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4. Balanç energètic
En aquest bloc es realitza i s’analitza el balanç energètic de Menorca, és a dir, les fonts primàries d’on
s’extreu l’energia, les transformacions que en diferents etapes s’hi duen a terme, i els usos finals que se
li donen. Es determinen les quantitats que representen els diferents fluxos, així com les pèrdues que es
produeixen.
L’estudi detallat s’ha centrat en l’any 2013 (en tenir-ne més disponibilitat de dades), i s’ha analitzat
també l’evolució en el marc de la dècada entre 2004 i 2013.
Cal destacar que l’anàlisi centrada en l’any 2013 i la corresponent a la dècada 2004-2013 presenten
diferències metodològiques que afecten els càlculs del transport aeri i marítim. A l’estudi de 2013, el consum de combustible, tant del transport aeri com del marítim, s’ha quantificat aplicant una ràtio de consum
per quilòmetre o milla, sobre la distància aproximada recorreguda en cada trajecte amb origen o destinació
Menorca, i imputant en cada cas com a consum menorquí la meitat de cada viatge. A l’estudi de la dècada
2004-2013, en canvi, en el consum del transport aeri es comptabilitza únicament el combustible proveït a
l’Aeroport de Menorca, sense tenir en compte aquells viatges que puguin fer-se amb combustible proveït a
l’altre aeroport de connexió. De la mateixa manera, l’estudi de la dècada no inclou el consum del transport
marítim, ja que no es proveeix de combustible a l’illa i no ha estat possible la quantificació dels trajectes
realitzats per obtenir un càlcul del consum energètic.
En la mateixa línia, a l’anàlisi de l’any 2013 s’ha desglossat l’electricitat importada de Mallorca proporcionalment a les seves fonts d’origen (incloent-hi la fracció que Mallorca importa de la península Ibèrica).

