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1. Introducció i metodologia 

 
Prèviament al disseny d’un pla d’igualtat és necessari tenir un major 
coneixement de la realitat que viuen dones i homes d’un territori. En 
aquest sentit, el present Diagnòstic és l’etapa prèvia al disseny d’un Pla 
d’Igualtat per a dones i homes en el municipi d’Inca.  
 
Amb la finalitat de fer una aproximació a la situació d’igualtat, s’han 
utilitzat diferents dades de caire quantitatiu i qualitatiu.  
 
Les aportacions quantitatives procedeixen de fonts pròpies i externes del 
municipi. La font principal ha estat l’Institut Balear d’Estadística. 
 
La part qualitativa ha procurat tenir en compte la realitat municipal.  
 

• Sessió participativa amb entitats del municipi. Dia 31 de maig, entre 
les 17 i les 19 hores, es va realitzar una sessió participativa 
d’Associacions d’Inca. Hi varen participar 13 persones, amb paritat 
per sexe (7 dones i 6 homes) i de totes les franges d’edat. Les 
entitats participants foren Gent Gran de Sant Francesc, Gent d’Inca, 
Fundació ASPAS, Associació Únic, Associació de veïnats Es 
Blanquer, Club Pensionista d’Inca, Creu Roja i Transfem.  

• Entrevistes a personal municipal. S’ha parlat amb Cultura i 
Educació, Participació i Joventut,  

• Recollida d’informació estructurada dels distints departaments de 
l’Ajuntament.   

 
El document aporta en un primer lloc dades de caire quantitatiu (població 
i mercat de treball, principalment), per aportat tot seguit les principals 
conclusions obtingudes mitjançant tècniques qualitatives. A mode de 
conclusió, es presenten les prioritats que es considera que hauria de tenir 
en compte un futur Pla d’Igualtat.    



6 
 

 

2. Dades poblacionals 

 
Equilibri entre dones i homes 

 
La xifra oficial de població d’Inca per a l’any 2017 és de 31.255 persones, 
xifra que suposa el 2,8% sobre el total de població de les Illes Balears. 
 
La distribució de la població resident a Inca, per sexe, es manté en nivells 
equilibrats. La població masculina representa el 50,3%, mentre que la 
població femenina representa el 49,7%.  
 

 

Gràfic 1. Població segons sexe. Inca. Any 2017 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 
Creixement pausat 
 
En el període 2007-2017 s’ha produït un increment de 2.949 persones, 
el que suposa el 10,4%, quasi dos punts per damunt del valor balear 
(+8,3% en el mateix període). Aquest considerable increment suposa una 
important desacceleració respecte a la dècada anterior, on el creixement 
era quasi quatre vegades major, concretament del 39,6% al municipi i del 
34,7% a la CA.  
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Una diferència sobre el canvi de model de creixement poblacional: si 
prèviament a 2007 l’increment havia estat més masculí que femení, en 
els darrers anys tant a Inca com Illes Balears l’increment poblacional 
femení ha estat superior al masculí (2,2 punts per damunt en ambdós 
casos).  
 
 

Taula 1. Població segons sexe. Illes Balears i Inca. Anys 2000-2017 

  ILLES BALEARS INCA 

  Total Homes Dones Total Homes Dones 

      2007 1.030.650 517.593 513.057 28.306 14.385 13.921 
      2008 1.072.844 540.395 532.449 29.450 15.083 14.367 
      2009 1.095.426 551.079 544.347 29.308 14.965 14.343 
      2010 1.106.049 555.204 550.845 29.321 14.773 14.548 
      2011 1.113.114 557.577 555.537 29.966 15.129 14.837 
      2012 1.119.439 560.091 559.348 30.066 15.174 14.892 
      2013 1.111.674 554.603 557.071 31.032 15.668 15.364 
      2014 1.103.442 549.801 553.641 30.625 15.437 15.188 
      2015 1.104.479 549.678 554.801 30.651 15.414 15.237 
      2016 1.107.220 550.682 556.538 30.944 15.552 15.392 
      2017 1.115.999 554.925 561.074 31.255 15.729 15.526 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 
Taula 2. Evolució de la població. Inca. Anys 2000-2017 

 
Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
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Gràfic 2. Taxa interanual de creixement de la població. Illes Balears i Inca. Anys 2008-2017 

 
Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 
 

Menys dones que homes excepte a edat avançades 
 

L’índex de femineïtat és de 98,71, inferior al balear, de 101,1. Per grups 
d’edat, l’índex de femineïtat és encara més baix entre els 0 i els 14 anys 
i entre els 15 i els 64. No obstant, aquesta situació canvia en el grup 
d’edat següent, on hi ha 138 dones per cada 100 homes. (Gràfic 5) 
 
Si ens fixem en la piràmide de població, s’observa una típica estructura 
envellida, on la població menor de 25 anys té comparativament menys 
presència que la de mitjana edat (de 26 a 50). En comparació amb Illes 
Balears, però, es tracta d’una població més jove, com es confirma amb els 
indicadors poblacionals d’estructura d’edats (Taula 4) 
 

 
 

  

                                                             
1 L’índex de femineïtat indica el  nombre de dones per cada 100 homes.  
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Gràfic 3. Piràmide població. Illes Balears. Any 2017  Gràfic 4. Piràmide població. Inca. Any 2017 

 

 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 

Taula 3. Població segons grup d’edat i sexe. Illes Balears i Inca. Any 2017. 

 ILLES BALEARS INCA 

 Ambdós 
sexes 

Homes Dones 
Ambdós 

sexes 
Homes Dones 

Total edat 1.115.999 554.925 561.074 31.255 15.729 15.526 
0-4 54.119 27.703 26.416 1.884 975 909 
5-9 60.836 31.402 29.434 2.040 1.117 923 

10-14 57.841 29.690 28.151 1.821 991 830 
15-19 53.658 27.533 26.125 1.632 820 812 
20-24 57.642 28.934 28.708 1.581 789 792 
25-29 71.359 35.120 36.239 1.969 991 978 
30-34 85.357 42.653 42.704 2.371 1.202 1.169 
35-39 100.215 51.373 48.842 2.805 1.477 1.328 
40-44 102.017 53.252 48.765 2.953 1.603 1.350 
45-49 91.406 47.061 44.345 2.370 1.227 1.143 
50-54 81.931 41.289 40.642 2.081 1.038 1.043 
55-59 70.041 34.604 35.437 1.777 898 879 
60-64 58.474 28.709 29.765 1.450 702 748 
65-69 51.056 24.610 26.446 1.316 626 690 
70-74 42.162 20.013 22.149 1.167 550 617 
75-79 29.152 13.114 16.038 726 289 437 
80-84 25.037 10.206 14.831 702 269 433 

85 i més 23.696 7.659 16.037 610 165 445 
 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
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Gràfic 5. Índex de femineïtat segons gran grup d’edat. Illes Balears i Inca. Any 2017.  

 
Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 
Aquesta preponderància numèrica de les dones en els grups d'edat més 
avançats és una tendència que es repeteix en la majoria de les poblacions 
de les societats desenvolupades2.  
 
Població menys envellida que al conjunt d’Illes Balears 

 
Els indicadors d’estructura d’edat ajuden a conèixer l’estructura d’un 
territori i poder-lo comparar de forma més adequada amb altres 
territoris. En el cas d’Inca, trobem una població envellida –encara més en 
el cas del col·lectiu femení -, però amb menys intensitat que a Illes 
Balears.  
 

• La proporció estimada de persones potencialment actives mesura 
la població de persones de 16 a 64 anys sobre el total de població. 
A Inca aquest valor és de 0,66, lleugerament inferior en el cas de 
les dones.  

• L’índex d’envelliment (població major de 64 anys entre població 
menor de 16 anys) és de 0,75. En aquest cas, les dones tenen un 
índex molt per damunt de la mitjana (0,93), fet que ens parla d’un 
col·lectiu femení més envellit.  

                                                             
2 Les causes de les variacions experimentades en l'estructura per edat i sexe d'una població venen 
determinades per múltiples factors, com la fecunditat, la mortalitat, la migració o l'esperança de vida. 
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• Quant a la proporció d’infància, de cada 100 persones 
empadronades, 19 són menors de 16 anys. Aquesta proporció és 
lleugerament més baixa entre les dones (18 de cada 100). 

 
Quant a les diferències entre el municipi i el seu territori de referència, 
s’observa una estructura poblacional més jove. Les diferències més 
acusades s’observen a la proporció entre població major de 64 anys sobre 
el total de població menor de 16 anys (índex d’envelliment) i a la relació 
de població de 60 a 64 anys sobre població de 20 a 24 anys (índex de 
reemplaçament). 
 
 

Taula 4. Indicadors d’estructura d’edat. Illes Balears i Inca. Anys 2010-2017 
 ILLES BALEARS INCA 

 Ambdós 
sexes 

Homes Dones 
Ambdós 
sexes 

Homes Dones 

Proporció estimada de persones 
potencialment actives 
Població estimada de 16 a 64 anys 
sobre total població 0,68 0,69 0,67 0,66 0,67 0,65 
Índex d'envelliment 
Població major 64 anys / població 
menor 16 anys 

0,93 0,8 1,07 0,75 0,59 0,93 

Proporció de joventut 
Població estimada menor de 16 anys / 
total població 

0,16 0,17 0,17 0,19 0,21 0,18 

Índex de longevitat 
Majors de 84 anys / majors de 64 anys 0,14 0,1 0,17 0,13 0,09 0,17 

Índex de dependència 
Població 0-15 anys i 65 i més / 
població 16 a 64 anys 

0,47 0,44 0,49 0,51 0,49 0,54 

Índex de dependència joves 
Població 0-15 anys / població 16 a 64 
anys 

0,24 0,25 0,24 0,29 0,31 0,28 

Índex de dependència majors 
Majors de 84 anys /població de 16 a 
64 anys 

0,22 0,2 0,25 0,22 0,18 0,26 

Índex de reemplaçament 
Població 60-64 anys sobre població 
20-24 anys 

1,01 0,99 1,04 0,92 0,89 0,94 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
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Gràfic 6. Indicadors d’estructura d’edats segons sexe. Inca. Any 2017. 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
 
 

Diversitat d’orígens, equilibri general de sexes  
 

Si s'analitza la composició de la població per lloc de naixement, de les 
31.255 persones que viuen en Inca a 1-1-2017, 20.094 (el 64,3%)  ha 
nascut a Illes Balears; 5.251 (16,8%) ho ha fet en una altra comunitat 
autònoma; i 5.910 (18,9%) a l'estranger.  

Per àrea d’origen, hi ha predomini de població nascuda a Amèrica 
(Amèrica Llatina principalment), on ha nascut el 7,8% de la població 
empadronada a Inca; el segon col·lectiu en nombre és l’africà, que 
suposa el 6,6%; la població nascuda a l’Europa Comunitària representa el 
3,7% de la població; les altres àrees (Àsia, Europa no Comunitària i 
Oceania) tot just sumen el 0,7%.  

En comparació amb Illes Balears, la presència de persones nascudes a 
Espanya és lleugerament més alta (81,1% vs. 78,3%). L’origen d’aquest 
col·lecti també és distint: al municipi la presència de persones nascudes 
a la comunitat autònoma és més elevada (8,6 punts percentuals per 
damunt), en detriment de les persones nascudes a la resta d’Espanya (5,8 
punts per davall).  

Quant a l’àrea de naixement de les persones nascudes fora d’Espanya, 
també s’hi troben diferències, però no molt acusades. A Inca la presència 
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de persones nascudes a Àfrica duplica el percentatge balear (6,6% vs. 
3,3%). La resta de col·lectius tenen menor presència, i molt especialment, 
el col·lectiu europeu comunitari (3,7% a Inca i 7,7% a Illes Balears).  

