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DEMOGRAFIA_ medi socioeconòmic
POBLACIÓ DE DRET
Taxa de creixement dels darrers anys entre 2 i 4%, fruit
de significatives onades d’immigrants

92.434
persones

DEMOGRAFIA_ medi socioeconòmic
POBLACIÓ DE DRET
Baixa mortalitat + estabilització natalitat + immigració

Envelliment
població

Rejoveniment
població

DEMOGRAFIA_ medi socioeconòmic
POBLACIÓ DE DRET
Els fluxos migratoris a Menorca han estat i segueixen sent principalment nacionals, és
a dir, d’altres Comunitats Autònomes. Aquest doblen gairebé als procedents de països
estrangers.

Disminució
23%
43% Amèrica
Sud
40% Europa

DEMOGRAFIA_ medi socioeconòmic
POBLACIÓ DE FET
La població de fet és la població que trobem en un determinat moment
damunt l’illa. El càlcul es realitza a partir de l’indicador de Pressió humana
diària 1996‐2008 de l’OBSAM
103.544
persones

12%

DEMOGRAFIA_ medi socioeconòmic
POBLACIÓ DE FET
La població que trobem a Menorca no és la mateixa durant tot l’any, sinó que pateix
un alt grau d’estacionalitat degut al pes del sector turístic en l’economia menorquina,
que genera un moviment de persones (treballadors, visitants...).
174.934
Mitjana hivern
76.882

74.704

Mitjana estiu
130.025
73.681

DEMOGRAFIA_ medi socioeconòmic
POBLACIÓ DE FET
L’estacionalitat poblacional provoca una estacionalitat en el consum de recursos i
generació de residus.
1,6

0,6

SALUT I EDUCACIÓ_ medi socioeconòmic
SERVEIS I INFRAESTRUCTURES SÀNITARIES

L'Àrea Sanitària de Menorca està
dividida en 4 zones, i a cada una
d'elles li correspon un centre de salut

El municipi de Maó és el que presenta un major
nombre i diversitat d’equipaments sanitaris

SISTEMA SANITARI PÚBLIC
ZONA SANITÀRIA

CENTRE SANITÀRI

PONENT

CS Canal Salat

FERRERIES

CS Ferreries
CS Es Banyer

ALAIOR

UNITATS
BÀSIQUES

MUNICIPI

CENTRE SANITÀRI

CIUTADELLA

Clínica MENORCA

UB Es Migjorn

MAÓ

Clínica SALUS MAÓ

UB Es Mercadal

MAÓ

Policlínica VERGE DE GRÀCIA, SA

HOSPITAL DE REFERENCIA

MATEU ORFILA

UB Fornells
CS Dalt Sant Joan

LLEVANT

SISTEMA SANITARI PRIVAT

UB Es Castell
UB St Lluís

A nivell insular, l’ Hospital Mateu Orfila

SALUT I EDUCACIÓ_ medi socioeconòmic
OFERTA EDUCATIVA I CULTURAL
36 centres
educactius

26
públics

10
conc.

ESCOLA OFICIAL IDIOMES:
Maó i Ciutadella
CONSERVATORI DE MÚSICA:
Maó i Ciutadella
UNIVERSITAT ILLES BALEARS: Alaior
UNIVERSITAT OBERTA PER A MAJORS:
Maó, Ciutadella i Alaior
UNIVERSITAT INTERNACIONAL
DE MENORCA ILLA DEL REI

75%
PUBLIC

25%
CONC.

SALUT I EDUCACIÓ_ medi socioeconòmic
OFERTA EDUCATIVA I CULTURAL
Menorca compta amb una oferta cultural diversa: centres culturals, teatres, museus,
sales d’exposicions o sales polivalents i biblioteques a més d’una gran riquesa de
patrimoni cultural i arqueològic.

