NOTA DE PREMSA / 15 de novembre 2021

TEMPORADA 2021: L’ANY DEL TURISME DE PROXIMITAT
En un context de crisi sanitària, i una temporada que va arrencar de manera molt discreta, Menorca ha
aconseguit recuperar el 67% dels viatgers respecte l'any 2019. De juliol a octubre, la recuperació ha estat
superior, del 82,5%.
Prop del 70% dels turistes que han visitat l’illa han estat espanyols. En xifres absolutes, el mercat nacional ha
augmentat un +4,14%.
Menorca ha millorat la connectivitat aèria i marítima i els mercats exteriors es diversifiquen: els passatgers
procedents d’Àustria i Polònia creixen un 62% i un 13%, respectivament.

Menorca ha generat confiança en els viatgers, s’ha vist com una destinació segura i atractiva, i en un
context de crisi sanitària mundial com l’actual, aquest ha estat un element clau perquè l’illa hagi pogut
tenir uns bons resultats aquesta temporada. Positius per l’escenari viscut: un inici de temporada discret i
molta incertesa pel que podria passar davant les onades de contagis que s’anaven succeint i les restriccions
internes que aplicaven a països com Regne Unit i que han frenat la mobilitat i l’arribada de passatgers
internacionals.
Ha estat, per tant, un any atípic i excepcional en que l’illa ha aconseguit recuperar en global més de dues
terceres parts (el 67,5%) dels passatgers que es van registrar en 2019. La temporada ha anat agafant
força a mesura que han passat els mesos fins tancar l’octubre amb un balanç positiu: un +1,26% més
d’arribades de viatgers per via aèria en comparació al mateix mes de fa dos anys.
Amb un total de 242.128 passatgers, el tràfic per via marítima d’abril a octubre s’ha situat en -4,6%
respecte el 2019, però els resultats de juliol a octubre han estat de signe positiu (+11%).
El turisme de proximitat ha fet que els nacionals liderin, amb molta diferència, el rànquing de mercats
emissors. Tot i el descens pronunciat de visitants britànics, Regne Unit es manté en segona posició, frec a
frec amb el mercat francès que enguany ha vist accentuada la tendència ascendent dels últims anys i ha
aconseguit un increment de passatgers del +53,2%. Itàlia i Alemanya baixen i des de la Fundació Foment
del Turisme de Menorca (FFTM) s’apunta la pujada de visitants procedents d’Àustria i Polònia com una
bon indicador del camí iniciat per a la diversificació de mercats.
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La feina feta de manera conjunta per l’administració i el sector privat per traslladar un missatge de
confiança als mercats ha donat els seus fruits, com també ha estat profitós el treball de la FFTM i la
direcció insular de Promoció Turística i Fons Europeus del Consell Insular per aconseguir millorar la
connectivitat i ampliar l’oferta de seients per volar des de diferents punts la península. De 19 s’ha passat a
22 enllaços directes amb aeroports espanyols.
S’ha produït, per tant, una recomposició de la connectivitat i també una variació en la composició del
mercat turístic de Menorca que s’ha traduït en un canvi en els gustos dels viatgers. Segons les dades de la
consultora Mabrian, l’oferta de sol i platja perd pes en comparació a temporades anteriors davant d’un
major interès per les activitats naturals i de turisme actiu –com les rutes pel Camí de Cavalls o les
experiències nàutiques–, de la mateixa manera que també creix la demanda per l’oferta cultural i
gastronòmica.
El perfil de turistes d’aquest 2021 també ha influït en l’ocupació de les places hoteleres i en la distribució
de la despesa mitjana: s’ha destinat un major percentatge a manutenció i allotjament en comparació a la
temporada 2019.

INCREMENT DE LA CONNECTIVITAT
La recuperació de l’activitat turística passa necessàriament per la connectivitat, per garantir rutes que
facin possible l’arribada de visitants. En aquest sentit, Menorca ha aconseguit mantenir i fins i tot millorar
l’operativa de 2019 amb més vols nacionals i més rutes marítimes.
Aquesta temporada, l’illa ha tingut connexió directe amb 89 aeroports: 22 espanyols i 67 internacionals,
sumant tres enllaços amb la Península: a Múrcia, a la Corunya i Sant Sebastià. Menorca mai havia estat
tant ben connectada per via marítima: amb quatre navilieres operant als ports de Maó i a Ciutadella amb
enllaços a les illes i a la península i també amb un enllaç directe amb la ciutat francesa de Toló.