Taula 5. Població segons àrea de naixement i sexe. Illes Balears i Inca. Any 2017. 

  Ambdós sexes Homes Dones 
ILLES BALEARS       
Total 1.115.999 554.925 561.074 
Espanya 873.298 436.913 436.385 
     Illes Balears 621.402 309.778 311.624 
     Altres CA 251.896 127.135 124.761 
UE-28 85.429 39.912 45.517 
Europa no comunitària 8.705 3.630 5.075 
Àfrica 36.303 22.120 14.183 
Amèrica 97.793 44.440 53.353 
Àsia 14.046 7.683 6.363 
Resta de nacionalitats 425 227 198 
INCA       
TOTAL 31.255 15.729 15.526 
Espanya 25.345 12.704 12.641 
     Illes Balears 20.094 10.071 10.023 
     Altres CA 5.251 2.633 2.618 
UE-28 1169 539 630 
Europa no comunitària 103 40 63 
Àfrica 2.075 1.263 812 
Amèrica 2452 1125 1327 
Àsia 106 54 52 
Resta de nacionalitats 5 4 1 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
 

Gràfic 7. Percentatge de població segons àrea de naixement. Inca. Any 2017 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
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Del col·lectiu de persones nascudes a l’estranger, el 51,2% són homes i 
el 48,8% són dones, una proporció més masculinitzada que a Illes Balears.   
Com s’observa al Gràfic 8, aquesta proporció no es manté a tots els 
col·lectius en funció del seu lloc de naixement.  
 

Gràfic 8. Percentatge de dones i homes segons lloc de naixement. Inca. Any 2017. 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 

Taula 6. Principals països de nacionalitat de la població estrangera3. Inca. Any 2017. 

País de naixement Total País de naixement Total 
Marroc 1.539 Xina 84 
Senegal    479 Uruguai 83 
Romania    433 Brasil 64 
Argentina    264 Rep. Dominicana 60 
Itàlia    204 Portugal 57 
Bulgària    155 Xile 56 
Colòmbia    149 Polònia 46 
Alemanya    146 Bolívia 41 
Regne Unit    113 França 40 
Equador      84 Paraguai 40 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 
  

                                                             
3 Cal anotar que en aquesta taula es proporcionen dades segons nacionalitat i no segons lloc de naixemen, 
com s’ha fet fins ara. El motiu: la disponibilitat de dades.  
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Evolució alentida de la població nascuda a l’estranger 
 
Tal i com s’observa a la taula i gràfic següents, a Inca s’ha desaccelerat el 
creixement de població nascuda a l’estranger al qual hi vàrem assistir a 
la dècada anterior. Des de 1998 i fins a 2008, el creixement ha estat 
continuat. A partir de llavors i fins al 2007, amb algunes baixades i 
pujades, l’equilibri entre persones nascudes a Espanya i a l’estranger s’ha 
mantingut relativament constant.  
 

Gràfic 9. Evolució de la població nascuda a l’estranger 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
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Taula 7. Evolució de la població nascuda fora d’Espanya segons sexe. Illes Balears i Inca. Anys 
1998-2017. 

 ILLES BALEARS INCA 

  
Ambdós 
sexes 

Homes Dones 
Ambdós 
sexes 

Homes Dones 

1998 53.947 24.354 29.593 584 326 258 
1999 60.570 27.729 32.841 712 392 320 
2000 72.212 33.705 38.507 1.067 594 473 
2001 91.923 44.559 47.364 1.593 925 668 
2002 118.946 59.357 59.589 2.295 1.307 988 
2003 146.046 73.430 72.616 3.010 1.724 1.286 
2004 151.541 76.179 75.362 3.452 1.929 1.523 
2005 176.002 89.017 86.985 3.927 2.208 1.719 
2006 187.773 94.848 92.925 4.187 2.298 1.889 
2007 211.208 106.980 104.228 4.814 2.602 2.212 
2008 245.442 125.546 119.896 5.607 3.106 2.501 
2009 261.217 133.630 127.587 5.234 2.934 2.300 
2010 267.585 135.785 131.800 5.020 2.707 2.313 
2011 270.925 136.382 134.543 5.430 2.929 2.501 
2012 274.185 137.357 136.828 5.553 2.960 2.593 
2013 260.017 129.009 131.008 6.276 3.337 2.939 
2014 244.546 120.432 124.114 5.829 3.041 2.788 
2015 241.221 118.071 123.150 5.767 3.012 2.755 
2016 240.165 117.109 123.056 5.781 2.983 2.798 
2017 242.701 118.012 124.689 5.910 3.025 2.885 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
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3. Altres indicadors demogràfics 

 
Llars i monomarentalitat 
 
Segons dades de l’últim Cens de Població i Habitatges (2011) elaborat per 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE), a Inca hi ha 11.286 llars4 i 8.684 
nuclis familiars, cosa que suposa una dimensió mitjana de 2,65 persones 
per llar i 3,45 persones per nuclis. No hi ha diferències a destacar en 
relació amb Illes Balears.  
 

Taula 8. Mitjana de llars i nuclis familiars. Illes Balears i Inca. Cens 2011. 
 ILLES BALEARS INCA 
Mitjana de persones per llar 2,59 2,66 
Mitjana de persones per nucli familiar 3,47 3,45 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 
Els nuclis majoritaris majoritàries a les Illes Balears i Inca són els 
matrimonis o les parelles amb fills o filles, que representen el 49,1%  i 
58,9% del total respectivament. 
 
Una dada a assenyalar són les nuclis familiars monomarentals amb fills o 
filles menors de 25 anys que representen un 10,0% a Inca, percentatge 
inferior a la mitjana balear (12,8%). Quan parlem de llars on només hi ha 
un cap de família, aquest sol ser majoritàriament una dona. 
  
  

                                                             
4 Glossari INE:  Es considera llar al conjunt de persones que resideixen habitualment en el mateix habitatge. 
Les diferències entre llar i família són: 

a) La llar pot ser unipersonal, mentre que la família ha de constar, almenys, de dos membres. 

b) Els membres d'una llar multipersonal no tenen necessàriament que estar emparentats, mentre que els 
membres d'una família sí. 
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Taula 9. Llars segons grandària. Illes Balears i Inca. Cens 2011. 

 ILLES BALEARS INCA 
TOTAL 429.737 11.286 
1 persona 99.607 2.337 
2 persones 135.473 2.971 
3 persones 90.758 2.689 
4 persones 75.541 2.696 
5 o més persones 28.358 593 
Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 

Taula 10. Nuclis familiars segons tipus de nucli. Illes Balears i Inca. Cens 
2011. 

 ILLES BALEARS INCA 
TOTAL 321.083 8.684 
Parella sense fills/filles 109.839 2.326 
Parella amb fills/filles 157.658 5.113 
Pare amb fills/filles 12.573 ... 
Mare amb fills/filles 41.014 860 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 
 
Natalitat amb mares més joves 

 
Relacionat amb una població més jove, trobem un municipi on hi ha 
relativament més naixements. L’any 2016, els 345 nascuts vius a Inca 
suposaren el 3,2% del total balear, quan el seu pes poblacional és del 
2,8%. L’any anterior, la situació va ser encara més pronunciada: els 404 
naixements suposaren el 3,8% del total de la CA.  
 
Quant a la tendència, grosso modo ha estat similar tant a Illes Balears 
com al municipi: creixement fins a 2008-2009, i tendència a la baixa des 
de llavors.  
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Taula 11. Evolució dels nascuts vius. Illes Balears i Inca. 

Anys 2000-2016. 
 ILLES BALEARS INCA 

2000 9.503 253 
2001 9.858 282 
2002 10.420 299 
2003 10.655 304 
2004 10.792 307 
2005 10.926 384 
2006 11.675 383 
2007 11.918 425 
2008 12.713 452 
2009 12.044 472 
2010 11.967 443 
2011 11.265 414 
2012 11.002 367 
2013 10.532 381 
2014 10.673 356 
2015 10.597 404 
2016 10.616 345 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 
Gràfic 10. Evolució del percentatge de dones en edat fèrtil. Illes Balears i Inca. Anys 1998-2017.  

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
 

Tot i haver-hi un percentatge similar de dones en edat fèrtil, l’edat 
mitjana de les mares d’Inca en el moment del naixement està 1,2 anys 
per davall de la mitjana balears: 31,4 vs. 32,6. Efectivament, el 14,8% dels 
naixements a Inca són de mares menors de 25 anys, front el 9,9% de la 
CA.  
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Taula 12.  Nascuts vius segons edat de la mare. Illes Balears i 
Inca. Any 2016. 

 ILLES BALEARS INCA 
Total edat 10.616 345 
Menys de 20 anys 201 7 
20-24 849 44 
25-29 2.123 86 
30-34 3.695 108 
35-39 2.925 83 
40-44 760 17 
45 o més 63 0 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 
 

Mortalitat a edats distintes i per causes diferents 
 
El 2016 van morir 79 persones a Inca. La diferència per sexe en els 
diferents grups d'edat és significativa. 

 

Taula 13. Defuncions de persones residents segons grup 
d’edat i sexe. Inca. Any 2017.  

 Total Homes Dones 
Menors de 20 anys 1,8% 3,4% 0,0% 
De 20  a 64 anys 15,2% 22,0% 7,6% 
Més de 65 anys 83,0% 74,6% 92,4% 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
 

 
Les principals causes de mortalitat a Inca són els tumors (26,5%), i les 
malaties del sistema circulatori (21,5%). 
 
El panorama canvia quan s'analitzen els morts per sexe. En aquest cas, 
trobam que el causis externes (accidents de trànsit de vehicle de motor, 
suïcidi i lesions autoinfligides), tumors i malalties del sistema genito 
urinari són més altes en els homes que en les dones del municipi d'Inca. 
 
Les externes, les malalties del sistema respiratori i les malforacions 
congènites/anomalia cromosòmica van ser, amb diferència, les que 
reflecteixen una major diferències per gènere. 
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Taula 14. Defuncions de persones residents a Illes Balears segons sexe i gran grup de malaltia. Illes Balears i Inca. 
Any 2016. 

  ILLES BALEARS INCA 

  
Ambdós 
sexes Homes Dones Ambdós 

sexes Homes Dones 

Total defuncions 7939 4014 3925 223 118 105 

I Enf. Infeccioses i parasitarias 226 109 117 7 3 4 

II Tumors 2219 1321 898 59 39 20 

III Enf. De la sang/órg. Hematopoyético/*trast.immunitat 36 11 25 1 0 1 

IV Enf. Endocrina, nutricional i metabòlica 304 136 168 11 4 7 

V trastorn mental i del comportament 397 127 270 14 4 10 

VI-VIII Enf. sistema nerviós i òrgans dels sentits 469 176 293 17 9 8 

IX Malalties del sistema circulatori 2293 1049 1244 48 23 25 

X Malalties del sistema respiratori 792 445 347 21 10 11 

XI Malalties del sistema digestiu 348 182 166 14 5 9 

XII Malalties de la pell i del teixit subcutani 30 9 21 2 0 2 

XIII Enf. sst. osteomuscular i del teixit conjuntiu 81 24 57 1 1 0 

XIV Enf. del sistema genitourinari 267 124 143 9 6 3 

XVI Afeccions perinatals 23 12 11 2 2 0 

XVII Malformació congènita i anomalia cromosòmica 16 10 6 1 1 0 

XVIII Símptomes, no classificats en una altra part 98 53 45 1 0 1 

XX causes externes de mortalitat 340 226 114 15 11 4 
Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
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4. Mercat de treball 

 

 
Descens de l’atur més lent en el cas de les dones 
 
La reactivació econòmica es fa patent en la caiguda de les xifres d'atur 
registrat per cinquè any consecutiu. Des de l'inici de la crisi fins al 2012, 
les xifres d'atur van experimentar increments considerables, mentre que 
a partir del 2013 comencen a disminuir. Segons les dades registrades en 
les oficines del SOIB l'any 2017, el nombre total de persones aturades en 
el municipi d'Inca és 3.229 (mitjana anual), xifra que representa un 
13,6 % menys respecte de l’any anterior. Aquest descens es produeix a tot 
l’arxipèlag balear.  
 
