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No existeixen estimacions sobre els components de la demanda de Menorca.
Com a punt de referència, val a dir que a Balears la demanda reprèn de
manera suau, especialment la inversió, que ha crescut un 1,8% en 2004,
recuperant-se així d’un dèbil 0,7% en 2003 i d’una taxa negativa del 0,8% en
2002. El consum segueix una pauta més estable i el seu creixement (1,5%)
suposa tornar als valors de 2002 (1,6%), després del mal any anterior (0,9%).
Evolució del consum i la inversió
a Balears
Taxes de creixement Consum Inversió
2002
1,6%
-0,8%
2003
0,9%
0,7%
2004
1,5%
1,8%
Font: CRE-Sa Nostra

1. Consum.
Les matriculacions de vehicles per ús de particulars a Menorca han
experimentat un notable creixement del 17,2%, en part gràcies a l’elevada
matriculació de cotxes de lloguer. Aquest increment contrasta amb la
disminució del 0,6% que es va produir en 2003. D’aquesta manera el
creixement en 2004 és superior al del conjunt de les Illes Balears (10,2%), a
diferència de l’any anterior, quan Balears havia crescut lleugerament més (
0,9%). Per tipus de vehicles, i dins del context d’un dinamisme molt accentuat,
en 2004 a Menorca ha augmentat especialment la matriculació de cotxes de
lloguer (27,1%), així com les motocicletes no dirigides al lloguer (12,8%), ja que
els automòbils no destinats a lloguer han crescut un 8,7%.
Matriculació de vehicles particulars
a Menorca i Balears (2004)
Taxes de creixement
Menorca
Balears
Període
No lloguer
Total
Total
1er. Trimestre
13,1%
48,3% 26,0%
2on. Trimestre
16,8%
15,9% 8,3%
3r. Trimestre
4,3%
7,9% -2,3%
4rt. Trimestre
6,5%
9,5% 12,6%
9,9%
17,2% 10,2%
Total anual
Font: Menorca: Elab. Prop. de DGT. Balears CRE-Sa Nostra

Això no obstant, i com també s’ha donat a Balears, el creixement s’ha
concentrat en els dos primers trimestres de 2004, especialment en el primer
(48,3%), essent els dos darrers molt més moderats. En conseqüència, és

d’esperar que en 2005 el ritme de matriculació de vehicles particulars es moderi
considerablement.
D’altra banda, el consum de productes petrolífers mostra un patró notablement
diferent, ja que el consum de benzina ha disminuït un 4,7%, el que consolida la
tendència decreixent dels darrers anys, ja que en 2003 havia crescut un 3% i
en 2002 un 18,2%. L’evolució de l’any 2004 és un poc més negativa que en el
conjunt de les Illes Balears, on només s’ha reduït un 3,6%, i suposa invertir el
signe de la diferència respecte a 2003, quan al conjunt de les illes el consum de
benzina només va créixer un 1,8%. El consum de gasoli d’automoció també ha
moderat el seu ritme de creixement, passant d’un increment del 7,4% en 2003
a un del 6,5% en 2004, seguint la pauta general del conjunt de les Balears, que
han passat del 6,7% al 5,4%. En conjunt, la taxa de variació del consum de
combustibles líquids (per ús d’automoció i calefacció) ha disminuït d’un 5,5% en
2003 a un 3,5% en 2004. Per un altre costat, el consum de butà i propà ha
crescut un 4,1%, el que contrasta amb el retrocés d’un 0,9% en 2003. En
conseqüència, es pot constatar un desacceleració en les taxes de creixement
del consum de productes petrolífers des de l’any 2001, fenomen coherent amb
la disminució de la pressió humana de l’illa. De fet, les emissions de CO2
procedents de combustibles van créixer un 6,9% en 2001, per moderar-se
fortament en 2002 (2,1%), repuntar una mica en 2003 (3,9%) i marcar el mínim
creixement en 2004 (1,1%).
Consum de productes petrolífers a Menorca
Taxes de variació
Benzina Gasoli "A" Comb liq Propà-butà
2002/2001
18,2%
5,7%
12,2%
1,1%
2003/2002
3,0%
7,4%
5,5%
-0,9%
2004/2003
-4,7%
6,5%
3,5%
4,1%
Font: OBSAM a partir de les dades dels subministradors.

