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5. Producció i consum elèctric
Aquest bloc recull una anàlisi específica de la generació i del consum d’energia elèctrica a Menorca; en
primer lloc, centrat en l’any 2013 i, després, en el marc de la dècada 2004-2013.

5.1. Producció i consum d’electricitat a l’any 2013
El consum elèctric al llarg de l’any reflecteix clarament l’estacionalitat derivada de l’activitat turística. El consum presenta el seu pic anual coincidint amb l’època de pressió humana més alta a l’illa, i disminueix de
forma gairebé proporcional a aquesta. Durant els mesos de pressió humana més baixa, s’observa un canvi
de comportament, que trenca la proporcionalitat entre totes dues variables; la pressió humana disminueix,
però el consum no la segueix. Així, tenim que durant els mesos d’hivern el sistema és menys eficient: creix
el consum elèctric per capita.

1 Figura 5.1. Consum elèctric i pressió humana diàries de Menorca, any 2013.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Red Eléctrica de España i de l’OBSAM.

Pel que fa als municipis, Ciutadella i Maó es reparteixen a parts gairebé iguals una mica més del 60%
del consum elèctric anual de l’illa, seguits per Alaior i Sant Lluís, amb un 11% i un 9% respectivament.
Amb clara diferència, els sectors serveis i domèstic concentren la major part del consum elèctric insular, amb uns percentatges respectius del 47,7% i el 45%. No obstant això, donada l’estacionalitat del
sector serveis, el consum elèctric d’aquest només supera el del domèstic entre els mesos de maig i d’octubre. Durant la punta d’estiu, el sector serveis multiplica per quasi 2,7 el seu consum estable de la resta
de mesos (novembre-abril).
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1 Figura 5.2. Consum mensual d’energia elèctrica el 2013, per sectors.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Endesa Distribución.

El gràfic de cobertura de demanda elèctrica al llarg de 2013 (vegeu Fig. 5.3) mostra el paper de «generació base» que té el fueloil de la central tèrmica, que aporta una potència bastant constant al llarg de
tot l’any. Al mateix gràfic es pot observar com la generació amb gasoil i l’enllaç amb Mallorca actuen
de reguladors per cobrir les oscil·lacions de la demanda.

1 Figura 5.3. Cobertura de demanda elèctrica diària de l’any 2013. La diferència entre la corba de demanda total i la producció
acumulada de sota correspon als intercanvis Mallorca-Menorca via cable submarí.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Red Eléctrica de España.
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L’electricitat consumida per l’illa a l’any 2013 es va generar en més d’un 80% a la central tèrmica ubicada al port de Maó a partir de fueloil i gasoil, amb predomini del primer. L’energia solar i l’eòlica sumen poc
més del 3%, la meitat de la que ens arriba des de Mallorca generada amb carbó, i similar contribució que la
de la resta de no renovables de Mallorca, o de la fracció que representen les importacions de la península
Ibèrica també a través de Mallorca (vegeu Fig. 5.4).
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La central tèrmica va cremar 1.146.224 MWh en forma de combustibles fòssils per produir 403.258 MWh
d’energia elèctrica en barres de central, amb un rendiment mitjà del 35,2%. La seva producció es va sumar
a la generació fotovoltaica (9.523 MWh) i eòlica (6.035 MWh) i a l’electricitat importada de Mallorca a través
de l’enllaç submarí (65.243 MWh), per subministrar els 440.601 MWh que es van facturar en el total de
l’any. La diferència són 43.458 MWh, atribuïbles majoritàriament a pèrdues de transport i distribució, però
també a consums no registrats pels comptadors dels consumidors finals.
La generació d’electricitat eòlica i fotovoltaica mostren un caràcter bastant complementari en termes
estacionals. L’època d’estiu, amb la màxima radiació solar, coincideix amb el menor règim de vents, la qual
cosa provoca que la suma de totes dues tecnologies ofereixi una producció mitjanament estable al llarg
de l’any. El 2013, la producció dels parcs fotovoltaics i eòlic va ser de 1.867 i 1.898 hores equivalents,
respectivament. Aquestes «hores equivalents» indiquen el nombre d’hores que haurien funcionat a ple rendiment per tal de generar l’energia obtinguda en tot l’any. Val a dir aquí que el 2013 va ser un any atípic de
producció solar, ja que la mitjana habitual a Menorca se situa en unes 1.500 hores equivalents.
Mensualment, la producció conjunta de fotovoltaica i eòlica es va moure entre 405 hores equivalents
al mes de març, i 255, el desembre, amb una mitjana anual de 314 hores equivalents mensuals. Això és
gairebé la meitat de les hores d’un mes (730 hores de mitjana). S’aprecia també una acusada generació
eòlica cap al mes de novembre i en els primers mesos de l’any, quan el vent acostuma a bufar amb força.
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1 Figura 5.5. Hores equivalents de producció acumulada de fotovoltaica i eòlica a Menorca per mesos, any 2013.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Red Eléctrica de España.

