
I  Congrés d’Economia de les I l les BalearsI  Congrés d’Economia de les I l les BalearsI  Congrés d’Economia de les I l les BalearsI  Congrés d’Economia de les I l les BalearsI  Congrés d’Economia de les I l les Balears• 12, 13 i 14 de març de 2003            451

L’artesania i l’economia balear

Maria del Pilar Rovira Serrano

Escola superior de Disseny de les
illes Balears

Aptat. 5226 (Es Fortí) – 07080 Palma de
Mallorca
Tel.: 639 – 39 88 03
ro_ira@yahoo.es



  

 

I Congrés d’Economia de les Illes Balears    12, 13 i 14 de març de 2003              474 

 
 
 
 
L’ARTESANIA I L’ECONOMIA BALEAR1 
 

Comunicació presentada al Ir Congrés d’Economia de les Illes Balears (12, 13 i 14 de març de 2003) 

 

Resum 
El sector de l’artesania, com a sector de l’activitat econòmica, no està quantificat. No hi ha estudis 

sobre el tema i, a més, resulta molt difícil definir els indicadors més adients per a planificar-ne una 

recerca. 

 

No obstant això, la legislació autonòmica proposa uns paràmetres que resulten molt útils per a limitar 

la investigació: enumera les famílies i els oficis artesans, i crea uns documents de qualificació 

professional. 

 

Si a tot això hi  afegim l’epígraf de l’impost d’activitats econòmiques assignat als artesans i artesanes, 

aconseguirem la informació necessària per intentar quantificar aquest sector de l’economia balear. 

 

                                                 
1 Treball redactat el gener de 2003. 
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Introducció 
 

Què representa el sector artesà respecte del teixit productiu de les Illes Balears? Aquesta és 

precisament la pregunta que ens plantejam. Tota la bibliografia consultada i totes les persones 

qualificades amb  qui hem parlat coincideixen  que l’activitat econòmica artesana representa una part 

important de l’economia illenca, però ningú no la quantifica ni en dóna dades o percentatges 

aproximats. 

 

Creiem que és important respondre aquesta qüestió, perquè això ens permetrà definir més 

acuradament el sector artesà, determinar-ne el potencial i millorar-ne els coneixements respecte de la 

funció econòmica. 

 

El concepte d’artesania 
 

Hi ha una gran confusió respecte de què és artesania i  què no és. Sovint, quan es parla del tema, no 

se n’ofereix cap definició, només CONCEPTES ASSOCIATS que s’haurien d’integrar en una 

hipotètica definició de l’ARTESANIA: qualitat, creativitat i disseny, aplicació dels coneixements a la 

realització de productes innovadors... 

 

Què és l’artesania? El Diccionari de la llengua catalana defineix l’artesania d’una manera molt 

planera; defineix l’ARTESANIA com “la producció o obra menestral feta a mà”. 

 

Què és l’artesania? La UNESCO considera l’ARTESANIA (però només l’artesania tradicional i 

popular) com una manifestació del patrimoni cultural immaterial de la humanitat; PATRIMONI 

CULTURAL IMMATERIAL que ha definit com “los procesos asimilados por los pueblos, junto con los 

conocimientos, las competencias y la creatividad que los nutre y que ellos desarrollan, los productos 

que crean y los recursos, espacios y demás aspectos del contexto social y natural necesarios para 

que perduren; además de dar a las comunidades vivas una sensación de continuidad con respecto a 

las generaciones anteriores, estos procesos son importantes para la identidad cultural y para la 

salvaguarda de la diversidad cultural y la creatividad de la humanidad”2. 

 

Què és l’artesania? Per a l’Agència Espanyola d’Administració Tributària, ARTESANIA és tota l’obra 

creada pels subjectes passius matriculats en el grup 861 (pintors, escultors, ceramistes, artesans, 

gravadors i artistes similars) de la secció 2 de l’impost sobre activitats econòmiques. Els artesans i les 

                                                 
2  Definició proposada en la Taula Redona Internacional de la UNESCO sobre “El patrimonio cultural immaterial: definicions 
operacionales”, feta a Torí (Itàlia) els dies 14 a 17 de març de 2001. 
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artesanes són persones físiques amb llicència fiscal, que elaboren i comercialitzen exclusivament els 

propis productes. 