4.1. Balanç energètic de l’any 2013
4.1.1. Fluxos d’energia
L’anàlisi detallada del diagrama de Sankey del sistema energètic de Menorca de la figura 4.1. permet tenir
una visió bastant completa de la situació actual, ja que s’hi reflecteixen tots els fluxos d’energia des del seu
origen fins al seu ús final, amb les pèrdues que es produeixen al llarg dels diferents processos de transformació. El gruix de les línies és proporcional a la quantitat d’energia que representen.
Les fonts d’energia utilitzades a Menorca són el petroli (consumit en forma de combustibles líquids), el
gas natural (consumit ara per ara per algunes indústries en forma de gas natural liquat), els gasos liquats
del petroli (que s’obtenen del petroli i del gas natural), el sol, el vent i la biomassa. Tenint en compte la
forma com es genera l’electricitat que s’importa de Mallorca a través del cable submarí, i també la fracció
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que Mallorca importa de la Península, es pot considerar que de manera indirecta Menorca també utilitza el
carbó, l’energia nuclear, la hidroelèctrica i els residus sòlids urbans (RSU).
El paper preponderant del petroli i dels seus derivats, i dels hidrocarburs en general, configura un sistema energètic amb una dependència molt alta dels països productors. L’energia solar, l’eòlica i la biomassa
són les úniques fonts energètiques pròpies de l’illa, i la seva producció representa un marginal 0,8% de
l’energia primària, de manera que el 99,2% restant és energia importada de fora de Menorca. Si s’hi suma
la producció de biomassa que el 2013 es va exportar a Itàlia, el percentatge de producció energètica pròpia
arriba al 3,1% de l’energia primària.
La dependència exterior es veu incrementada per l’elevat nivell de pèrdues del sistema, que van representar el 69,9% de l’energia primària consumida el 2013. És a dir, es necessiten més de 3 unitats d’energia
primària per a cada unitat d’energia útil que s’empra. Entre les pèrdues, s’inclouen les corresponents a la
transformació de les fonts primàries en vectors energètics adequats per al seu consum (per exemple, en
el procés d’obtenció de benzina i gasoil a partir de petroli «cru»), les de generació, transport i distribució
d’electricitat i, per acabar, les atribuïdes als usos finals que es donen a l’energia.
Hi ha bàsicament dos focus d’ineficiència que fan disparar sobretot el consum de derivats del petroli.
El que més pes té és la central tèrmica de GESA (Gas i Electricitat SA), que suposa el 38% de les pèrdues del sistema. Aquesta central consumeix l’energia del 52% dels derivats líquids del petroli que entren a
Menorca per proporcionar el 83,3% de l’electricitat consumida a l’illa, tot això operant amb un rendiment
aproximat del 35%. L’altre principal causant de pèrdues és el transport en les tres modalitats: aeri, marítim
i terrestre (sobretot aquest darrer, equivalent al conjunt dels dos anteriors). Els tres tipus de transport, en
conjunt, són responsables de gairebé el 36% de les pèrdues totals. Aquestes pèrdues termodinàmiques es
produeixen en els motors, quan transformen la calor de la combustió en moviment rotatiu.
Al final, dels més de 2,8 milions de MWh d’energia primària que entren al sistema, aproximadament
1,9 milions acaben convertits en pèrdues, per obtenir 827.000 MWh d’energia útil. Les exportacions de
biomassa (63.000 MWh) i l’autoconsum de la central tèrmica (3.500 MWh) completen l’energia restant fins
als 2,8 milions d’energia primària d’entrada.
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1 Figura 4.1. Diagrama de Sankey del sistema energètic de Menorca, any 2013. Unitats: MWh. Font: Elaboració pròpia.
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4.1.2. Fonts d’energia
El petroli té una predominança molt elevada entre les fonts d’energia primària de Menorca, amb més del
87% (vegeu Fig. 4.2.). Entre la resta de fonts, destaca també la importància proporcional del carbó, propera
al 5%, malgrat no existir cap consum directe a l’illa, a causa del gran pes que aquest té en la generació elèctrica de Mallorca. D’altra banda, la suma d’energia solar i eòlica, fins i tot comptabilitzant-ne la fracció imputable a l’electricitat importada a través del cable de connexió amb Mallorca (i la part proporcional
de producció peninsular imputada a través de Mallorca), no arriba ni a l’1% d’energia primària. Entre la biomassa que es comptabilitza, hi ha inclosa l’explotada per a exportació d’estella, que suposa la major part.
L’energia primària consumida el 2013 pel sistema energètic menorquí suma un total de 2.822.144 MWh.
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7 Figura 4.2.
Consum d’energia primària
a Menorca el 2013, per fonts.
Font: Elaboració pròpia.
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4.1.3. Usos finals
El transport terrestre concentra prop d’un terç del consum final de l’illa, repartint-se els sectors residencial
i serveis gairebé una cinquena part cada un. La condició d’illa afavoreix el paper tampoc gens menyspreable del transport aeri i marítim, que en conjunt sumen quasi un 30%.
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7 Figura 4.3.
Consum d’energia final
a Menorca el 2013, per
sectors.
Font: Elaboració pròpia.
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En termes d’energia final (energia en la forma que és consumida per l’usuari final), el consum es
concentra bàsicament en l’ús directe de productes petrolífers lleugers (benzina i gasoil), en més de dues
terceres parts, i electricitat, gairebé la tercera part que resta. Els gasos liquats del petroli (propà i butà), i de
forma ínfima, el gas natural liquat i la biomassa completen el consum d’energia final.
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7 Figura 4.4.
Consum d’energia
final a Menorca el 2013,
per vectors energètics.
Font: Elaboració pròpia.
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L’energia final, però, encara pateix una darrera transformació quan s’aplica per desenvolupar un servei
concret (per exemple, moure un vehicle, generar calor o fer funcionar un electrodomèstic). Aquesta energia
que ens proporciona el servei s’anomena energia útil. Per tal d’obtenir l’energia útil aproximada utilitzada
pel sistema, sobre el consum d’energia final s’han aplicat uns coeficients de rendiment típics del 85% sobre processos calor-calor, i del 25% en usos de transport (procés calor-moviment). En usos directament
elèctrics, en què les pèrdues acostumen a ser baixes, s’ha pres un rendiment característic del 100% per
simplificar.
Quan es tenen en compte les pèrdues en els usos finals que es donen a l’energia, l’electricitat passa a
ser el vector energètic predominant, amb una representació d’aproximadament un 53% del total d’energia
final útil. Els productes petrolífers lleugers perden molt de pes en el consum final d’energia, quan es descompten les fortes pèrdues que suposa la transformació de combustió en moviment.
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7 Figura 4.5.
Consum d’energia final útil
(descomptant-ne pèrdues)
a Menorca el 2013,
per vectors energètics.
Font: Elaboració pròpia.
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A la figura 4.6. es mostra com de tota l’energia primària consumida per l’illa el 2013 (columna esquerra), només un 57% acaba transformada en productes energètics d’energia final (columna central), i un 30%
en energia útil (columna dreta). La resta, el 70%, s’ha perdut en els diferents processos de transformació
que hi ha entre l’energia primària i l’energia útil.

