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MENORCA

RESUM DE LA MEMÒRIA DEL CES 2011 SOBRE MENORCA
A. DADES MACROECONÒMIQUES:
1. DADES MACROECONÒMIQUES (PIB)
• Menorca és l’illa que registra el menor augment del PIB, millora 1,6 punts
respecte de l’any 2010 (quadre I-5).
Balears
0,6 (+1,5 p)

Mallorca
0,4 (+1,5 p)

Menorca
0,2 (+1,6 p)

Pitiüses
2,1 (+1,2 p)

2. PESCA
• S’estima una variació negativa de la pesca desembarcada a Menorca, que en
tones fou del -5%, assolint les 255,2 tones; en termes monetaris, l’augment va
ser nul amb 2,9 milions d’ euros. Les dades regionals registren un augment del
2,5% en tones i una disminució del -2% en la facturació (quadre I-42).
3. INDÚSTRIA
• Durant el 2011 s’ha registrat una caiguda de la facturació elèctrica total d’un
4,18% (2,17 punts per sota de la mitjana regional). En alta tensió la caiguda va
ser del 4,15% (5,14 punts per sota de la mitjana regional). En usos domèstics,
la caiguda va ser del 5,87% (1,77 punts per sota de la mitjana regional). En
baixa tensió la caiguda va ser del 2,25% (0,7 punts per sota de la mitjana
regional) (quadre I-49).
• La disminució del consum de productes petroliers líquids a Menorca va ser del
-4,4%, amb tot inferior a la caiguda de la mitjana regional que disminueix un 11,73% (quadre I-51).
• En canvi, es dóna una forta recuperació en el volum d’extracció de minerals no
metàl·lics (materials de construcció) del 96%, mentre la recuperació de la
mitjana regional va ser del 19,31% (quadre I-52).
• A Menorca s’han generat 37,1 milions d’euros en nova inversió industrial i
s’han creat amb aquestes noves inversions 125 noves ocupacions, gairebé el
doble de les generades a les Pitiüses (quadre I-54).
4. CONSTRUCCIÓ
• L’entrada de ciment en tones pels ports de Menorca va disminuir un –40,9%,
una caiguda major que les registrades als ports de Palma, Alcúdia i les Pitiüses.
(quadre I-55).
• Les entrades de materials de construcció varen disminuir un 5,5% (en part
compensades per l’augment en l’extracció de minerals no metàl·lics), mentre
que a nivell regional s’ha produït un augment del 9,3%. (quadre I-56 i I-57).
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L’atur registrat a la construcció ha disminuït un 6,6% (1,4 punts més que en
l’àmbit regional), i s’ha situat en 1.235 aturats (87 menys que l’any anterior)
(quadre I-58).
El percentatge d’obres visades va disminuir un -10,3% (0,8 punts menys que en
el conjunt regional) i el nombre d’habitatges visats va disminuir un -52,8%
(mentre que en l’àmbit regional la disminució va ser del -24,1%) (quadre I-61).
La ràtio d’habitatges per obra és de 0,19 amb una disminució del 47,4%, i es
manté com la més petita de Balears (quadre I-67).
Registra un decreixement d’obres visades de reforma i ampliació del –4,5%
(mentre que en el conjunt regional la caiguda és del -7,8%) (quadre I-63).
Per tipus de construcció, els projectes visats que presenten una major expansió
són els edificis d’oficines i comerç amb un creixement del 388% (quadre I-64).

