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3. Configuració del sistema energètic
En aquest bloc es descriuen breument les fonts d’energia que s’utilitzen a Menorca, els usos que se’n dona
a cada una i les principals infraestructures implicades. Al final, es presenta una infografia com a resum dels
diferents itineraris energètics, que recull les pèrdues i les emissions de CO2 aproximades que presenta
cada un.

3.1. Fonts d’energia a Menorca i els seus usos
Els processos d’obtenció d’energia consten de diverses fases, des que es capta o s’extreu el recurs fins
que se n’aconsegueix l’ús final. Entre totes dues etapes, se succeeixen diverses adaptacions i transformacions energètiques que porten unes pèrdues associades. A continuació, es descriuen les principals fonts
d’energia utilitzades a Menorca.
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3.1.1. Petroli
El cru (petroli tal com s’extreu del subsol) és una font d’energia no renovable constituïda per una barreja
d’hidrocarburs d’origen fòssil, fruit de la sedimentació de matèria orgànica i la seva progressiva maduració
per efecte de la temperatura del subsol en un entorn geològic adequat, en un procés que dura milions
d’anys. Un cop extret, s’ha de sotmetre a processos de destil·lació i refinament per tal d’obtenir-ne els
productes combustibles.
A Menorca, s’utilitza la pràctica totalitat dels productes energètics derivats del petroli, que es transporten fins a l’illa en vaixells: la benzina és l’energia que s’utilitza per al transport terrestre, marítim i maquinària;
el gasoil, per al transport terrestre, marítim, maquinària, obtenció de calor i generació d’electricitat a la
central tèrmica; el querosè és el combustible de l’aviació; i el fueloil s’utilitza en vaixells de gran tonatge
i per generar electricitat a la central tèrmica.

3.1.2. Gas natural
El gas natural és una altra font d’energia fòssil no renovable que habitualment coexisteix amb el cru en
dipòsits geològics, donat que es formen pel mateix procés. Abans de la seva distribució i ús final, el gas es
purifica per adequar-ne la qualitat.
El gas natural es transporta a Menorca en vaixell i és utilitzat per algunes indústries agroalimentàries
per obtenir calor per als seus processos de transformació. El gas natural s’emmagatzema per ser transportat i distribuït en forma liquada a molt baixa temperatura i es consumeix després de la seva regasificació.

3.1.3. Gasos liquats del petroli
Els gasos liquats del petroli o GLP són bàsicament combinació de propà i butà, i s’obtenen durant l’extracció de gas natural i petroli del subsol, així com en el procés de refinació del petroli. Per fer més fàcil
transportar-lo i emmagatzemar-lo, es transforma a fase líquida refredant-lo o pressuritzant-lo.
Els GLP són transportats a Menorca en vaixell en bombones i dipòsits de diferent mida. El seu ús
principal és l’obtenció de calor, utilitzada principalment per a calefacció, escalfament d’aigua i cuinat d’aliments.

3.1.4. Biomassa
Per biomassa entenem tot tipus de matèria orgànica (fusta, residus orgànics, agrícoles, de ramaderia, cultius, etc.) susceptible de ser elaborada i utilitzada com a combustible o aliment, que són les dues formes
en què s’aprofita la seva energia. Es tracta d’una font d’energia renovable, sempre que el seu consum no
sigui més ràpid que la seva capacitat de regeneració.
A part de l’aliment, la biomassa s’utilitza a l’illa principalment com a font de calor, majoritàriament en
forma de troncs de llenya, però també transformada en carbó vegetal, pèl·lets (serradures de fusta compactada en petits grànuls allargats), estella (biomassa triturada) o briquetes (biomassa compactada en peces de forma cilíndrica o de bloc). D’altra banda, hi ha també un consum de combustibles líquids derivats
de plantes i d’olis vegetals (biocombustibles), que es barregen amb els carburants dedicats a l’automoció
(benzina i gasoil). Una part de la biomassa consumida a Menorca és de producció local, i la resta és transportada a l’illa en vaixell.
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3.1.5. Eòlica
L’energia eòlica és una energia renovable obtinguda del vent, el qual es genera per l’escalfament no uniforme que el Sol causa en les masses d’aire que envolten la Terra.
A més del seu ús tradicional en la navegació a vela, a l’illa l’energia eòlica és captada per molins aerogeneradors, els quals converteixen el moviment rotatori de les pales en electricitat.

