus mecanitzats, el transport més freqüentment utilitzat és l’automòbil, que ha 

augmentat vertiginosament els darrers 80 anys, fins a convertir-se en un greu problema per les 

grans ciutats, provocant congestió, contaminació, i paradoxalment pèrdues progressives de temps. 

En funció de l’abast territorial al que es duguin a terme els desplaçaments parlam de “mobilitat 

urbana o intraurbana”, entenent la capacitat o possibilitat de moure’s dins de la ciutat, i de 

“mobilitat interurbana”, entenent la capacitat o possibilitat de moure’s entre ciutats. 

Establerta així, la mobilitat quotidiana de les persones està clarament associada a la ciutat i a la 

relació que existeix entre les  ciutats. Com acabam de dir, la població es mou quotidianament per 

                                                           
4 El Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears va ser aprovat de forma inicial el  26/06/18. 
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dur a terme activitats rutinàries, la més fonamental de les quals és anar a fer feina, seguida de les 

compres, els estudis i l’esbarjo. La necessitat per la qual diàriament milers de persones es mouen 

es la d’anar a fer feina. La distància entre el lloc on un viu i el lloc on treballa determina els 

desplaçaments per motius laborals, que permeten establir un patró entre tipus d’activitat laboral i 

desplaçaments.5 L’estructura econòmica de les societats, si tenen un pes majoritari del sector 

primari, secundari o terciari, determina una major o menor mobilitat. Sembla una constant que a 

mida que les societats han anat avançant i transformant la seva economia primer agrícola i llavors 

industrial i, ara ja, postindustrial, la mobilitat per motius laborals ha crescut, però també ho ha fet, 

paral·lelament, la mobilitat per altres motius, especialment l’oci i l’esbarjo. 

Així, tenim que quan les societats estan organitzades de tal forma que tots els seus individus estan 

obligats diàriament a realitzar múltiples activitats que comporten desplaçaments, el transport es 

fa cada vegada més imprescindible, al cap i a la fi, l’objectiu del transport és facilitar l’accés a 

béns, serveis i relacions personals i quan més amplis són els àmbits de relació econòmics, 

comercials i relacionals, més lluny poden arribar a trobar-se allò que necessiten que volen. La 

relació entre nivell de desenvolupament econòmic, terciarització de l’economia i mobilitat està 

doncs clarament establerta. 

3. Objectius, fonts i metodologia 

Aquest treball té com a objectiu conèixer millor la motorització de Mallorca a nivell municipal i 

comprovar si el comportament de la població resident segueix les pautes de mobilitat que són 

característiques d’altres entorns propers, com el cas d’Espanya. 

Un segon objectiu és intentar comprovar si el nivell de motorització de la població respon 

exclusivament a una qüestió de renda per càpita dels residents o si influeixen altres variables de 

caire geogràfic, com ara la grandària dels municipis on viuen, els seus efectius demogràfics i fins 

i tot la seva localització respectiva respecte dels principals nusos de transport i nòduls de 

concentració urbana (Palma, Calvià, Inca, Manacor etc.). 

Finalment, el treball es planteja com a hipòtesi a verificar que l’ús intensiu del transport privat 

com a mitjà de transport preferent per satisfer la mobilitat obligada obeeix a la distribució espacial 

de les ofertes laborals, que es troben força concentrades al litoral i, especialment, en l’entorn de 

Palma i Calvià. 

3.1. Fonts 

Aquest treball ha fet ús de tres tipus de fonts principals: estadístiques, cartogràfiques i 

bibliogràfiques. 

3.1.1. Fonts estadístiques 

Les principals fonts estadístiques han estat proporcionades per diversos organismes públics: 

l’Institut Nacional d’Estadística (INE); la Direcció General de Tràfic (DGT), depenent del 

Ministeri de l’Interior; la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern Balear i la 

Fundació Impulsa. De l’INE hem extret les dades de població amb nivell de desagregació 

municipal provinents dels Censos i Padrons i dades relatives al PIB que s’han consultat 

directament i de manera reelaborada per la revista Expansión6. De la DGT7 hem consultat les 

estadístiques de matriculació i vehicles en circulació i els informes desagregats fins a 2015 amb 

dades relatives a nombre de vehicles i conductors. D’aquest darrer organisme, s’ha fet servir  

també la base de dades en línia que es troba disponible8 i que ofereix dades validades des del 2010 

fins al 20159. Aquesta base de dades ofereix la possibilitat de confeccionar taules personalitzades 

                                                           
5 Períodes laborals que poden ser estacionals, com a les zones turístiques de sol i platja, períodes setmanals amb caps 

de setmana lliures, horaris d’entrada i sortida prefixats, etc. 
6 Les dades provinents de la comptabilitat regional s’han consultat en la versió oferta per la revista Expansión, que 

publica anualment el PIB global i per càpita de les CCAA i províncies d’Espanya. 
7 http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/parque-vehiculos/tablas-estadisticas/ 
8 https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_IEST_CONSULTA/informePersonalizadoCaptcha.faces 
9 Pels anys següent, les dades són encara provisionals o simples avanços. 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/parque-vehiculos/tablas-estadisticas/
https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_IEST_CONSULTA/informePersonalizadoCaptcha.faces
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d’un ampli ventall d’elements que gestiona la DGT, com «vehicles», «conductors», «accidents», 

«incidències», «dades de tràfic» i «distintiu ambiental».  

De la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern Balear, dins l’Observatori de Treball, 

hem consultat l’Anuari Estadístic Municipal, que es publica des del 2005 al que s’ofereixen dades 

sociolaborals (dades anuals sobre població empadronada, comptes de cotització, afiliació a la 

seguretat social, contractació registrada, demandants d’ocupació i atur registrat). Les dades 

referides a l’activitat econòmica són les que facilita la Tresoreria General de la Seguretat Social 

(TGSS) publicats en el web de l’Ibestat. Les dades referides al mercat de treball provenen dels 

fitxers de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), del Servei d’Ocupació de les Illes 

Balears (SOIB) i de l’Ibestat.  

L’Anuari municipal proporciona, entre d’altres, dues variables que hem considerat d’interès per 

tal d’intentar relacionar la taxa de motorització  amb la mobilitat laboral, suposant que un dels 

factors que més influeixen en l’adquisició i conducció diària d’un cotxe és el fet d’haver de 

desplaçar-se fora del propi municipi per fer feina, el que podríem anomenar “mobilitat obligada 

per motius laborals”. Una primera variables és el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat 

Social que resideixen a cada municipi, que aquí identificam com RT (Residents Treballadors). La 

segona variable és el nombre d’afiliats a la Seguretat Social que tenen el seu centre de treball a 

cada municipi, que hem identificat com Treballadors per Centre de Treball (TCT). 

Quan s’han fet servir dades referides al PIB o a la població de països que no són Espanya se han 

utilitzat les dades provinents del Banc Mundial o de l’Eurostat. 

Les dades més aproximades a la riquesa generada per cada municipi ha estat calculada a partir de 

el VAB municipal, que hem aconseguit de la Fundació Impulsa. L’aproximació al VAB per càpita 

s’ha realitzat dividint el VAB municipal pel total de població de cada municipi. 

Abast temporal. Les variables directes que s’han fet servir i amb les què s’han confeccionat les 

taules estadístiques que es presenten s’han actualitzat a l’any més recent publicat. No obstant, 

quan s’han hagut de combinar dues variables directes per extreure una variable derivada, la data 

de referència la ha fixat la variable que té una data de publicació més antiga de les dues. Així, per 

exemple, totes les dades de la DGT desagregades a nivell municipal tenen data màxima 2015, que 

és darrer any en què la DGT publica dades consolidades. Per aquest motiu, quan s’han hagut de 

relacionar dades municipals de la DGT amb dades de població o dades laborals, per exemple, no 

hem pogut oferir variables derivades més enllà del 2015, malgrat disposem de dades de població 

més recents. 

Variables directes: 

➢ Padró de població: població resident per illes i als municipis de Mallorca, total i per edat 

i sexe10 

➢ PIB per càpita de les Comunitats Autònomes11 

➢ Número de conductors per municipi i sexe (DGT) 

➢ Número de vehicles en circulació per tipologies (DGT) 

➢ Matriculació de vehicles (DGT): llocs de formalització de la matrícula i de residència del 

vehicle 

➢ Producte Interior Brut i Valor Afegit Brut municipal 

➢ Nombre d’afiliats a la Seguretat Social per municipi 

➢ Nombre de llocs de feina oferts als Centres de Treball de cada municipi 

Variables derivades: 

➢ Població potencialment conductora 

➢ Nombre de conductors potencials (DGT) 

➢ Taxa de motorització per illes i municipis 

➢ Taxa de motorització neta per municipis  

                                                           
10 http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2860&L=0  
11 https://datosmacro.expansion.com/pib/espana-comunidades-autonomas 

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2860&L=0
https://datosmacro.expansion.com/pib/espana-comunidades-autonomas
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➢ PIB per càpita provincial i VAB per càpita municipal 

3.1.2. Fonts cartogràfiques 

La cartografia emprada són les capes d’informació territorials proporcionades per SITIBSA, 

disponibles al servidor CartoSIG de la UIB referides a límits municipals i les facilitades per 

l’Institut Geogràfic Nacional, referides als límits administratius dels municipis de Mallorca sobre 

les què s’han abocat les dades alfanumèriques provinents de les taules estadístiques elaborades. 

La cartografia s’ha realitzat fent servir la versió 10.3 del programa ArcGis. 

3.1.3. Fonts bibliogràfiques 

Les consultes bibliogràfiques s’han dut a terme fent servir els cercadors de bibliografia acadèmica 

que proveeix el Servei de Biblioteca de la UIB, la web de dialnet i el google acadèmic. 

De entre els documents disponibles s’han escollit els llibres i articles de revistes que de forma 

més precisa han treballat la temàtica escollida: la relació entre la motorització, la mobilitat i 

l’estructura econòmica, així com també alguns manuals de Geografia dels Transports. 

3.2. Metodologia 

Ateses les fonts treballades, la metodologia escollida per aquest treball es fonamentalment 

quantitativa i ha consistit en el tractament estadístic combinat de les variables especificades al 

punt 3.1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Variables directes i derivades procedents de l’INE i de la DGT 

 

En la figura 1 podem veure un esquema de les variables amb les que hem treballat a partir de les 

dades de població proporcionades per l’INE i per la DGT. 

En primer lloc, a través de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), s’ha extret una taula de població 

per municipis de les Illes Balears de l’any 2015, per tal de poder-la relacionar amb les dades de 

conductors i vehicles que proporciona la DGT. De la taula de població hem extret la referida als 

municipis de Mallorca (eliminant els municipis de Menorca, Eivissa i Formentera). Una vegada 

depurada la taula es calcula la població potencial per municipi que pugui tenir vehicle o cotxe 

agafant la població per municipi que es troba entre 20 i 79 anys, el que permet calcular la població 

potencialment conductora de cada municipi (vid. Taules 3 i 4) 

En segon lloc, mitjançant les dades que ens proporciona la DGT (Direcció General de Trànsit) 

s’ha extret el nombre de conductors que estan inscrits en el cens de conductors per municipi, així 
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com el total de vehicles a motor i el nombre d’aquest total que són vehicles d’ús privat (turismes, 

és a dir, que no són furgonetes, camions etc.).  

Per tal de relacionar les xifres de conductors existents amb la població, s’ha calculat una taxa 

bruta de conductors per cada 100 habitants (TC). Com que considerar la taxa de conductors sobre 

el total de la població (%) no és una dada molt precisa, perquè hi ha una part de la població que 

no pot ser conductora sobre tot per qüestió d’edat, hem anomenat Taxa Bruta de Conductors 

(TBC) a aquesta taxa calculada sobre el total de població però també hem calculat una mena de 

taxa neta de conductors, que conformaria la població potencialment conductora a nivell municipal 

(TPC). La població potencialment conductora de cada municipi s’ha considerat que estaria 

conformada per la població compresa en un interval d’edat que va des dels 20 anys fins un màxim 

de 79, una edat considerada aquí màxima en que és possible conduir un vehicle particular (PPC). 

A partir d’aquesta dada i amb ajuda de les anteriors calculades, es pot estimar quina és la 

diferència, municipi a municipi, entre el nombre real de conductors respecte dels potencials. 