Xarxa Menorca Monumental
conservar, explicar i difondre el
patrimoni cultural de Menorca a
través de tots aquells béns
d’interès cultural de l'illa
1.491 BICs, 1.401 de patrimoni
arqueològic, 71 de patrimoni
arquitectònic i 19 de patrimoni
etnològic

Prehistòric: navetes, talaiots,
poblats,..
Clàssic i medieval: restes gregues,
romanes, medievals, …

EXCLUSIÓ I PROTECCIÓ SOCIAL_ medi socioeconòmic

•L’actual situació de crisi socioeconòmica marca les principals
problemàtiques socials i preocupacions dels ciutadans/es (problemes
econòmics, atur, inestabilitat laboral, habitatge, futur dels fills, etc)
•La immigració també es veu amb preocupació, ja que encara es
percep a l’immigrant, encara que sigui legal, com a competència dins
el món laboral
•Existeixen nombrosos programes de polítiques socials destinades a
diferents col∙lectius: Informació, Ajuda a Domicili, Allotjament,
Inserció Social i Renda Mínima, Prestacions econòmiques,
Assessorament a la Dona, Orientació a Immigrants, Atenció als jutjats,
Família, Drogodependències i altres addiccions, Atenció Residencial i
a discapacitats, entre d’altres

ACT. ECONÒMIQUES I MERCAT DE TREBALL_ medi socioeconòmic
EVOLUCIÓ I ESTAT ACTUAL DE L’ECONOMIA MENORQUINA
Inici turisme

ACT. ECONÒMIQUES I MERCAT DE TREBALL_ medi socioeconòmic
EVOLUCIÓ I ESTAT ACTUAL DE L’ECONOMIA MENORQUINA

Desacceleració
econòmica

ACT. ECONÒMIQUES I MERCAT DE TREBALL_ medi socioeconòmic
SECTORS ECONÒMICS
AGRICULTURA • Paper fonamental en el modelatge d’un paisatge en mosaic i
en el manteniment de la biodiversitat
• L’any 2007, 450 finques actives van fer declaració de conreus
• Els productes generats per l’activitat agrícola ramadera de
Menorca són bàsicament carn i llet (ja sigui en forma de llet o de
formatge). Es produeixen a Menorca al voltant de 2.800 Kg de
formatge de denominació d’origen Mahon‐Menorca del qual més
d’un 8% és exportat. Hi ha 141 ramaderies inscrites a la
Denominació d’Origen, amb gairebé 7.000 vaques i 35
formatgeries. La llet destinada a aquesta producció està al
voltant dels 28 milions de litres. Moltes de les altres explotacions
ramaderes produeixen formatge per a fondre, però actualment
s’ha de veure quin es el futur d’aquesta indústria ja que es troba
en un moment de crisi.

ACT. ECONÒMIQUES I MERCAT DE TREBALL_ medi socioeconòmic
SECTORS ECONÒMICS
PESCA

• La flota pesquera professional a Menorca ha anat disminuint
lleugerament en els darrers anys, sobretot les barques d’arts
menors, que han passat de 182 embarcacions l’any 1978 a 68
l’any 2008, tot i que la potència mitjana de les barques ha
augmentat considerablement (de 34 a 54 CV en aquest
període). Les barques de bou han passat de 9 l’any 1978 a 7 al
2008, però també augmentant la seva potència.
• El nombre de captures s’ha mantingut més o menys estable
des de l’any 2000 al voltant de les 375 tones anuals

ACT. ECONÒMIQUES I MERCAT DE TREBALL_ medi socioeconòmic
SECTORS ECONÒMICS
INDÚSTRIA

• La indústria menorquina està formada per tres grans sectors:
bijuter, el calçat i el sector formatger amb la Denominació
d'Origen.
• El sector bijuter a Menorca ha entrat en crisi i no mostra indicis
de recuperació.
• Pel que fa al calçat, aquest sector mostra indicis de recuperació
gràcies a la demanda exterior.
• El sector formatger amb Denominació d’Origen està
experimentant records històrics en les vendes i exportacions
(2.465 tn al 2007).

ACT. ECONÒMIQUES I MERCAT DE TREBALL_ medi socioeconòmic
SECTORS ECONÒMICS
CONSTRUCCIÓ

• El sector de la construcció ha estat fortament lligat al sector
turístic.
• La situació actual de la construcció és delicada, fruit de la
present desacceleració econòmica internacional.
• Tots els indicadors mostren la pèrdua de dinamisme d’aquest
sector, com és l’entrada de materials de construcció o els projectes
visats pel Col∙legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.