 

En fi, què és l’artesania? L’article 1 de la Llei 4/1985, de 3 de maig, d’ordenació de l’artesania (Llei 

4/1985) defineix l’ARTESANIA com  “(...) l’activitat de creació, producció, transformació o reparació de 

béns i la prestació de serveis realitzada mitjançant un procés en el qual la intervenció personal 

constitueix el factor predominant, i on s’obté un resultat final individualitzat que no s’acomoda a la 

producció industrial totalment mecanitzada o en grans sèries”. 

 

Aquesta mateixa Llei assenyala quatre tipus d’ACTIVITATS ARTESANES diferents: artesania artística 

o de creació, artesania de producció de béns de consum, artesania de serveis i artesania popular3 

(article 2 de la Llei 4/1985), i també ofereix na definició d’empresa artesana (article 3 de la Llei 

4/1985). Volem remarcar que treball manual, intervenció personal i resultat final individualitzat són els 

elements clau de la definició autonòmica d’EMPRESA ARTESANA; una definició més detallada, però 

molt similar a la de l’Agència Espanyola d’Administració Tributària. 

 
La història de l’artesania balear 
 

L’artesania, l’agricultura, la ramaderia i la pesca, branques productives bàsiques de l’economia 

neolítica balear, han estat les activitats econòmiques preferents de l’economia illenca pràcticament 

fins al boom turístic dels anys 60. De fet, es considera el neolític com el període en que va aparèixer 

l’artesà i el taller artesà com a unitat de producció individualitzada i especialitzada (Janer Manila, 

1986: 14). 

 

L’abandonament de l’agricultura, les migracions de l’interior de les Illes a la costa, les noves 

estructures socials, l’homogeneïtzació dels costums, la globalització... són els motius dels canvis que 

la societat insular ha sofert les darreres dècades i les “excuses” que es donen per justificar la pèrdua 

de l’artesania popular (Coll i Tomàs, 1982: 253; Janer Manila, 1986: 15 i 195). 

 

El cert és que el boom turístic dels anys 60 va fer trontollar seriosament el sector artesà balear: la 

necessitat de mà d’obra assalariada en el sector de la construcció i en el sector de l’hoteleria i la 

                                                 
3 L’artesania tradicional i popular, un “grup de risc” que s’ha de definir, identificar, conservar, salvaguardar, difondre i protegir 
(d’acord amb les recomanacions de la UNESCO); però, per què es tracta d’un “grup de risc”?: 

- Perquè no és una activitat econòmica rendible. 
- Perquè l’activitat en qüestió no té cap tipus de reconeixement social i cultural. 
- Perquè desapareix la transmisió de les destresses i de les tècniques tradicionals en l’àmbit familiar.  
- Perquè l’aprovisionament de matèries primeres i l’elaboració de determinats productes tradicionals és contrària a la 

legislació mediambiental actual. 
- Perquè els limitats recursos naturals de les Illes no permeten aconseguir directament les matèries primeres 

necessàries que s’han d’importar, amb la despesa econòmica que això suposa. 
Per algun d’aquests cinc motius (de manera individual o combinada) determinats oficis artesans tradicionals ja han desaparegut 
o es troben en vies d’extinció “imminent i accelerada” (Coll i Tomàs, 1982: 264). 
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restauració provocà el fet que moltes persones abandonassin la seva activitat artesana en favor 

d’activitats molt més lucratives. 

 

La creació de l’Estat de les Autonomies, la promulgació de la Constitució espanyola de 1978 (CE) i de 

l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears de 1983 (EAIB) fan que la comunitat autònoma de les Illes 

Balears (CAIB) elabori una legislació autonòmica propia relativa a l’ordenació de l’artesania en les 

seves diferents vessants, per “(...) assenta[r] les bases d’un marc d’actuació, que permetrà adoptar 

els mecanismes necessaris per fomentar, donar suport i promocionar les empreses emmarcades en 

el sector  artesà, per tal de millorar-ne les condicions de rendibilitat, gestió i competitivitat.” (Preàmbul 

de la Llei 4/1985). 