Amb aquests càlculs es pot observar l’efecte que té l’estructura demogràfica 

(rejoveniment/envelliment) sobre la població potencialment conductora, atès que la sinistralitat 

en la conducció està relacionada amb les pràctiques de risc al volant entre els joves (augment de 

velocitat i consum d’alcohol) com també amb la pèrdua de reflexes i distraccions pròpies de les 

edats més avançades (Sánchez, 2008).  Diversos estudis comproven que els conductors d’edat 

avançada són més conscients dels seus riscos i eviten situacions de conducció que consideren una 

amenaça (conduir el vespre, hora punta, condicions meteorològiques adverses, itineraris 

desconeguts, etc.) (Cantón-Cortés, D., Segura, M. D., & Ramírez, C. C., 2010). 

Pel que fa a la quantitat i tipus de vehicles que circulen per Mallorca, hem analitzat la  variable 

«nombre de vehicles». Sobre el total de vehicles, desagregat, com a màxim, a nivell municipal, la 

DGT destria tipus de vehicle, carburant, any de matriculació, carga màxima, agrupació de places, 

cilindrada i nombre de rodes. Dins l’agrupament «tipus de vehicle», la font diferencia fins a 11 

tipus: autobusos, camions fins a 3500kg, camions de més de 3500kg, ciclomotors, furgonetes, 

motocicletes, altres vehicles, remolcs, semiremolcs, tractors industrials i turismes. Tret d’alguna 

data global, com ara, el  nombre total de vehicles en circulació, hem treballat exclusivament amb 

«turismes», és a dir, amb els automòbils o cotxes d’ús privat que a més de representar el gruix 

majoritari de vehicles en circulació, consideram que són els que millor es poden relacionar amb 

les decisions de desplaçament que fa la població de forma individual. La raó de la selecció és 

clara, el treball es centra en analitzar la relació entre la taxa de motorització de la població i el 

desenvolupament econòmic, considerant que l’ús de l’automòbil està directament relacionat amb 

l’estructura econòmica del territori que considerem i amb la renda disponible, atès que disposar 

de cotxe particular per moure’s només és possible a partir d’un cert nivell d’ingressos. Per altra 

banda, l’estructura econòmica de la nostra CCAA també presenta uns percentatges de població 

activa industrial ni un PIB industrial tan elevant com per fer pensar que l’evolució de les 

matriculacions de camions, furgonetes o autobusos juguen un paper important a l’hora de 

relacionar la motorització amb l’activitat econòmica. De fet, del total de vehicles a motor, els 

turismes representaven el 2015 a Balears més del 65%, de manera que hem optat per treballar 

amb aquesta xifra.  

Hem suposat igualment que totes aquestes persones que utilitzen els camions o furgonetes que 

necessiten d’un carnet especial també tenen permís per conduir un turisme i que a casa seva tenen 

el cotxe particular que normalment utilitzen per fer els seus desplaçaments diaris que no són 

laborals. Hem considerat també, en qualsevol cas, que si una persona està conduint un tipus de 

vehicle no estan conduint l’altra.12 Per aquests motius, hem estimat convenient agafar només el 

                                                           
12 Ha de pensar-se que si es comptabilitzéssim el nombre total de vehicles en alguns casos assignaríem vehicles a 

persones que no condueixen perquè una mateixa persona pot tenir una motocicleta, un cotxe i una furgoneta per fer 

feina, però només pot manar una d’elles simultàniament.  
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nombre de vehicles dels cotxes o turismes perquè consideram que així abastam amb més exactitud 

la xifra real de cotxes associats a la població per poder calcular la motorització del municipi13.  

Després d’haver obtingut el nombre de vehicles que hi ha a l’any 2015 a cada municipi de 

Mallorca hem calculat la taxa de motorització. La taxa de motorització (TM) es pot definir com 

el percentatge o el tant per mil de la població total d’un indret (municipi, illa, regió, CCAA, país...) 

que disposa de vehicle particular (el que hem anomenat «cotxe» i que la DGT diu «turisme»). Si 

la TM es calcula sobre la població total, tornam a obtenir una TM bruta, atès que no tota la 

població està en condicions de ser conductora. Per tant, l’hem calculada també sobre la població 

potencialment conductora, de tal manera que hem obtingut una TM neta. 

Taxa motorització bruta (vehicles/1000hab) total: és la taxa de motorització calculada a partir de 

tota la població del municipi, dividint els vehicles del municipi amb la població total, multiplicant 

el resultat per 1000. 

Taxa motorització neta (vehicles/1000hab) 20-79 anys: és la taxa de motorització calculada a 

partir de la població potencial que compren aquella franja d’edat. 

Taxa motorització (vehicles/conductors): és la taxa calculada a partir dels conductors de cada 

municipi que ens determina el cens de la DGT i el nombre de turismes que proporciona l’INE. Es 

multiplica el nombre de vehicles per 100 i es divideix el resultat pel nombre de conductors.  

En la figura 2 podem veure un esquema de les variables amb les que hem treballat a partir de les 

dades del mercat laboral proporcionades per l’Observatori de Treball (Conselleria de Treball, 

Comerç i Industria de les Illes Balears). D’aquesta font hem extret les xifres corresponents al 

nombre de treballadors residents a cada municipi i el nombre de llocs de feina que generen els 

distints centres de treball ubicats a cada municipi. Aquestes dades venen referides també a l’any 

2015, per tal de poder-les comparar amb les dades de motorització de la DGT. 

Per a cada municipi disposam doncs de dues dades, la del nombre total de residents que fan feina 

(RT) i la dels llocs de feina que generen els centres de treball ubicats al municipi (TCT). 

                                                           
13 Les dades puntuals sobre l’ús d’altres tipus vehicles al conjunt de Balears o algun municipi que es comenten al llarg 

del text procedeixen d’aquesta mateixa font. 

 

Figura 2 Variables inductores de mobilitat laboral 
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Combinant aquestes dues dades és possible quantificar, a la baixa, el nombre de persones que han 

de sortir del seus municipi de residència per fer feina i, contràriament, el nombre de persones que, 

com a mínim, han de desplaçar-se fins a certs municipis per fer-la. La diferència entre les dues 

variables dóna una mena de «saldo» d’ocupació, de tal forma que si un municipi té més residents 

treballant que llocs de feina oferts al municipi, hem de pensar que necessàriament es tracta d’un 

municipi «emissor» de treballadors. En el cas contrari, si un municipi oferta més llocs de feina 

que el nombre de residents que treballen, hem de considerar el municipi un centre «receptor» de 

treballadors. El saldo és una xifra estimativa a la baixa perquè suposam que tots els residents que 

treballen ho fan al seu propi municipi fins esgotar el nombre de llocs de feina que el municipi 

genera, la qual cosa no té perquè ser certa, però no tenim cap altra font que ens especifiqui a quin 

municipi fa feina cada resident que treballa, de manera que aquesta és una forma indirecta i, a la 

baixa, d’estimar el nombre de desplaçaments que s’han de fer des de cada municipi emissor per 

poder fer feina. 

En el cas de la riquesa municipal, s’ha hagut d’estimar de forma indirecta a partir de les dades del 

VAB municipal que proporciona la Fundació Impulsa.  

Representació cartogràfica. 

Per cartografiar els resultats hem fet servir el programa ArcGis, un sistema d’informació 

geogràfica (SIG) que permet recopilar, organitzar, administrar, analitzar, compartir i distribuir 

informació geogràfica.  

De les distintes capes d’informació geogràfica disponibles s’ha fet servir la divisió administrativa 

per municipis de Mallorca (SITIBSA i també del Centre Nacional d’Informació Geogràfica-

Institut Geogràfic Nacional-IGN). Mitjançant l’excel s’ha dut a terme l’elaboració de taules amb 

dades alfanumèriques, que s’han abocat a la capa de municipis abans mencionada per tal d’obtenir 

la cartografia que es presenta al treball. La representació de les distintes variables ha permès 

elaborar desenes de mapes però per les limitacions d’espai del TFG presentam només una 

selecció. 

El mètode de representació cartogràfica que s’ha fet servir per tal que cada variable es visualitzés 

al mapa de manera significativa ha estat el mètode d’optimització de Jenks.14 El mètode 

d'optimització de Jenks, també anomenat mètode de classificació de ruptures naturals de Jenks o 

Jenks natural breaks classification, o abreujadament «natural breaks», és un mètode de 

clusterització de dades dissenyat per determinar la millor disposició dels valors en diferents 

classes.  

El mètode de Jenks s'utilitza per generar intervals (rangs) dins de sèries numèriques. L'aplicació 

més freqüent és la de poder generar automàticament rangs de valors en les llegendes dels mapes. 

Aquest sistema per determinar els intervals que definiran al mapa la representació de les variables 

es basa en analitzar l’estructura de les dades, que són agrupades tenint en compte els salts (o 

natural breaks) que dóna la variable d’una sèrie. El procediment de Jenks  cerca els punts on 

aquests “salts” són màxims i fa servir aquest límits màxims com a límits o intervals de classe. 

Alhora el procediment cerca quina és la desviació mitjana de cada valor dins el conjunt de valors 

que integren cada classe. I es va repetint el procediment fins a trobar quins són els límits d’interval 

que permeten fer màxima la diferència entre un interval i un altre aconseguint que, alhora, la 

desviació mitjana de cada valor amb la mitjana del seu interval sigui la menor possible (mínima 

variància intraclasse). L'algoritme procedeix comparant iterativament les sumes de les diferències 

al quadrat entre valors observats dins de cada classe i la mitjanes de les classes. La millor 

classificació es considera quan es troben aquells llindars que minimitzen la suma intra-classe de 

diferències al quadrat. 

Aquest mètode per fer els intervals de representació cartogràfica  només té sentit quan les dades 

tenen una gran variabilitat interna i hi ha grans discontinuïtats, cosa que passa sempre que volem 

representar una variable a nivell de tots els municipis de Mallorca, doncs Palma sempre assoleix 

                                                           
14 La referencia original d’aquest mètode és Jenks, George F. (1967): "The Data Model Concept in Statistical 

Mapping", en International Yearbook of Cartography nº 7: pp. 186-190. 
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uns valors molt per damunt qualsevol altra municipi, de manera que si optam per fer intervals 

regulars, per exemple, hi ha molts d’intervals de valors, fins a arribar a Palma, que no tenen 

representació i als mapes no s’aprecien diferències entre els municipis que no són Palma. Una 

avantatge de fer servir aquest mètode de representació de les variables és que als programes 

d’ArcGis ja està incorporat, de manera que l’algoritme s’aplica automàticament i el propi 

programa estableix els intervals òptims que maximitza la diferència entre els intervals i minimitza 

les diferències internes dins cada un d’ells. 

4. Motorització i mobilitat a Mallorca en el context regional i nacional. Anàlisi de 

resultats 

Les variables que hem analitzat referides als municipis de Mallorca han de contextualitzar-se en 

el conjunt de l’arxipèlag balear i també en el marc de l’Estat. En primer lloc, perquè Mallorca 

representa, tant en extensió com en població, més de dues terceres parts de l’arxipèlag; 

segonament, perquè alhora les Illes Balears representen des del mateix punt de vista una part 

proporcionalment molt petita del conjunt de l’Estat, malgrat, per contra, aporten al conjunt estatal 

una part prou significativa del PIB nacional. Finalment, en el conjunt dels municipis de Mallorca, 

la capital insular i de la Comunitat Autònoma, Palma, destaca sempre por sobre de qualsevol altre 

municipi de l’illa i de l’arxipèlag en qualsevol de les variables socioeconòmiques que analitzem, 

la qual cosa determina unes condicions heterogènies per l’anàlisi i interpretació de la major part 

de variables. És en aquest context d’un territori fortament condicionat per les qüestions d’escala 

on hem de contextualitzar els resultats obtinguts. 

Començant pel conjunt estatal, no podem ignorar que Espanya forma part de la Unió Europea 

(UE-28), un conjunt de països que el 2016 

presentaven una taxa de motorització mitjana 

de 505 cotxes per cada 1000 habitants 

(Eurostat) i entre els quals Espanya ocupava la 

setzena posició amb 492 cotxes/1000h, just 

darrere de la República Txeca (502) i per 

davant dels Països Baixos (481). El rànquing 

l’encapçalaven Luxemburg (662), Itàlia (625), 

Malta (614) i Finlàndia (604). Al final del 

rànquing es situaven Romania (261) i 

Macedònia (190).15 Com veiem, Espanya està 

lluny de les elevades taxes de motorització que 

tenen més de la meitat dels països europeus i 

també d’altres països occidentals com Estats 

Units (788). Això no obstant, la taxa de 

motorització ha crescut a Espanya un 60% en 

els darrers quinze anys (de 309 el 1990 a 492 el 

2016) (vid. figura 3) i aquest increment s’ha 

vist acompanyat d’un creixement paral·lel del 

nivell de renda dels habitants.  