La facturació d’energia elèctrica dóna un senyal similar al del consum de
productes petrolífers: en 2004 la facturació total ha patit una disminució
important de les seves taxes de creixement, ja que en 2003 s’havia augmentat
un 10,3% respecte a l’any anterior i en 2004 només s’ha incrementat un 2,8%.
Aquesta pauta és similar a la registrada en Balears, però amb una intensitat
superior, ja que en el conjunt de les Illes la facturació elèctrica havia crescut un
9,5% en 2003 i ha reduït la seva taxa de creixement fins a un 4,3% en 2004.

Taxes de creixement Facturació
interanuals
usos
Any Període
Domèstics
2003 1er. Trimestre 11,2%
2on. Trimestre 13,6%
3r. Trimestre
11,4%
4rt. Trimestre 9,4%
2004 1er. Trimestre -0,1%
2on. Trimestre 13,3%
3r. Trimestre
2,9%
4rt. Trimestre 10,5%

d'energia

elèctrica

per

No domèstics
7,9%
4,1%
16,4%
6,2%
-2,3%
2,8%
-5,0%
7,7%

Total
10,2%
8,8%
11,1%
6,2%
-2,7%
3,1%
-4,5%
8,3%

2003 Mitjana anual 11,3%
2004 Mitjana anual 6,3%
Font: GESA-ENDESA

9,6%
0,3%

10,3%
2,8%

Tornant a Menorca, el component de la facturació elèctrica més lligat al
consum, el domèstic té un comportament millor que els altres usos (resta baixa
tensió i alta tensió), vinculats a activitats productives. En efecte, aquell manté
un creixement del 6,3%, mentre que la facturació dels altres usos s’estanca
(increment d’un 0,3%). Així i tot, la caiguda en les taxes de creixement és
superior que l’experimentada a Balears, ja que en 2003 tenien una taxa inferior
a la de Menorca (9,7%) i en 2004 la superen (6,7%). Per trimestres, els usos
domèstics mostraren una pauta molt estable durant 2003, amb increments
superiors al 10% en tots els trimestres; en canvi en 2004 el seu comportament
ha estat molt irregular, ja que el segon i quart trimestre han mantingut un
creixement a taxes del 2003, mentre que el primer (-0,1%) i el tercer (2,0%) han
mostrat un perfil molt moderat. Per un altre costat, els usos no domèstics, que
en general evolucionen de forma més irregular, en 2003 van exhibir un
comportament positiu, especialment el tercer trimestre, mentre que els tres
primers trimestres de 2004 han presentat taxes negatives (primer i,
especialment tercer trimestre) o molt moderades en el segon; únicament el
quart trimestre ha crescut a un vigorós 7,7%, la qual cosa podria presagiar una
evolució més positiva de cara a 2005.
Facturació d'electricitat usos domèstics (2002-2004)
% Var. 03/02 2003
% Var. 04/03
2002
2004
Alaior
18.576.024 13,1%
21.015.331 21.941.511 4,4%
Es Castell 12.467.611 11,0%
13.839.739 14.569.437 5,3%
Ciutadella 48.635.297 9,0%
52.993.673 55.741.935 5,2%
Ferreries
6.961.888 8,5%
7.556.523 8.268.359 9,4%
Maó
42.294.894 16,0%
49.076.942 53.013.722 8,0%
Es Mercadal 13.934.154 5,1%
14.647.234 15.531.963 6,0%
Es Migjorn 3.257.208 9,3%
3.560.806 3.668.242 3,0%
Sant Lluís 15.135.753 11,4%
16.866.888 18.130.149 7,5%
Menorca
161.262.829 11,3%
179.557.136 190.865.318 6,3%
Font: GESA-ENDESA