5. TURISME
• L’aeroport de Maó ha rebut, l’any 2011, 427.138 passatgers en companyies
aèries de baix cost; el 5,47% del total dels aeroports de les Illes Balears. El
creixement va ser del 6,9%, és a dir, gairebé 4,1 punts menys que la mitjana
regional (quadre I-81).
• Menorca compta amb 140 places d’allotjament menys que l’any anterior i en
comptabilitza un total de 49.580 (l’11,75% del total balear) (quadre I-95).
• Menorca té un total de 27.589 places hoteleres (178 menys que l’any anterior),
de les quals un 88,8% són establiments de tres, quatre i cinc estrelles (quadre I96).
• La taxa d’ocupació de la planta oberta dels establiments hotelers és del 67,9%,
un 1,4 punts menys que l’any anterior, mentre la mitjana regional ha millorat
en 4,8 punts ( quadre I-97).
• A Menorca ha obert el 85% dels establiments hotelers, un punt menys que l’any
anterior, mentre la mitjana regional ha millorat en 0,1 punts (quadre I-98).
• L’oferta complementària (restaurants+cafeteries+bars) és de 63.690 places, el
7,09% del total regional (quadre I-100).
• El nombre d’amarradors en ports esportius assoleix els 2.530, el 12,3% del
total regional. (quadre I-101).
• El nombre de forats en camps de golf és de 18, el 4,16% de Balears. (quadre I102)
• La mitjana total de treballadors del sector turístic (transport, allotjament,
restauració, agències de viatges i altres serveis turístics) assoleix els 6.066, amb
un augment de 42 treballadors respecte de l’any passat amb un creixement del
0,7%, mentre la mitjana regional va ser del 1,7%. (quadre I-105).
6. MEDI AMBIENT
• La mitjana anual de les reserves hídriques ha estat del 62,3% (p. 133).
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En relació amb la producció d’energia de règim especial, a Menorca creix tant
la d’origen eòlic com fotovoltaic amb unes taxes del 4,9% i 8,1%
respectivament (quadre I-111).
El 50,7% de la recollida selectiva a Menorca és de paper i cartró amb un
augment respecte de l’any anterior del 0,95%. La recollida de matèria orgànica
pateix una disminució del 4,42% i la d’envasos, un 8,7%; en canvi la recollida
de vidre augmenta un 4,38%. (quadres I-113).
La recollida complementària de tòners i cartutxos d’impressió ha disminuït un
43,7% i la d’aparells elèctrics i electrònics un 8,9%. Només ha augmentat la
recollida de plàstics agrícoles. (quadre I-114).
En relació amb el Pla de neteja del litoral, s’han recollit 11.653 kg de material.
Ha disminuït un -71,1%, mentre la mitjana regional ho ha fet en un -73,9%
(quadre I-120).
La superfície cremada ha estat de 1,7 ha, el 0,23% del total a Balears i
representa una disminució del 96% respecte de l’any anterior (pàgina 138).
Les llicencies de caça en vigor sumen 1.059 (pàgina 140).