El sistema elèctric insular presenta una clara sobrecapacitat productiva, en bona part deguda a les exigències de seguretat de subministrament imposades pel regulador, Red Eléctrica de España. La potència
instal·lada conjunta dels diferents grups de la central tèrmica i els parcs renovables és de 2,4 vegades la
potència màxima demandada el 2013, com es veu a la figura 5.5.

1 Figura 5.6. Demanda elèctrica i suma de potències instal·lades, any 2013.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Red Eléctrica de España.

A la figura 5.6. s’ha analitzat la corba de demanda diària de 2013, representant, hora a hora, la mitjana,
el màxim i el mínim anuals. No es tracta, per tant, de corbes reals de cap dia concret, sinó compostes de
24 valors màxims, mínims i mitjana, un per a cada hora, sense que siguin del mateix dia. D’aquesta manera, per a cada hora del dia es té ben acotada la demanda assolida.
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1 Figura 5.7. Corbes diàries de demanda de 2013: màxim, mínim i mitjana anual de cada hora.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Red Eléctrica de España.

El dia amb la corba de demanda més propera a la mitjana anual (16 de maig) va tenir una important generació per part dels grups de gasoil entre les 7 h i les 23 h, que es va afegir a la potència base dels grups
amb fueloil. L’enllaç amb Mallorca va cobrir un 10% de la demanda diària total, mentre que les renovables
van oferir un testimonial 1,7%.

1 Figura 5.8. Cobertura de demanda del dia de «demanda tipus» de 2013. Correspon al dia 16/05, en què la demanda diària
va sumar 1.320,44 MWh. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Red Eléctrica de España.

5.2. Producció i consum d’electricitat a la dècada 2004-2013
En el període entre 2004 i 2008, la producció elèctrica va mantenir una tendència creixent, que es va estabilitzar l’any 2009 i, posteriorment, va caure, fins a situar-se el 2013 en nivells inferiors als de 2006.
La generació elèctrica a base de fueloil s’ha mantingut considerablement estable al llarg de la dècada
en estudi, mentre que els principals «moduladors» de la producció addicional han estat el gasoil i l’enllaç
amb Mallorca, el qual ha anat perdent pes específic.
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1 Figura 5.9. Evolució de la producció elèctrica a Menorca segons procedència. L’electricitat produïda amb fueloil s’ha obtingut
aplicant el coeficient de rendiment calculat per al 2013 al consum de fueloil, i la generada amb gasoil per diferència amb la
producció elèctrica total de la central. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OBSAM i Red Eléctrica de España.

La producció elèctrica neta de la central es manté per sobre dels 400 GWh (400.000 MWh) anuals des de
2007, amb un pic el 2008 de 434 GWh. L’enllaç amb Mallorca ha anat perdent activitat de manera progressiva, fins a transportar el 2013 al voltant d’una tercera part de l’energia elèctrica que subministrava el 2004.
Des de la seva instal·lació l’any 2004, l’aportació energètica del parc eòlic de Milà s’ha mantingut molt
constant al llarg dels anys de la dècada estudiada, movent-se entre els 4.877 MWh el 2006, i els 6.463 MWh
el 2012. Aquesta constància es pot observar en l’evolució de la producció renovable a l’illa que es representa a la figura 5.9., on també es detecta la posada en marxa dels dos parcs fotovoltaics amb què compta
actualment l’illa.

1 Figura 5.10. Evolució de la producció d’energies renovables a Menorca.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OBSAM.
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5.3. Resum executiu
• La corba de demanda elèctrica de l’illa reflecteix el patró estacional lligat a l’activitat econòmica.
• Els motors dièsel de la central tèrmica proporcionen la demanda elèctrica base de Menorca a partir de
fueloil, i la regulació de les fluctuacions de demanda restants es realitza principalment amb les turbines
de gas que cremen gasoil.
• La generació elèctrica dels parcs renovables de l’illa està al voltant del 3% de la demanda elèctrica
menorquina.
• La generació eòlica i la fotovoltaica a Menorca es complementen prou bé en termes estacionals, donant
lloc a una producció conjunta considerablement estable al llarg de l’any. En termes generals, els mesos
que hi ha menys recurs solar, n’hi ha més d’eòlic i a l’inrevés.
• La potència instal·lada de la central tèrmica de Maó (271,6 MW) duplica amb escreix la màxima demanda enregistrada l’any 2013 (115,67 MW).
• Des de la seva construcció, els parcs renovables de Menorca han mantingut una producció elèctrica
anual constant en els anys estudiats (2004-2013).
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