Això sí: quant al sexe de la persona desocupada, durant el 2017 l'atur va 
disminuir respecte l’any 2010 molt més entre els homes (-54,2%) que 
entre les dones (-20,4%). A l'any 2017, l'atur femení és superior al 
masculí: 56,7% (1.085 aturades) enfront del 43,3% dels homes (830 
aturats).  
 
El descens de les xifres de població aturada l'estan experimentant 
fonamentalment els homes a causa de la recuperació econòmica. 
Recordem el gran impacte que va tenir la passada crisi en la construcció, 
sector predominantment masculí. A partir del 2014, una vegada que 
s'entra en un període de reactivació, de nou, tornen a ser les dones les 
que proporcionalment es veuen més afectades per la carència d'ocupació.  
 
D'acord amb l'analitzat a l'apartat anteriors, la bretxa de gènere va 
disminuir en els primers anys de la crisi però a mesura que els símptomes 
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de la recuperació econòmica van començar a incidir al mercat laboral va 
tornar a incrementar-se. 
 
Per edats, l'atur registrat es concentra en el grup de 25 a 44 anys amb el 
44,7%, seguit en importància pel grup de majors de 44 anys (40,8%). El 
grup de població més jove (menors de 25 anys) representa el 14,5%. El 
contrast per sexe més acusat s'observa en el grup de 25 a 44 anys amb 
una diferència de 42,6% d'homes enfront del 46,3% de dones.  
 
La distribució sectorial de l'economia balear es concentra principalment 
en els serveis, seguits a bastant distancia per la construcció, la indústria 
i l'agricultura. Quant a l'atur, la desagregació per sectors és la mateixa. El 
nombre de persones desocupades als serveis en el any 2017 és 1.366 (el 
71,3 %), seguit per la construcció amb 228 persones aturades (l'11,9 %), la 
indústria, amb 159 persones (el 8,3 %), i l'agricultura amb 46 
aturats/aturades (el 2,8 %). 
 
El nivell formatiu de la població aturada es relaciona amb l'ocupació que 
demanden en primer lloc. L'ordre dels grups d'ocupació segons la CNO-
11 reflecteix de més a menys nivell educatiu exigit, per tant, a més de 
proporcionar informació de quins grups compten amb més atur, també 
ens informa de la seva qualificació professional. 
 
El major nombre de persones desocupades es concentra en els serveis 
de restauració, personals, protecció i venedors (32,9 %), seguits per les 
ocupacions elementals (26,3 %), artesans i treballadors/res 
qualificats/ades de les indústries manufactureres i la construcció -
excepte operadors/res d'instal·lacions i maquinària- (14,7 %), i 
els empleats/ades comptables, personal administratiu i altres d'oficina 
(10% %). Aquests quatre grans grups d'ocupacions sumen el 83,0% de les 
persones aturades l’any 2016. 
 



24 
 

Respecte al total de població parada, les persones aturades estrangeres 
representen el 19,0% (365 persones). Per sexe, el percentatge de 
representació masculina s'estableix en 45,3% enfront del 54,7% de la 
representació femenina. La diferència entre homes i dones arriba a 9,4 
punts percentuals en 2017.  
 
Finalment, s'observa que quasi una tercera part (31,2%) de la població 
aturada d'Inca es concentra en el grup d’aturats/aturades de llarga 
durada. Les diferències per sexe són molt elevades: el 36,0% són homes 
i el 64,0%, dones. 

 

 Taula 15. Persones aturades registrades segons sexe. Illes Balears i Inca. Anys 2010-2017. 

 ILLES BALEARS INCA 
 Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones 
2017 51.491 23.151 28.340 1.916 830 1.085 
2016 58.316 27.015 31.302 2.216 1.021 1.195 
2015 67.103 31.857 35.247 2.483 1.180 1.304 
2014 75.405 37.529 37.876 2.795 1.400 1.395 
2013 82.282 42.320 39.961 3.195 1.699 1.496 
2012 87.544 45.728 41.816 3.386 1.848 1.537 
2011 83.263 44.277 38.986 3.229 1.819 1.410 
2010 82.882 44.540 38.342 3.175 1.812 1.364 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
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Gràfic 11. Evolució de la distribució de les persones aturades segons sexe. Inca. Anys 2010-
2017. 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 
 
 

 

Taula 16. Persones aturades registrades segons grup d’edat. Illes Balears i Inca. 
Any 2017. 

  ILLES BALEARS INCA 

  
Ambdós 

sexes 
Homes Dones 

Ambdós 
sexes 

Homes Dones 

TOTAL 51.491 23.151 28.340 1.916 830 1.085 
De 16 a 24 anys 5.878 2.993 2.885 277 138 139 
De 25 a 34 anys 10.750 4.475 6.274 403 166 237 
De 35 a 44 anys 11.974 5.086 6.888 453 188 266 
De 45 a 54 anys 11.374 5.169 6.205 392 166 225 
55 o més anys 11.516 5.428 6.088 391 172 218 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
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Taula 17. Persones aturades registrades segons nacionalitat i sexe. Illes Balears i 
Inca. Any 2017. 

  ILLES BALEARS INCA 

  
Ambdós 

sexes 
Homes Dones 

Ambos 
sexos 

Hombres Dones 

TOTAL 51.491 23.151 28.340 1.916 830 1.085 
Espanyola 41.110 18.414 22.696 1.551 665 886 
Estrangera 10.381 4.737 5.644 365 165 200 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 

Taula 18. Persones aturades registrades segons estudis i sexe. Illes Balears i Inca. Any 2017. 

  ILLES BALEARS INCA 

 Ambdós 
sexes 

Homes Dones 
Ambdós 

sexes 
Homes Dones 

Total 51.491 23.151 28.340 1.916 830 1.085 
Estudis primaris o sense estudis 14.219 6.643 7.576 595 277 319 
Estudis secundaris 32.110 14.782 17.328 1.189 515 673 
Estudis post secundaris 5.162 1.726 3.436 132 39 93 
Sense assignar 0 0 0 0 0 0 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 

Taula 19. Persones aturades segons antiguitat de la inscripció i sexe. Illes Balears i Inca. 
Any 2017. 

  ILLES BALEARS INCA 

  
Ambdós 

sexes 
Homes Dones 

Ambdós 
sexes 

Homes Dones 

TOTAL 51.491 23.151 28.340 1.916 830 1.085 
Menys d'1 mes 8.114 4.076 4.038 274 141 134 
D'1 a 3 mesos 12.350 6.025 6.325 450 219 231 
De 3 a 6 mesos 9.137 4.166 4.971 335 146 189 
De 6 mesos a 1 any 6.530 2.816 3.714 258 109 149 
Més d'1 any 15.360 6.068 9.291 598 215 383 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
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Taula 20. Persones aturades segons sector d’activitat (CNAE-09) i sexe. Illes Balears i Inca. Any 2017. 
 ILLES BALEARS INCA 

 Ambdós 
sexes 

Homes Dones 
Ambdós 
sexes 

Homes Dones 

TOTAL 51.491 23.151 28.340 1.916 830 1.085 

(A) AGRICULTURA I PESCA 750 517 232 46 34 13 

(B,C,D,I) INDÚSTRIA, ENERGIA I SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 2.292 1.351 941 159 81 77 

(F) CONSTRUCCIÓ 5.690 5.068 622 228 207 21 

(G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,O) SERVEIS 40.117 15.192 24.926 1.366 460 906 
(G) Comerç a l'engròs i al detall, reparació de vehicles de motor i 
motocicletes 

7.051 2.419 4.632 277 95 182 

(H) Transport i emmagatzematge 1.866 1.286 580 28 20 9 

(I) Hostaleria 13.573 5.162 8.411 476 143 333 

(J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,O) Resta de serveis 17.628 6.325 11.303 585 203 382 

SENSE OCUPACIÓ ANTERIOR 2.643 1.024 1.619 117 49 68 
Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 

Taula 21. Persones aturades segons ocupació i sexe. Illes Balears i Inca. Any 2017. 

  ILLES BALEARS INCA 

  
Ambdós 

sexes 
Homes Dones 

Ambdós 
sexes 

Homes Dones 

TOTAL 51.491 23.151 28.340 1.916 830 1.085 

0. Ocupacions militars 7 7 0 0 0 0 

1. Direcció i gerència 414 273 140 6 5 4 

2. Personal tècnic i professional científic i intel·lectuals 3.053 1.110 1.943 75 27 48 

3. Tècnics/es; professionals de recolzament 3.373 1.858 1.515 87 53 34 
4. Empleats/ades comptables, administratius/ives i altres 
empleats d’oficina 

6.138 1.542 4.596 192 40 151 

5. Treballadors/res dels serveis de restauració, personals, 
protecció i venedors/res 

17.019 4.829 12.190 613 143 470 

6. Treballadors/es qualificats/ades al sector agrícola, ramader, 
forestal i pesquer 

1.093 958 134 53 47 6 

7. Artesans/nes i treballadors/es qualificats/ades de les 
indústries manufactureres i la construcció 

6.638 6.136 501 283 245 38 

8. Operadors/res d’instal·lacions i maquinària, i 
muntadors/res 

1.745 1.490 255 104 62 41 

9. Ocupacions elementals 12.013 4.950 7.063 504 210 294 
Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
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Menor demanda de feina i a treballs poc qualificats 
 
Una demanda d'ocupació és una sol·licitud d'un lloc de treball per compte 
d'altri realitzada per una persona en edat laboral amb la finalitat d'inserir-
se o reinserir-se en una activitat laboral, o, si ja posseeix un treball, per 
aconseguir altre o canviar a un millor. La xifra de dones demandants 
d’Inca supera a la de dones aturades en un 51,3%, una xifra similar a la 
dels homes però molt més baixa que a Illes Balears (on el percentatge de 
diferència és del 73,6% per a les dones). Els motius poden ser tant un 
menor desig de canviar de feina com una menor necessitat d’inscripció a 
causa de no acollir-se a les possibilitats que ofereix aquesta inscripció 
(principalment cursos de formació) o d’un major desconeixement 
d’aquesta possibilitat.  
Si ens fixem en la Taula 22, podem veure que la bona part (quatre de cada 
10) demana ocupacions relacionades amb els serveis de restauració, 
personals, protecció i venedores, seguir d’ocupacions elementals (26,7%) 
i empleades comptables, administratives i altres d’oficina (14,1%).  
  



29 
 

 

Taula 22. Persones demandants d’ocupació registrades segons grup d’ocupació (CNO-11) i sexe. Illes 
Balears i Inca. Any 2017. 