3.1.6. Solar
L’energia solar té l’origen en els processos de fusió nuclear que es produeixen al Sol, que posteriorment radia aquesta energia al seu voltant. És l’única font d’energia externa que capta el planeta Terra. El Sol és una
font d’energia renovable que possibilita la fotosíntesi, que és la base de la cadena alimentària de quasi totes
les formes de vida a la Terra. Així, l’energia solar es troba en l’origen de la formació de la biomassa i, a partir
d’aquesta, de tots els recursos fòssils. Com s’ha comentat, els vents són resultat del seu escalfament.

1 Figura 3.1. Mapa de la configuració del sistema energètic de Menorca amb les seves infraestructures més importants.
Font: Elaboració pròpia amb mapa de l’IDE Menorca i de Red Eléctrica de España.
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A Menorca, podem trobar diferents tipus d’aprofitament d’aquesta energia. D’una banda, fem ús dels
sistemes que anomenem «passius», que són l’aprofitament directe de la radiació solar per proporcionar
confort tèrmic i il·luminació natural als edificis. De l’altra, tenim bàsicament dos tipus de sistemes «actius»,
que capten la radiació solar mitjançant panells. Els sistemes solars tèrmics, amb panells plans o tubulars,
permeten obtenir aigua calenta per a consum o calefacció. Els sistemes fotovoltaics, en canvi, transformen
la radiació solar directament en electricitat.

3.2. Sistema elèctric
El sistema elèctric de Menorca està bàsicament constituït per les centrals de generació (sobretot la central
tèrmica del port de Maó, però també el parc eòlic i dos parcs fotovoltaics), el cable d’enllaç amb Mallorca,
i la xarxa elèctrica de transport, adequació de tensions i distribució fins als consumidors finals.
L’electricitat és el que anomenem un «vector energètic», en tant que ens serveix per transportar energia i transformar-la per a usos diversos, però no és una font d’energia. Una vegada generada a partir
d’alguna de les fonts d’energia possibles, l’electricitat s’envia a través de les xarxes d’alta i de mitjana
tensió cap a les subestacions transformadores, on se’n reduirà la tensió per als seus usos finals. A tot Espanya, aquestes xarxes d’alta i de mitjana tensió són propietat de Red Eléctrica de España, que és alhora
l’operador del sistema elèctric. Com a tal, s’encarrega en tot moment d’assegurar que la producció de les
centrals coincideixi a cada instant amb la demanda dels consumidors, per la qual cosa estableix previsions
acurades de demanda elèctrica i dona ordres de major o menor generació per part de les centrals. Aquest
fet és clau, i constitueix l’inconvenient més gran de l’electricitat: l’enorme dificultat per emmagatzemar-la
en grans quantitats força a haver d’utilitzar-la en el mateix moment en què és generada.