Considerant únicament la facturació d’electricitat per usos domèstics, i si bé és
cert que en el conjunt de l’illa la demanda ha estat netament inferior en 2004

que en 2003, això no és cert en tots els municipis. Així a Ferreries, que creix un
9,4% en 2004 (8,5% en 2003) i as Mercadal, que ho fa un 6% (5,1% en 2003),
s’inverteix la tendència general. Ferreries és també el municipi amb un major
creixement del consum d’electricitat per aquests usos en 2004, seguit de Maó
(8%) i Sant Lluís (7,5%). Els municipis amb un menor creixement foren es
Migjorn (3%) i Alaior (4,4%). En 2003 foren notables els creixements de Maó
16% i Alaior (13,1%). Així en el conjunt dels dos anys, el municipi amb un major
creixement de l’electricitat per usos domèstics ha estat, amb diferència Maó
(25,3%), i el més moderat es Migjorn (12,6%).
Confiança dels consumidors.
Els índexs de confiança dels consumidors són una eina valuosa per apreciar
els moviments presents i futurs del consum, si bé no ens permeten de
quantificar els canvis, sinó de constatar tendències qualitatives. Gadeso
elabora des de fa uns anys un que distingeix la situació de Menorca de la resta
de les illes. Segons aquest, des de 2003 s’està produint una recuperació suau,
però constant de la percepció dels ciutadans. Per 2004, els consumidors
mantenen el pessimisme dels darrers dos anys (valors negatius de l’índex),
però continuen millorant la seva valoració, tant pel que fa al darrer any, com pel
futur. Pel 2005 tot i empitjorar lleugerament la percepció de l’economia familiar
(de –2 a –3), es recupera un poc la confiança en el futur i, en conjunt la situació
es manté estable. Per tant, es constata una molt lleu milloria en la valoració de
l’any 2004, junt amb una estabilització pel 2005.
Índex de confiança dels consumidors de Menorca
2002
2003 2004
Darrer Economia Familiar
-3,0
-4,0
-2,0
Any
Economia General
-5,0
-5,0
-3,0
Mitjana
-4,0
-4,5
-2,5
Economia Familiar
-15,0
-10,0 -8,0
Futur
Economia General
-18,0
-12,0 -8,0
Mitjana
-16,5
-11,0 -8,0
Saldo
-10,25 -7,75 -5,25
Font: Gadeso

2005
-3,0
-3,0
-3,0
-7,0
-7,0
-7,0
-5,00

Com amb altres indicadors, a Balears s’apunten tendències similars. Malgrat la
dificultat de les comparacions, la confiança del consumidor menorquí seria
encara un poc superior que al del conjunt de les illes, si bé les diferències
s’haurien escurçat bastant. A Menorca, la confiança es va recuperar a un ritme
un poc més fort en 2003, però en 2004 i, especialment 2005, el ritme de millora
de Balears és superior.

Índex de confiança dels consumidors
-4,00
-5,00
-6,00
-7,00
-8,00
-9,00
-10,00
-11,00
-12,00
-13,00
-14,00

Menorca
Balears

2002

2003
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Font: GAESO

Consum públic.
El consum de les administracions locals de Menorca s’allunya de les pautes
que hem vist fins al moment, ja que presenten un vigor molt superior, amb un
increment del 4,1% en 2003 i una acceleració al 12,2% en 2004. Per tant, el
seu comportament haurà estalonat la feble actuació del sector privat. Pel 2005
la previsió és d’un relatiu alentiment, tot mantenint un vigorós 9%. En aquest
context, el Consell Insular de Menorca ha anat accelerant el seu creixement, ja
que en 2003 es va estancar (-0,2%), en 2004 es va incrementar un 7,3% i en
2005 ho farà un 9,5%. En canvi, els ajuntaments, mantenen una activitat més
irregular, ja que en 2004 han estat els grans protagonistes del fort creixement
(14%), mentre que en 2005 es mantenen en un més moderat 8,8%.
Consum corrent consolidat de
l'Administració Local de Menorca1
Ajuntaments CIM
Suma
Pres. 03/02 5,8%
-0,2%
4,1%
Pres. 04/03 14,0%
7,3%
12,2%
Pres. 05/04 8,8%
9,5%
9,0%
Font: OBSAM a partir dels pressupostos inicials
dels ajuntaments i el CIM

Val a dir que en aquest comportament, el component més estable del consum
públic han estat les despeses de personal, que en 2003 van créixer un 6,2% i
en 2004 (11,1%) i 2005 (7,8%) ho van fer per davall del total. En canvi, les
compres de béns i serveis han evolucionat de forma molt més irregular, amb un
increment d’un 1,6% en 2003, un 13,6% en 2004, i 10,4% en 2005.