Nombrosos estudis assenyalen que la taxa de 

motorització (nombre de vehicles per 1000 

habitants) és un indicador de la situació 

econòmica d’un país i que el creixement econòmic implica habitualment un augment d’aquesta 

taxa, però també que petites variacions en les xifres econòmiques produeixen canvis en la 

demanda de transport (Monzón, 2012:317).  

                                                           
15 Si consideram altres països europeus no integrats dins la UE, a la banda alta trobaríem un estat minúscul en extensió, 

com Liechtenstein (773 cotxes/1000h) i al darrer lloc Turquia (142). En tots els casos, la extensió territorial sembla un 

factor determinant. 

 

 Figura 3 Evolució de la taxa de motorització a 

Espanya (1990-2016)  

Font: EU transport in figures – Statistical Pocketbook 

2018 
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Quan analitzam l’evolució de la taxa de motorització i del PIB per càpita a Espanya (Figura 4) 

veiem que la crisi econòmica del 2008 no va afectar gaire la taxa de motorització, mentre que si 

va afectar la venda i conseqüent matriculació de nous vehicles (Figura 5). 

En la figura 4 s’observa que la crisi del 2008 que es perllonga fins 2013, afecta el PIB per càpita, 

que passa dels 25.000€/any a 22.000€/any. En canvi, malgrat la taxa de motorització fluctuï, 

roman en torn de la mitjana de 470 vehicles/1000 hab. Hem de pensar que influeixen en el 

manteniment de la taxa de motorització dos fets: d’una banda, la població que ja te cotxe, no el 

ven per mor de la crisi, per la qual cosa el parc de vehicles existent es manté; d’altra banda, fins i 

tot es pot produir un augment relatiu de la taxa de motorització degut a que l’emigració de la 

població que sol acompanyar els períodes de crisi, redueix el denominador de la taxa, cosa que 

pot mantenir-la o augmentar-la. Quan el PIB per càpita comença a recuperar-se, la taxa de 

motorització torna a créixer, fins a arribar als 500 vehicles/1000 habitants. 

No hem de pensar però que la crisi econòmica i la corresponent pèrdua de renda per càpita no 

afecta de cap manera la motorització. L’efecte directe més evident es produeix en el descens de 

la venda de tot tipus de vehicles, cosa que es tradueix en un simultani descens del nombre de 

matriculacions (Figura 5). 

En la figura 5, a la què 

s’han distingit tres 

tipus de vehicles 

(turismes, camions i 

motos) s’observa que 

abans de la crisi, la 

venda de vehicles 

creixia al mateix ritme 

que ho feia la renda 

per càpita, perquè 

quan major eren els 

ingressos amb més 

facilitat la població 

canviava de vehicle, 

considerat un bé de 

consum. En arribar la 

crisi, la pèrdua de 

poder adquisitiu es fa 

evident i la població 

destina els ingressos a despeses més necessàries, mentre ajorna invertir en un nou automòbil o 

comprar-ne el primer. El descens de les vendes arribà a afectar tan greument els concessionaris 

d’automòbils que el Govern de l’Estat aprovà plans per afavorir la compra de vehicles com a 

mesura per evitar l’efecte immediat provocat pel descens de vendes, que era l’acomiadament de 

treballadors.16 

Per últim, després d’aquest període de crisi es pot observar que des del 2013 el PIB per càpita i 

les xifres de venda s’han anat recuperat, però mentre el PIB ha superat les xifres pre-crisi, les 

matriculacions encara no. Influeix en les xifres actuals la incertesa respecte del que passarà amb 

els vehicles a benzina i dièsel i la poca confiança encara en la compra de vehicles elèctrics; 

igualment, les polítiques de gestió del tràfic urbà que dificulten cada vegada més l’ús del vehicle, 

sobretot a les grans ciutats, poden influir en la reducció de la venda de vehicles.  

Quan deixam l’escala nacional i l’ampliam per descendir a les Comunitats Autònomes, les taxes 

de motorització posen de relleu les diferències regionals, que s’acreixen encara més si consideram 

l’escala municipal, les ciutats i les principals àrees metropolitanes (AM). És a aquesta escala 

territorial que s’observen diferències entre el PIB per càpita i la taxa de motorització, doncs no 

sempre els majors nivells de renda es corresponen amb els majors nivells de motorització. 

                                                           
16 Poden consultar-se nombroses referències a aquest fet en les hemeroteques. 

 

Figura 4 Evolució de la taxa de motorització i del PIB per càpita. Espanya 2007-

2017 

Font: elaboració personal 

 

476,5
478,9

472,9
474,6

475,8 476,1
473,5 474,3

481,4

491,7

503,7

455

460

465

470

475

480

485

490

495

500

505

510

20.000

20.500

21.000

21.500

22.000

22.500

23.000

23.500

24.000

24.500

25.000

25.500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

V
eh

ic
le

s/
1

0
0

0
 h

ab
it

an
ts

P
IB

 p
er

 c
àp

it
a 

an
u

al
 €

Taxa motorització PIB per càpita



 
16 

A la figura 6 hem 

representat les 

variables PIB per 

càpita i Taxa de 

Motorització de 

les Comunitats i 

Ciutats 

Autònomes 

espanyoles per 

l’any 2017 

ordenades per 

ordre decreixent 

de PIB17. Aquest 

gràfic és interesant 

perquè permet 

observar que no 

sempre els majors 

valors de PIB es 

corresponen amb 

majors taxes de 

motorització o a la 

inversa. 

Al gràfic podem veure que el País Basc, per exemple, té una renda per càpita de 32 mil euros, 

molt similar a la més alta de l’Estat, la de la CCAA de Madrid (33 mil euros), però una taxa de 

                                                           
17 A fi de poder expressar les dues variables sobre un mateix eix d’abscisses, el PIB es dóna en milers d’euros i la taxa 

de motorització en tants per cent. 

 

Figura 5 Evolució PIB per càpita i matriculació de vehicles a Espanya (2000-2017) 

Font: elaboració personal a partir de DGT i INE 

 

 

Figura 6 Relació entre PIB per càpita i Taxa de motorització de les CCAA 2017 
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motorització molt més baixa (45 vehicles per cada 100 habitants), similar a la d’Aragó (45,5) la 

Rioja (46), front la de  55 Madrid). A la banda baixa del PIB, en canvi, trobam Extremadura, amb 

17,5 milers € p.c i amb una taxa de motorització de 53,7 vehicles per cada 100 habitants. Cal 

retenir la posició de Balears, sisena comunitat autònoma en PIB per habitant (26, 3 milers € p.c) 

però la que té la taxa de motorització més elevada d’Espanya, 60,4 vehicles per cada 100 

habitants). 

Per explicar aquest comportament diferenciat entre PIB per càpita i Taxa de motorització en 

determinades CCAA haurem de prendre en consideració altres factors. Un primer té a veure amb 

l’extensió de la regió, el volum de població i l’estructura de poblament, l’altra amb la dotació 

d’infraestructura de transport públic per habitant. Així, per exemple, comunitats molt extenses 

com Andalusia (87,6 mil km2) i Castella La Manxa (79,5 mil km2) i amb un nivell de renda similar 

(18.557€/any i 19.822€ /any respectivament), tenen taxes de motorització molt distintes per estar 

molt desigualment poblades (entorn de 8,4 milions d’habitants Andalusia, front només 2 milions, 

de Castella La Manxa). De la mateixa forma, Extremadura, amb un PIB per càpita dels més baixos 

(17.554€) té una taxa de motorització similar a la de Madrid (537 i 553 respectivament), quan 

Madrid sextuplica la població d’Extremadura. 

En aquest cas, pesa òbviament la pèssima dotació en infraestructura de transport públic que pateix 

la CCAA extremenya, que obliga als residents a fer ús intensiu del vehicle privat per desplaçar-

se. El cas contrari seria el País Basc, amb una de les millors dotacions de transport per habitant, 

que permet als seus 2 milions de residents garantir la mobilitat amb només 455 vehicles per cada 

1.000 hab. 

Finalment, destaca com hem dit, la pròpia CCAA de les Illes Balears, per ser la que presenta la 

taxa de motorització més elevada d’Espanya, similar, recordeu-m’ho, a la de Malta (656). La 

distribució de la població, caracteritzada pel pes de Mallorca i molt especialment de Palma i la 

seva àrea metropolitana dins l’illa, a més d’una distribució molt concentrada dels llocs de treball, 

estructuren una jerarquia urbana que reforça la mobilitat de la població, com veurem a 

continuació. 

4.1. Motorització i mobilitat a les Illes Balears. Aspectes generals 

La taxa de motorització de l’arxipèlag balear és la més elevada de l’Estat (604 vehicles/1.000 

habitants el 2015). Del conjunt de vehicles que la DGT considera com a unitats de circulació a 

motor, els cotxes particulars 

(“turismes” en la nomenclatura de la 

DGT) són els més nombrosos. Dels 

vehicles que configuren el parc mòbil 

de Balears actual (1.121.298 vehicles 

el 2019) un 65% son «turismes», 

seguits per les «motocicletes» 

(12,9%), «ciclomotors» (7,3%), 

«camions de menys de 3500kg« 

(7,1%), «furgonetes» (5,2%) etc. 

(Figura 7). 

Aquesta clara preponderància dels 

«turismes» i la vinculació directa que 

s’estableix entre població resident, 

pautes de mobilitat i possessió de 

automòbil privat, fa que hagem optat 

per fer servir únicament les xifres de 

«turismes» per relacionar-les amb la 

resta de variables. Així doncs, si no 

s’indica el contrari, la Taxa de 

Motorització la referirem en 

exclusiva a aquest tipus de vehicle. 

 

Figura 7 Parc de vehicles de les Illes Balears (2019) 

Font: DGT 
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El 2015, que és l’any més recent amb el que hem pogut treballar de forma desagregada a escala 

municipal, circulaven a Balears un total de 665.865 turismes, dels quals un 79,11% eren a 

Mallorca, un 12,46% a Eivissa, un 7,5% a Menorca i un 0,92% a Formentera. 

Atenent la població resident, les taxes de motorització de cada illa eren de 599,2 per Mallorca, 

572,4 per Eivissa, 537 per Menorca i 487,3 per Formentera. Aquestes elevades xifres s’han assolit 

en el període 1995-2007, en què la matriculació de vehicles va créixer exponencialment any rere 

any, passat de 4.886 turismes a 39.478 vehicles matriculats. A la figura 8, on veiem l’evolució 

del parc mòbil 1990-2018 per data d’antiguitat dels vehicles que circulen, apreciam novament 

l’efecte de la crisi del 2008-2013 i la recuperació a partir d’aquesta data. 

Aquest elevat nombre de vehicles d’ús 

privat fan que la Taxa de Motorització 

de la nostra CCAA sigui molt elevada i 

no hagi variat pràcticament en els 

darrers quinze anys (2000-2015). 

Segons el Pla director sectorial de 

Transport, dels prop de 2,6 milions de 

desplaçaments que realitzen diàriament 

els residents de les Illes, el 57% es fan 

en cotxe, molt per sobre de la mitjana 

espanyola 42% o d’altres comunitats 

autònomes com Euskadi (només un 

36%). En el període 2005-5015, el 

trànsit a les carreteres de les Illes Balears 

s’ha incrementat un 42%, mentre a 

Espanya s’ha reduït un 6%. Val a dir que 

la població de les illes Balears en el 

mateix període ha augmentat un 10% i 

el PIB un 20%, és a dir, la mobilitat en 

cotxe ha augmentat molt més que la 

dinàmica socioeconòmica i 

demogràfica. 

El Pla Director Sectorial de Transports determina també que la mobilitat ocupacional genera la 

major part de desplaçaments quotidians, i que prop del 70% d’aquests desplaçaments es fan en 

cotxe. Aquests resultats són concordants amb les conclusions de l’Observatori de la Mobilitat 

Metropolitana en Espanya, que analitzà els indicadors de mobilitat per a les àrees metropolitanes 

espanyoles en el període 2002-2006. Els indicadors confirmaren que les demandes de transport 

públic estaven creixent en totes les AM espanyoles analitzades18, especialment els serveis 

ferroviaris, malgrat el desplaçament en cotxe privat seguia essent el modus prioritari en els 

desplaçaments, arribant a suposar fins el 70% dels  desplaçaments obligats (motius laborals). No 

obstant, els desplaçaments a peu anaven guanyant importància a les AM pels moviments no 

obligats (compres, esbarjo), representant entre el 40% i el 60% en aquest tipus de desplaçament 

(TRANSyT, 2008).  