3.2.1. Central tèrmica
La central tèrmica de Maó, de la qual és titular la companyia Gas y Electricidad Generación, S. A. del grup
Endesa (Empresa Nacional de Electricidad, S.A.A), és la principal central generadora d’electricitat de Menorca. Consumeix combustible que arriba per via marítima per generar electricitat que s’aboca a la xarxa
elèctrica. Compta amb una potència instal·lada de 271,6 MW proporcionada per dos tipus de grups generadors: motors dièsel i turbines de gas. Per tal d’abastar aquests grups generadors, disposa de sistemes
d’alimentació formats per grans dipòsits de combustible i tots els elements necessaris per condicionar-lo i
transportar-lo. A continuació, es detallen les característiques tècniques dels grups generadors:
• 3 motors amb cicle dièsel de la marca Man-Burmeister & Wain. Es tracta de motors típics de grans
vaixells: lents (125 rpm), de 2 temps i amb 10 cilindres. Proporcionen la potència base de la central, és
a dir, són els grups que tenen més prioritat de funcionament.
• Combustible: fueloil
• Potència màxima de cada grup: 15,8 MW
• Potència total grups dièsel: 3 x15,8 = 47,4 MW
• 2 turbines de gas industrials amb cicle Brayton de la marca General Electric.
• Combustible: gasoil
• Potència màxima de cada grup: 37,5 MW i 38,5 MW
• Potència total turbines de gas industrials: 76 MW
• 3 turbines de gas dobles aeroderivades de la firma d’aviació Pratt & Whitney, que operen amb cicle
Brayton. A diferència de les turbines industrials, que han estat específicament dissenyades per a la
generació d’electricitat, les aeroderivades són turboreactors d’avió adaptats per tal de produir electricitat (acoblant-los una turbina que gira propulsada pel flux d’aire generat pel turboreactor). El fet de ser
turbines dobles indica que un grup generador conté un alternador mogut per 2 turbines.
• Combustible: gasoil
• Potència màxima de cada grup: 45 MW, 51,6 MW i 51,6 MW
• Potència total turbines de gas aeroderivades: 148,2 MW
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Cada grup generador porta acoblat un alternador, element que permet transformar la rotació de l’eix
en electricitat. Posteriorment, aquesta electricitat generada és tractada per un transformador elèctric que
la condiciona per tal de ser abocada a la xarxa elèctrica.

3.2.2. Parc eòlic
El parc eòlic de Milà, l’únic de les Balears a dia d’avui (2017), es va posar en marxa el 3 de març de 2004
i des del desembre de 2005 és gestionat pel Consorci de Residus i Energia de Menorca. La potència
instal·lada és de 3,20 MW i consta de 4 aerogeneradors model MADE AE-59 de 800 kW. Tenen una altura de torre de 50 metres i un diàmetre d’aspes de 59 metres, sumen una altura total de 79,50 metres.
Els aerogeneradors es posen en funcionament amb una velocitat mínima del vent d’11,16 km/h; la potència
nominal o potència màxima de generació es dona amb una velocitat del vent de 36,30 km/h. A velocitats
superiors, un sistema de protecció evita que es treballi a una potència per damunt de la màxima. Si s’arriba a una velocitat del vent de 90 km/h, els aerogeneradors s’aturen per tal de protegir-se. La producció
mitjana prevista és de 7.040 MWh/any, al voltant de l’1,5% del subministrament elèctric anual de Menorca.

3.2.3. Parcs fotovoltaics
El 2008, entren en funcionament els dos parcs fotovoltaics amb què compta l’illa fins a dia d’avui, ubicats
a Son Salomó (Ciutadella) i Binisafúller (Sant Lluís).
El parc de Son Salomó es va construir inicialment amb 3,2 MWp, que es van ampliar a 4 MWp el 2009,
amb una potència d’inversors de 3 MW. Ocupa 14,3 ha.
El de Binisafúller, d’1,1 MWp de potència instal·lada i 1 MW de potència d’inversors, té un total de
9.540 plaques solars i ocupa un terreny d’unes 2,5 ha.

3.2.4. Cable elèctric d’enllaç amb Mallorca
El sistema elèctric de Menorca compta des de l’any 1975 amb un enllaç submarí que connecta amb Mallorca, amb capacitat de 100 MW, però que opera amb una potència màxima d’intercanvi de 35 MW per
raons tècniques i exigències de seguretat de subministrament. El cable té 41 km de tram submarí i funciona
a 132 kV en corrent altern. Aquesta connexió funciona de manera habitual enviant electricitat des de Mallorca cap a Menorca, si bé puntualment s’inverteix el flux. Aquest cable suposa alhora un enllaç indirecte
amb la Península, donat que Mallorca hi està connectada amb un altre cable submarí. Des d’octubre de
l’any 2017, el cable ha quedat fora de servei, com a conseqüència dels danys irreparables que va patir.