2. Inversió.
La matriculació de camions en 2004 ha crescut a una taxa del 12,3% en relació
a 2003, un creixement netament superior al del conjunt de les Illes Balears, on
1

Capítols 1 i 2 del pressupost de despeses.

fou del 5,8%. Així i tot, per trimestres l’inici d’any fou igual al conjunt de les Illes
Balears; en el segon trimestre el creixement es va accelerar al 35,2% respecte
al mateix trimestre de l’any anterior (quan a Balears la taxa de creixement es
reduïda al 4,3%); per estancar-se en el tercer trimestre (un comportament millor
que a Balears on queia un 4,9%) i disminuir al quart trimestre un 6%, quan al
conjunt de les Illes es recuperava un 5,6%. Per tant hem d’apuntar una
tendència decreixent, però desfasada un trimestre respecte al conjunt de les
Illes Balears.
Matriculació de vehicles de càrrega
a Menorca i Balears
Menorca
Període
Camions Tractors Total
1er. Trimestre 20,0%
-30,8% 17,2%
2on. Trimestre 35,2%
-50,0% 27,4%
3r. Trimestre
0,6%
16,7%
0,0%
4rt. Trimestre
-6,0%
55,6%
-3,4%
12,3%
10,0%
10,6%
Total anual
Font: Elaboració pròpia a partir de DGT

Balears
Camions
20,4%
4,3%
-4,9%
5,6%
5,8%

Pel que fa a la matriculació de tractors, el creixement anual ha estat similar al
total insular (10%), però l’evolució inversa: els dos primers trimestres ha
disminuït a altes taxes, per començar a créixer amb força al tercer i,
especialment, al quart trimestre (55,6%), tot i que aquestes variacions
trimestrals poden estar més lligades al ritme de concessió de subvencions
agràries que a la dinàmica econòmica del sector.
Un altre indicador de la demanda ens el proporciona la potencia elèctrica
instal·lada per municipis. Segons aquest, en 2004 s’hauria produït un lleuger
increment de la demanda, en passar del 3,5% de 2003 al 3,9% en 2004. Per
municipis, en 2004 destaca el creixement des Mercadal (5,8%), es Castell
(5,4%) i Ferreries (4,7%), així com l’alentiment del creixement des Migjorn
(1,6%) i Maó (2,8%). En els darrers quatre anys, en canvi, el municipi amb
major creixement de la potència instal·lada ha estat Sant Lluís (27,1%) i el
menys dinàmic Alaior (11%).
Potència elèctrica instal·lada per municipis.
Taxes de creixement
2001
2002
2003
2004
Municipis
Alaior
2,9%
1,8%
1,8%
4,0%
Es Castell
3,5%
1,9%
3,1%
5,4%
Ciutadella
4,5%
3,9%
4,0%
3,8%
Ferreries
2,3%
4,8%
4,9%
4,7%
Maó
3,7%
3,1%
3,6%
2,8%
Es Mercadal
3,8%
3,3%
2,6%
5,8%
Es Migjorn
4,4%
6,3%
5,2%
1,6%
Sant Lluís
7,0%
9,4%
4,1%
4,2%
Menorca
4,1%
3,8%
3,5%
3,9%
Font: GESA-ENDESA

L’enquesta de perspectives empresarials de les Cambres de comerç, indústria i
i navegació ens proporciona, entre d’altres, el nombre d’empreses que

decideixen d’invertir, el que podem identificar com un indicador qualitatiu de la
inversió. A la taula següent es proporciona la diferència entre les que
inverteixen i les que no ho fan. Segons aquestes dades, en 2004 s’hauria
produït un pràctic manteniment dels resultats de l’any anterior (saldo de l’1%
enfront a un 2% en 2003). Això no obstant, per sectors, és important destacar
la forta contracció de la inversió en la indústria (-14%), el nivell més baix assolit
des de que es fa l’enquesta. Per contra, la inversió en serveis repunta de forma
sòlida amb un 4%, enfront a l’1% de 2003. De cara a 2005, la recuperació dels
serveis es consolidaria (24%), així com la caiguda de la indústria (-23%),
donant com a resultat, pel major pes del primer, una forta recuperació de la
inversió (15%).
Índex d'inversió empresarial. Saldo de respostes
Anys
2001
2002
2003
2004
2005(P)
Total
-12%
6%
2%
1%
15%
Indústria
20%
-1%
4%
-14%
-23%
Serveis
-19%
8%
1%
4%
24%
Font: Enquesta de perspectives empresarials. Cambra de com, ind i nav.