L’esmentat Pla Director recull una gràfica reveladora que mostra com al període 2005-2015, 

prenent com a base 100 l’any 2005, el tràfic per carretera a Balears ha crescut entre un 30% i un 

40% per sobre de la mitjana estatal. No obstant, aquests comparacions han de contextualitzar-se, 

perquè densitat i extensió de xarxa viària a un territori insular de 5.000km2 no és directament 

comparable a la que pot tenir una extensió peninsular de més de 500.000km2. El grau de densitat 

urbana de Mallorca o la vertebració territorial per carretera com l’espai insular marquen 

importants diferències. Tornarem sobre aquesta qüestió. 

                                                           
18 Eren les AM de Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Biscaia, Saragossa, Granada, Alicante, Pamplona, A Coruña. 

 
Figura 8 Parc de vehicles per any de matriculació. Illes Balears 
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4.1.1. Matriculació i circulació de vehicles a Balears (2010-2015) 

La base de dades de la DGT permet, entre d’altres, destriar el lloc on es matriculen els vehicles 

del lloc on circulen, per cada any de la sèrie 2010-2015. Pel que fa als turismes en circulació a 

Mallorca, presentam a la figura 9 quatre variables: turismes en circulació el 2010 i 2015, turismes 

matriculats a Balears (MIB), turismes matriculats fora de Balears (MFIB) i la variació entre 2015 

i 2010 d’aquestes tres variables. Com es veu, els turismes que circulen a Mallorca estan 

matriculats majoritàriament a Balears (91,6% el 2010 i 88,5% el 2015), tot i que els turismes 

matriculats a la península, van augmentant progressivament (de 42.993 a 60.763), mentre 

descendeix el nombre de matriculats a les Illes (-7.638 turismes).  

Els vehicles matriculats a la península que circulen per Mallorca són tant de residents com 

d’empreses de lloguer de vehicles. A Mallorca, la mitjana de vehicles matriculats fora de Balears 

(MFIB) és del 11,53%. Els municipis que presenten un percentatge per sobre d’aquesta mitjana 

són: Inca (13,32%), Palma (13,07%), Sant Joan (13,04%), Deià (12,64%), Alcúdia (12,62%), Ses 

Salines (12,17%), Bunyola (11,97%), Santa Eugènia (11,91%), Llucmajor (11,84%), Calvià 

(11,8%) i Puigpunyent (11,62%). A la franja més baixa es situen Escorca (1,84%), Ariany 

(4,24%) i Montuïri (5,23%).  Les províncies fora de Balears a les què s’han matriculat un major 

nombre de vehicles són Madrid, Barcelona, Toledo, Alacant, Castelló, Màlaga i València. 

Aquests vehicles matriculats a la península circulen, alhora, de forma majoritària pels municipis 

de Palma (29.822); Calvià (4.326); Llucmajor (2.628); Manacor (2.495); Inca (2.302) i Marratxí 

(2.221) en el cas de Mallorca.19 

 

Hem de tenir en compte que els vehicles matriculats fora de Balears no només pertanyen a forans 

que han vingut a residir a Balears sinó que una bona part són també cotxes de les empreses de 

lloguer de cotxe que aprofiten la diferència en el cost de l’impost de circulació d’alguns municipis, 

de manera que matriculen massivament vehicles de lloguer en municipis petits als que l’impost 

sol ser baix. Un dels casos més coneguts és el d’Aguilar de Segarra,  un petit municipi de 

Catalunya (Bages), de 246 habitants, que té matriculats 62.030 vehicles (una mitjana de 252 

vehicles per persona). Només el 2015 es matricularen 863 cotxes, el que voldria dir que cada 

resident es va comprar 84 cotxes. Aquests absurds es produeixen des de que s’eliminaren els 

distintius provincials de les matrícules dels cotxes, moment en que les empreses de lloguer de 

                                                           
19 Les primeres posicions a nivell balear estan ocupades per Eivissa (7.344), Santa Eulàlia (4.778), Sant Josep de sa 

Talaia (3.338), Sant Antoni de Portmany (3.081); Maó (2.991) i Ciutadella (2.496) 

 

Figura 9 Turismes circulant a Mallorca matriculats a les Illes Balears (MIB) i fora (MFIB) (2010 i 2015) 

Font: DGT i elaboració pròpia 

 

Turismes
516.641

Turismes
526.773

Turismes
10.132

MIB
473.648

MIB

466.010

MIB

-7.638

MFIB 
42.993

MFIB 
60.763

MFIB 
17.770

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2010 2015 Diferència 2015-2010

Turismes en circulació a Mallorca. Matriculats a les Illes Balears (MIB) i Fora de les Illes 
Balears (MFIB) 2010 i 2015

Turismes MIB MFIB  %MFIB/MIB



 

20 

cotxes començaren a negociar amb els ajuntament bonificacions a l’impost de circulació (amb 

descomptes que poden arribar al 75%). En el cas d’Aguilar de Segarra, l’impost de circulació val 

de mitjana uns 17€ mentre a Madrid en val 129€ (ABC, 2016). 

Per la seva banda, la base de dades de la DGT ens permet també conèixer quants turismes 

matriculats a Balears circulen fora de la Comunitat (Figura 10). Com veiem, la xifra de turismes 

matriculats a les Balears s’apropa als 600.000 vehicles, dels quals, un 14% circulen a la península.  

Les províncies a les què circulen un major nombre de vehicles matriculats a Balears són Madrid 

(18.414 turismes, 18,7%), Barcelona (12.340, 12,5%), València (5.705, 5,8%), Sevilla (5.590. 

5,7%), Alacant (4.308, 4,4%), Granada (3.105, 3,1%) etc. essent les províncies de Castella i Lleó 

i Castella la Manxa les que tenen un menor percentatge (menys de 200 turismes).20 

Malgrat el gruix dels vehicles en circulació a Balears són, com hem dit, turismes, hem considerat 

interessant mostrar ni que siguin els municipis que concentren el major nombre de ciclomotors, 

furgonetes i tractors industrials (vid. Taula 2 ). Qualsevol dels rànquings que considerem, Palma 

sempre els encapçala, perquè la grandària demogràfica del municipi fa que, per insignificant que 

sigui la variable, a Palma estigui sempre sobreexpressada respecte de la resta de municipis.  

Per tant, té major interès veure quins municipis es col·loquen en segona, tercera i successives 

posicions del rànquing.  

                                                           
20 La font permet destriar el municipi de circulació i distingir entre Madrid municipi i província, Barcelona municipi i 

província etc. alguns dels municipis amb major nombre de vehicles matriculats a Balears en circulació, a banda dels 

esmentats, trobam, Borox (Toledo), Torremocha del Jarama (Madrid), Patones (Madrid), Rajadell (Barcelona), Jerez 

de la Frontera (Cadis), etc.  

 

Figura 10 Turismes matriculats a les Illes Balears segons lloc de circulació (2015) 

Font: DGT i elaboració pròpia 
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Taula 2 Municipis de Balears amb major nombre de ciclomotors, furgonetes, motocicletes i tractors industrials. 

 

Més de 2000 Ciclomotors Més de 1000 Furgonetes Més de 2000 Motocicletes Més de 50

Tractors 

industrials

Total Iles Balears 84.209 Total Iles Balears 47.960 Total Iles Balears 120.144 Total Iles Balears 1.868

Palma de Mallorca 20.312 Palma de Mallorca 12.622 Palma de Mallorca 38.014 Palma de Mallorca 608

Formentera 6.315 Eivissa 3.739 Eivissa 8.528 Marratxí 173

Eivissa 4.274 Santa Eulalia del Río 3.355 Santa Eulalia del Río 4.997 Llucmajor 89

Manacor 3.466 Sant Josep de sa Talaia 2.134 Calvià 4.802 Santa Eulalia del Río 66

Sant Josep de sa Talaia 2.680 Calvià 2.110 Formentera 4.378 Pobla, Sa 62

Calvià 2.647 Sant Antoni de Portmany 1.731 Sant Josep de sa Talaia 4.316 Eivissa 60

Santa Eulalia del Río 2.622 Manacor 1.656 Marratxí 4.087 Manacor 58

Ciutadella de Menorca 2.582 Inca 1.228 Manacor 3.719 Maó-Mahón 54

Sant Antoni de Portmany 2.234 Maó-Mahón 1.217 Ciutadella de Menorca 3.437 Binissalem 51

Maó-Mahón 2.143 Llucmajor 1.192 Sant Antoni de Portmany 3.363

Marratxí 1.150 Llucmajor 3.209

Formentera 1.081 Maó-Mahón 3.144

Ciutadella de Menorca 1.042 Sóller 2.235

Inca 2.005
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Pel que fa als ciclomotors, que permeten mobilitzar població des dels 15 anys, destaquen al 

rànquing els municipis de les Pitiüses, tret de Sant Joan de Llabritja, així com també els municipis 

amb més població: Calvià, Manacor, Maó i Ciutadella, tots amb més de 2000 ciclomotors. Són 

també els municipis pitiüsos els que ocupen la franja alta del rànquing de furgonetes i 

motocicletes, afegint-se en les motocicletes municipis de Mallorca com Llucmajor, Marratxí, Inca 

i Sóller. Destaquen finalment pel seu baix nombre els tractors industrials. 

4.1.2. Un breu apunt sobre la població conductora a les Illes 

La anàlisi de la motorització de la població, com veiem, pot considerar moltes variables que poden 

relacionar-se amb els hàbits de desplaçament sobre el territori de la població i també amb la seva 

activitat econòmica. Ateses les limitacions de pàgines d’aquest treball, no podem tractar amb 

profunditat totes les variables que afecten les pautes de mobilitat de la població, però no hem 

volgut deixar fer un breu apunt que ens ha semblat distintiu de la població conductora a Balears i 

és el seu distint perfil per sexe 

i edat. Com s’aprecia a la 

figura 11, les dones superen 

els homes en 3,5% en les 

franges d’edat compreses 

entre els 15 i el 29 anys21, i un 

1,6% en la de 30 i 49 anys. Per 

contra, els homes conductors 

superen les dones a partir dels 

50 anys. La incorporació més 

primerenca de les dones a la 

conducció seria un tema 

interessant d’estudiar. 

Veurem amb major 

profunditat la distribució de la 

població conductora de 

Mallorca per municipis  a 4.3. 

4.2. Població municipal i vehicles en circulació a Mallorca, una distribució quasi perfecte. 

Entrant ja a analitzar el comportament de la motorització a escala insular i al màxim nivell de 

desagregació que permeten les dades, fem una primera aproximació al comportament municipal 

de les dues variables bàsiques: població i vehicles (turismes) en circulació i constatam que la 

correlació entre ambdues variables és quasi perfecte i positiva (R2=+0,97). A la figura 12 hem 

representat gràficament aquesta correlació. Hem extret Palma de la representació perquè la seva 

inclusió no permetia apreciar la distribució del conjunt de municipis que s’ordenen per sota d’ella. 

A la part ombrejada de la gràfica trobam clarament dibuixada l’actual jerarquia urbana, que es 

correspon també amb la jerarquia de distribució de vehicles. Sobre l’eix d’abscisses es representa 

la població (fins a 60.000 hab.) i a l’eix d’ordenades els vehicles. L’ordenació dels municipis per 

sota de la capçalera de Palma és molt clara Calvià, Manacor, Llucmajor-Marratxí, Inca i, a major 

distància, Felanitx-Alcúdia, Pollença etc., com es veu, el llistat inclou els municipis ubicats en els 

dos eixos de transport claus de Palma: en direcció a Alcúdia (Ma-13) i en direcció Manacor (Ma-

15), així com els municipis fronterers amb Palma (Calvià, Marratxí i Llucmajor) que conformen 

el primer arc metropolità. El grup de municipis petits en termes demogràfics i de vehicles en 

circulació es troben a la Serra de Tramuntana i a l’interior de l’illa i s’ubiquen a la part inferior 

de la gràfica, formant un núvol de punts de valors (x,y) baixos. La línia de tendència mostra una 

bondat d’ajustament molt elevada amb un coeficient de determinació proper a 122. Per la seva 

                                                           
21 La franja 15-17 ha de considerar-se especifica dels conductors de ciclomotors, que poden manar-se a partir dels 15 

anys (cilindrada menor de 50cc i velocitat <45km/h) i de motos, que poden manar-se a partir de 16 anys (cilindrada 

entre 50 i 125cc i velocitat >45km/h). 
22 El coeficient de determinació és el quadrat del coeficient de correlació i es defineix com la proporció de la variància 

total que explica la recta de regressió. S’expressa com a %, en el cas que analitzam, la línia de tendència explicaria amb 

una probabilitat del 97% la relació de les dues variables en la realitat.  