3.2.5. Xarxa elèctrica
La xarxa elèctrica de Menorca està vertebrada a partir de 3 subestacions transformadores distribuïdes al
llarg de l’illa, ubicades a la sortida de Maó (Dragonera), a Es Mercadal i a Ciutadella, i connectades formant
un anell. A aquestes subestacions s’afegeixen la subestació de la mateixa central tèrmica i la ubicada a
Cala en Bosc per gestionar l’enllaç submarí. Tenen la funció de disminuir la tensió d’alta (132 kV) a mitjana
(15 kV) i repartir l’electricitat cap a les diferents estacions transformadores, que tornen a reduir la tensió de
mitjana a baixa (400 V) per distribuir finalment l’electricitat als centres de consum.
Totes aquestes transformacions responen bàsicament a l’objectiu de minimitzar les pèrdues d’electricitat a la xarxa, ja que com més tensió hi ha les pèrdues són inferiors. Així, l’electricitat es transporta a
llargues distàncies en alta tensió i, posteriorment, se’n redueix la tensió abans de distribuir-la als consumidors finals.
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1 Figura 3.2. Imatges de diferents components del sistema elèctric. A dalt a l’ esquerra: central tèrmica del port de Maó. A dalt a la
dreta: subestació Mercadal. A baix a l’esquerra: parc eòlic de Milà. A baix a la dreta: parc fotovoltaic de Son Salomó.
Font: Elaboració pròpia.

3.3. Infraestructures de subministrament de combustibles
3.3.1. Combustibles líquids derivats del petroli
Els combustibles líquids derivats del petroli arriben a l’illa per via marítima al port de Maó, des d’on es deriven
als centres d’emmagatzematge, gestió i distribució, i des d’aquí als centres de consum, bàsicament en camions. Els dedicats a la producció elèctrica s’emmagatzemen a la mateixa central tèrmica, i la resta s’envien
per oleoducte des del port de Maó als dipòsits de la companyia CLH (Compañia Logística de Hidrocarburos),
a la carretera de l’aeroport. L’aeroport també compta amb un dipòsit de combustible propi per a aviació.
La resta d’infraestructures per a la distribució de combustibles líquids la constitueixen les 25 benzineres (dada de gener de 2017) i els petits centres de gestió i d’emmagatzematge de gasoil per a la distribució
a domicili.

3.3.2. Gasos liquats del petroli
Els gasos liquats del petroli (GLP), butà i propà, arriben a Menorca des de Barcelona, per via marítima,
al port de Maó en forma de bombones o mitjançant camions cisterna. Les bombones de butà i propà
s’emmagatzemen i es gestionen des de les instal·lacions situades entre els punts quilomètrics 3 i 4 de la
carretera general i també a la Ronda Nord de Ciutadella. Des d’aquestes instal·lacions es distribueixen les
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bombones directament al client final. El GLP que arriba mitjançant camions cisterna (només gas propà)
s’acumula a una subestació situada al POIMA IV Fase (Polígon Industrial de Maó), des d’on se subministra,
també amb camions cisterna, a dipòsits que alimenten petites xarxes urbanes de gas canalitzat o a grans
consumidors individuals. Tot el subministrament del GLP està gestionat per l’empresa Repsol S. A.

3.3.3. Gas natural
A dia d’avui, dues indústries agroalimentàries disposen d’un subministrament particular de gas natural.
El gas natural és subministrat en forma liquada mitjançant camions que arriben en vaixell al port de Maó. El
gas natural liquat s’emmagatzema en dipòsits a les mateixes plantes industrials, que també compten amb
la infraestructura de regasificació per al seu ús.

3.3.4. Biomassa
Actualment, hi ha certa activitat local d’extracció de biomassa en forma de troncs de llenya per a usos
domèstics. També hi ha una mínima producció de carbó artesanal mitjançant sitges, que duu a terme
l’únic carboner existent a l’illa. Els productes de biomassa transformada, com ara els pèl·lets, l’estella, les
briquetes i el carbó envasat, són importats.