1 Figura 4.6. Consum d’energia primària, final i útil a Menorca el 2013. Nota: per combustibles s’entenen aquells productes que es
cremen per tal d’obtenir-ne calor (en cuines, calderes, etc.), mentre que els carburants són els destinats a motors (per a transport
terrestre, aeri i marítim). Font: Elaboració pròpia.

4.2. Balanç energètic de la dècada 2004-2013
Durant la dècada estudiada, el consum d’energia va augmentar fins a assolir un pic l’any 2008, i des de
llavors va continuar davallant fins a situar-se el 2013 en nivells que, en termes d’energia secundària (productes energètics transformats), són equivalents al 2004, però que suposen un consum final d’energia
considerablement més baix (quasi un 17% inferior al consum de 2004).
En aquest període hi ha hagut certes oscil·lacions en la contribució dels diferents productes energètics, però sense modificar significativament el conjunt, sobretot en el manteniment d’una dependència molt
important respecte del petroli.
Els productes petrolífers que alimenten la central tèrmica han superat sobradament el consum del
transport aeri i terrestre, resultat d’un consum més elevat de gasoil per part de la central (el fueloil s’ha
mantingut bastant estable) i una davallada prou marcada del transport. També han disminuït les importacions d’electricitat de Mallorca i el consum de gasoil del sector primari, aquest darrer de forma dràstica. Els
combustibles per a usos sobretot tèrmics no han variat significativament, per bé que els gasos liquats del
petroli (butà i propà) a poc a poc han anat perdent consum, i el 2011 s’afegeix el consum de gas natural
liquat per part d’algunes indústries alimentàries. Durant el període s’ha de destacar també l’increment de
l’energia solar, molt alt de forma relativa, però que encara tot just es fa notar en el conjunt de consum energètic. El 2013, apareix una quantitat no menyspreable d’energia en forma de biomassa que es va dedicar
a exportació a Itàlia.
La caiguda de consum final d’energia (energia consumida per l’usuari final) durant la dècada s’ha donat especialment en derivats del petroli, mentre que el consum elèctric va augmentar fins al pic de 2008
i després ha anat disminuint de manera quasi simètrica (vegeu Fig. 4.7.).
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7 Figura 4.7.
Evolució del consum
d’energia final a Menorca,
dècada 2004-2013.
Font: Elaboració pròpia a
partir de dades de l’OBSAM
i Coinga.
■
■
■
■
■

Biomassa consum propi
Gas natural liquat
Gasos liquats del petroli
Electricitat
Productes petrolífers lleugers

El consum mitjà d’energia final per persona i dia (comptabilitzat en termes de mitjana anual de pressió
humana diària, és a dir, de mitjana anual de persones a l’illa), que es mantenia superior a 40 kWh fins al
2008, ha experimentat un continuat descens des de llavors, fins a situar-se el 2013 només lleugerament
per damunt dels 30 kWh per persona i dia.

7 Figura 4.8.
Evolució del
consum d’energia
final per persona
(considerant
mitjana anual de
la pressió humana
diària, PHD) i dia a
Menorca, dècada
2004-2013. Font:
Elaboració pròpia
a partir de dades
de l’OBSAM i
Coinga.

4.3. Resum executiu
•
•
•

El 99% de l’energia primària de què es proveeix Menorca s’importa de l’exterior, gairebé tota provinent
de derivats del petroli.
Únicament un 1% de tota l’energia consumida prové de fonts renovables.
La meitat del consum de productes petrolífers es concentra a la central tèrmica per a la generació
d’electricitat.
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El consum final d’energia de Menorca es pot distribuir en 3 parts gairebé iguals: sector residencial
i serveis, transport terrestre i conjunt de transport aeri i marítim.
El sistema energètic de Menorca és altament ineficient: el 70% de l’energia primària de què es proveeix
l’illa no s’aprofita. La central tèrmica i el transport en totes les seves modalitats són els principals focus
d’aquesta ineficiència.

31