  ILLES BALEARS INCA 

  
Ambdós 

sexes 
Homes Dones 

Ambdós 
sexes 

Homes Dones 

TOTAL 88.098 38.893 49.205 2.902 1.260 1.642 
0. Ocupacions militars 10 9   0 0 0 
1. Direcció i gerència 655 438 217 10 8 6 
2. Personal tècnic i professional científic 
i intel·lectuals 5.650 1.972 3.678 127 42 85 

3. Tècnics/es; professionals de 
recolzament 5.645 3.186 2.459 149 87 62 

4. Empleats/ades comptables, 
administratius/ives i altres empleats 
d’oficina 

10.878 2.939 7.940 312 80 232 

5. Treballadors/res dels serveis de 
restauració, personals, protecció i 
venedors/res 

31.183 10.219 20.965 924 246 678 

6. Treballadors/es qualificats/ades al 
sector agrícola, ramader, forestal i 
pesquer 

1.670 1.454 216 74 65 9 

7. Artesans/nes i treballadors/es 
qualificats/ades de les indústries 
manufactureres i la construcció 

9.274 8.476 798 400 339 61 

8. Operadors/res d’instal·lacions i 
maquinària, i muntadors/res 3.322 2.787 535 187 113 73 

9. Ocupacions elementals 19.810 7.414 12.396 718 281 438 
Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 
 
Disminució de la bretxa entre homes i dones a la contractació 

 
Durant 2017 el nombre de nous contractes registrats amb destinació 
d'ocupació a Inca va ser 6.921. Aquesta dada suposa 162 contractes més 
que en 2016, un 2,4% en valors relatius, per sota de la mitjana de 
l'arxipèlag balear, que va registrar un augment del 8,2%. 
 
En l'evolució recent (2006-2017) de la contractació es pot apreciar 
una acusada disminució entre 2007 i 2011, així com un augment de la 
contractació en 2017 tant a nivell balear com al municipi d'Inca. 
 
Si les dones l’any 2013 representaven el 47,7% de total dels contractes, 
l’any 2017 baixen fins a suposar el 46,2%. 
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La crisi va suposar una clara disminució de la bretxa entre dones i homes: 
si l’any 2006 hi havia entre dones i homes una diferència de 29,9 punts 
percentuals entre contractació masculina i femenina, actualment ha 
passat als 7,6 punts.  
 
La bretxa entre les dones de nacionalitat estrangera és, però, molt 
acusada: des 1.284 de contractes a població estrangera, menys d’una 
tercera part (el 29,1%, 374 nous contractes) corresponia a dones.  
 
Les treballadores de 25 a 45 anys van subscriure el doble de contractes 
que les menors de 25 o les majors de 45 anys, coincidint amb el tram 
d'edat que més actius presenta. No obstant, el tram d'edat més equilibrat 
en termes de gènere és el de 45 a 54 anys. En els grups d'edat de menors 
de 25 anys i de 25 a 34 anys són els únics que presenten una proporció 
més alta de dones. 
 
I això sí: dos de cada tres contractes per a població amb 
estudis postsecundaris els varen signar dones. 
 
Diferenciant segons sector econòmic, durant el 2017 el 72,4% dels 
contractes registrats en centres de treball d'Inca es van dirigir al sector 
serveis, seguit a molta distància la resta de sectors. Exceptuant aquest 
sector, on la dona té major presència, a la resta de sectors els homes 
mostren una major participació.  
 
Les activitats amb elevades taxes de contractació femenina van estar 
relacionades principalment amb el comerç a l'engròs i menor (30,6%), i 
amb l'hostaleria (15,4%).  
 
El 23,1% de les treballadores assalariades tenien un contracte 
indeterminat, percentatge inferior al registrat per als treballadors (35,4%), 
és a dir, 12 punts percentuals per sota dels registrats pels homes. 
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Taula 23. Evolució dels contractes registrats segons sexe. Illes Balears i Inca. Anys 2006-2017. 
 ILLES BALEARS INCA 

 Ambdós 
sexes 

Homes Dones 
Ambdós 

sexes 
Homes Dones 

2006 437.038 240.091 196.947 7.026 4.459 2.567 
2007 440.171 242.042 198.129 7.773 4.648 3.125 
2008 381.473 202.263 179.210 5.933 3.276 2.657 
2009 306.965 161.206 145.759 4.905 2.630 2.275 
2010 306.920 161.185 145.735 4.642 2.433 2.209 
2011 311.374 164.993 146.381 4.131 2.184 1.947 
2012 325.207 166.420 158.787 4.371 2.357 2.014 
2013 345.421 183.068 162.353 4.436 2.402 2.034 
2014 389.751 210.002 179.749 5.054 2.643 2.411 
2015 447.887 241.863 206.024 5.947 3.221 2.726 
2016 495.810 268.418 227.392 6.759 3.707 3.052 

2017 536.519 293.020 243.499 6.921 3.725 3.196 
Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 

Gràfic 12. Evolució de la distribució segons sexe dels contractes. Inca. Anys 2006-2017. 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
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Gràfic 13. Taxa interanual de creixement de la contractació segons sexe. Illes Balears i Inca. 
Anys 2007-2017. 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 

Taula 24. Contractes registrats segons grup d’edat. Illes Balears i Inca. Any 2017. 

  ILLES BALEARS INCA 

  
Ambdós 

sexes 
Homes Dones 

Ambdós 
sexes 

Homes Dones 

TOTAL 536.519 293.020 243.499 6.921 3.725 3.196 
De 16 a 24 anys 120.338 60.839 59.499 1.559 645 914 
De 25 a 34 anys 172.896 90.843 82.053 2.276 1.123 1.153 
De 35 a 44 anys 131.726 76.293 55.433 1.651 1.067 584 
De 45 a 54 anys 81.380 47.144 34.236 1.078 647 431 
55 o més anys 30.179 17.901 12.278 357 243 114 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 

 Taula 25. Contractes registrats segons nacionalitat. Illes Balears i Inca. Any 2017. 

  ILLES BALEARS INCA 
  Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones 
TOTAL 536.519 293.020 243.499 6.921 3.725 3.196 
Espanyola 393.367 210.292 183.075 5.637 2.815 2.822 
Estrangera 143.152 82.728 60.424 1.284 910 374 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
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 Taula 26. Contractes registrats segons formació. Illes Balears i Inca. Any 2017. 

  ILLES BALEARS INCA 

  
Ambdós 

sexes 
Homes Dones 

Ambdós 
sexes 

Homes Dones 

TOTAL 536.519 293.020 243.499 6.921 3.725 3.196 
ESTUDIS PRIMARIS O SENSE ESTUDIS 119.400 71.197 48.203 1.551 1.010 541 
ESTUDIS SECUNDARIS 379.402 206.898 172.504 4.736 2.507 2.229 
ESTUDIS POST SECUNDARIS 36.435 14.752 21.683 623 206 417 
SENSE ASSIGNAR 1.282 173 1.109 0 0 0 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 
 Taula 27. Contractes registrats segons sector d’activitat (CNAE-09). Illes Balears i Inca. Any 2017. 

 ILLES BALEARS INCA 

 Ambdós 
sexes 

Homes Dones 
Ambdós 
sexes 

Homes Dones 

TOTAL 536.519 293.020 243.499 6.921 3.725 3.196 
(A) AGRICULTURA I PESCA 4.748 4.232 516 252 239 0 
(B,C,D,I) INDÚSTRIA, ENERGIA I 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 

15.342 11.535 3.807 459 326 133 

(F) CONSTRUCCIÓ 55.313 52.850 2.463 1.227 1.189 16 
(G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,O) SERVEIS 461.116 224.403 236.713 4.983 1.971 3.012 
(G) Comerç a l'engròs i al detall, reparació de 
vehicles de motor i motocicletes 

61.559 25.890 35.669 1.474 496 978 

(H) Transport i emmagatzematge 26.169 19.653 6.516 102 88 4 
(I) Hostaleria 196.492 100.268 96.224 922 431 491 
(J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,O) Resta de serveis 176.896 78.592 98.304 2.480 952 1.528 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 
 Taula 28. Contractes registrats segons durada. Illes Balears i Inca. Any 2017. 

  ILLES BALEARS INCA 

  
Ambdós 

sexes 
Homes Dones 

Ambdós 
sexes 

Homes Dones 

TOTAL 536.519 293.020 243.499 6.921 3.725 3.196 
Indefinits 76.859 41.741 35.118 1.088 598 490 
Menys d'1 mes 114.288 56.596 57.692 755 353 402 
D'1 a menys de 6 mesos 177.646 90.958 86.688 2.134 1.031 1.103 
Més de 6 mesos 45.712 23.855 21.857 886 423 463 
Indeterminats 122.014 79.870 42.144 2.058 1.320 738 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
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 Taula 29. Contractes registrats segons tipus de contracte. Illes Balears i Inca. Any 2017. 

  ILLES BALEARS INCA 

  
Ambdós 

sexes 
Homes Dones 

Ambdós 
sexes 

Homes Dones 

TOTAL 536.519 293.020 243.499 6.921 3.725 3.196 
Contracte indefinit 76.859 41.741 35.118 1.088 598 490 
Contracte temporal 456.124 249.387 206.737 5.669 3.038 2.631 
Altres contractes 3.536 1.892 1.644 158 81 67 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 
 Afiliació a la Seguretat Social 
 
Des de 2014 l'evolució interanual de l'afiliació a la Seguretat Social ha 
estat positiva a Inca , comptabilitzant-se una mitjana anual durant l'any 
2017 de 12.571 persones afiliades, la qual cosa suposa un augment mitjà 
de 841 persones afiliades respecte a l'any anterior. En taxes interanuals, 
l'afiliació masculina acumula un repunt del 7,7%, lleugerament per sobre 
de l'increment interanual de l'afiliació femenina (6,5%). 
 
Ens trobem davant la millor dada de creixement dels últims set anys 
(7,2%). El repunt de l'afiliació va afectar a tots dos sexes, encara que una 
mica més als homes, amb un 20,9% d'afiliats més enfront d'un augment 
de l'ocupació femenina de 17,9%. Així, l'any 2017 el nombre d'homes 
cotitzadors es va situar en 6.934 ocupats (55,2%), mentre que el de dones 
va ascendir a 5.637 (44,8%) afiliades, el nivell més elevat dels últims set 
anys. El seu pes relatiu en el conjunt de l'afiliació de dones de la comunitat 
autònoma és de 2,6% . 
 
La bretxa de gènere es va ampliant després de la disminució dels anys de 
la crisi.  

 
 
 
 
 
 

 Taula 30. Evolució de les afiliacions a la Seguretat Social. Illes Balears i Inca. Anys 2011-2017 
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  ILLES BALEARS INCA 
  TOTAL Homes Dones Desconegut TOTAL Homes Dones Desconegut 
2011 404.379 217.599 186.766 14 10.520 5.737 4.783 0 
2012 400.237 212.772 187.465 0 10.159 5.498 4.661 0 
2013 400.469 211.749 188.720 0 10.002 5.393 4.610 0 
2014 413.474 219.218 194.256 0 10.342 5.624 4.719 0 
2015 434.647 231.929 202.719 0 10.985 6.019 4.966 0 
2016 459.147 244.936 214.212 0 11.730 6.436 5.294 0 
2017 485.756 259.947 225.809 0 12.571 6.934 5.637 0 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 

 

Gràfic 14. Evolució del percentatge de l’afiliació femenina. Inca i Illes Balears. Anys 2005-2017. 

Font: elaboració pròpia a partir de de dades de l'Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) 
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5. Aportacions qualitatives 

 
En aquest apartat es presenten les principals conclusions que es varen 
obtenir a partir de la sessió participativa amb entitats d’Inca, les 
entrevistes a personal de les distintes àrees de l’Ajuntament i les fitxes 
de recollida d’informació (veure apartat de metodologia). Els resultats 
d’ambdues fonts es presenten conjuntament per a facilitar la seva 
comprensió, organitzats segons àrees i punts forts, aspectes a millorar i 
propostes.  
 

Cultura i educació 
 

Punts forts 
 
Un punt fort que tal vegada no ho és tant i que sovint es repeteix quan es 
parla amb les diferents àrees és que no es perceben grans desigualtats.  