 

Actualment, el sector artesà té un paper molt important en la dinamització de l’economia balear, atesa 

la relació directa de l’artesania amb el desenvolupament local i el turisme cultural. De fet, la Unió 

Europea (UE) el considera com un sector amb un gran potencial de creixement economicosocial, 

d’autoocupació i de creació de llocs de treball. 

 

En aquest mateix sentit, tant el Consell Executiu de la UNESCO com el Comitè Econòmic i Social de 

la UE recorden (i reivindiquen) el gran valor de l’artesania, no només com a expressió cultural d’una 

comunitat, sinó també com a important motor de l’economia d’un territori. 

 

A més, el Comitè Econòmic i Social Europeu, en el Dictamen de 2001, parla d’una “nova 

conscienciació” respecte de les empreses artesanes, el papel de les quals no és secundari en el 

context econòmic general. 

 

L’artesania balear com a sector de l’activitat econòmica 
 

Les institucions públiques i privades, les associacions i agrupacions professionals d’artesans, les 

organitzacions locals, regionals, autonòmiques, nacionals, comunitàries i internacionals, que han fet 

alguna anàlisi primària bàsica del sector de l’artesania (en general), i del SECTOR DE L’ARTESANIA 

BALEAR (en especial), el caracteritzen com: 

- Un sector ESPECIALITZAT, molt especialitzat: els artesans i artesanes coneixen 

“profundament” la seva feina (Janer Manila, 1986: 14). 

- Un sector amb MÈTODES DE PRODUCCIÓ PREINDUSTRIAL: “(...) La incidència de les 

mans en l’elaboració dels productes és primordial (...)” (Janer Manila, 1986: 14), i aquesta és, 

precisament, la gràcia de l’artesania. 

- Un sector amb PETITES UNITATS DE PRODUCCIÓ: quasi totes les empreses en el sector 

de l’artesania són tallers amb menys de 10 treballadors; de fet, una gran part no tenen més 
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de 5 treballadors, i el percentatge més elevat d’aquestes correspon a les empreses amb 

només una sola persona, el mateix artesà o  artesana, sense cap treballador al seu càrrec4 

- Un sector MOLT HETEROGENI: hi ha una gran varietat d’oficis, molt diferents un dels altres, i 

tots sense res en comú, publicats en el Repertori d’Oficis Artesans elaborat pel Govern de les 

Illes Balears5. 

- Un sector MOLT FRAGMENTAT: “cadascú al seu taller” 

- Un sector amb una OFERTA ATOMITZADA: l’oferta és tan reduïda que el producte artesà 

només es pot fer notar adreçant-lo a un segment de mercat específic. 

- Un sector “A TEMPS PARCIAL” (que no és el mateix que estacional): l’artesania és una 

activitat complementària que es compagina moltes vegades amb una altra activitat més 

lucrativa en el sector de la construcció, serveis..., per tal de poder arribar a final de mes. 

- Un sector amb DUES GRANS MANCANCES: 

o La  FORMACIÓ: formació inexistent o deficient formació6. 

o La COMERCIALITZACIÓ: manca de qualificació comercial de les empreses 

artesanes, manca de recursos econòmics per fer front individualment a les tasques 

de distribució... 

- Un sector amb una LEGISLACIÓ POC ADEQUADA: administrativa, fiscal, social...: l’artesania 

és competència exclusiva de les comunitats autònomes, mentre que la legislació esmentada 

és competència de l’Estat espanyol, i no sembla haver-hi “diàleg” entre ambdues 

administracions en aquest tema. 

- Un sector POC ORGANITZAT: el moviment associatiu en el sector artesà balear encara no 

és gaire representatiu.  