 

Figura 11 Piràmide de conductors de turismes per sexe i grup d’edat. 

Balears. 2015 
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banda, la figura 13 hem 

representat la relació entre 

la població i la seva taxa de 

motorització. En aquest cas 

veiem, per contra, que no 

hi ha correlació; municipis 

amb poca població tenen 

una taxa de motorització 

fins i tot més grossa que 

municipis molt poblats 

(Deyà, amb 713 habitants, 

té un TM de 765, superior 

fins i tot a Calvià, que amb 

50.328 hab. te una TM de 

728). Com veiem, el núvol 

de punts s’estén en una 

franja entre els 500-600 

vehicles per cada 1000 

habitants, mentre a l’eix 

d’abscisses, els valors 

varien segons el nombre 

d’habitants (d’Estellencs a 

Calvià). Aquesta 

distribució del núvol de 

punts indica que la 

demanda de mobilitat, 

expressada en TM, es 

comporta de manera 

inelàstica respecte de la 

grandària demogràfica i 

fins i tot negativa, de 

manera que quan més petit 

sigui el municipi, més alta 

és la taxa de motorització.23 

L’alt grau d’adjustament 

de la disponibilitat de 

vehicles a la grandària 

demogràfica dels 

municipis indica que quan 

una gran part de la 

població, i especialment si 

viu a municipis petits, es 

troba motoritzada, de 

manera que la taxa de motorització sempre és alta o molt alta i creix a mesura que els municipis 

tornen petits. Això es deu a que no existeixen alternatives de transport públic que garanteixin la 

mobilitat de la població de forma satisfactòria, de tal forma que els habitants de nuclis petits es 

veuen obligats a moure’s en cotxe per fer les mateixes activitats que un resident a ciutats/pobles 

més grans on sí solen existir millors combinacions de mobiltat col·lectiva (tren/bus). De fet, 

perquè el disseny d’un sistema de transport públic funcioni ha de garantir un serveis mínim, 

freqüències i horaris adeqüats, cosa que resulta ineficient quan s’han de cobrir regions molt poc 

poblades. Per contra, quan la població viu a municipis amb molta població (cas de Palma o Inca, 

                                                           
23 De fet, Palma té una TM de 569, 73, inferior a Llucmajor (641); Marratxí (608); Manacor (640) i Calvià (728); 

Búger i Escorca. L’hem exclosa de la gràfica perquè té 400 mil habitants i la seva inclusió no permetia veure el 

gradient per població que estableixen la resta de municipis. 

 

Figura 12 Relació entre població dels municipis i vehicles en circulació (exclòs 

Palma). 2015 

 

Figura 13 Relació entre població dels municipis i Taxa de Motorització (exclòs 

Palma).2015 

 



 23 

per exemple), sol tenir opcions de transport públic i el transport públic comença a ser una 

alternativa real al vehicle privat. Així, allà on el volum de població permetria una TM molt més 

elevada, aquesta es veu reduÏda per la progressiva adopció de patrons de mobilitat més semblants 

als de les àrees metropolitanes. La distribució modal de la demanda de transport en  las àrees 

metropolitanes depèn fonamentalment de la grandària de les mateixes, de manera que augmenta 

la demanda de transport públic quan més grossa és l’àrea. (Cascajo Jiménez, R., Monzón de 

Cáceres, A., & Jordá Lope, P. 2008).  

4.3. Taxa de motorització i población conductora a escala municipal 

Ja hem vist que la Taxa de Motorització es calcula dividint el nombre de vehicles en circulació 

per la totalitat de la població expressat en ‰. Ara bé, sabem que no tota la població condueix ni 

és tan sols, per qüestió d’edat, potencialment conductora. A aquests efectes, s’ofereixen a la Taula 

3, les xifres corresponents a la població que es troba en edat de conduir (20-80 anys), que podem 

identificar amb la població potencialment conductora i les xifres reals de conductors que hi ha a 

cada municipi. A la figura 14 es presenten quatre mapes que il·lustren la distribució municipal 

d’aquestes variables. Pel que fa a la distribució dels conductors en xifres absolutes (Figura 14-A) 

veiem que el nombre de conductors es correspon fidelment amb la distribució de la població 

resident. Els principals municipis on es concerten la major part del conductors de l’illa són també 

els que tenen més població i els que apareixien a la relació de població/vehicles (Figura 12) com 

a els principals de la jerarquia: Palma, Calvià, Llucmajor, Marratxí, Inca i Manacor. A continuació 

es situen els nuclis costaners, més poblats i, conseqüentment amb un major nombre de conductors, 

essent els municipis interiors i els de la Serra els que tenen un menor nombre de conductors. 

Si consideram que només la població entre 20 i 80 anys està en edat de conduir, podem calcular 

el percentatge de població potencialment conductora que té cada municipi (Figura 14-B). La 

variable oscil·la entre el 69,5% de Sant Joan i els 87,5% d’Escorca, de manera que segons la taxa 

de població depenent de cada municipi (menors d’edat i majors de 80), els conductors potencials 

poden representar entre un 30% i un 20%. Allà on el percentatge de conductors potencials és 

menor, trobam els municipis  amb major proporció de població adulta. El menor pes dels joves 

en els municipis de la Serra augmenta la significació de la població en edat de conduir en aquests 

municipis. 

Si relacionam ara el nombre de conductors reals (A) amb el de la població potencialment 

conductora (B), obtenim una proporció prou precisa del pes que representen les persones que 

veritablement condueixen sobre les que podrien fer-ho (Figura 14-C). La proporció varia entre 

Escorca (24,8%) i Sant Joan (100%). A l’interior Sant Joan, Llubí, Petra i Vilafranca destaquen 

sobre la resta, seguits pels municipis de Llevant (Campos, Felanitx, Manacor, Artà) i de l’eix 

Palma-Alcúdia (Marratxí, Bunyola, Santa Maria, Binissalem, Lloseta, i Mancor, Sa Pobla, Muro), 

en tots ells, són conductors un 80% de la població que està en edat de ser-ho. Què passa, però, 

quan el nombre de conductors reals supera el nombre de vehicles del municipi? Dit d’un altra 

forma, quan el percentatge de conductors reals sobre la població supera la Taxa de Motorització 

del municipi? En aquests casos, hem d’interpretar que existeix un volum de població que té carnet 

de conduir però no te cotxe (Marratxí, Sa Pobla, Palma, Binissalem, Lloseta, Santa Maria, Sóller, 

Vilafranca, Petra, Artà, Muro Llubí, Campanet, Porreres, Consell, Algaida i Esporles)24 També 

trobam el cas invers, un nombre de vehicles superior al de conductors, que ha d’interpretar-se 

com a prova d’una població amb una mobilitat molt superior a la mitjana; destaca Calvià (amb 

10.061 vehicles més que conductors), Escorca (3.907), Santanyí (3.066), Llucmajor (2.134), 

Montuïri (2.002), Andratx (1.768), Capdepera (1.407) Manacor (1.340), Sant Llorenç (1.183) etc. 

 

                                                           
24 Municipis amb nº conductors reals > nº vehicles (diferencial entre els 1.057 a Marratxí i  els 9 a Esporles) 
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Figura 14 Distribució municipal dels conductors reals (A) i potencials (B); percentatge  de conductors reals/potencials (C) i Taxa bruta de motorització (D). 2015 
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La Taxa de Motorització bruta (vehicles/1.000 habitants) (Figura 14-D), mostra una concentració 

de la taxa als municipis costaners del SE (Llucmajor, Campos, Ses Salines, Santanyí, Felanitx, 

Manacor, Sant Llorenç, Son Servera i Capdepera), del ponent i nord de l’Illa (Andratx, Calvià, 

Estellencs, Valldemossa, Deià,), així com del municipis interiors de menor grandària (Santa 

Eugènia, Mancor, Búger, Montuïri, Vilafranca i Ariany). L’àrea d’influència de Palma, molt 

millor coberta per la xarxa ferroviària de transport públic, és la que presenta TM més baixes. 

Dels mapes de la Figura 14 (A, B, C i D) podem concloure que el nombre de conductors reals és 

molt inferior als potencials en tots els municipis de la Serra i també que gairebé entre un 70% i 

un 90% de la població que està en edat de conduir és conductora (té carnet), trobant els 

percentatges més alts d’aquesta proporció en els municipis més petits, on saber manar cotxe és 

una necessitat, atesa la manca de transport públic. Finalment, que la TM-2015 és més baixa al 

corredor Palma-Alcúdia (Ma-13) i Pollença-Artà (Ma-12), creixent als municipis ubicats al sud 

de la carretera Ma-15 (Palma-Manacor-Artà). Com veiem, la lògica determinaria que els 

municipis amb un nombre més elevat de conductors i de població fossin alhora els municipis amb 

una taxa de motorització més elevada, però hem vist que no és així, perquè el nombre de vehicles 

per municipi no és sempre coincident amb el nombre de conductors. Al conjunt de Mallorca, pel 

que fa a la TM hi ha tres municipis que presenten anomalies. Un és Escorca, amb només 263 

habitants al padró de 2015, 53 conductors i 3.958 vehicles residents; altra, Montuïri (1.650 

conductors i 3.652 turismes) i Ariany (500 conductors i 1.084 turismes), aquests desajustos ente 

població/conductors i vehicles poden provenir tant cotxes de lloguer com de cotxes matriculats 

que circulen aparentment pels municipis esmentats. En aquests municipis, tant la TM neta 

(vehicles per cada 1000 habitants en edat de conduir, Figura 14-A) com la relació 

vehicles/conductor (Figura 16-B) dóna valors absurds de desenes de cotxes per 

habitant/conductor. 

Si calculam la Taxa de Motorització sobre la població potencialment conductora (entre 20 i 79 

anys, Figura 15-A) i sobre la població conductora real (Figura 15-B), observam que els canvis 

més importants es produeixen a l’eix Palma-Alcúdia i al Pla. Els municipis costaners a llevant i a 

ponent de Palma tenen altes TM tant si calculam els vehicles sobre la població potencialment 

conductora com sobre els conductors reals. En canvi, en l’àrea d’influència de Palma cap el NE 

(a través de la Ma-13 i Ma-15), les TM neta sobre la població potencialment conductora és més 

elevada que la TM sobre els conductors reals. Això significa que els municipis que estan 

directament connectats amb Palma a través d’un servei de transport públic i regular, com ara el 

tren (Figura 15) tenen una ratio vehicle/conductor menor que els que no hi estan.  

            

Figura 15 Red de transport per carretera (A) i per ferrocarril (B) 
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Figura 16 Taxa Neta de motorització (A), Taxa vehicles/conductors (B), Diferencial llocs de feina/afiliats (C) i Municipis emissors i receptors de treballadors (D) 
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Això condueix a pensar que l’extensió de la xarxa ferroviària ajudaria a reduir les Taxes de 

Motorització que registren els municipis connectats. Els municipis connectats a la xarxa de 

transport públic col·lectiu donen amplien les opcions de transport disponibles, de manera que la 

taxa de motorització calculada sobre la població realment conductora es redueix. La grandària 

demogràfica del municipi resulta decisiva per determinar la connexió mitjançant una 

infraestructura costosa com és la ferroviària. Els municipis al llarg de l’eix Palma-Alcúdia, tret 

d’Inca i Alcúdia mateix no tindrien entitat per sí mateixos com per justificar la connexió 

ferroviària amb Palma, però es beneficien de trobar-se sobre l’eix de connexió, de manera que la 

via fèrria hi té aturades.  

Això ve al cas dels municipis de la Serra, que no s’arribaran a connectar mai a la xarxa ferroviària 

tant per les dimensions demogràfiques com per la orografia. En canvi, resulta inexplicable que no 

s’hagi ja previst la connexió de Palma amb Calvià i Andratx, l’àrea de major dinamisme 

econòmic, al manco pel que fa a la mobilitat laboral com ara veurem. 

4.4. Mobilitat laboral. Centres emissors i receptors de treballadors 

Sabem que la mobilitat obligada per motius de treball és la màxima generadora de fluxos de 

viatgers. Són els moviments diaris casa-treball-casa els que generen la congestió de les carreteres, 

fins i tot de les vies d’alta capacitat a hores punta, malgrat altres moviments pendulars de cap de 

setmana o coincidents amb l’inici/termini de ponts i festius poden col·lapsar també les vies 

d’accés/sortida als nuclis costaners i entrada/sortida de Palma. Inexplicablement no disposam 

d’una enquesta Origen/Destí (O-D) exhaustiva25 que permeti conèixer amb detall la mobilitat 

obligada per motius laborals de la població de l’illa. No obstant, hem volgut estimar aquesta 

mobilitat fent servir les dades d’afiliats a la Seguretat Social per municipis, que és la població que 

fa feina, i el nombre de llocs de feina que cada Centre de Treball (CT) genera a cada municipi. 