 
• No es perceben grans desigualtats. 
• En els concursos es garanteix la lliure competència al no saber-se 

qui es presenta a un concurs. Tot just se sap una vegada s’ha 
adjudicat el premi.  

• No es percep segregació per sexe en les activitats culturals.  
 

Aspectes a millorar 
 

Les entitats demanen una major representació femenina a totes les 
representacions culturals i artístiques que tenen lloc al municipi, en tant 
que predomina la representació masculina:  
 

• A les presentacions de llibres.  
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• En general, les dones autores són poc visibles. Aquesta situació 
també succeeix a INCart.  

• Hi ha moltes actuacions musicals masculinitzades. 
• La presentació de les candidatures per premis del Dijous Bo 

predominen els homes.  
• En conjunt, sí hi ha més homes com a jurat als concursos literaris. 

Aquest fet a vegades es justifica com un reflex de la cultura 
literària.  

 
Com a contrapartida, el ball té una infrarepresentació masculina, 
evidenciant que encara hi tenen pes els estereotips de gènere a les 
representacions artístiques i culturals. 
 
La visualització de les dones també està limitada: 
 

• A l’entorn urbà predominen els noms de carrer d’home 
• A la sala de plens de l’Ajuntament hi ha un clar predomini d’homes 

“fills il·lustres”. Només hi ha una dona feta il·lustre recentment 
 
Per altra banda, no es percep desigualtat a les subvencions a les AMIPAs, 
si bé tampoc s’incentiven actuacions vinculades amb la coeducació i/o 
amb trencar estereotips de gènere.  
 
En general, sí es detecta que hi ha poca visió amb perspectiva de gènere, 
fet que pot fer que es passin per alts possibles aspectes. 
 

Propostes 
 

De cara al Pla d’Igualtat, es varen realitzar diverses propostes de cara a 
millorar la situació d’igualtat entre dones i homes del municipi, com ara: 
 

• Trencar estereotips de gènere (tant masculins com femenins) 
• Començar a la sensibilització des de zero amb intervencions 

educatives a les etapes de 0 a 3 anys 
• Assegurar una publicitat no sexista 
• Visibilitzar dones exemplars del municipi (bomberes, policies, 

artistes, etc.) 
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• Posar noms de dones locals a carrers, edificis, escoles, 
esdeveniments...  

 

Oci 
 

Aspectes a millorar 
 

• Una de les mancances detectades és la poca oferta d’oci. A més a 
més, sovint es centra en activitats masculinitzades.  

• Són poques les dones directives a les associacions d’oci i tems 
lliure.  

• S’observa sexisme a l’àmbit d’oci per a infants.  
• L’oci reforça una imatge irreal de la temàtica gai, doncs als shows 

no s’hi representa amb naturalitat sinó de forma vinculada al 
transformisme.  

 

Propostes 
 

• Algunes estratègies de millora podrien ser la creació de grups de 
dones o la contractació d’artistes diverses.  

• També podrien realitzar-se accions positives per a major equilibri 
homes/dones als jurats dels premis i concursos.  

 

Esports 
 
Punts forts 

 
• Des dels serveis municipals no es detecten impediments per a la 

lliure elecció d’un esport. Una altra cosa és que infants i al·lots i 
al·lotes puguin ser receptius als estereotips de gènere que hi ha 
present a la societat. 

• Es realitzen activitats mixtes.  
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Aspectes a millorar 
 

• Les entitats observen major oferta esportiva i participació 
masculina.  

• També durant la sessió participativa d’entitats es va comentar la 
forta pressió dels estereotips, que fa que nins i nines abandonin 
esports que els hi agrada practicar. Es varen explicar casos 
concrets.  

• No es realitzen accions per tal d’aplacar les diferències percebudes 
en la pràctica de l’esport d’infants i joves.  

• De cara a facilitar la pràctica d’esport a pares i mares, no hi ha 
lutoteques.  
 

Propostes 
 

• Crear i promocionar equips de dones liderades per dones cap al 
canvi. 

• Discriminació positiva. 
• Major foment d’equips esportius mixtos. 
• Modificar els processos de selecció i decisió de càrrecs esportius 

per lluitar contra el sostre de vidre: personal tècnic, direcció, 
monitors/monitores. 

 

Violències masclistes 
 
Punts forts 
 

• S’han realitzat algunes accions en el marc de la campanya contra 
les agressions sexuals “No i punt”, encapçalada pel Consell de 
Mallorca.  
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Aspectes a millorar 
 

• La percepció de les entitats és que cal continuar treballant en 
aquesta línia, donats els casos d’assetjament sexual en condició 
d’embriaguesa que sovint acompanya a les festes i l’oci nocturn.  

• La prevenció en violències masclistes està poc present.  

 
Propostes 
 

• Continuar treballant en la campanya No i punt! 
• Fer més visibles els espais d’atenció a víctimes 

 
Fires 
 
Aspectes a millorar 
 

Les fires no escapen al estereotips: si bé la fira medieval es percep com 
a igualitària, no succeeix el mateix amb la fira de les flors (que va estar 
molt feminitzada) o la fira del motor (molt masculinitzada).  

 

Dades 
 

La recollida de dades per sexe és una de les passes prèvies al disseny 
d’accions i d’accions encaminades cap a la igualtat és més senzill si es 
quantifiquen les diferències.  
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Punts forts 
 

• Des d’Igualtat s’ha realitzat un informe sobre percepcions de 
gènere a les escoles. Es tracta d’un informe d’una gran qualitat i 
amb importants conclusions que cal tenir en compte.  

• Hi ha àrees que tenen molt incorporada la recollida de dades: 
• Sí es recullen dades per sexe a l’Àrea de Formació i Ocupació. 

S’analitzen per programes.  
• També es recullen –i s’exploten a la memòria – a Serveis Socials.  

 

Aspectes a millorar 
 

La no recollida de dades desagregades per sexe. Per exemple: 

• Assistència a actes culturals. Sí es recullen per grup d’edat.  
• Activitats de l’Àrea de Participació i Joventut, amb l’excepció de 

les persones usuàries del local de joves i tallers, on sí es recullen 
dades.  

• En general, no està generalitzada la realització de memòries de 
les àrees.  

 
Propostes 
 

• Incrementar la recollida de dades des de les distintes àrees.  
• Incrementar l’anàlisi de dades.  

 

Formació i ocupació 
 
 
Punts forts 
 
Com a bona pràctica podríem observar l’oferta formativa que es 
programa. Es té molt en compte la presència de dones i homes a tots els 
àmbits, procurant aconseguir la paritat (presència de dones entre el 40% 
i el 60%). Per exemple, en tallers de fusteria, normalment s’inscriuen 
molts més homes però es fomenta que la dona  no el descarti, 
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promocionant que el taller tingui un caràcter també comercial (estar en 
departaments de fusteria de grans magatzems comercials, etc.), incloent 
el certificat de comerç. D’aquesta manera s’ha aconseguit que hi hagi 
moltes més dones en tallers típicament masculinitzats. 

La oferta formativa contempla tallers de prevenció de violència de gènere 
i es realitzen activitats en empreses.  

També es fomenta la visibilitat de la dona fent activitats on es presenten 
casos de dones emprenedores que ha tingut èxit. Son activitats 
transversals a la oferta formativa. 

Es té molt en compte a l’hora d’elaborar el programa formatiu per 
adaptar-se al màxim a les  i els usuaris, i mantenir la conciliació, ex: 
tallers d’administració, es considera que, encara que intentin igualar, serà 
més per dones i per tant l’horari s’ajusta a les escoles.  

 
Participació i Joventut 
 

Punts forts 
• Es realitzen algunes actuacions en pro de la igualtat, com ara la 

Cursa per la Dona o la celebració del 8 de març. 
• Es compta amb l’Espai Dona. S’han realitzat actuacions de forma 

conjunta en forma de vídeos i xerrades.  
• S’han realitzat actuacions relacionades amb el col·lectiu LGTBI 

(concert i comparsa).  

 

Aspectes a millorar 
 

• Encara que es realitzen actuacions concretes, en general, no es té 
en compte el tema de la igualtat entre dones i homes ni, per 
descomptat, s’aplica la perspectiva de gènere a les actuacions 
generals que realitzen.  
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Propostes 
 

• Tenir més en compte a les dones en els concerta memorials. 

 
Aspectes interns de l’Ajuntament 
 

Encara que no era un objectiu de la recerca, es varen comentar distints 
aspectes relacionats amb la igualtat dins del propi Ajuntament.  

 

Punts forts 
• Existeix oferta formativa en gènere. 
• La contractació a les places reglades i oficials es percep com a 

molt igualitària. S’han contractat dones embarassades sense que 
això hagi suposat un prejudici per a elles.  
 

Aspectes a millorar 
 

• Es percep una menor promoció en llocs de responsabilitat a 
al·lots i no a al·lotes. Aquesta situació lògicament no es dóna 
quan es tracta de places reglades i oficials.  

• S’han donat casos de no renovació de contractes temporals a 
dones a causa del seu embaràs.  

• També es percep clarament la segregació horitzontal, tant al món 
laboral en general com dins l’Ajuntament.  

• No existeix oferta formativa en violència de gènere.  
• A falta de dades concretes, es percep una situació dins 

l’Ajuntament de segregació vertical, tal vegada herència d’anys 
enrere.  

• Si bé no es perceben diferències homes i dones en relació a la 
conciliació dins l’Ajuntament, si es considera que hi ha dificultats 
de conciliació.  
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Altres elements qualitatius 
 

Una vegada revisades les aportacions qualitatives, resulta interessant 
mostrar alguns dels resultats que es varen obtenir a la sessió amb 
entitats.  

Es va demanar que es puntués de 0 a 10 la situació d’igualtat al municipi 
d’Inca, així com a on es vol arribar en aquest tema. La primera qüestió va 
ser puntuada amb un 3-4, i la segona, dins un ventall del 7 al 10.  

També es va demanar si coneixien l’Espai Dona. La resposta va 
sorprendre: només 2 de 9 persones el coneixien.  

 

Gràfic 15. Coneixeu l’Espai Dona? Respostes de les 9 persones participants a la sessió d’entitats 

Font: elaboració pròpia 

 

D’altra banda, i encara que a la sessió es va procurar posar el focus 
d’atenció a aquells aspectes en els quals l’Ajuntament té competència, es 
varen fer alguns comentaris sobre segregació horitzontal i vertical del 
mercat de treball. També es va mencionar que s’ha avançat en la 
conciliació. Els 15 dies de baixa per paternitat en comptes de tres n’és un 
exemple.  

 

Ja per finalitzar, es va fer una pregunta específica sobre què s’espera de 
l’Ajuntament d’Inca al Pla d’Igualtat. Aquestes foren les respostes.  
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• Sensibilització des de 0 anys 
• Formació/ educació igualitària sobre tots als petits 
• Que es tengui en compte les aportacions fetes des de la sessió amb 

entitats 
• Llenguatge no sexista 
• Donar visibilitat als tallers, formacions i iniciatives de l’Espai Dona 

 

Acabem aquest apartat amb les paraules que els hi suggeria a  la gent la 
igualtat de gènere: 
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6. Proposta de prioritats 

 

Al llarg del document s’han presentat algunes propostes i recomanacions 
que poden ser tingudes en compte a l’hora de dissenyar el Pla d’Igualtat, 
i molt especialment aquelles proposades per les entitats i personal de 
l’Ajuntament. En aquest apartat passem a comentar aquells aspectes que 
considerem clau per a fer d’Inca un municipi que avanci cap a la igualtat.  

Comencen apuntant els principals reptes.  