ARRIBADES DE PASSATGERS A L’AEROPORT
Entre abril i octubre, l’Aeroport de Menorca ha registrat un total de 1.030.429 arribades, el que
representa un descens del -32,47% (495.374 turistes) respecte el màxim històric que es va registrar el
2019 i una diferència de -31,57% en comparació a la temporada de 2018. Si comparem els mesos de juliol
a octubre, la recuperació de passatgers ha estat del 82,5%.
La recuperació de passatgers respecte fa dos anys ha anat en augment a mesura que han passat els mesos
fins aconseguir un +1,26% ara a l’octubre, una dada molt positiva pel que fa a la desentacionalització.
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GRÀFIC 1 - TOTAL ARRIBADES PER ANYS
TOTAL VISITANTS
2021: 1.030.429 | 2019: 1.525.803 | 2018: 1.505.840
Període comptabilitzat: d’abril a octubre · Font: AENA

GRÀFIC 2 - TOTAL ARRIBADES PER MERCATS 2021
Període comptabilitzat: d’abril a octubre ·2021 Font: AENA

En aquesta temporada tan atípica, el nacional no només es consolida com al primer mercat emissor sinó
que representa quasi el 70% del total, a molta distància dels mercats internacionals. Gràcies a un millor
comportament a l’inici de la tardor, el britànic continua en segona posició tot i el fort descens (-79,8%)
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respecte el 2019, passant de 496.560 a 100.265 passatgers. Amb xifres absolutes molt similars, el
francès es situa com el tercer mercat en importància, per davant d’Itàlia i Alemanya, amb uns registres de
rècord aquest 2021.
Itàlia perd tres punt de quota i passa de la tercera posició amb el 6,9% del total de les arribades de 2019, a
la quarta posició i una quota del 3,41%. S’han registrat 35.122 visitants italians (-66,5%). La presència de
turistes alemany ha fregat el 3%.

GRÀFIC 3 - ARRIBADES: MERCAT NACIONAL

El mercat nacional ha passat de 688.309 passatgers del 2019 (d’abril a octubre) a 716.828 ara en 2021,
el que representa un increment del +4,14%. Si tenim en compte només els mesos de temporada alta (de
juny a agost), aquesta pujada és del +16,2% (de 400.211 a 465.39 turistes) si bé l’augment encara es
major (del +24,46%) si comparem el flux d’arribades corresponents als mesos de setembre i octubre.
L’aeroport de Barcelona continua al capdavant en passatgers tot i que el trànsit a l’illa ha baixat un -17,2%.
La resta d’aeroports registren increments. Madrid passa de 129.725 a 142.292 passatgers (+9,68%);
València, de 25.283 a 58.625 (+131,8%); i Bilbao de 41.620 a 51.217 (+23%). Les connexions amb
Andalusia, en conjunt, (amb els aeroports de Granada, Màlaga i Sevilla) s’han multiplicat per cinc, passant
de 6.698 a 34.118 arribades. Astúries i Alacant han registrant increments del voltant del +50%.
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En el context de temporada atípica d’aquest 2021, destaca el comportament del mercat britànic, amb un
descens pronunciat sense pràcticament arribades de viatgers entre l’abril i el juny, que s’ha anat suavitzant
el setembre i octubre, quan es va situar per davant dels passatgers procedents de França.
GRÀFIC 4 - ARRIBADES: MERCAT BRITÀNIC

Junt amb el nacional, el mercat francès ha registrat un molt bon comportament aquest 2021. La corba
ascendent que s’anava dibuixant des del 2018 ha estat enguany més pronunciada i dels 56.627 passatgers
de 2019 s’ha passat a 92.719 (+53,21%), un ascens que arriba al +70,9% si ho comparem amb 2018.
Amb vol directe amb França fins avui, 15 de novembre, l’arribada de francesos durant el mes d’octubre ha
crescut un +169,3% respecte 2019.
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GRÀFIC 5 - ARRIBADES: MERCAT FRANCÈS