- Un sector POC PARTICIPATIU: es percep una gran apatia del sector artesà balear per fer 

front, de manera individual o de manera col·lectiva, als seus problemes. 

- Malgrat tot, un sector ESTABLE: el Mestre Artesà responsable de la producció en l’empresa 

artesana ha de tenir un mínim de 5 anys d’ofici. 

- En fi, el sector que MÉS FEINA HA CREAT a tota Europa (o això és el que diu el Comitè 

Econòmic i Social Europeu en el Dictamen de 2001) 

 

D’altra banda, els mateixos col·lectius també han descrit les EMPRESES ARTESANES que formen 

part del sector artesà: 

                                                 
4 Traducció lliure d’un fragment de les “CONCLUSIONES” de la Conferencia Preparatoria sobre Tradición y Modernidad. 
Claves para la artesanía en la Europa de 2000 (Toledo, 27 de juny de 1997); una anàlisi interessant, però poc rigorosa. 
5 Actualment, la Direcció General de Comerç (Vicepresidència i Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria, Govern de les Illes 
Balears) està  revisant el Repertori d’Oficis Artesans. 
6 No estic d’acord amb aquesta afirmació: La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu 
(LOGSE) articula els ensenyaments artístics de règim especial; la finalitat d’aquests ensenyaments artístics és la de “(...) 
proporcionar a los alumnos una enseñanza de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la 
danza, el arte dramático, las artes plásticas y el diseño.” (article 38 de la LOGSE). Com a part implicada, objectivament he de 
reconèixer que la formació de l’alumnat és integral, només que, per desconeixement i per manca d’una adequada comunicació 
(per part dels centres educatius i per part de les administraticions educatives), no hi ha demanda (o no hi ha prou demanda) en 
aquests tipus d’estudis oficials. 
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- Relació molt estreta entre propietat i gestió. 

- Participació directa del propietari (o de la propietària) en el procés de producció. 

- Tots els membres de la unitat familiar participen activament en la gestió de l’empresa, tant en 

el procés de produccció com en el procés de distribució (sobretot en la fase de 

comercialització). 

 
 

La quantificació del sector de l’artesania balear: propostes 
metodològiques 
 

Aquesta és la radiografia que habitualment es dóna del sector de l’artesania balear (i de les empreses 

artesanes que en formen part) quan es fa alguna anàlisi oficial o pseudoficial, però no n’hi ha prou. 

Fan falta dades: dades formals, dades rigoroses, dades exhaustives que permetin una anàlisi més 

acurada del sector artesà. 

 

Les estadístiques (comunitàries i nacionals) relatives al subconjunt d’empreses de caràcter artesà són 

insuficients i, que en tinguem coneixement, només la Fundació Cultural Espanyola per al Foment de 

l’Artesania7 ha quantificat el sector de l’artesania a les Illes Balears. No hi ha estudis regionals sobre 

el tema i, a més, resulta molt difícil definir els indicadors més adients per a planificar-ne  una recerca. 

 

Com recorda el Comitè Econòmic i Social Europeu, tampoc no sembla que aquesta feina sigui viable. 

Sovint NO ÉS POSSIBLE QUANTIFICAR l’important paper de l’artesania en l’economia de manera 

exhaustiva i homogènia, per dos MOTIUS: 

- La DEFICIENT COORDINACIÓ de les estadístiques sobre l’artesania entre les diferents 

administracions públiques (comunitària, nacional, autonòmica, regional, local...). 

- La utilització de DIFERENTS METODOLOGIES en la recollida de dades (metodologies 

directament relacionades amb les diferents definicions d’artesania). 

D’altra banda, les poques dades disponibles sobredimensionen o infradimensionen el fenomen 

artesà8, no hi ha terme mitjà. 

 

No obstant això, l’Observatori Europeu de les PIME9 (UE), creat el desembre de 1992 per la Comissió 

Europea (UE), proposa una sèrie d’indicadors per a valorar les PIME (entre les quals inclou les 

empreses artesanes): 

                                                 
7 La Fundació Cultural Espanyola per al Foment de l’ Artesania és una fundació de titularitat pública estatal creada el 1981 
(http://www.fundesarte.org ); el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i el Ministeri de Ciència i Tecnologia integren el patronat 
d’aquesta fundació. 
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- Nombre d’empreses. 