  

Donar a 
conèixer les 
actuacions i 

serveis 
disponbiles 

Visibilitzar 
la dona 

Violències 
masclistes 

Atenció a la 
diversitat i 

formació 

Educació i 
sensibi-
lització 

Transversalitat 
Transversalitat 

Transversalitat 

Transversalitat 

Transversalitat 
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Tal i com s’aprecia a l’esquema anterior, la transversalitat és un tema que 
cal tenir present. De manera bastant generalitzada, des de les distintes 
àrees municipals, el personal amb qui es va contactar mencionà que no 
es percebien desigualtats entre dones i homes dins el seu àmbit de 
treball. Si bé això podria ser indicatiu de què s’ha aconseguit la plena 
igualtat entre dones i homes al municipi, també pot apuntar cap a una 
falta de conscienciació sobre els mecanismes i els efectes de la 
desigualtat. En aquest aspecte seria important treballar la perspectiva de 
gènere de forma transversal a totes les àrees.  

El Pla no només hauria de contemplar accions a realitzar des de les àrees 
“properes” a la igualtat, sinó que es poden dissenyar moltes actuacions 
des dels distints àmbits. En cas que es veiés necessari, aquestes accions 
podrien ser dissenyades de forma conjunta entre la secció d’igualtat i 
l’àrea corresponent.  

El model de l’Àrea d’Ocupació i Formació pot ser pres d’exemple d’una 
bona pràctica de com es pot aplicar la perspectiva de gènere per millorar 
situacions de desigualtat que venen donades “culturalment” i davant les 
quals sovint les àrees pensen que no hi tenen res a fer per a canviar les 
tendències.  

Encara que com s’ha dit totes les àrees haurien de treballar la 
transversalitat, Participació i Joventut es presenta com una de les àrees 
més susceptible d’incrementar accions en pro de la igualtat i en contra de 
les violències masclistes.  

La formació en igualtat per al personal municipal sempre pot repercutir 
de manera positiva en les futures accions a realitzar de forma transversal. 
Les àrees molt masculinitzades poden tenir importants beneficis en cas 
de encarar la formació en igualtat amb aportacions sobre “noves 
masculinitats”.  

Cal treballar en una millor visibilització de la dona i dels seus èxits. Això 
passa per tenir-la més present a totes les àrees municipals, per procurar 
que hi hagi referents urbans (noms de carrers, etc.), per assegurar la seva 
presència com a jurat als premis i concursos, per una compensació per 
les poques dones il·lustres reconegudes del municipi, i un llarg etcètera.  
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Fem una menció especial en la recollida de dades per sexe. A més a més 
de ser un requeriment normatiu, és important per a detectar possibles 
esbiaixos a favor dels homes o de les dones. En els casos on no sempre 
sigui factible fer-ne una recollida exacta, sí es poden recollir dades 
aproximades5.  

També cal seguir lluitant contra una de les puntes de llança de la lluita 
per a la igualtat: les violències masclistes. No s’ha avançat lo suficient 
amb el tema de coordinació. Inca va treballar per a la constitució d’una 
Mesa municipal de violència de gènere que cal reactivar. Cal continuar 
altres actuacions, com ara la campanya No i punt!, així com fer-ne una 
major difusió dels recursos –municipals o no- existents per a l’atenció de 
les violències masclistes.  

La preparació del personal municipal resulta clau en la detecció i millor 
atenció a les violències masclistes. Els serveis d’atenció directa (i molt 
especialment Policia Local i Serveis Socials) haurien de tenir formació en 
violència de gènere.  
L’estructura demogràfica del municipi fa necessari continuar amb els 
esforços que es realitzen de cara a la millor integració de la diversitat, 
però afegint-hi un plus a les actuacions pròpies de la integració: 
apoderant a les dones d’orígens diversos. Altres particularitats 
demogràfiques del municipi que no cal perdre de vista: es tenen 
proporcionalment més fills/filles i a una edat més temprana. I no cal 
perdre de vista que la gran majoria de llars amb només un 
progenitor/progenitora, sol ser dona (llars monomarentals).  
Les actuacions municipals han de tenir molt present que quasi dues 
terceres parts del col·lectiu de persones aturades de llarga durada són 
dones. I que, a pesar de la millora en les dades globals laborals, la bretxa 
entre dones i homes, que tendia a disminuir, repunta en alguns indicadors 
laborals.  

                                                             
5 Per exemple, en el cas de l’assistència a actes culturals, sí es podria recollir si les actuacions realitzades han tengut 
una major acollida entre públic femení o masculí, tot recollit als documents o memòries justificatives una graduació 
que anés de de 1 (“No ha acudit pràcticament cap dona”) fins a 5 (“no ha acudit pràcticament cap home”). 
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L’educació i la sensibilització solen ser un punt clau per a avançar en una 
igualtat més ferma. Des de l’Ajuntament s’han fet importants iniciatives 
que han de seguir tenint una continuïtat. Les aportacions qualitatives 
posaven èmfasi en que es tracta d’una feina que s’ha de fer a totes les 
etapes educatives, parant atenció també a l’etapa dels 0 als 3 anys, on els 
municipi hi té moltes competències.  

Donar a conèixer les actuacions i serveis disponibles podria ser una altra 
prioritat de cara al Pla d’Igualtat. De res no serveixen els recursos públics 
destinats si tanmateix no es coneixen. Per posar-ne un exemple, a la web 
de l’Ajuntament (www.incaciutat.com), dins el desplegable “Àrees”, no 
apareix l’apartat d’Igualtat. Pensem que la Igualtat es mereix un espai a 
la web de l’Ajuntament. A hores d’ara, també seria necessari fer-ne una 
major difusió de l’Espai Dona. Informar de la seva existència mitjançant 
correu electrònic a entitats, comerços o altres podria ser una manera.  
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Accions per el Pla d’Igualtat 
d’Inca 
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El present Pla d’Igualtat Municipal està pensat per tenir una vigència de 
quatre anys. Als dos anys de la seva vigència se’n farà una revisió 
exhaustiva, per tal de fer les variacions que calguin, ja sigui per afegir-hi 
accions o bé per eliminar-ne les que ja no siguin necessàries, així com per 
adaptar-se a les lleis i ordenances del moment.  

Tot i aquesta revisió exhaustiva, cada any es realitzarà un seguiment de 
Pla, per veure els avanços que s’han realitzat en les accions. En total, hi 
haurà quatre períodes de seguiment, el segon dels quals coincidirà amb 
la revisió exhaustiva del Pla d’Igualtat  
 
El fet de que el mateix any es posi en marxa el Pla d’Igualtat Municipal i 
el Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament, farà que els treballadors i les 
treballadores de l’Ajuntament augmentin de forma notable el volum de 
feina que han realitzat fins ara. Per això, es pensa donar prioritat a les 
accions del Pla d’Igualtat intern per tal de conscienciar i motivar a la 
plantilla de la necessitat de posar en marxa iniciatives per aconseguir la 
igualtat real entre dones i homes, ja sigui al seu lloc de feina o al seu 
municipi. Es lògic pensar que una vegada s’hagin conscienciat de les 
desigualtats de gènere, tindran més predisposició i motivació per 
traslladar noves iniciatives a la resta de la població d’Inca.  
 
Les accions que es proposen es presenten a unes taules, com la que 
apareix a continuació a mode d’exemple, on apareix l’objectiu principal, 
les accions a seguir, el termini de consecució i l’àrea encarregada.  
 
Objectiu general 
Acció Àrea 

encarregada 
Termini de 
consecució 

 

El termini de consecució pot ser: A curt termini, a mig termini, a llarg 
termini. Els terminis de consecució marquen l’inici idoni de la mesura, 
però no la seva finalització. Només es podrà finalitzar una mesura o acció 
quan es consideri que la igualtat real s’hagi aconseguit completament. 

 

Es considera curt termini (CT) quan es considera que la mesura és 
d’aplicació urgent o bé de fàcil consecució. Es considera a mig termini 
(MT) quan la mesura, sent urgent o no, necessita una feina prèvia i, per 
tant, no pot estar completada ràpidament. Una mesura de consecució a 
llarg termini (LT) és aquella que, per les característiques de la mesura, no 
es podrà aconseguir en poc temps, ja sigui per la seva dificultat o perquè, 
tot i que s’implanti a l’inici del Pla, no es poden veure els resultats fins 
passat un temps.  
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1. Donar visibilitat a la dona 
1.1. Actes per els “dies de referència” 

com el 8 de març i el 25 de 
novembre. 

Transversal CT 

1.2. Continuar amb la iniciativa de la 
Marxa per la Dona 

Igualtat i 
Esports 

CT 

1.3. Participar de forma activa en els 
actes per visibilitzar el col·lectiu 
LGTBI.  

Transversal CT 

1.4. Recopilar informació sobre 
l’aportació de dones a la ciutat i 
donar-lis visibilitat, per exemple, 
amb exposicions, noms de carrers 
o espais públics, etc. 

Cultura i 
Urbanisme 

LT 

1.5. Donar visibilitat a l’àrea d’Igualtat 
de l’Ajuntament i a l’Espai Dona. 
Vetlar per que apareguin a la web 
de l’Ajuntament o, fins i tot, crear 
una xarxa social específica de 
l’Espai Dona.  

Igualtat i 
Comunicació.  

CT 

1.6. Donar reconeixement a aquelles 
empreses i/o organitzacions del 
municipi que demostrin que 
promouen la igualtat entre homes 
i dones tant a nivell intern com 
extern.  

Igualtat MT 

1.7. Vetllar per la representació 
igualitària de dones i homes en els 
premis i els concursos del 
municipi. Ja sigui a les 
candidatures com al jurat.  

 MT 

 
2. Conscienciar i sensibilitzar a la població del municipi en Igualtat de 
gènere. 
2.1. Promoure el projecte “La Igualtat 

en Joc” a les escoles i instituts del 
Municipi. Ajudar a la seva posada 
en marxa i realitzar el seguiment 
de forma activa. 

Igualtat. CT 
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2.2. Estar informats i participar a les 
activitats que proposi el Consell de 
Mallorca referents al foment de la 
igualtat de gènere, sempre i quan 
sigui possible i adequat a les 
característiques i interessos del 
municipi.  

Igualtat.  CT 

2.3. Fomentar, donar difusió i animar a 
participar, dins les possibilitats, a 
les activitats de l’Espai Dona. 

Transversal CT 

2.4. Fomentar la creació d’activitats o 
iniciatives que fomentin 
l’apoderament de les dones, en 
especial de dones d’origen 
estranger. 

Transversal MT 

 
3. Aconseguir una imatge no sexista de la dona i fomentar un ús del 

llenguatge no sexista.  
3.1. Formar als mitjans de comunicació 

del municipi (televisió, ràdio, 
diaris, revistes...) en l’ús no sexista 
del llenguatge. 

Igualtat. MT 

3.2. Vetllar per la no difusió de una 
imatge cosificada o sexualitzada 
de la dona en la publicitat que 
apareix al municipi.  

Igualtat i 
comunicació.  

CT 

3.3. Fomentar un ús no sexista del 
llenguatge en actes institucionals.  

Comunicació. CT 

 
4. Fomentar la conciliació entre la vida labora, personal i familiar.  
4.1. Fomentar i, dintre de les 

possibilitats, subvencionar els 
equips mixtes de tots els esports 
o, en qualsevol cas que tant homes 
com dones tinguessin l’opció de 
participar-hi. 

Esports. LT 

4.2. Fomentar l’ús dels espais 
esportius municipals per les 
dones. Realitzar un estudi sobre 
les limitacions que troben a l’hora 

Esports  LT 
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de realitzar esport i, dintre de les 
possibilitats, eliminar-les o reduir-
les (servei de guarderia, horaris 
especials, varietat esportiva...). 