GRÀFIC 6 - ARRIBADES: EUROPA CENTRAL (Alemanya, Suïssa, Àustria, Polònia)
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Mentre els passatgers alemanys han baixat un -57,31% en comparació a 2019 (de 70.052 a 29.906),
altres mercats han tingut comportaments positius. Àustria ha passat de 3.793 a 6.137 (+61,8%) mentre
que Polònia ha crescut un +12,54% (de 8.831 a 9.936), una bona notícia des del punt de vista de
l’estratègia que està fent la Fundació Foment del Turisme per a la diversificació dels mercats emissors i
incrementar la competitivitat i la fortalesa com a destinació.
GRÀFIC 7 - ÍNDEX D’ESTACIONALITAT

A l’hora d’analitzar l’índex d’estacionalitat, cal tenir present que aquesta temporada ha arrencat més tard
de l’habitual. Si bé la diferenciació entre temporada alta i mitja (65,18% - 34,84%) és més accentuada
que en 2019, un anàlisi més detallat per mesos ens mostra com les arribades durant el setembre i octubre
han representant un 27,7% del total de passatgers que han aterrat a l’Aeroport de Menorca (5,5 punts
més en comparació a 2019). De fet, octubre en deixa dades positives:
•

Tots els 2.056 visitats d’Irlanda que enguany han viatjat a Menorca ho han fet ara els dos últims
mesos. L’any 2019 no va venir cap turista d’aquest mercat.

•

El turisme nacional ha crescut un 32,5% a l’octubre en relació a 2019, procedents de 13
aeroports diferents.

•

L’arribada d’alemanys aquest setembre i octubre ha superat els de juliol i agost (+22,8%).

•

Un total de 1.999 italians han escollit l’octubre per passar les vacances a Menorca (un +75% més
que el mateix mes de 2019).
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ARRIBADES ALS PORTS
En termes globals, el número de passatgers de línies regulars que ha arribat per via marítima aquest estiu a
Menorca ha estat un -4,6% inferior a 2019. Però el balanç de juliol, agost, setembre i també d’octubre ha
estat positiu. Durant aquest quatre mesos, l’increment ha estat del +11% gràcies al major moviment que
s’ha viscut al port de Ciutadella, on s’ha passat de 122.835 passatgers ( de juliol a octubre del 2019) als
144.204, el que representa un +17,4%.
GRÀFIC 8 - TOTAL ARRIBADES PORTS DE MENORCA PER ANYS
TOTAL PASSATGERS LÍNIES REGULARS
2021: 242.128 | 2019: 253.959 | 2018: 242.218
Període comptabilitzat: d’abril a octubre d e 2 0 1 8 , 2 0 1 9 i 2 0 2 1 · Font: CAIB i APB
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GRÀFIC 9 - TOTAL ARRIBADES 2021 PER PORTS
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DESPESA TURÍSTICA
Els indicadors relacionats amb la despesa confirmen que els turistes que han visitat enguany Menorca han
gastat menys. La despesa per persona s’ha situat en 809 euros (-11,6%) i la despesa/dia ha estat de 116
euros (-11,4%). Es descens en el número total de visitants es tradueix en percentatges molt similars en el
còmput global de la despesa (-28%), que s’ha situat en 785 milions d’euros.
GRÀFIC 10 - TOTAL DESPESA TURÍSTICA 2021
Període comptabilitzat: d’abril a setembre de 2019 i 2021. Font: INE /Ibestat

Es produeixen canvis significatius en la distribució de la despesa que fan els turistes. Si bé l’any 2019 el
percentatge de la despesa no inclosa en el paquet turístic era del 66%, aquest any ha pujat al 83,3%. La
manutenció puja cinc punts i passa del 16% al 21%. Pel que fa a l’allotjament, s’ha passant del 18,3 al
24,4% del total de la despesa i ha suposat un volum total 192 milions euros.
D’altra banda, Menorca aconsegueix un registre positiu i manté l’estada mitjana (de 6,95 dies es passa a
7) en el context d’una tendència global de reducció.