- Llocs de feina. 

- Volum mitjà de l’empresa: persones contractades per empresa i volum de facturació. 

- Exportacions respecte del volum de vendes. 

- Valor afegit per persona contractada. 

- Despeses laborals respecte del valor afegit. 

 

Aquestes propostes també han estat recollides pel Comitè Economic i Social Europeu en els seus 

dictàmens. 

 

Com ja hem avançat, l’absència d’una metodologia estadística concreta per a la quantificació del 

sector artesà té molt a veure amb la gran confusió que hi ha al voltant de la definició del concepte 

d’artesania10. També hem de recordar que aquesta informació normalment s’aconsegueix amb dades 

que es demanen directament a una mostra representativa d’empreses amb l’ajuda d’una enquesta; 

abans, però, s’han d’identificar les empreses a les quals s’enviarà l’enquesta11, i el problema és, 

precisament, identificar les empreses artesanes. 

 

Recapitulem; què és el que volem fer? Volem quantificar el sector artesà balear com a sector de 

l’activitat econòmica. Com ho farem? Tendrem en compte les propostes de l’Observatori Europeu de 

les PIME i començarem per quantificar el nombre d’empreses (real i potencial) que desenvolupen la 

seva activitat econòmica en el sector artesà. Com aconseguirem la informació necessària? Els 

indicadors i les fonts d’informació que proposam per a una possible quantificació (bàsica i inicial) del 

sector de l’artesania balear són els següents: 

                                                                                                                                                         
8  En el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre “Las PYME y la artesanía en Europa” (2001) s’hi recorda que 
artesania s’identifica a Espanya amb l’artesania artística, la qual cosa fa que, probablement, el sector artesà estigui 
infradimenssionat al nostre país. 
9  http://europa.eu.int/comm/enterrise/enterprise_policy/analysis/observatory.htm 
10 La manca d’una definició nacional d’artesania és una queixa repetida pel Comité Econòmic i Social Europeu en els seus 
documents; tal vegada no recorda que aquesta és una competència exclusiva de la CAIB (article 10.15 de l’ EAIB) i de la resta 
de les comunitats autònomes. 
11 El passat setembre de 2002, l’Istituto Guglielmo Tagliacarne (Roma, Itàlia) va guanyar una licitació de la Direcció General 
d’Empresa de la Comissió Europea per al desenvolupament d’una proposta metodològica, experimentat amb la finalitat de 
quantificar l’artesanat a Europa; organisme que ja el 1996 va desenvolupar una metodologia experimental per tal de quantificar 
l’artesania a Europa. 
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INDICADOR FONT D’INFORMACIÓ 
Repertori d’Oficis Artesans i Document de 
Qualificació Artesanal 

Catàleg d’empreses artesanes amb Document 
de Qualificació Artesanal i Registre d’Empreses 
Artesanes de la Vicepresidència i Conselleria 
d’Economia, Comerç i Indústria (Govern de les 
Illes Balears) 

Grup 861 de la secció 2 de l’Impost d’Activitats 
Econòmiques 

Cens d’empreses de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Mallorca i Eivissa-
Formentera, i el Cens d’empreses de la Cambra 
de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca 

Cens Nacional Fundació Cultural Espanyola per al Foment de 
 l’ Artesania 

Classificació Nacional d’Activitats Empresarials 
de 1993 

Directori Central d’Empreses de l’Institut 
Nacional d’Estadística 

a) El Repertori d’Oficis Artesans i el Document de Qualificació Artesanal 
 

Descripció. El Repertori d’Oficis Artesans és una “(...) llista on poden tenir cabuda tots els 

artesans que exerceixen el seu ofici en l’àmbit de les Illes Balears, amb l’única limitació de 

complir les condicions que estableix la Llei d’ordenació en l’article 1 (...).” (Ordre de la Conselleria 

de Comerç i Industria de 9 de desembre de 1985): més de 240 oficis, agrupats en 17 famílies i 

enquadrats en un o més dels 4 grups d’activitats artesanals que enumera l’article 2 de la Llei 

4/1985. 