ACT. ECONÒMIQUES I MERCAT DE TREBALL_ medi socioeconòmic
SECTORS ECONÒMICS
SERVEIS‐TURISME

• El sector serveis s’ha consolidat com a capdavanter en l’economia
menorquina, gràcies al desenvolupament del sector turístic.
•Actualment arriben 1,1 M de turistes, principalment per via aèria
i durant la temporada alta.
• L’ocupació anual es troba sobre el 70% I arriba al seu punt màxim
al mes d’agost amb el 92% d’ocupació.
• L’oferta turística de Menorca es caracteritza en gran part per no
ser de base hotelera, el 44,4% de les places turístiques corresponen
a oferta extrahotelera i el 56,6% a hotelera.

ACT. ECONÒMIQUES I MERCAT DE TREBALL_ medi socioeconòmic
MERCAT DE TREBALL
• L’actual pèrdua de dinamisme econòmic ha provocat canvis importants en el
mercat de treball de les Balears, que ha experimentat una desacceleració en la
creació d'ocupació, fet que s’ha traduït en una disminució dels ritmes d'avanç
de la població ocupada, els registres d'afiliació de la Seguretat Social.
• L’any 2008 van haver
3.869
aturats
a
Menorca sent l’illa que
ha experimentat els
increments més grans
en l’atur registrat (del
32,8 %). La taxa d’atur
és del 10,6% (0,8% per
sobre la de les Illes i a
0,7% per sota de l'Estat
espanyol)

ACT. ECONÒMIQUES I MERCAT DE TREBALL_ medi socioeconòmic
MERCAT DE TREBALL
•El nombre d’afiliats a la Seguretat Social ha experimentat una disminució del
2,3% respecte l’any anterior, molt superior al decreixement experimentat a les
Illes Balears que ha estat de l’ordre del 0,8%. El sector de la construcció és el
que ha patit una disminució més important en els afiliats a la Seguretat Social,
del 23%. Els altres sectors han experimentat també davallades, però de menor
ordre, excepte l’agricultura i la ramaderia que han experimentat un petit
augments, del 3%.
Variació anual (%)
Agricultura i ramaderia
Pesca
Indústria
Construcció
Serveis

3
-5
-13
-23
-2

• La població activa a Menorca, com en la resta de Balears, ha augmentat
encara que de forma modesta. S’ha passat de 36.220 persones en actiu a
36.394

PLANEJAMENT I USOS DEL SÒL_ medi socioeconòmic
PLANEJAMENT
DIRECTRIUS D’ORDENACIÓ TERRITORIAL
PLA TERRITORIAL INSULAR
ESPAIS NATURAL PROTEGITS
LLEI DE COSTES
RESERVA DE BIOSFERA
PLANEJAMENT SECTORIAL

PLANEJAMENT I USOS DEL SÒL_ medi socioeconòmic
USOS DEL SÒL

MOBILITAT_ medi socioeconòmic
ACCESSIBILITAT
Accessos a Maó

Accessos a Es Castell

Accessos a Sant Lluís

Accessos a Sant Climent

MOBILITAT_ medi socioeconòmic
ACCESSIBILITAT
Accessos a Fornells

Accessos a Es Mercadal

•La distribució dels accessos
en públics o privats és
equilibrada per tota l’illa, però
per carreteres hi ha moltes
diferències.
•Al conjunt de l’illa
pràcticament hi ha el mateix
nombre d’accessos públics
que privats
Accessos a Ferreries

MOBILITAT_ medi socioeconòmic
ACCESSIBILITAT
Accessos a Es Migjorn

Accessos a Ciutadella

La major part dels accessos no
es troben senyalitzats i no
disposen d’una infraestructura
que ordeni la circulació de
l’accés (rotondes, illetes, etc).
Accessos a Alaior

MOBILITAT_ medi socioeconòmic
DEMANDA DE TRÀNSIT
Evolució del nombre de turisme a Menorca, 1997‐2007
80.000

•Evolució positiva al llarg dels anys
del nombre de turismes
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Font: DGT i OBSAM