Inversió pública.
Per començar, convé fer notar que els pressupostos d’inversió de les
administracions públiques són indicadors avançats de la inversió pública, ja que
l’execució d’aquesta pateix un retard considerable, de manera que en molts
casos la major part d’aquesta s’executa l’any següent de la seva inclusió en el
pressupost. D’aquesta manera, en 2005 s’ha produït un increment molt
considerable (122,4%) del pressupost d’inversió de l’Administració General de
la CAIB, el qual en 2004 havia patit una sensible disminució (-27,4%).
Inversió a Menorca de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
% Var 04/03 2.004
2003
Educació i cultura
2.781.521 -26,3%
2.050.793
Medi Ambient
3.402.001 -62,8%
1.265.164
Obres públiques, Habitatge i Transport640.056 305,0%
2.592.495
Treball i formació
2.541.977 -63,7%
924.000
Agricultura i pesca
1.119.970 75,9%
1.969.833
Benestar social
450.235 34,0%
603.130
Servei d'ocupació de les Illes Balears 212.000 -84,7%
32.500
Altres
2.334.976 -84,8%
354.933
Administració General
13.482.736 -27,4%
9.792.849

% Var 05/04
2005
2.194.990 7,0%
2.660.804 110,3%
6.339.174 144,5%
2.028.500 119,5%
2.150.001 9,1%
1.588.530 163,4%
2.026.570 6135,6%
2.789.902 686,0%
21.778.471 122,4%

IBSALUD
848.485 1642,0%
14.780.19411.115.965 -24,8%
Total CAIB
14.331.221 71,5%
24.573.04332.894.436 33,9%
Font: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació de la CAIB

Per conselleries, en els darrers dos anys sobresurt l’increment experimentat per
Obres públiques, Habitatge i Transport, que s’ha multiplicat per més de deu, ja
que en 2004 va créixer un 305% i en 2005 torna a créixer un 144,5%. El Servei
d’Ocupació realitza un esforç puntual en 2005, ja que partint de gairebé res
pressuposta més de dos milions d’euros. Benestar social també creix amb
especial intensitat, un 34%, en 2004 i un 163,4% en 2005. Per últim, la

Conselleria d’Agricultura i pesca també ha tingut una evolució important,
especialment en 2003, quan augmentà un 76%, ja que en 2005 l’increment es
limita al 9,1%.
Això no obstant, l’evolució del pressupost d’inversió de l’IBSALUD altera aquest
panorama, ja que en 2004 va patir un fortíssim increment, en multiplicar-se per
17,4 i en 2005 s’ha contingut lleument (reducció del 24,8%), però mantenint-se
a uns nivells molt elevats, només explicats per la construcció de l’Hospital
general de Menorca, un equipament de característiques excepcionals.
D’aquesta manera, en conjunt, la CAIB ha incrementat el seu pressupost
d’inversions en 2005 un 33,9%, després d’haver crescut un 71,5% l’any
anterior.
En relació a les despeses consolidades d’inversió de l’Administració local, la
seva evolució segueix les mateixes orientacions que el de l’Administració
General de la Comunitat autònoma, però a un ritme més moderat. Així la
disminució de 2004 sobre 2003 fou del 2,3%, motivada pel descens de la
inversió dels ajuntaments (-8,6%), ja que el Consell Insular de Menorca va
incrementar la seva inversió en un 11,6%. En 2005 es produeix un increment
del 17,9%, també degut a l’esforç del CIM, que creix un 42%, ja que els
ajuntament només afegeixen un molt moderat 4,8%.
Inversió consolidada de l'Administració local a Menorca2
% Var 05/04
2.003 % Var 04/03 2004
2005
Ajuntaments 20.013.465 -8,6%
18.293.124 19.164.328 4,8%
CIM
8.964.608 11,6%
10.007.221 14.206.682 42,0%
Total
28.978.074 -2,3%
28.300.345 33.371.010 17,9%
Font: Elaboració pròpia a partir dels Pressupostos dels ajuntaments i el CIM