El Document de Qualificació Artesana és un document expedit per la Vicepresidència i 

Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria (Govern de les Illes Balears), amb el qual 

l’Administració autonòmica reconeix oficialment la condició d’empresa artesana a una empresa 

activa (article 4 de la Llei 4/1985). 

El Registre d’Empreses Artesanes és un registre habilitat a la mateixa Vicepresidència i 

Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria (Govern de les Illes Balears), en el qual s’han 

d’inscriure totes les empreses artesanes (persones físiques i jurídiques amb llicència fiscal) 

oficialment reconegudes per l’Administració autonòmica (article 4 de la Llei 4/1985).  

Utilitat. El Repertori d’Oficis Artesans, el Document de Qualificació Artesanal i el Registre 

d’Empreses Artesanes serviran per a identificar i quantificar el nombre real d’empreses artesanes 

reconegudes oficialment per l’Administració autonòmica. 

Problemàtica. Hi ha empreses que desenvolupen una activitat artesana d’acord amb la definició 

de l’article 1 de la Llei 4/1985, que per desconeixement o per desídia dels titulars i responsables 

de la producció, no estan inscrites en el Registre d’Empreses Artesanes. 

 

b) L’impost sobre activitats econòmiques (IAE), el Cens d’Empreses de la Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca i Eivissa-Formentera, i el Cens d’Empreses de la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca 



 
483               I Congrés d’Economia de les Illes Balears    12, 13 i 14 de març de 2003               

Descripció. El grup 861 (pintors, escultors, ceramistes, artesans, gravadors i artistes simliars) de 

la secció 2 de l’IAE és un epígraf d’activitat professional directament relacionat amb la forma 

jurídica de l’empresa (empresari individual o comunitat de béns); en tot cas, persones físiques 

amb llicència fiscal que desenvolupen una activitat artesana. 

El Cens d’empreses de la Cambra de Comerç (tancat el 31 de desembre) proporciona informació 

sobre les empreses actives que cotitzen a la Cambra de Comerç en les diferents seccions i grups 

de l’IAE. 

Utilitat. L’IAE i el Cens d’Empreses de la Cambra de Comerç serviran per a identificar i 

quantificar el nombre potencial d’empreses artesanes, i també per a calcular el nombre total 

aproximat d’empreses actives en una àrea geogràfica determinada (un municipi o una illa). 

Problemàtica. No totes les activitats professionals de la secció 2 cotitzen en les cambres de 

comerç i, concretament, l’epígraf 861 de la secció 2 no cotitza a la Cambra de Comerç de 

Menorca; tampoc els integrants de la secció 3 (activitats artístiques) no cotitzen en les cambres 

de comerç; per aquest motiu, només és possible conèixer aproximadament el nombre total 

d’empreses actives. 

A més, quan es crea una persona jurídica i es tria una forma jurídica societària (mercantil, laboral, 

cooperativa...) s’adjudica un epígraf diferent que es correspon amb el de les activitats 

econòmiques (secció 1), la qual cosa dificulta la identificació i la quantificació del sector artesà 

amb aquest indicador. 

I no només falten les persones jurídiques que desenvolupen una mateixa activitat artesana, 

també falten oficis en la descripció de l’epígraf (p.e.: oficis de la família del menjar i del beure, 

oficis de la familia de l’ornamentació i de les arts sumptuàries...), i sobren oficis en la descripció 

de l’epígraf (creació literària, fotografía artística...). 

 

c) El Cens nacional de la Fundació Cultural Espanyola per al Foment de l’Artesania 
Descripció. El Cens nacional de la Fundació Espanyola per a l’Artesanía és una base de dades 

pròpia (tancada el 31 de desembre), elaborada a partir de cartes i visites personals a tallers i 

empreses artesanes. 