La diferència entre els dos valors permet una primera aproximació al municipis són receptors nets 

(ofereixen més llocs de feina a centres de treball- CT que residents afiliats) i els que són emissors 

nets (tenen més afiliats que llocs de feina al municipi). Òbviament, la diferència dóna un valor a 

la baixa perquè suposa que tots els afiliats d’un municipi fan feina al propi municipi fins a esgotar 

els llocs de feina que el municipi ofereix, la qual cosa no és certa, però és una forma d’estimar els 

saldos positius i negatius. El resultat d’aquesta primera resta només dóna sis municipis que són 

receptors nets a Mallorca: Palma (194.476 llocs de feina i 153.728 treballadors afiliats, saldo de 

40.748), Calvià (21.541 llocs de feina i 19.454 treballadors afiliats), Son Servera (5.795 llocs de 

feina i 4.449 treballadors), Muro (3.366 llocs i 2.565 treballadors), Santanyí (5.134 i 4.551) i 

Escorca (174 llocs i 122 treballadors), mentre la resta de municipis són emissors nets, és a dir, 

ofereixen menys llocs de feina que persones afiliades. Això significaria que, pel capbaix, hi ha al 

voltant d’unes 43.530 persones que es desplacen per fer feina i que ho fan als llocs on aquesta 

oferta es localitza. Si aquests sis municipis fossin els únics receptors nets de treballadors, tota la 

resta de municipis emetrien fluxos, mentre que no sortiria cap treballador a fer feina fora de Palma, 

Calvià, Son Servera, Muro, Santanyí o Escorca, cosa que no passa. Per tal de corregir aquest 

efecte, hem considerat que els municipis que malgrat tenir més treballadors que llocs de feina 

tinguessin alhora un major percentatge de conductors del que els hi correspondria pel pes 

demogràfic que tenen sobre Mallorca (%conductors/total conductors Mallorca> % població/total 

Mallorca), eren municipis amb una població més motoritzada que el que li correspondria per la 

seva grandària, la qual cosa indicaria que els seus residents tenen necessitat de desplaçar-se. Així 

hem calculat un indicador amb valor 0 i 1 per cada municipi, de manera que hem assignat 1 als 

municipis que compleixen la doble condició: tenen més residents treballadors (RT) que llocs de 

feina oferts a centres de treball (CT) i, simultàniament, tenen un % de conductors major que la 

proporció de població que representen sobre Mallorca. Al mapa 15-D, aquests municipis 

apareixen en color vermellós i s’han considerat municipis emissors de treballadors, de tal manera 

que als municipis resideixen treballadors que surten diàriament a fer feina, per la qual cosa aquests 

municipis poden considerar-se “pobles dormitori”. Els municipis amb valor 0 són els que ja siguin 

emissors o receptors nets (segons la diferència entre RT i CT), tenen un % de conductors inferior 

                                                           
25 El Pla Director Sectorial de Mobilitat ha estimat els O-D dels residents a partir de 4.700 enquestes, una mostra no 

estratificada que no és suficient per abastar la complexitat dels desplaçaments de la població. 
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al pes que representa la seva població a Mallorca. Al mapa de la Figura 16-D aquest municipis 

s’han acolorit amb to groguenc i s’han considerat municipis receptors de treballadors i, per tant, 

municipis no dormitori. D’aquesta forma es visualitzen al mapa de la figura 16-D els municipis 

que conformen les àrees d’influència dels municipis amb major poder d’atracció laboral. Entre 

l’arc format per Andratx-Calvià-Palma i Llucmajor i el generat per l’eix Fornalutx-Escorca-

Selva-Inca-Sencelles-Costitx, es forma un conjunt de municipis que poden considerar-se 

“dormitori”, integrats per Sóller, Bunyola, Alaró, Lloseta, Binissalem, Santa Maria, Consell, 

Marratxí, Esportes, Santa Eugènia i Algaida, que conformaria la zona dormitori de Palma-Inca. 

En torn d’Inca, es forma un segon arc de municipis dormitori format per Pollença, Campanet, Sa 

Pobla, Muro, Llubí, Maria de la Salut, Sineu i Lloret. Finalment, envoltant els municipis turístics 

de Santa Margalida, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Santanyí i Ses Salines, trobam un 

altre gran conjunt de municipis extensos (Campos, Felanitx i Manacor) units a altres més reduïts 

com Petra i Porreres. L’efecte de la gran extensió de Felanitx i Manacor que ofereixen llocs de 

feina als nuclis turístics de la costa pot fer que malgrat ser emissors de treballadors apareguin com 

a “dormitori” pel fet de tenir un percentatge més alt de conductors que el que els hi correspondria 

pel seu pes demogràfic dins l’illa. 

4.5. Taxa de motorització i nivell de renda a escala municipal 

Els resultats d’analitzar la relació entre la taxa de motorització municipal i la renda per càpita de 

la població dels municipis mostren clarament que no existeix cap tipus de correlació entre 

ambdues variables. La TM insular/regional i el PIB insular/regional, com a dades 

macroeconòmiques sí guarden relació entre sí perquè tracten conjunts agregats i és possible 

observar una evolució semblant i inferir-ne una dependència que estableixi que, com a tendència, 

a mesura que el PIB per càpita creix també ho fa la Taxa de Motorització. Nogensmenys, quan 

descendim a l’escala municipal, la correlació deixa d’existir. Influeix en primer lloc la grandària 

demogràfica, de manera que municipis amb poca població que no tenen un nombre suficientment 

alt d’empreses capaces de generar un VAB elevat i que, en conseqüència donen un VAB per 

càpita baix a la seva població, poden presentar una Taxa de Motorització molt alta (Sant Joan, 

VAB 9.216€/hab. i TM 791 vehicle/hab.; Mancor VAB 7.201€ i TM 679, p.e.). Inversament, 

municipis a la part alta de la jerarquia urbana, amb molta població, com Palma,, amb empreses 

que generen un VAB alt i, per tant, tenen una població resident amb –aparentment- un VAB per 

càpita elevat, presenten Taxes de Motorització moderades i fins i tot més baixes que altres 

municipis amb una població menys rica (Palma TM 570). 

 

Taula 3 Taxa de motorització i VAB per càpita als municipis de Mallorca (2015) 

Òbviament també hi ha municipis amb alt VAB per càpita i alta motorització (Deià 41.878,75€ 

VAB i TM 766; Escorca VAB 42.499,0€ i TM 16.771: Calvià 26.460,37€ i TM 728) i municipis 

Municipi Població 
VAB municipal 

2015

VAB per 

capita

Taxa 

motorització 
Municipi Població 

VAB municipal 

2015

VAB per 

capita

Taxa 

motorització 

Alaró 5.275 105.872.524 20.070,62 589 Manacor 40.170 740.845.747 18.442,76 641

Alcúdia 19.763 398.468.665 20.162,36 543 Mancor de la Vall 1.321 9.513.511 7.201,75 679

Algaida 5.410 52.901.935 9.778,55 587 Maria de la Salut 2.113 18.776.379 8.886,12 624

Andratx 11.093 243.263.924 21.929,50 728 Marratxí 35.726 744.797.294 20.847,49 609

Ariany 871 12.468.479 14.315,13 1.245 Montuïri 2.850 24.044.697 8.436,74 1.281

Artà 7.381 89.331.530 12.102,90 635 Muro 6.723 160.119.064 23.816,61 634

Banyalbufar 548 11.917.583 21.747,41 619 Palma 400.578 11.524.572.638 28.769,86 570

Binissalem 7.850 87.225.297 11.111,50 540 Petra 2.816 32.564.889 11.564,24 600

Búger 1.022 9.908.555 9.695,26 701 Pobla, Sa 12.694 135.598.854 10.682,12 552

Bunyola 6.706 103.506.584 15.434,92 632 Pollença 16.115 411.663.073 25.545,33 606

Calvià 50.328 1.331.697.346 26.460,37 728 Porreres 5.267 66.912.020 12.704,01 596

Campanet 2.524 25.368.922 10.051,08 609 Puigpunyent 2.018 18.315.089 9.075,86 601

Campos 9.892 143.011.878 14.457,33 663 Salines, Ses 5.018 81.562.555 16.254,00 688

Capdepera 11.420 252.793.448 22.136,03 694 Sant Joan 2.035 18.756.533 9.216,97 791

Consell 3.862 45.430.989 11.763,59 575 Sant Llorenç des Cardassar 8.146 98.409.690 12.080,74 685

Costitx 1.205 10.260.593 8.515,01 582 Santa Eugènia 1.638 15.814.472 9.654,74 672

Deià 713 29.859.548 41.878,75 766 Santa Margalida 11.672 225.660.717 19.333,51 577

Escorca 236 10.029.770 42.499,03 16.771 Santa María del Camí 6.685 85.565.697 12.799,66 589

Esporles 4.922 54.644.754 11.102,14 599 Santanyí 11.316 321.366.961 28.399,34 870

Estellencs 336 5.800.298 17.262,79 818 Selva 3.890 36.939.561 9.496,03 605

Felanitx 17.412 264.792.025 15.207,44 692 Sencelles 3.082 25.429.333 8.250,92 626

Fornalutx 703 9.008.690 12.814,64 605 Sineu 3.612 40.516.694 11.217,25 612

Inca 30.651 476.003.206 15.529,78 564 Sóller 13.648 237.404.702 17.394,83 568

Lloret de Vistalegre 1.233 10.887.370 8.829,98 627 Son Servera 11.449 305.876.764 26.716,46 666

Lloseta 5.639 56.381.270 9.998,45 555 Valldemossa 2.005 39.047.320 19.474,97 707

Llubí 2.176 17.644.494 8.108,68 610 Vilafranca de Bonany 2.913 26.072.402 8.950,36 575

Llucmajor 34.618 546.189.974 15.777,63 641
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amb baix VAB per càpita i baixa motorització (Costitx, Vilafranca etc.). Aquestes dades posen 

en evidència que la motorització de la població a Mallorca no depèn del nivell de riquesa per 

càpita, ni tampoc, directament, de la riquesa generada en valors absoluts pel municipi on resideix 

(Calvià genera ell tot sol el 6,71% del VAB de Mallorca i té una TM molt alta, de 728, en canvi 

Palma genera el 58% del 

VAB insular i té una TM de 

569,726). La TM creix a 

mida que el municipi torna 

petit, s’estructura en molts 

de nuclis de població (com 

passa a Calvià, que té 18 

nuclis) i es situa prop dels 

municipis que generen més 

llocs de feina. A la figura 

17 s’han representat 

conjuntament els municipis 

a partir del parell de valors 

VAB per càpita i TM. Els 

cercles identifiquen els 

municipis amb major VAB 

per habitant, que com es 

veu, tenen TM molt 

diferents i tots són litorals. 

Entre ells es troben els que 

al punt 4.3. identificarem 

com receptors nets de 

treballadors, perquè generaven més llocs de feina que residents afiliats registraven (Palma, Son 

Servera, Santanyí, Muro) (figura 15-C) i també amb alguns d’aquells que al mapa de la figura 15-

D identificàvem com a no-dormitoris pel fet de tenir un percentatge de conductors menor que el 

que els hi corresponia pel seu pes demogràfic (Alcúdia, Andratx, Capdepera, Son Severa). Els 

rectangles identifiquen els principals municipis de muntanya que, com es veu, tenen VAB per 

càpita molt desiguals i TM superiors a la mitjana. Hi destaquen municipis com Escorca i Deià, 

Estellencs, Fornalutx, amb VAB per càpita de 42.499€ i 41878€ els dos primers, perquè són 

municipis sense més activitat econòmica gairebé que les rendes immobiliàries que posades amb 

relació al baix nombre d’habitants donen un VAB per càpita desmesuradament alt. 27 La resta de 

municipis, fonamentalment ubicats a l’interior de l’illa o costaners amb gran extensió (Manacor, 

Felanitx), es mouen en nivells de VAB p.c. mitjans/baixos i TM molt variables.28 

5. Conclusions 

La relació general que els estudis de transport estableixen entre Taxa de Motorització (TM) i 

nivell de renda s’acompleix pel conjunt de Balears en comparació a altres Comunitats Autònomes, 

de manera que l’augment del nivell de renda de la població balear es pot considerar, històricament, 

resultat d’una transformació productiva que ha redistribuït els centres de producció, avui 

fonamentalment ubicats a la costa, i ha comportat canvis en la distribució de la població. El procés 

econòmic ha afavorit des del XVIII l’activitat socioeconòmica de Palma, la capital, en torn de la 

qual s’han organitzat tant la xarxa de transport per carretera com per ferrocarril. La població de 

l’illa ha anat fent-se conductora i propietària de vehicles privats a mida que l’automòbil s’ha fet 

                                                           
26 Un cas extrem torna a ser Escorca, que genera un 0,05% del VAB de Mallorca (10.029.770€ d’un total de 19.763 

milions d’euros) i té el VAB per càpita per alt de l’illa (42.499€) 
27 A la darrera comptabilitat regional realitzada per l’INE, han passat a imputar-se les rendes immobiliàries, no només 

es ingressos per lloguer. Aquestes rendes tenen major impacte a municipis petits i dispersos on no hi ha altres activitats 

econòmiques que hi destaquin. Si miram els valors absoluts, generar en torn de 9-10 milions d’euros a l’any tampoc és 

tant, però com que tenen poca població, el VAB per càpita surt altíssim. 
28 Hem exclòs de la representació 3 anomalies: Escorca, Ariany i Montuïri, per presentar TM sobredimensionades la 

inclusió de les quals no permetia visualitzar correctament el núvol de punts. 