4.3. Vetllar per unes festes lliures 
d’agressions sexistes. Campanyes 
de sensibilització, reforç de 
vigilància, eliminar “zones de 
perill”, etc. 

Fires i festes, 
Participació i 
Igualtat. 

CT 

4.4. Fomentar els actes, fires o festes 
no sexistes o estereotipats. Així 
com vetllar per a que els grups 
musicals o la música que s’escolti 
a l’acte no transmeti sexisme en 
les seves lletres. 

Fires i festes, 
Participació o 
Igualtat. 

MT 

 
 
5. Lluitar en contra de la Violència de Gènere. 
5.1. Formar a agents de Policia sobre 

lleis i normatives referent a la 
Violència de Gènere i com evitar la 
víctimització secundària. També 
donar formació refent al col·lectiu 
LGTBI, per tal de protegir a 
aquestes persones de possibles 
agressions i discriminacions. 

Policia. MT 

5.2. Fer campanyes de sensibilització 
en contra de la Violència de 
Gènere. 

Igualtat i 
Comunicació. 

CT 

5.3. Crear una Mesa Municipal en 
contra de la Violència de Gènere. 

Igualtat. MT 

5.4. Crear una campanya municipal en 
contra de la violència de gènere. 

Transversal LT 

 
6. Posada en pràctica i seguiment del Pla d’Igualtat Municipal 
6.1. Donar difusió del Pla d’Igualtat 

Municipal. 
Igualtat i 
Comunicació 

CT 
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6.2. Fomentar la recollida de dades de 
la participació, segregada per 
sexe, a actes de qualsevol tipus. 

Transversal MT 

6.3. Anàlisi de les dades recollides per 
totes les àrees de l’Ajuntament.  

Igualtat.  LT 

6.4. Realitzar, cada any, una revisió de 
seguiment de les accions que 
s’han de dur a terme en aquest Pla 
d’Igualtat. 

Transversal LT 

6.5. Realitzar un nou diagnòstic, per tal 
de crear un nou Pla d’Igualtat, amb 
el seu respectiu pla d’acció.  

Transversal LT 
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TEMPORALITZACIÓ	
 

Amb anterioritat s’han definit les accions a realitzar i el termini en el qual 
s’hauria de començar a veure’n els resultats: curt, mitjà o llarg termini. 
Tot i que els temps ja queden condicionats per aquesta classificació, la 
terminologia pot dur a confusions i pot provocar que les accions s’acabin 
fent “ràpid i malament” per tal de poder entrar dins el termini indicat.  

Per això, s’adjunta una proposta de calendarització, a la qual es marca 
quan ha de començar o realitzar-se una acció.  

A l’hora de definir els temps, s’han dividit en intervals de mig any, que 
queden d’aquesta forma:  

 

Codi Interval 

1 Des de l’aprovació fins als 6 mesos. 

2 Des de 6 mesos fins a l’any. 

3 Des d’un any fins a l’any i mig. 

4 Des d’1 any i mig fins als 2 anys 

5 Des dels 2 anys fins als 2 anys i mig. 

6 Des dels 2 anys i mig fins als 3 anys. 

7 Des dels 3 anys fins als 3 anys i mig. 

8 Des dels 3 anys i mig fins als 4 anys.  
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INDICADORS	DE	CONSECUCIÓ	
 

A continuació, es definiran els indicadors que es tendran en compte per 
definir que una acció s’està duent a terme de forma correcta, a fi de 
facilitar l’avaluació del seguiment del Pla d’Igualtat.  

 

1. Donar visibilitat a la dona.  
1.1. Actes per els “dies de referència” 

com el 8 de març i el 25 de 
novembre. 

- Programa de actes. 
- Cartells. 
- Evidències fotogràfiques. 
- Estadístiques de 

participació. 
1.2. Continuar amb la iniciativa de la 

Marxa per la Dona 
- Cartells. 
- Evidències fotogràfiques. 
- Estadístiques de 

participació. 
1.3. Participar de forma activa en els 

actes per visibilitzar el col·lectiu 
LGTBI.  

- Programa d’actes. 
- Cartells. 
- Evidències fotogràfiques. 
- Estadístiques de 

participació. 

1.4. Recopilar informació sobre 
l’aportació de dones a la ciutat i 
donar-lis visibilitat, per exemple, 
amb exposicions, noms de carrers 
o espais públics, etc. 

- Document de recerca 
d’informació.  

- Evidències fotogràfiques.  

1.5. Donar visibilitat a l’àrea d’Igualtat 
de l’Ajuntament i a l’Espai Dona. 
Vetlar per que apareguin a la web 
de l’Ajuntament o, fins i tot, crear 
una xarxa social específica de 
l’Espai Dona.  

- Imatge de la pàgina web. 
- Evidències de les iniciatives 

impulsades. 
- Estadístiques de les 

publicacions realitzades 
referents a igualtat o a 
l’Espai Dona. 

1.6. Donar reconeixement a aquelles 
empreses i/o organitzacions del 
municipi que demostrin que 
promouen la igualtat entre homes 
i dones tant a nivell intern com 
extern. Així com oferir 
recolzament i suport en tot el 
procés. 

-  Informes de les empreses 
o associacions que han 
rebut el reconeixement o la 
supervisió. 

- Evidències fotogràfiques 
del reconeixement. 

- Estadístiques de les 
empreses o associacions 
“igualitàries”.  



60 
 

1.7. Vetllar per la representació 
igualitària de dones i homes en els 
premis i els concursos del 
municipi. Ja sigui a les 
candidatures com al jurat.  

- Evidències fotogràfiques. 
- Estadístiques de 

participació. 
- Recull de les iniciatives 

creades per aconseguir 
l’objectiu. 

 

2. Conscienciar i sensibilitzar a la població del municipi en Igualtat de 
gènere. 
2.1. Promoure el projecte “La Igualtat 

en Joc” a les escoles i instituts del 
Municipi. Ajudar a la seva posada 
en marxa i realitzar el seguiment 
de forma activa. 

- Informes de seguiment. 
- Evidències fotogràfiques. 

2.2. Estar informats i participar a les 
activitats que proposi el Consell de 
Mallorca referents al foment de la 
igualtat de gènere, sempre i quan 
sigui possible i adequat a les 
característiques i interessos del 
municipi.  

- Actes de reunions. 
- Llistat i evidències de les 

activitats revisades. 

2.3. Fomentar, donar difusió i animar a 
participar, dins les possibilitats, a 
les activitats de l’Espai Dona. 

- Estadístiques de 
participació. 

2.4. Fomentar la creació d’activitats o 
iniciatives que fomentin 
l’apoderament de les dones, en 
especial de dones d’origen 
estranger. 

- Memòria d’activitats 
realitzades. 

 

3. Aconseguir una imatge no sexista de la dona i fomentar un ús del 
llenguatge no sexista.  

3.1. Formar als mitjans de comunicació 
del municipi (televisió, ràdio, 
diaris, revistes...) en l’ús no sexista 
del llenguatge. 

- Llistat d’assistència a les 
formacions. 

- Guió de les formacions. 

3.2. Vetllar per la no difusió de una 
imatge cosificada o sexualitzada 
de la dona en la publicitat que 
apareix al municipi.  

- Informe de les possibles 
campanyes de publicitat 
que s’han detectat com a 
sexistes. 
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- Exemples de publicitat 
igualitària del Municipi. 

3.3. Fomentar un ús no sexista del 
llenguatge en actes institucionals.  

- Exemples de discurs o 
similars realitzats amb 
llenguatge inclusiu. 

 

4. Fomentar la conciliació entre la vida labora, personal i familiar.  
4.1. Fomentar i, dintre de les 

possibilitats, subvencionar els 
equips mixtes de tots els esports 
o, en qualsevol cas que tant homes 
com dones tinguessin l’opció de 
participar-hi. 

- Estadístiques d’equips 
femenins, masculins i 
mixtes. 

- Evidències de les iniciatives 
realitzades per fomentar la 
participació equilibrada de 
dones i homes.  

4.2. Fomentar l’ús dels espais 
esportius municipals per les 
dones. Realitzar un estudi sobre 
les limitacions que troben a l’hora 
de realitzar esport i, dintre de les 
possibilitats, eliminar-les o reduir-
les (servei de guarderia, horaris 
especials, varietat esportiva...). 

- Estudi de limitacions. 
- Informe de les iniciatives 

iniciades. 

4.3. Vetllar per unes festes lliures 
d’agressions sexistes. Campanyes 
de sensibilització, reforç de 
vigilància, eliminar “zones de 
perill”, etc. 

- Evidències de les 
campanyes iniciades i els 
protocols que s’han 
realitzat. 

4.4. Fomentar els actes, fires o festes 
no sexistes o estereotipats. Així 
com vetllar per a que els grups 
musicals o la música que s’escolti 
a l’acte no transmeti sexisme en 
les seves lletres. 

- Evidències i/o informes 
que demostrin que s’ha 
tingut en compte, a la hora 
d’organitzar un acte, la no 
presència de actes sexistes 
o discriminatoris. 

 

5. Lluitar en contra de la Violència de Gènere. 
5.1. Formar a agents de Policia sobre 

lleis i normatives referent a la 
Violència de Gènere i com evitar la 
víctimització secundària. També 

- Llistat d’assistència a les 
formacions. 

- Guió de les formacions. 
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donar formació refent al col·lectiu 
LGTBI, per tal de protegir a 
aquestes persones de possibles 
agressions i discriminacions. 

5.2. Fer campanyes de sensibilització 
en contra de la Violència de 
Gènere. 

- Campanyes realitzades. 

5.3. Crear una Mesa Municipal en 
contra de la Violència de Gènere. 

- Actes de les reunions. 
- Llistat de participació. 

5.4. Crear una campanya municipal en 
contra de la violència de gènere. 

- Campanya realitzada. 

 

6. Posada en pràctica i seguiment del Pla d’Igualtat Municipal 
6.1. Donar difusió del Pla d’Igualtat 

Municipal. 
- Actes de les reunions, 

comunicats enviats o 
qualsevol altre material 
que s’hagi utilitzar per 
realitzar a difusió del Pla. 

- Evidències fotogràfiques de 
les reunions informatives 
que es realitzin. 

 
6.2. Fomentar la recollida de dades de 

la participació, segregada per 
sexe, a actes de qualsevol tipus. 

- Dades recollides. 

6.3. Anàlisi de les dades recollides per 
totes les àrees de l’Ajuntament.  

- Estadístiques obtingudes a 
través de les dades. 

6.4. Realitzar, cada any, una revisió de 
seguiment de les accions que 
s’han de dur a terme en aquest Pla 
d’Igualtat. 

- Documents de seguiment i 
revisió. 

6.5. Realitzar un nou diagnòstic, per tal 
de crear un nou Pla d’Igualtat, amb 
el seu respectiu pla d’acció.  

- Diagnòstic 
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ANNEX	1:	MARC	NORMATIU	
 

A mode de resum, s’adjunten algunes lleis que justifiquen la implantació 
dels Plans d’Igualtat i les accions que s’hi proposen. 

 

• Constitució Espanyola: 

o Article 1.1: "Espanya es constitueix en un Estat social i 
democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del 
seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el 
pluralisme polític". 

o Article 9.2: "Correspon als poders públics promoure les 
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels 
grups en què s'integra siguin reals i efectives; remoure els 
obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i 
facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida 
política, econòmica, cultural i social ". 

o Article 14 .: "Els espanyols són iguals davant la llei, sense que 
pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, 
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social". 

• Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea: 

o Article 21.1 - No discriminació: "Es prohibeix tota 
discriminació, i en particular l'exercida per raó de sexe, raça, 
color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, 
llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de 
qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria nacional, 
patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual 
". 

o Article 23 - Igualtat entre homes i dones: "La igualtat entre 
homes i dones serà garantida en tots els àmbits, 
inclusivament en matèria d'ocupació, treball i retribució. El 
principi d'igualtat no impedeix el manteniment o l'adopció de 
mesures que ofereixin avantatges concrets a favor del sexe 
menys representat ". 

• Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea: 

o Article 2: "La Comunitat tindrà per missió promoure, [...], un 
desenvolupament harmoniós, equilibrat i sostenible de les 
activitats econòmiques en el conjunt de la Comunitat, un alt 
nivell d'ocupació i de protecció social, la igualtat entre l'home 
i la dona, un creixement sostenible i no inflacionista, un alt 
grau de competitivitat i de convergència dels resultats 
econòmics, un alt nivell de protecció i de millora de la qualitat 
del medi ambient, l'elevació del nivell i de la qualitat de vida, 
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la cohesió econòmica i social i la solidaritat entre els Estats 
membres ". 

o Article 13.1: "[...] el Consell, per unanimitat, a proposta de la 
Comissió i prèvia consulta al Parlament Europeu, pot adoptar 
accions adequades per lluitar contra la discriminació per 
motius de sexe, d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, 
discapacitat , edat o orientació sexual. 

o Article 141: "1. Cada Estat membre garantirà l'aplicació del 
principi d'igualtat de retribució entre treballadors i 
treballadores per una mateixa feina o per a un treball d'igual 
valor. 3. El Consell, d'acord amb el procediment que preveu 
l'article 251 i amb la consulta prèvia al Comitè Econòmic i 
Social, adoptarà mesures per garantir l'aplicació del principi 
d'igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte per a homes i 
dones en assumptes d'ocupació i ocupació, inclòs el principi 
d'igualtat de retribució per un mateix treball o per a un treball 
d'igual valor. 4. A fi de garantir en la pràctica la plena igualtat 
entre homes i dones en la vida laboral, el principi d'igualtat 
de tracte no impedirà a cap Estat membre mantenir o adoptar 
mesures que ofereixin avantatges concrets destinats a 
facilitar al sexe menys representat l'exercici d'activitats 
professionals o a evitar o compensar desavantatges en les 
seves carreres professionals ". 

• Convenció de les Nacions Unides sobre la eliminació de totes les 
formes de discriminació en contra de la dona. 

o Article 4.1.:"La adopció pels estats part de mesures especials 
de caràcter temporal encaminades a accelerar la "igualtat de 
facto" entre l'home i la dona no es considerarà discriminació 
en la forma definida en la present convenció, però de cap 
manera no implicarà com a conseqüència, el manteniment de 
normes desiguals o separades; aquestes mesures cessaran 
quan s'hagin assolit els objectius d'igualtat d'oportunitat i de 
tracte ". 

• Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes. 

o Article 14: “Als efectes d’aquesta Llei, són criteris generals 
d’actuació́ dels poders públics:  

§ 1. El compromís amb l’efectivitat del dret 
constitucional d’igualtat entre dones i homes.  

§ 2. La integració́ del principi d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats en el conjunt de les polítiques 
econòmica, laboral, social, cultural i artística, amb la 
finalitat d’evitar la segregació́ laboral i eliminar les 
diferències retributives, així́ com potenciar el 
creixement de l’empresariat femení́ en tots els àmbits 



65 
 

que abraci el conjunt de polítiques i el valor del treball 
de les dones, inclòs el domèstic.  

§ 3. La col·laboració́ i cooperació́ entre les diferents 
administracions públiques en l’aplicació́ del principi 
d’igualtat de tracte i d’oportunitats.  

§ 4. La participació́ equilibrada de dones i homes en les 
candidatures electorals i en la presa de decisions.  

§ 5. L’adopció́ de les mesures necessàries per a 
l’eradicació́ de la violència de gènere, la violència 
familiar i totes les formes d’assetjament sexual i 
assetjament per raó́ de sexe.  

§ 6. La consideració́ de les singulars dificultats en què es 
troben les dones de col·lectius d’especial 
vulnerabilitat, com són les que pertanyen a minories, 
les dones migrants, les nenes, les dones amb 
discapacitat, les dones grans, les dones viudes i les 
dones víctimes de violència de gènere, per a les quals 
els poders públics poden adoptar, igualment, mesures 
d’acció́ positiva.  

§ 7. La protecció́ de la maternitat, amb especial atenció́ 
a l’assumpció ́ per la societat dels efectes derivats de 
l’embaràs, el part i la lactància.  

§ 8. L’establiment de mesures que assegurin la 
conciliació́ laboral i de la vida personal i familiar de les 
dones i els homes, així́ com el foment de la 
coresponsabilitat en les tasques domèstiques i en 
l’atenció́ a la família.  

§ 9. El foment d’instruments de col·laboració́ entre les 
diferents administracions públiques i els agents 
socials, les associacions de dones i altres entitats 
privades.  

§ 10. El foment de l’efectivitat del principi d’igualtat 
entre dones i homes en les relacions entre particulars.  

§ 11. La implantació́ d’un llenguatge no sexista en 
l’àmbit administratiu i el seu foment en la totalitat de 
les relacions socials, culturals i artístiques.  

§ 12. Tots els punts considerats en aquest article s’han 
de promoure i integrar de la mateixa manera en la 
política espanyola de cooperació́ internacional per al 
desenvolupament.  

o Article 17: El Govern, en les matèries que siguin de la 
competència de l’Estat, ha d’aprovar periòdicament un pla 
estratègic d’igualtat d’oportunitats, que ha d’incloure 
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mesures per assolir l’objectiu d’igualtat entre dones i homes, 
i eliminar la discriminació́ per raó́ de sexe.  

o Article 20: “Per tal de fer efectives les disposicions que conte ́ 
aquesta Llei i que es garanteixi la integració́ de manera 
efectiva de la perspectiva de gènere en la seva activitat 
ordinària, els poders públics, en l’elaboració́ dels seus 
estudis i estadístiques, han de:  

a) Incloure sistemàticament la variable de sexe en les 
estadístiques, enquestes i recollida de dades que portin 
a terme.  

b) Establir i incloure en les operacions estadístiques 
nous indicadors que possibilitin un millor coneixement 
de les diferències en els valors, rols, situacions, 
condicions, aspiracions i necessitats de dones i homes, 
la seva manifestació́ i interacció́ en la realitat que s’hagi 
d’analitzar.  

c) Dissenyar i introduir els indicadors i els mecanismes 
necessaris que permetin el coneixement de la 
incidència d’altres variables la concurrència de les 
quals és generadora de situacions de discriminació ́ 
múltiple en els diferents àmbits d’intervenció́.  

d) Realitzar mostres suficientment àmplies perquè ̀ les 
diverses variables incloses puguin ser explotades i 
analitzades en funció́ de la variable de sexe.  

e) Explotar les dades de que ̀ disposen de manera que 
es puguin conèixer les diferents situacions, condicions, 
aspiracions i necessitats de dones i homes en els 
diferents àmbits d’intervenció́.  

f) Revisar i, si s’escau, adequar les definicions 
estadístiques existents per tal de contribuir al 
reconeixement i la valoració́ del treball de les dones i 
evitar l’estereotipació negativa de determinats 
col·lectius de dones.  

Només excepcionalment, i mitjançant un informe 
motivat i aprovat per l’òrgan competent, es pot 
justificar l’incompliment d’alguna de les obligacions 
abans especificades.  

• Llei Orgànica 11/2016, de 28 de Juliol, d’Igualtat de Dones i Homes 

o Article 43:  
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§ “1. Per accedir a l’ocupació́ pública, les administracions 
públiques de les Illes Balears han d’incloure matèries 
relatives a la normativa sobre igualtat i violència de 
gènere en els temaris per a les proves selectives.”  

§ “2. A fi que la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes s’integri en el desenvolupament de l’activitat 
pública, les administracions públiques de les Illes 
Balears han de garantir la formació́ del personal en 
aquesta matèria.” 

§ “3. A les ofertes d’ocupació́ pública de les 
administracions públiques de les Illes Balears, s’hi ha 
d’adjuntar una avaluació́ de l’impacte de gènere.”  

§ “4. Sens perjudici d’altres mesures que es considerin 
oportunes, les normes que regulen els processos 
selectius d’accés, provisió́ i promoció́ en l’ocupació́ 
pública han d’incloure: 

§ a) Una clàusula per la qual, en cas que hi hagi 
igualtat de capacitació́, es doni prioritat a les 
dones en els cossos, les escales, els nivells i les 
categories de l’Administració́ en que ̀ la seva 
representació́ sigui inferior al 40 %, excepte si es 
donen en l’altre candidat circumstàncies que no 
siguin discriminatòries per raó́ de sexe i que 
justifiquin que no s’apliqui la mesura, com ara la 
pertinença a altres col·lectius amb dificultats 
especials per a l’accés a l’ocupació́.  

§ b) Una clàusula per la qual es garanteixi en els 
tribunals de selecció́ una representació ́ 
equilibrada de dones i homes amb capacitació́, 
competència i preparació́ adequades.  

§ Així́ mateix, s’ha de determinar, si escau, la 
necessitat d’incloure clàusules d’acció́ positiva 
per a l’accés de dones a llocs, categories o grups 
professionals en els quals es trobin 
subrepresentades.  

§ Els òrgans competents en matèria de funció́ pública de 
les diferents administracions han de disposar 
d’estadístiques adequades i actualitzades que 
possibilitin aplicar el que disposa la lletra a).  

o  

• Llei 8/2016, de 30 de Maig, per a garantir els drets de Lesbianes, 
Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals i per a eliminar la LGTBI fòbia.  

o Article 1.1.: “Aquesta llei te l’objectiu establir i regular els 
principis, mitjans i mesures per garantir plenament la 
igualtat real i efectiva en l’exercici dels drets de les persones 
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lesbianes, gais, bisexuals, trans i Intersexuals (LGTBI), 
mitjançant la prevenció, correcció i eliminació de tota 
discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de 
gènere, als àmbits públics i privats, sobre els quals el Govern 
de les Illes Balears, els Consells Insulars i les entitats locals 
tenen competències.” 

o Article 6: D’acord amb els principis orientatius que inspiren 
la llei, l’actuació dels poders públics en relació a les persones 
LGTBI :  

§ [...] 

§ Lletra h: “Vetllarà per la sensibilització en aquest 
àmbit, per la prevenció i la detecció de la discriminació, 
per la atenció a les persones que la sofreixen, per la 
recuperació d’aquestes persones i per la garantia del 
seu dret a la reparació.”  

§ Lletra i: “ Empararà la participació, la no invisibilització 
i la representació en igualtat d’oportunitats de les 
persones LGTBI, i també la seva realitat i necessitats 
específiques, tant. L’àmbit públic com privat.” 

§ [...] 

§ Lletra m: “Vetllarà per la formació especialitzada i la 
correcta capacitació del professionals.” 

• “Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.” 

o Disposició addicional sèptima: Plans d’Igualtat. 

§ 1. “Las Administraciones Públicas están obligadas a 
respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar 
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres.” 

§ 2. “[...], las Administraciones Públicas deberán elaborar 
y aplicar un plan de igualdad a desarrolar en el 
convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo 
del personal funcionario que sea aplicable, en los 
términos previstos en el mismo.” 

• Plans i pactes que l’Ajuntament d’Inca està adherit. 

o Consell de Mallorca. 

o Institut Balear de la Dona. 

 

 