Utilitat. Es tracta d’una iniciativa particular que ha quantificat el sector artesà en l’àmbit de tot 

l’Estat espanyol. 

Problemàtica. Inclou tant els tallers artesans sense llicència fiscal com les empreses artesanes 

actives oficialment reconegudes (o no) per les diferents administracions autonòmiques. 

 
d) La Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques de 1993 (CNAE-93) i el Directori Central 
d’Empreses (DIRCE) 

Descripció. En el DIRCE (tancat l’1 de gener), elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), 

es troben registrades totes les empreses espanyoles i les unitats locals d’empreses nacionals i 

estrangeres ubicades al territori nacional. Les principals fonts d’informació del DIRCE són l’IAE, 
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les retencions de l’impost de la renda de les persones físiques, el Cens de cotizacions de la 

Seguretat Social, el Registre Mercantil i el Cens de locals. La informació s’agrupa d’acord amb la 

CNAE-93, aprovada per reial decret per l’INE.  

Utilitat. La CNAE-93 i el DIRCE serviran per a comparar la informació aconseguida, atès que 

proporciona dades sobre el total d’empreses actives a Espanya i a la CAIB. 

Problemàtica. No serveixen per a identificar i quantificar el sector artesà, perquè l’artesania no 

apareix en la CNAE-93 com a activitat economica. 

 

 
 
Resultats 
LES EMPRESES ARTESANES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
DISTRUBICIÓ SOBRE EL TERRITORI INSULAR (valors absoluts) 

 1996 1997 1998 1999 2000
Palma  
   Empreses artesanes (a) 36 39 40 40 n / d *
   Empreses artesanes (b) 74 78 96 91 123
   Total d’empreses actives 21.857 23.503 24.350 31.336 28.919
Part forana  
   Empreses artesanes (a) 89 90 90 94 n / d *
   Empreses artesanes (b) n / d * n / d * 117 131 165
   Total d’empreses actives 26.590 27.949 44.443 35.791 51.171
Mallorca  
   Empreses artesanes (a) 125 129 130 134 n / d *
   Empreses artesanes (b) n / d * n / d * 213 222 288
   Total d’empreses actives 48.447 51.452 68.793 67.127 80.090
Menorca  
   Empreses artesanes (a) 11 13 13 13 n / d *
   Empreses artesanes (b) n / d * n / d * n / d * n / d * n / d *
   Total d’empreses actives 4.328 5.702 7.829 9.748 8.690
Eivissa-Formentera  
   Empreses artesanes (a) 28 28 28 30 n / d *
   Empreses artesanes (b) n / d * n / d * 31 34 77
   Total d’empreses actives n / d * n / d * 10.263 10.937 14.879
(a) Catàleg d’empreses artesanes amb Document de Qualificació Artesanal i Registre d’Empreses 
Artesanes. 
(b) Matrícules del grup 861 de la secció 2 de l’impost sobre  activitats econòmiques. 
* n / d: Informació no disponible 
Font: elaboració pròpia amb dades proporcionades per la Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Mallorca i Eivissa-Formentera, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Menorca, i la Direcció General de Comerç (Vicepresidència i Conselleria d’Economia, Comerç i 
Indústria, Govern de les Illes Balears) - Gener 2003. 
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LES EMPRESES ARTESANES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I 
D’ESPANYA (valors absoluts i percentatges) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Illes 
Balears 

    

Empreses 

artesanes 

(a) 

* n / d 164 

0,26 % 

170

0,27 %

171

0,26 %

177

0,26 % 

* n / d * n / d 201

0,27 %

Empreses 

artesanes 

(b) 

* n / d * n / d * n / d * n / d * n / d * n / d * n / d * n / d

Empreses 

artesanes 

(c) 

427 

0,72 % 

413 

0,67 % 

420

0,67 %

427

0,66 %

414

0,62 %

416 

0,60 % 

423 

0,59 % 

* n / d

Empreses 

actives 

(d) 