 
Figura 17 Gràfic de dispersió. VAB per càpita/Taxa de Motorització 
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present en la societat industrial i s’ha convertit en una eina imprescindible per satisfer la mobilitat 

obligada dels residents. La TM de la població resident als municipis de Mallorca varia entre 539.6 

vehicles /1000 habitants de Binissalem i els 869,7 de Santanyí (atès que les TM superiors 

registrades a Escorca, Ariany i Montuïri es consideren anòmales), mentre que la riquesa, 

mesurada a nivell municipal en termes de VAB per càpita oscil·la entre els 42.499€/hab. 

d’Escorca als 7.201€/hab. de Mancor, amb una mitjana de 23.101€ per càpita, sense que existeixi 

correlació entre TM i VAB per càpita. Això demostra que la motorització de la població de 

Mallorca és elevada amb independència del nivell de renda i que, per tant, l’adquisició d’un cotxe 

es considera un bé necessari inclús per la població amb ingressos més baixos. Si relacionam el 

nombre de vehicles amb el de conductors, observam que la relació és ≥ a 1 en tots els municipis, 

tret d’alguns municipis del Pla, de la Serra i sa Pobla (0,88), el que significa que la població 

potencialment conductora, que està entre el 69 i el 80% de la població dels municipis en edat de 

conduir, te al manco un vehicle d’ús privat. 

Considerant com determina el Pla Director Sectorial de Mobilitat que els desplaçaments O/D al 

domicili són gairebé el 70% i que més de la meitat es fan en cotxe, es fa evident que la ubicació 

de la residència és determinant per fixar els fluxos de trànsit motoritzat. Sabent que el principal 

motiu per desplaçar-se és anar a la feina, poder conèixer quins municipis concentren el major 

nombre de llocs de feina és un indicador per conèixer la direcció en la que es produiran els fluxos. 

L’anàlisi de les dades del mercat laboral per municipis ens indica que el gran pol d’atracció de 

desplaçaments es generen entre Palma i Calvià, amb nuclis secundaris a Muro, Son Servera i 

Santanyí, clarament relacionats amb l’activitat turística. Per altra banda, també hem comprovat 

que la població que viu a municipis amb poca població i allunyats de les xarxes de transport públic 

(ferroviari), té una TM més elevada que la població que viu prop d’una aturada ferroviària o dins 

en la primera corona metropolitana, per la qual cosa l’ús de l’automòbil és imprescindible per 

satisfer la mobilitat de les persones que viuen a municipis petits i allunyats de nusos de transport 

que els hi donin accessibilitat. 

És obvi que el procés d’urbanització que ha seguit Mallorca, semblant al d’altres indrets 

d’economies clarament terciaritzades, s’ha caracteritzat per l’expansió, dispersió i fragmentació 

dels nuclis residencials, el que ha incrementat els desplaçaments a mitja i llarga distància. A banda 

però del model residencial que s’intenta controlar i planificar des de l’urbanisme i els plans 

d’ordenació territorial, hi ha una distribució de nuclis històrics, capçaleres de municipi, que 

dibuixen igualment un patró discontinuo sobre l’espai, de manera que els moviments interurbans 

no es generen exclusivament per qüestions de residencia, sinó sobre tot per motius laborals. 

Reduir els desplaçaments al treball significaria generar llocs de feina allà on resideix la població, 

però les economies d’aglomeració troben avantatges en la concentració, de manera que són les 

persones les que van i venen. Moure’s en cotxe per atendre les necessitats bàsiques és doncs una 

necessitat per la major part de la població. Una mobilitat alternativa, en transport públic o en 

mitjans no motoritzats (a peu/bicicleta) és possible en entorns d’altra concentració urbana, on 

planificar rutes col·lectives és eficient atès l’alt nombre d’usuaris, però no resulta possible establir 

xarxes eficients d’alta freqüència per atendre volums de demana molt baixos, com succeeix als 

municipis de muntanya o de l’interior de l’illa. 

Observant les dades de motorització des d’una perspectiva global, a Mallorca no s’està complint 

el que succeeix a regions amb taxes de motorització semblants a la nostra, que és que malgrat el 

PIB creixi, la motorització s’estabilitza o fins i tot decreix a conseqüència, sobre tot, de l’adopció 

de polítiques de transport públic que satisfan la mobilitat de la població. A Mallorca, podríem dir 

que les polítiques públiques de transport s’han vingut desenvolupant més lentament que el ritme 

al que han crescut les demandes de transport, de forma que no s’arriba a aconseguir mai a una 

veritable planificació. Una possible millora en la política de transport seria considerar la mobilitat 

com el resultat d’una combinació de factors entre els quals la localització de la residència i del 

lloc de feina és fonamental. Després d’analitzar les dades obtingudes es planteja la necessitat de 

millorar  la mobilitat de l’àrea més congestionada per motius laborals de Mallorca, que és l’àrea 

entre Palma i Andratx. Es proposa estendre la xarxa ferroviària de Palma cap a Andratx, contenir 

el creixement demogràfic de Palma i fomentar el desenvolupament de centres de treball a 

capçaleres de comarca, a fi de repartir la mobilitat per motius laborals en distints sectors de l’illa. 

Aquesta proposta resulta coherent amb el que plantejàvem com a hipòtesi i que hem pogut 
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verificar, que és l’alta correlació entre la distribució espacial de les ofertes laborals, molt 

concentrades al litoral de determinats municipis, en especial de l’entorn de Palma i les elevades 

taxes de motorització. 

Com hem vist, la ciutat de Palma funciona com a focus receptor tant de població treballadora com 

d’empreses (nous centres de treball), i sumat a que existeix una macrocefàlia de la capital de la 

que en depèn gairebé tota l’illa, l’activitat de la població no fa sinó reforçar la demanda de 

mobilitat entorn de Palma. Per tant, la població que no viu a la ciutat però hi treballa en ella es 

veu obligada a desplaçar-se al centre de treball fent servir el cotxe, ja que en relació al transport 

públic el vehicle privat és més competitiu, trigant de mitjana aproximadament un 40% menys de 

temps. Això explica la gran quantitat de municipis que concentren un nombre més petit de centres 

de treball que residents treballadores i que es comporten com a emissors constants de població. 

En definitiva, al cas de Mallorca, la distribució municipal del Taxa de Motorització no varia en 

funció de la renda per càpita,  sinó que depèn d’un ampli ventall de factors entre els quals la 

grandària del municipi, l’oferta de llocs de feina i la posició relativa respecte dels grans nusos de 

transport, incentiven o desincentiven l’ús continuat de l’automòbil. 

6. Agraïments 

 

De manera breu faig constar el meu agraïment  a la meva tutora, així com al professor Antoni 
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6. Apèndix 
 

Taula 4. Població total i grup en edat de conduir; conductors, vehicles i Taxes totals i específiques de motorització per municipis. 2015 

Municipi
Pob. Total 

2015 (1)

Conductors 

potencials A 

>19 <65

Conductors 

Potencials     

(2) ó >19 <80

%Conductors 

Potencials 

(2/1)

Conductors 

DGT (3)

% 

Conductors 

(3)/(2)

Dif. Pob-

conductors (1-

3)

Vehicles 

(Turismes) (4)

% Turismes 

(4)/ Total 

vehicles

Taxa 

motorització 

total TMT   % 

(4/1)

Taxa 

motorització 

específica 

TME (2)

Taxa 

motorització 

específica 

TME (3)

    07001-Alaró 5.275 3.255 3.787 71,8 3.080 81,3 2.195 3.108 68 589,2 820,7 1.009,1

    07003-Alcúdia 19.763 13.329 15.057 76,2 9.919 65,9 9.844 10.741 67 543,5 713,4 1.082,9

    07004-Algaida 5.410 3.385 4.044 74,8 3.198 79,1 2.212 3.176 65 587,1 785,4 993,1

    07005-Andratx 11.093 7.240 8.429 76,0 6.311 74,9 4.782 8.079 64 728,3 958,5 1.280,1

    07901-Ariany 871 480 616 70,7 500 81,2 371 1.084 69 1244,5 1759,7 2.168,0

    07006-Artà 7.381 4.450 5.405 73,2 4.785 88,5 2.596 4.690 59 635,4 867,7 980,1

    07007-Banyalbufar 548 337 442 80,7 241 54,5 307 339 54 618,6 767,0 1.406,6

    07008-Binissalem 7.850 4.758 5.544 70,6 4.728 85,3 3.122 4.236 65 539,6 764,1 895,9

    07009-Búger 1.022 593 769 75,2 660 85,8 362 716 60 700,6 931,1 1.084,8

    07010-Bunyola 6.706 4.022 4.896 73,0 4.200 85,8 2.506 4.236 67 631,7 865,2 1.008,6

    07011-Calvià 50.328 33.717 38.954 77,4 26.595 68,3 23.733 36.656 75 728,3 941,0 1.378,3

    07012-Campanet 2.524 1.481 1.822 72,2 1.604 88,0 920 1.538 64 609,4 844,1 958,9

    07013-Campos 9.892 6.095 7.355 74,4 6.246 84,9 3.646 6.561 65 663,3 892,0 1.050,4

    07014-Capdepera 11.420 7.766 8.914 78,1 6.518 73,1 4.902 7.925 64 694,0 889,1 1.215,9

    07016-Consell 3.862 2.358 2.762 71,5 2.244 81,2 1.618 2.221 69 575,1 804,1 989,8

    07017-Costitx 1.205 741 892 74,0 654 73,3 551 701 59 581,7 785,9 1.071,9

    07018-Deià 713 467 572 80,2 320 55,9 393 546 60 765,8 954,5 1.706,3

    07019-Escorca 236 163 206 87,3 51 24,8 185 3.958 96 16771,2 19213,6 77.607,8

    07020-Esporles 4.922 3.079 3.636 73,9 2.959 81,4 1.963 2.950 67 599,3 811,3 997,0

    07021-Estellencs 336 201 268 79,8 163 60,8 173 275 60 818,5 1026,1 1.687,1

    07022-Felanitx 17.412 10.616 12.684 72,8 11.074 87,3 6.338 12.041 64 691,5 949,3 1.087,3

    07025-Fornalutx 703 412 525 74,7 337 64,2 366 425 55 604,6 809,5 1.261,1

    07027-Inca 30.651 19.067 22.172 72,3 17.120 77,2 13.531 17.283 70 563,9 779,5 1.009,5

    07028-Lloret de Vistalegre 1.233 778 922 74,8 722 78,3 511 773 60 626,9 838,4 1.070,6

    07029-Lloseta 5.639 3.513 4.158 73,7 3.471 83,5 2.168 3.130 66 555,1 752,8 901,8

    07030-Llubí 2.176 1.232 1.529 70,3 1.395 91,2 781 1.328 61 610,3 868,5 952,0

    07031-Llucmajor 34.618 22.491 26.052 75,3 20.060 77,0 14.558 22.194 71 641,1 851,9 1.106,4

    07033-Manacor 40.170 24.713 29.172 72,6 24.398 83,6 15.772 25.738 66 640,7 882,3 1.054,9

    07034-Mancor de la Vall 1.321 797 955 72,3 830 86,9 491 897 64 679,0 939,3 1.080,7

    07035-Maria de la Salut 2.113 1.195 1.503 71,1 1.290 85,8 823 1.319 58 624,2 877,6 1.022,5