En conseqüència, la inversió subcentral (autonòmica i local) a Menorca en
2005 ha experimentat un increment del 25,3% en 2005, que suposa un lleu
acceleració després de l’increment del 22,1% en 2004. Si no consideréssim les
inversions del IBSALUD, l’evolució seria més irregular, amb un creixement del
44,8% en 2005, que contrastaria amb la disminució del 10,3% produïda en
2004. Convé observar que atesos els retards en l’execució de l’obra pública, la
contracció del 2004 s’ha de fer notar la segona part de 2004 i en 2005 i el
creixement de 2005 farà sentir els seus efectes a finals de 2005 i durant l’any
2006.
Inversió de l'Administració subcentral a Menorca
% Var 05/04
2.003 % Var 04/03 2004
2005
CAIB
13.482.736 82,3%
24.573.043 21.778.471 -11,4%
Adm. Local 28.978.074 -2,3%
28.300.345 33.371.010 17,9%
Total
42.460.810 24,5%
52.873.388 55.149.482 4,3%
Font: Elaboració pròpia dels Pressupostos dels ajuntaments i el CIM
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Un indicador més acurat que les previsions pressupostàries (i que té en compte
l’Administració central) són les licitacions d’obres públiques, bàsicament a
través dels anuncis publicats en els butlletins oficials. Així és palès que
l’Administració pública està realitzant un extraordinari esforç en inversió pública
durant 2003 i 2004, anys en què s’han licitat grans obres (ampliació de la
terminal de l’aeroport de Menorca en 2003 i 2004 i ampliació del moll comercial
del Port de Maó i POIMA IV fase en 2004), que han suposat un sal quantitatiu
importantíssim. Només apuntar que l’ampliació de la terminal de l’aeroport de
Menorca equival al 73,1% de tota la licitació pública de 2003 i aquesta obra, per
si mateixa ha fet incrementar la licitació pública un 271%. Així i tot, en 2004 les
obres licitades s’han incrementat un 22,2% respecte a l’any 2003
Licitació d’obra pública a Menorca
2.003
Edificis
90.384.873
Vies públiques 13.224.541
Infrastructures 1.160.929
Total
104.770.342
Font: Elaboració pròpia

2.004
24.576.185
84.335.749
19.153.207
128.065.140

% variació
-72,8%
537,7%
1549,8%
22,2%

Aquest volum tan elevat d’obra licitada, es va executant durant més d’un
exercici, per exemple l’ampliació de la terminal de l’aeroport (licitada en 2003,
però adjudicada en 2004) té un termini d’execució de 32 mesos, per la qual
cosa el ritme inversor s’ha de mantenir en 2004 i 2005. Lògicament, aquesta
fenomen explica en bona part l’increment que ha experimentat el sector de la
construcció a Menorca. Val a dir que, la licitació oficial en el conjunt de les
Balears que en 2003 havia crescut a una taxa del 48,2%, netament inferior a la
de Menorca, en 2004 un 53,5%, més del doble que la de Menorca.
El desfasament entre el valor de les licitacions i el dels pressupostos es deu en
una petita part al diferent àmbit temporal, però molt especialment a la inclusió
en la licitació pública de l’Administració central, que explica la major part de la
diferència entre el valor de licitació i el pressupost d’inversió subcentral. De fet,
i malgrat el creixement de les inversions de l’IBSALUD en 2004, el pes d’aquest
en la licitació total és reduït, i s’ha mantingut estable en 2003 (40,5%), i 2004
(41,3%).
Per tipus d’obres, el capítol que ha experimentat un major creixement en 2004
és el quantitativament menor, infrastructures, el qual s’ha multiplicat per 16,5.
L’apartat més important en 2004 ha resultat el de vies públiques, que ha
multiplicat per 6,4 els valors de l’any anterior, mentre que els edificis s’han
reduït en un 72,8%, que és, aproximadament el pes de la terminal de l’aeroport
de Menorca, licitada, com hem dit, en 2003.
Quant a l’evolució conjuntural, destaca el creixement experimentat per les
obres en vies públiques i infrastructures, que han tingut un creixement molt alt i
regular els tres primers trimestres: entre el 374,5% del segon al 638% del
tercer, per accelerar-se fortament en el quart (2028%), bàsicament, per la
licitació de les obres d’ampliació del port comercial de Maó. Respecte als
edificis, han exhibit un perfil invers al grup anterior, ja que els dos primers