59.362 

100,00 % 

61.918 

100,00 % 

62.848

100,00 %

64.659

100,00 %

67.132

100,00 %

69.574 

100,00 % 

71.414 

100,00 % 

73.358

100,00 %

Espanya     

Empreses 

artesanes 

(c) 

14.920 

0,65 % 

15.385 

0,65 % 

15.155

0,62 %

14.610

0,59 %

14.827

0,59 %

15.282 

0,59 % 

15.612 

0,59 % 

* n / d

Empreses 

actives 

(d) 

2.301.559 

100,00 % 

2.384.711 

100,00 % 

2.438.830

100,00 %

2.474.690

100,00 %

2.518.801

100,00 %

2.595.392 

100,00 % 

2.645.317 

100,00 % 

2.710.400

100,00 %

(a) Catàleg d’empreses artesanes amb Document de Qualificació Artesanal i Registre d’Empreses 

Artesanes (tancat el 31 de desembre). 

(b) Matrícules del grup 861 de la secció 2 de l’impost sobre  activitats econòmiques (tancat el 31 de 

desembre). 

(c) CensnNacional de la Fundació Cultural Espanyola per al Foment de l’Artesania (tancat el 31 de 

desembe). 

(d) Directori Central d’Empreses de l’Institut Nacional d’Estadística (tancat l’1 de gener). 

* n / d: informació no disponible 

Font: elaboració pròpia amb dades proporcionades per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 

de Mallorca i Eivissa-Formentera, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca, la Direcció 

General de Comerç (Vicepresidència i Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria, Govern de les Illes 

Balears), la Fundació Espanyola per a l’ Artesania, i l’Institut Nacional d’Estadística – Gener 2003. 
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Conclusions 
 

1. Constatam que l’artesania forma part del patrimoni cultural, econòmic i social d’un territori; no 

només l’artesania tradicional i popular, sinó també l’artesania artística o de creació, l’artesania 

de producció de béns de consum i l’artesania de serveis. 

 

2. Observam l’existència de diferents definicions d’artesania i acceptam que artesania és el que 

la CAIB, en l’exercici de la seva competència exclusiva en màteria d’artesania, considera què 

és artesania (Llei 4/1985). Definició que es pot compartir, es pot matisar o es pot rebutjar, 

però, en tot cas, l’única definició legal vàlida. 

 

3. Recordam la importància del sector artesà, el seu pes econòmic respecte de l’economia 

illenca; importància que no es veu refractada ni en les estadístiques ni en les polítiques de 

foment d’aquest sector, no només com a actiu (i atractiu) cultural, sinó també com a sector de 

l’activitat econòmica. 

 

4. Creiem suficients les informacions estadístiques respecte del nombre d’empreses, però 

comprovam la dificultat per a determinar quantes d’aquestes empreses poden ser 

identificades com  aempreses artesanes. També confirmam la impossibilitat de quantificar el 

fenomen artesà. 

 

5. Opinam que qualsevol activitat economica (qualsevol) és una activitat artesana “en potència”, 

sempre que aquesta activitat reuneixi uns deteminats requisits. És més, assenyalam que 

aquests requisits són molt fàcils de definir (Llei 4/1985), però molt difícils de comprovar; 

situació que, una altra vegada, impossibilita l’anàlisi formal del sector artesà. 

 

6. Observam que el fenomen artesà a les Illes Balears està infradimensionat i afirmam que el 

nombre total d’empreses artesanes inscrites oficialment en el Registre d’Empreses Artesanes 

és inferior al nombre real d’empreses que desenvolupen una activitat artesanal. 

 

7. Determinam que, aproximadament, un 0,27 % de les empreses actives de la CAIB són 

empreses artesanes oficialment reconegudes per l’Administració autonòmica (dades de 

2002), i manifestam que el resultat és prou revelador. Potser les empreses artesanes no 

generen suficient volum de negoci o no contracten grans quantitats de personal, però, com 

insinua tant la UNESCO com la UE, l’artesania és un important motor de l’economia d’un 

territori. 
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