    07036-Marratxí 35.726 22.872 26.302 73,6 22.805 86,7 12.921 21.748 69 608,7 826,9 953,7

    07038-Montuïri 2.850 1.615 2.008 70,5 1.650 82,2 1.200 3.652 72 1281,4 1818,7 2.213,3
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Taula 5. (continuació) 

 

 

 

 

Municipi
Pob. Total 

2015 (1)

Conductors 

potencials A 

>19 <65

Conductors 

Potencials     

(2) ó >19 <80

%Conductors 

Potencials 

(2/1)

Conductors 

DGT (3)

% 

Conductors 

(3)/(2)

Dif. Pob-

conductors (1-

3)

Vehicles 

(Turismes) (4)

% Turismes 

(4)/ Total 

vehicles

Taxa 

motorització 

total TMT   % 

(4/1)

Taxa 

motorització 

específica 

TME (2)

Taxa 

motorització 

específica 

TME (3)

    07039-Muro 6.723 3.960 4.882 72,6 4.342 88,9 2.381 4.260 62 633,6 872,6 981,1

    07040-Palma de Mallorca 400.578 259.975 303.516 75,8 228.884 75,4 171.694 228.222 70 569,7 751,9 997,1

    07041-Petra 2.816 1.588 2.003 71,1 1.828 91,3 988 1.691 61 600,5 844,2 925,1

    07044-Pobla, Sa 12.694 7.475 8.934 70,4 7.984 89,4 4.710 7.010 61 552,2 784,6 878,0

    07042-Pollença 16.115 9.892 12.012 74,5 9.655 80,4 6.460 9.768 63 606,1 813,2 1.011,7

    07043-Porreres 5.267 3.036 3.763 71,4 3.168 84,2 2.099 3.138 58 595,8 833,9 990,5

    07045-Puigpunyent 2.018 1.239 1.463 72,5 1.042 71,2 976 1.213 68 601,1 829,1 1.164,1

    07059-Salines, Ses 5.018 3.191 3.907 77,9 2.721 69,6 2.297 3.451 66 687,7 883,3 1.268,3

    07049-Sant Joan 2.035 1.093 1.414 69,5 1.417 100,2 618 1.610 60 791,2 1138,6 1.136,2

    07051-Sant Llorenç des Cardassar 8.146 5.054 6.084 74,7 4.396 72,3 3.750 5.579 65 684,9 917,0 1.269,1

    07053-Santa Eugènia 1.638 1.021 1.196 73,0 1.034 86,5 604 1.100 64 671,6 919,7 1.063,8

    07055-Santa Margalida 11.672 7.594 8.824 75,6 6.457 73,2 5.215 6.732 66 576,8 762,9 1.042,6

    07056-Santa María del Camí 6.685 4.062 4.849 72,5 4.239 87,4 2.446 3.939 65 589,2 812,3 929,2

    07057-Santanyí 11.316 7.255 8.548 75,5 6.775 79,3 4.541 9.841 63 869,7 1151,3 1.452,5

    07058-Selva 3.890 2.388 2.903 74,6 2.162 74,5 1.728 2.353 63 604,9 810,5 1.088,3

    07047-Sencelles 3.082 1.882 2.292 74,4 1.647 71,9 1.435 1.930 66 626,2 842,1 1.171,8

    07060-Sineu 3.612 2.107 2.607 72,2 2.136 81,9 1.476 2.209 62 611,6 847,3 1.034,2

    07061-Sóller 13.648 8.580 10.429 76,4 7.961 76,3 5.687 7.752 56 568,0 743,3 973,7

    07062-Son Servera 11.449 7.590 8.719 76,2 7.041 80,8 4.408 7.620 65 665,6 874,0 1.082,2

    07063-Valldemossa 2.005 1.266 1.541 76,9 1.126 73,1 879 1.417 73 706,7 919,5 1.258,4

    07065-Vilafranca de Bonany 2.913 1.704 2.047 70,3 1.867 91,2 1.046 1.674 64 574,7 817,8 896,6
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Taula 5. Relació entre Conductors, Residents treballadors i llocs de feina generals per Centre de Treball als municipi. 

Mallorca, 2015 

 

7. Bibliografia 
ABC (2016) “El pueblo con más coches por habitantes de España”. Diario ABC edición digital Madrid, 

8/08/2006 

Acharya, S. R., & Morichi, S. (2007). Motorization and role of mass rapid transit in East Asian 

megacities. IATSS research, 31(2), 6-16.4 

Baucells, M., & Sarin, R. K. (2007). La felicidad y la asignación del tiempo. Documento de. 

Brunet Estarellas, P. (1987) Aspectos generales sobre el proceso de motorización y matriculación de 

vehículos. Consideraciones relativas al caso de Baleares. Anales de Geografía de la Universidad 

Complutense nº 7 Editorial Complutense, Madrid pp. 545-553 

Cantón-Cortés, D., Segura, M. D., & Ramírez, C. C. (2010). Conducción y envejecimiento. Revista 

Española de Geriatría y Gerontología, 45(1), 30-37. 

Municipi
Pob. Total 

2015 (1)

Conducto

rs reals    

C (2)

Residents 

Treballad

ors RT-

(3)

Treballadors 

amb Centre 

de Treball 

TCT-(4)

Diferència 

TCT-RT 

(4)-(3)

Diferènc

ia 

Conduct

ors-

Població 

(2)-(4)

% 

RT/Pobl

ació (3)-

/1) %

% 

RT/Condu

ctors (3/2)

% 

Conductors/ 

Total 

Conductors 

Mca (2/total)  

(4)

% 

Població/To

tal Mallorca 

(1/total) (5)

Diferència 

(4-5) 

%conduct

ors - 

%població 

(4-5)

>TR que 

TCT i >% 

conductors 

que % 

població

    07001-Alaró 5.275 3.080 1.797 997 -800 1.283 34,07 58,34 0,62 0,61 0,00 1

    07003-Alcúdia 19.763 9.919 7.140 7.106 -34 2.779 36,13 71,98 1,99 2,30 -0,31 0

    07004-Algaida 5.410 3.198 2.053 1.033 -1.020 1.145 37,95 64,20 0,64 0,63 0,01 1

    07005-Andratx 11.093 6.311 4.484 3.755 -729 1.827 40,42 71,05 1,27 1,29 -0,02 0

    07901-Ariany 871 500 319 282 -37 181 36,62 63,80 0,10 0,10 0,00 0

    07006-Artà 7.381 4.785 2.839 1.927 -912 1.946 38,46 59,33 0,96 0,86 0,10 1

    07007-Banyalbufar 548 241 215 141 -74 26 39,23 89,21 0,05 0,06 -0,02 0

    07008-Binissalem 7.850 4.728 3.076 1.767 -1.309 1.652 39,18 65,06 0,95 0,91 0,04 1

    07009-Búger 1.022 660 374 171 -203 286 36,59 56,67 0,13 0,12 0,01 1

    07010-Bunyola 6.706 4.200 2.645 1.797 -848 1.555 39,44 62,98 0,84 0,78 0,06 1

    07011-Calvià 50.328 26.595 19.464 21.547 2.083 7.131 38,67 73,19 5,34 5,86 -0,52 0

    07012-Campanet 2.524 1.604 887 509 -378 717 35,14 55,30 0,32 0,29 0,03 1

    07013-Campos 9.892 6.246 4.003 2.814 -1.189 2.243 40,47 64,09 1,25 1,15 0,10 1

    07014-Capdepera 11.420 6.518 4.484 4.332 -152 2.034 39,26 68,79 1,31 1,33 -0,02 0

    07016-Consell 3.862 2.244 1.530 938 -592 714 39,62 68,18 0,45 0,45 0,00 1

    07017-Costitx 1.205 654 432 167 -265 222 35,85 66,06 0,13 0,14 -0,01 0

    07018-Deià 713 320 61 47 -14 259 8,56 19,06 0,06 0,08 -0,02 0

    07019-Escorca 236 51 122 174 52 -71 51,69 239,22 0,01 0,03 -0,02 0

    07020-Esporles 4.922 2.959 1.998 1.042 -956 961 40,59 67,52 0,59 0,57 0,02 1

    07021-Estellencs 336 163 135 89 -46 28 40,18 82,82 0,03 0,04 -0,01 0

    07022-Felanitx 17.412 11.074 6.437 5.143 -1.294 4.637 36,97 58,13 2,22 2,03 0,20 1

    07025-Fornalutx 703 337 257 146 -111 80 36,56 76,26 0,07 0,08 -0,01 0

    07027-Inca 30.651 17.120 10.985 8.751 -2.234 6.135 35,84 64,16 3,44 3,57 -0,13 0

    07028-Lloret de Vistalegre 1.233 722 453 233 -220 269 36,74 62,74 0,14 0,14 0,00 1

    07029-Lloseta 5.639 3.471 2.113 1.202 -911 1.358 37,47 60,88 0,70 0,66 0,04 1

    07030-Llubí 2.176 1.395 742 385 -357 653 34,10 53,19 0,28 0,25 0,03 1

    07031-Llucmajor 34.618 20.060 14.131 10.383 -3.748 5.929 40,82 70,44 4,03 4,03 0,00 0

    07033-Manacor 40.170 24.398 14.850 14.731 -119 9.548 36,97 60,87 4,90 4,67 0,22 1

    07034-Mancor de la Vall 1.321 830 572 210 -362 258 43,30 68,92 0,17 0,15 0,01 1

    07035-Maria de la Salut 2.113 1.290 722 473 -249 568 34,17 55,97 0,26 0,25 0,01 1

    07036-Marratxí 35.726 22.805 15.388 14.904 -484 7.417 43,07 67,48 4,58 4,16 0,42 1

    07038-Montuïri 2.850 1.650 1.018 589 -429 632 35,72 61,70 0,33 0,33 0,00 0

    07039-Muro 6.723 4.342 2.565 3.366 801 1.777 38,15 59,07 0,87 0,78 0,09 0

    07040-Palma de Mallorca 400.578 228.884 153.728 194.476 40.748 75.156 38,38 67,16 45,96 46,62 -0,66 0

    07041-Petra 2.816 1.828 1.028 785 -243 800 36,51 56,24 0,37 0,33 0,04 1

    07044-Pobla, Sa 12.694 7.984 4.693 3.060 -1.633 3.291 36,97 58,78 1,60 1,48 0,13 1

    07042-Pollença 16.115 9.655 5.733 5.279 -454 3.922 35,58 59,38 1,94 1,88 0,06 1

    07043-Porreres 5.267 3.168 1.977 1.539 -438 1.191 37,54 62,41 0,64 0,61 0,02 1

    07045-Puigpunyent 2.018 1.042 763 359 -404 279 37,81 73,22 0,21 0,23 -0,03 0

    07059-Salines, Ses 5.018 2.721 1.747 1.570 -177 974 34,81 64,20 0,55 0,58 -0,04 0

    07049-Sant Joan 2.035 1.417 711 412 -299 706 34,94 50,18 0,28 0,24 0,05 1

    07051-Sant Llorenç des Cardassar 8.146 4.396 3.080 1.938 -1.142 1.316 37,81 70,06 0,88 0,95 -0,07 0

    07053-Santa Eugènia 1.638 1.034 677 341 -336 357 41,33 65,47 0,21 0,19 0,02 1

    07055-Santa Margalida 11.672 6.457 4.327 4.154 -173 2.130 37,07 67,01 1,30 1,36 -0,06 0

    07056-Santa María del Camí 6.685 4.239 2.760 1.811 -949 1.479 41,29 65,11 0,85 0,78 0,07 1

    07057-Santanyí 11.316 6.775 4.551 5.134 583 2.224 40,22 67,17 1,36 1,32 0,04 0

    07058-Selva 3.890 2.162 1.450 689 -761 712 37,28 67,07 0,43 0,45 -0,02 0

    07047-Sencelles 3.082 1.647 1.223 518 -705 424 39,68 74,26 0,33 0,36 -0,03 0

    07060-Sineu 3.612 2.136 1.356 795 -561 780 37,54 63,48 0,43 0,42 0,01 1

    07061-Sóller 13.648 7.961 5.526 3.995 -1.531 2.435 40,49 69,41 1,60 1,59 0,01 1

    07062-Son Servera 11.449 7.041 4.449 5.795 1.346 2.592 38,86 63,19 1,41 1,33 0,08 0

    07063-Valldemossa 2.005 1.126 777 563 -214 349 38,75 69,01 0,23 0,23 -0,01 0

    07065-Vilafranca de Bonany 2.913 1.867 1.078 594 -484 789 37,01 57,74 0,37 0,34 0,04 1
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