trimestres han incrementat el volum licitat, tot i que a taxes altes, però bastant
més moderades que en el cas anterior (30,8% i 68,5%, respectivament), per
iniciar en el tercer trimestre una senda baixista (–37,9%), que s’ha accentuat en
el darrer trimestre (-88,3%).
Licitació d’obra pública a Menorca i Balears
per trimestres
Taxes interanuals
Vies públiques i
Període
Edificis infrastructures Total
Balears
2004-I
30,8% 513,2%
340,7% 52,0%
2004-II
68,5% 374,5%
224,2% 34,4%
2004-III
-37,9% 638,0%
264,0% 623,6%
2004-IV
-88,3% 2028,3%
-51,8% -31,1%
Font: Menorca: Elaboració pròpia; Balears: SEOPAN

Per aquest motiu, l’import total licitat ha mantingut creixements molt forts i
estables en els tres primers trimestres: 340,7%, 224,2% i 264%, els quals estan
en la línia de l’increment experimentat en el darrer trimestre de 2003, mentre
que en el darrer trimestre de l’any s’ha produït una disminució del 51,8%.
Aquest perfil és invers del produït en el conjunt de les Illes Balears, que ha
crescut a taxes notablement menors en els dos primers trimestres, per
accelerar-se en el tercer (623,6%) i caure menys en el quart (31,1%). Així la
inversió pública i el ritme del sector de la construcció associades a aquestes
licitacions faran hauran fet sentir els seus efectes amb intensitat en 2004, però
en 2005 aquest ritme aniran baixant progressivament a mesura que avanci
l’any.
Així i tot, el creixement de la inversió pública no s’ha repartit de manera
homogènia en el territori, sinó que s’ha concentrat en tres municipis, on es
realitzen les obres més importants: Ciutadella (271,4%), Ferreries (131,5%) i es
Migjorn (455,7%), tot i que en aquests dos municipis l’import total és reduït.
També han tingut augments significatius Alaior i es Castell, que creixen un
17,5%, mentre que la resta han patit reduccions (es Mercadal –2,9%, Maó, -5%
i Sant Lluís –87,2%), degut a què l’any anterior s’havien realitzat inversions
extraordinàries. En tot cas, per l’any 2005, és previsible que en els quatre
municipis on la licitació ha crescut més aquesta es redueixi, amb efectes sobre
l’obra pública en la segona part de l’any i, especialment, en 2006.
Obra pública licitada a Menorca per municipis
Vies públiques i
infrastructures Total
Taxes interanualsEdificis
Alaior
327,1% -69,7%
17,4%
Es Castell
907,9% -42,6%
17,5%
Ciutadella
281,1% 288,0%
271,4%
Ferreries
--70,3%
131,5%
Maó
-93,3%
1109,6%
-5,0%
Mercadal
-83,9%
2372,4%
-2,9%
Migjorn
-67,1%
--455,7%
Sant Lluís
-100,0% -13,6%
-87,2%
Menorca
-72,8%
619,4%
22,2%
Font: Elaboració pròpia

% s. Total
2,0%
0,9%
22,8%
4,0%
62,5%
3,2%
4,3%
0,2%
100,0%

Un indicador que ja no reflecteix previsions, sinó realitzacions és la producció
d’aglomerat asfàltic, si bé té l’inconvenient de no recollir l’evolució de tots tipus
d’obres, sinó només les de vies públiques. Segons aquest, des de 2001 a
Menorca s’ha produït un gran increment que va tenir el seu màxim en 2003,
amb un 23% sobre l’any precedent. En canvi, a 2004 s’hauria produït una
reducció del 50,4% i suposaria gairebé un retorn als nivells de 1999, si bé la
licitació d’obres de vies públiques en el darrer trimestre de 2004 farà que en
2005 aquest indicador es recuperi considerablement.
Producció d'aglomerat asfàltic a Menorca
Any Tm.
%. Variació
1999 42.141
2000 36.687
-12,9%
2001 84.789
131,1%
2002 90.577
6,8%
2003 111.371
23,0%
2004 55.230
-50,4%
Font: Empreses productores i elaboració pròpia
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