1 Figura 3.3. Imatges de diferents components del subministrament de combustibles. A l’esquerra: dipòsits de gasoil, gasolina
i querosè de la companyia CLH, a la carretera de l’aeroport. A la dreta: magatzem a l’aire lliure de bombones de GLP en forma de
butà i propà. Font: CLH Menorca i elaboració pròpia.

3.4. Noves infraestructures previstes
A continuació, es fa una breu descripció de les principals infraestructures energètiques que es troben en
diferents estats d’estudi o de tramitació.

3.4.1. Xarxa de distribució de gas natural
El projecte en tràmit planteja fer arribar gas natural canalitzat a la major part d’habitatges, comerços i altres
consumidors de Menorca. El gas arribarà liquat en vaixells metaners al port, des d’on es distribuirà en camions a tres plantes de dipòsit i posterior regasificació construïdes expressament a Ciutadella, Es Mercadal
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i Maó. Des d’aquestes plantes, un cop regasificat, el gas natural s’enviarà per canalitzacions als diversos
nuclis de població. La capacitat d’emmagatzematge està calculada per a una autonomia de 14 dies.

3.4.2. Nou enllaç elèctric submarí amb Mallorca
Està prevista la instal·lació d’un nou cable elèctric submarí per a l’any 2020. Comptarà amb la mateixa
capacitat que l’existent, 100 MW, que actualment (any 2017) es troba fora de servei.

3.4.3. Ampliació del parc fotovoltaic de Son Salomó
Es troba en tramitació un projecte d’ampliació de l’actual parc fotovoltaic ubicat a Son Salomó, que n’augmentaria la potència instal·lada fins als 49,8 MWp. La tramitació està en la seva fase final.

3.4.4. Parc eòlic de Son Angladó
S’està tramitant un parc eòlic de 20,65 MW a la finca de Son Angladó, al nord de Ciutadella. El tràmit encara es troba en una fase inicial, de manera que la seva futura autorització no està garantida.

3.4.5. Parcs fotovoltaics
A la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears hi ha 4 expedients corresponents a parcs fotovoltaics amb tramitació iniciada, però tots estan actualment aturats per motius diversos.

3.4.6. Planta de biomassa
Malgrat no tenir encara data de posada en marxa, hi ha un projecte en tramitació per ampliar l’actual planta
de reciclatge de Ciutadella per a la producció i l’emmagatzematge de biomassa transformada.
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Itineraris energètics a Menorca
La infografia il·lustra els diferents processos d’obtenció d’energia des de les fonts primàries fins els
usos finals. Per a cadascun dels itineraris, es representa l’energia primària invertida, els productes
derivats i les emissions de CO2 associades per obtenir una mateixa quantitat d’energia final.
Com més és la quantitat d’energia disposada en origen, més ineficient
és l’itinerari energètic fins a l’ús final.

PETROLI
132 MWh
103,1 tCO2
Gasoil

31,4 tCO2

PETROLI
446 MWh

Gasoil
Gasolina
Fueloil
Querosè

SOLAR TÈRMICA
111 MWh

CALOR
100 MWh
LOCOMOCIÓ
100 MWh
BIOMASSA
118 MWh

EÒLICA
110 MWh

85,2 tCO2

26,7 tCO2

23,8 tCO2

SOLAR
FOTOVOLTAICA
110 MWh
Butà
Propà

ELECTRICITAT
100 MWh

CENTRAL
TÈRMICA
GAS NATURAL
126 MWh

Fueloil
Gasoil
PETROLI
124 MWh

Energia útil invertida en l’ús final
Energia primària procedent de fonts renovables
Energia primària procedent de fonts fòssils no renovables
Emissions de CO2 associades a l’itinerari energètic.
El diàmetre d’aquests elements és proporcional a la quantitat
d’energia o emissions

PETROLI
348 MWh
Font: elaboració pròpia amb dades de diverses fonts
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