•Índex de motorització a Menorca
(2008) 812,9 veh/1.000 hab,
inferior a la mitjana de Balears,
però superior a la resta de
Comunitats Autònomes
•A la Me‐1, l’índex de màxima
demanada es dóna l’agost, tot i que
hi ha tendència a l’estancament. A
totes les carreteres es segueix
aquesta estacionalitat en el nivell
de servei

MOBILITAT_ medi socioeconòmic
SINISTRALITAT
Evolució de l’índex de sinistralitat 2006‐2008
1,2

1,17

1,06

1,01

1
0,8

0,71
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% 0,6

0,57
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0,4
0,2
0
2006

2007

2008

Font: DOYMO a partir de les dades del Consell Insular
de Menorca

•Entre 2006 i 2008, una evolució
favorable en el nombre total
d’accidents, descens d’un 30% en el
nombre d’accidents
•Índex de sinistralitat (nombre
d’accidents amb víctimes per
any/1.000 hab.) de 0’57 el 2008,
molt per sota de la mitjana de les
Balears i que segueix una tendència
a la baixa

MOBILITAT_ medi socioeconòmic
TRANSPORT COL∙LECTIU

•Les connexions interinsulars i amb la Península s’han de considerar
de caràcter prioritari, les rutes aèries entre les illes i la Península
haurien d’estar incloses també en el Declaració d’obligacions de servei
públic, i ser més assequibles econòmicament. El transport marítim
pugui equiparar‐se a l’aeri complint amb algunes condicions mínimes
•A Menorca, la cobertura dels serveis de transport públic terrestre i la
utilització que en fan els ciutadans/es han anat en augment any rere
any.
•2.255.846 usuaris any 2008, (506.916 temporada baixa i 1.748.930
temporada alta). A Maó i Ciutadella existeixen línies urbanes que
també han augmentat el nombre d’usuaris any a any

MOBILITAT_ medi socioeconòmic
PORTS I AEROPORTS

Número de passatgers aeris, 2004‐2008
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Número de passatgers marítims, 2005‐2009*
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El port de Maó és la principal via marítima
d’entrada de mercaderies de Menorca. A
Ciutadella s’està construint un dic exterior
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Font: AENA

L’afluència de passatgers a l’aeroport té una
marcada component temporal coincidint
amb la temporada turística

GOVERNANÇA I GESTIÓ AMBIENTAL_ medi socioeconòmic

•El Consell Insular acompleix un paper fonamental en la coordinació de les
administracions de l’illa. L’ordenació territorial, l’ordenació i inspecció del
sector turístic, la gestió del patrimoni historicoartístic, la recollida i el
tractament de les deixalles, l’atenció i assistència social a col∙lectius desfavorits,
la protecció dels menors i el transport terrestre, la protecció civil o el servei de
bombers, són les principals competències de la institució
•Pel que fa a la sostenibilitat de l’illa, l’actuació més destacada del CIME ha
estat l’aprovació del Pla Territorial Insular, així com els Plans Especials de set
Àrees Naturals d’Interès Especial
•Pel que fa a la gestió mediambiental, desenvolupament de projectes
europeus, i creació de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera
•Participa amb els ajuntaments de l’illa en tres consorcis de caire ambiental, el
Servei de Neteja de Platges, el Consorci de Residus i Energia, i el Consorci per la
Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic

PARTICIPACIÓ CIUTADANA_ medi socioeconòmic

•L’any 2001, els vuit municipis de Menorca, amb el suport del Consell
Insular de Menorca, van iniciar el procés de les Agendes Locals 21, signant
els Compromisos d’Aalborg. El 2007 es va decidir de manera conjunta
entre tots els ajuntaments i el Consell Insular iniciar la revisió dels PAAMs i
adherir‐se als Compromisos d'Aalborg+10
•L’objectiu principal de les Agendes Locals 21 és aconseguir la
sostenibilitat del municipi o l’illa i la millora de la qualitat de vida, a partir
de la participació ciutadana. Això significa la implicació de la ciutadania en
la presa de decisions dels governs. També és una manera de governar
conjuntament amb la ciutadania, amb transparència i corresponsabilitat. I
finalment, és també un procés educatiu per aprendre a donar i rebre
informació referent al govern municipal o insular