B/ DADES LABORALS I DE LA SEGURETAT SOCIAL
10. MERCAT DE TREBALL
• El nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social s’ha reduït en 935,
assolint els 28.089. El decreixement interanual és del -3,22%, la caiguda més
important de Balears (quadre II-34).
• L’índex d’estacionalitat laboral de Menorca és del 42,8%, el segon més baix de
Balears, després de Mallorca que és del 28,2% (quadre II-27).
• A Menorca el total d’aturats de llarga durada ha augmentat en 179 persones i
totalitza 1.499 persones. El seu creixement és del 13,6%, el més alt de Balears
(quadre II-41).
• La sinistralitat laboral a Menorca representa el 6,16% del total balear i en
nombres absoluts la xifra assoleix els 940 accidents en jornada de treball.
(quadre II-53).
11. SEGURETAT SOCIAL
• Menorca té 13.023 pensionistes amb una pensió mitjana de 740,38 euros
(0,08 euros més que la mitjana regional), que és la segona més alta de Balears
després de Mallorca (quadre III-24).
• Els municipis que presenten una pensió mitjana més alta són Sant Lluís, Maó i
Es Castell. El municipi amb les pensions mitjanes més baixes és Es Mercadal
amb 720,2 euros (77,6 euros menys que les de Sant Lluís que són les més altes
de Menorca) (quadre III-25).
C/ DADES SOCIALS
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12. LA POBLACIÓ
• La població total és de 94.875 amb un creixement del 0,52% en relació amb
l’any anterior. En els darrers 10 anys ha crescut un 26% (-0,7 punts per sota de
la mitjana regional). (quadre III-5).
• Menorca presenta el percentatge regional més baix de població de 16 a 64 anys
(68,7%) i el més alt de població jove (16,73%) (quadre III-8).
• Presenta el percentatge més baix de població estrangera (16,3%) i l’increment
més alt de població estrangera entre 2001 i 2011 (270,25%) (quadre III-5).
• Després de Formentera presenta el percentatge més alt de població estrangera
major de 65 anys amb un 13,4% (quadre III-8).
• El municipi que presenta el creixement demogràfic més important en aquests
deu darrers anys ha estat Es Mercadal amb un 65,5%, la taxa més alta per al
conjunt dels municipis de les Illes Balears. (quadre III-7).
13. SALUT I SERVEIS SANITARIS
• En recursos d’atenció primària, Menorca té 5 centres de salut, 7 unitats
bàsiques, 4 serveis d’urgència (quadre III-64).
• En recursos d’atenció primària, i en relació a metges de família, Menorca té
una major freqüentació i consultes per facultatiu/dia i domicili que les Pitiüses.
(quadre III-65)
• En relació a les Pitiüses i a pediatria aquests nivells de freqüentació són
inferiors i en canvi són superiors en infermeria. (quadre III-65).
14. EDUCACIÓ I CULTURA
• El total d’alumnat estranger a Menorca és de 2.063 alumnes, el 12,18%, que és
el percentatge més baix per al conjunt de les Illes Balears. (quadre III-90).
• Aquest alumnat estranger pertany a 71 nacionalitats diferents (3 nacionalitats
menys en relació amb Eivissa) (quadre III-94).
• Les tres principals nacionalitats són Equador (291), Marroc (285) i Regne Unit
(218). (quadre III-95).
15. SERVEIS SOCIALS
• El total de persones beneficiàries de prestacions socials a Menorca és de
12.105 (quadre III-122).
• El col·lectiu de les persones grans és el que concentra la major part
d’intervencions, el 37,14%, seguit de família (17,44%) i immigrants (15,07%)
(quadre III-122).
• Menorca sofreix un augment del 74,7% de la despesa anual executada de la
Renda Mínima d’Inserció (RMI), que és de 502.454 euros. La despesa mitjana
per titular arriba als 1.939,98 euros (quadres III-123 i III-124).
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A Menorca, 768 persones reberen una prestació econòmica d’emergència
social amb una ràtio de 8,1 per 1.000 habitants (5,3 punts per sota de la
mitjana regional) (quadre III-125).
S’ha assistit a 10 dones víctimes de violència de gènere (el 6,37% del total
regional) (quadre III-136).

16. DEPENDÈNCIA
• La taxa d’envelliment i la de sobreenvelliment de Menorca són les més elevades
de les Illes Balears en el cas dels homes (13,22 i 10,24, respectivament;
exceptuant el Pla de Mallorca) i són les segones, després de Mallorca, per a les
dones (15,89 i 14,78, respectivament). (quadre III-141).
• A Menorca hi ha 1.727 persones beneficiàries amb dret a prestació (el 10,3%
del total regional) (quadre III-143).
• El total de sol·licituds incorporades al SAAD el 2011 ha estat de 564. Les
sol·licituds acumulades des de 2007 són 3.315, el 9,1% de Balears (quadres
III-144 i III-146).
• Les valoracions fetes per la Direcció General d’Atenció a la Dependència són
710 (el 9,3% regional) (quadre III-147).
• Els dictàmens acumulats des de 2008 arriben als 5.363 (el 10,2% del total
regional) (quadre III-148).
• El total de resolucions amb prestacions reconegudes són 673 (el 8,69% de
Balears) (quadre III-151).
• A Menorca hi ha 2.759 persones majors de 65 anys considerades dependents i
disposa de 308 places per atendre-les, això suposa la segona ràtio més baixa
després de Mallorca amb un 11,2% (quadre III-155).
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