PRODUCTES TURÍSTICS
Aquesta temporada també s’han produït canvis en els interessos dels viatgers pels diferents productes
turístics de l’illa. En comparació a 2019, l’oferta de sol i platja perd pes i passa del 24,56 al 21,49%. Per
contra, el turisme actiu –com les rutes pel Camí de Cavalls o les experiències nàutiques–, registra un
important increment, del 14,16 al 20,64%. La demanda per l’oferta cultural passa a ocupar el tercer lloc i
creix del 13,79 al 15,04%.
Segons les dades de la consultora Mabrian, també ha crescut l’interès per l’oferta gastronòmica, del 9,11 al
10,21%. Altres productes com el familiar i el benestar es mantenen estables.
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GRÀFIC 11 – INTERÈS EN ELS PRODUCTES TURÍSTICS
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OCUPACIÓ HOTELERA
La distribució de mercats que s’ha registrat aquesta temporada, amb molta més presència de turistes
nacionals que estrangers, ha fet que les pernoctacions hoteleres hagin baixat un -44,2% en comparació a
2019, passant de 3.714.642 a 2.072.336. Si bé la mitjana del percentatge d’ocupació ha estat de 46,14%,
aquest registre és molt superior a l’agost (72,6%); el juliol (60,3%) i fins i tot el setembre (56,7%).
També ha baixat l’ingrés per habitació disponible (RevPAR), passant de 83 a 64 euros.
Aquest estiu, en què la seguretat ha estat un factor clau i els visitants han optat per allotjaments manco
massificats, s’ha vist com les places de turisme rural han mantingut el mateix volum de pernoctacions
respecte 2019 (de 113.485 a 113.371). Pel que fa a les pernoctacions als apartaments turístics, el descens
ha estat del -54,8% (de 1.467.816 a 663.261).
GRÀFIC 12 - PERNOCTACIONS HOTELERES
Període comptabilitzat: d’abril a setembre de 2018, 2019 i 2021. Font: INE/Ibestat
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GRÀFIC 13 - INGRESSOS PER HABITACIÓ DISPONIBLE (REVPAR)
Període comptabilitzat: d’abril a setembre de 2018, 2019 i 2021. Font: INE/Ibestat

CONFIANÇA EMPRESARIAL
L’índex de Confiança Empresarial Harmonitzat (ICEA) posa de manifest que la temporada 2021 ha esta
positiva. Precisament, l’indicador sobre la situació del quart trimestre, el que recull la percepció dels
empresaris sobre la marxa dels mesos forts de la temporada i la projecció sobre els següents, mostra un
millor comportament a Menorca (133) que a Balears (130,6) i a Espanya (130,3).
Un altre indicador que dóna compte de la confiança empresarial és el que fa referència al nombre
d’empreses donades d’alta. En el segon trimestre d’aquest any hi havia censades a Menorca 3.730
empreses. Es tracta d’una xifra superior en comparació al tercer trimestre de 2019, quan hi havia 3.665.

MERCAT LABORAL
GRÀFICA 14 - AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL I POBLACIÓ ATURADA
Període comptabilitzat: d’abril a setembre de 2018, 2019 I 2021. Font: Observatori del Treball de Balears
PERSONES AFILIADES

- 6,4 % vs 2019
+ 5,2 % vs 2015

PERSONES ATURADES

+ 33,2 % vs 2019
- 8,3 % vs 2015
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En una temporada en que l’arribada de viatgers ha baixat devers un 40% i l’ocupació hotelera, un 44%
respecte del 2019, els indicadors que fan referència al mercat laboral han tingut un descens menor.
Pel que fa a l’afiliació, de l’abril al setembre hi ha hagut una mitjana de 34.384 afiliats a la Seguretat
Social, el que representa una diferència del -6,4% respecte una temporada marcada per un màxim
històric d’arribades. Respecte el 2015, s’ha incrementat un +5,2%.
D’altra banda, el nombre de persones desocupades ha estat un poc superior al registrat l’any passat. Així,
del mes d’abril al mes d’octubre hi ha hagut una mitjana de 3.917 persones aturades, un +33,2% més que
en 2019.
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