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6. Edificació
Aquest bloc analitza el consum energètic dels edificis, especialment el dels habitatges. L’anàlisi se centra
en tres aspectes: el comportament tèrmic de l’edifici segons les seves característiques constructives, l’eficiència de les seves instal·lacions tèrmiques i el consum dels aparells i electrodomèstics.

6.1. Evolució i situació actual del parc edificat
El parc edificat de Menorca tradicionalment anava lligat a la població de l’illa, ja que la necessitat d’habitatges i equipaments s’associava a la quantitat d’habitants residents. Però a partir dels anys setanta comença
la irrupció de la industria turística a l’illa, una activitat que reclama allotjaments, serveis i equipaments per a
una població flotant i estacional que se suma a la resident. La construcció a Menorca coneix dos moments
fortament expansius: els anys vuitanta, quan ja s’ha superat la crisi del petroli dels anys setanta; i els darrers
anys noranta fins al 2007, quan es produeix la bombolla immobiliària a tot Espanya, de què Menorca no es
queda al marge. Aquesta expansió de l’edificació es veu alimentada per la massiva importació dels nous
materials de construcció, principalment l’acer i el formigó i els seus derivats.
Tal com es pot veure a la figura 6.1., més del 90% del parc d’habitatges de Menorca s’ha construït
abans de 2006, quan es va aprovar el Codi tècnic de l’edificació (CTE). Això vol dir que la major part dels
habitatges s’ha projectat i edificat sense cap exigència de comportament tèrmic o segons els estàndards
de la Norma bàsica de l’edificació NBE CT-79 sobre condicions tèrmiques dels edificis, en vigor des de
l’any 1979. Aquesta norma establia uns estàndards de comportament tèrmic de les façanes i cobertes de
l’edifici molt poc exigents, que va donar lloc a un grau molt baix d’aïllament. És a dir, que la major part dels
habitatges de Menorca té un comportament tèrmic molt poc eficient, que comporta importants guanys de
calor a l’estiu i pèrdues considerables de calor a l’hivern. Aquestes cases són poc confortables tèrmicament i necessiten sistemes actius de climatització per millorar-ne el confort, amb el consegüent consum
d’energia.
Cal destacar que els habitatges que tenen un mal funcionament tèrmic agreugen les situacions de pobresa energètica, ja que les persones que no poden pagar la factura energètica pateixen una greu manca
de confort. Aquestes situacions poden desembocar en patologies de la salut, tal com s’ha demostrat en
diversos estudis.
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1 Figura 6.1. Distribució dels habitatges de Menorca segons any de construcció. Font: Elaboració de l’OBSAM, 2011.

Aquesta baixa eficiència energètica no només afecta els habitatges, sinó tot el parc edificat en general. A partir de l’any 2013, es comença a exigir la certificació energètica dels edificis. Aquesta certificació
aporta un etiquetatge energètic en funció de les característiques constructives i les instal·lacions tèrmiques
(calefacció, refrigeració, aigua calenta, etc.), que proporciona una classificació que va de la lletra A (màxima eficiència energètica) fins a la G (mínima eficiència energètica). Les dades dels certificats energètics
de Menorca de què es disposa, representades a la figura 6.2., mostren com, dels 5.473 edificis que tenen
certificat, un 55% té la pitjor de les qualificacions possibles (G), i les tres pitjors qualificacions (E, F i G) sumen el 92,5%. Aquest baix grau d’eficiència energètica dels edificis de Menorca mostra el recorregut que
té la rehabilitació energètica per disminuir les necessitats energètiques per climatitzar els edificis.
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7 Figura 6.2.
Qualificació energètica
d’edificis de Menorca, de la
A (eficiència energètica molt
alta) fins a la G (eficiència
energètica molt baixa). Font:
Elaboració pròpia a partir de
dades recopilades fins a l’any
2016 per la Direcció General
d’Energia i Canvi Climàtic
(Govern de les Illes Balears).

Per definir les estratègies que possibiliten un millor funcionament bioclimàtic dels edificis, s’ha elaborat
la carta bioclimàtica de Givoni (vegeu la Fig. 6.3.) per al clima de Menorca. Aquesta carta permet deduir
les estratègies passives (sense consum d’energia) i actives (amb consum d’energia) que poden funcionar
als edificis segons la climatologia. El resultat d’introduir les variables climàtiques de Menorca a la carta de
Givoni mostra com els sistemes passius de climatització permeten solucionar els requeriments de confort
tèrmic en l’edificació. Aquest resultat no ens ha d’estranyar, tenint en compte que estem davant un clima
mediterrani temperat, amb una mitjana anual de temperatures situada entre els 17 ºC i els 18 ºC i un hivern
no excessivament rigorós pel que fa a temperatures. En resum, a Menorca un edifici ben aïllat, amb solucions adaptades a les diferents orientacions, utilitzant correctament la protecció solar i limitant les fuites
d’aire, té un consum pràcticament nul d’energia activa per a climatització.
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1 Figura 6.3. Carta bioclimàtica de Givoni per a Menorca. Les línies inclinades de colors corresponen a mitjanes de temperatures
màximes i mínimes mensuals, així com a la humitat relativa mitjana. L’àrea grisa correspon a la zona de confort tèrmic (01 i 02), i les
altres àrees (03 fins a 14) corresponen a les estratègies de climatització necessàries en funció de la climatologia.
Font: Elaboració pròpia amb les dades climàtiques de l’estació meteorològica de l’AEMET situada a l’Aeroport de Menorca.

6.2. Consum energètic dels edificis i de les llars
Els edificis utilitzen prop del 40% de l’energia total consumida al món i el 60% de l’electricitat (Nacions Unides). Generalment, s’atribueix als edificis l’energia consumida pels sectors residencial i serveis. En el cas
de Menorca, les dades que s’han analitzat per a l’any 2013 donen un resultat del 34,9% de l’energia final
consumida pels edificis (17,9% serveis més 17% residencial); mentre que per a l’electricitat, el percentatge
augmenta fins al 92,7% del total consumit (45% residencial i 47,7% serveis). En resum, el consum energètic atribuït als edificis té un paper molt rellevant a l’hora d’analitzar el sistema energètic de l’illa. Malauradament, a Menorca no s’han realitzat estudis que aprofundeixin en el perfil de consum dels edificis segons el
seu ús o la demanda energètica dels diferents punts de consum de l’edifici.
La informació més acurada disponible per avaluar la procedència del consum d’energia en els
habitatges és l’informe Análisis del consumo energético del sector residencial en España del projecte
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SECH-SPAHOUSEC (IDAE, 2011). Aquest estudi analitza el percentatge del consum energètic atribuïble
als diferents elements que utilitzen l’energia a l’habitatge, diferenciant 3 zones climàtiques de referència:
atlàntic nord, continental i mediterrani. Per a l’àrea de clima mediterrani, el desglossament del consum es
mostra a la figura 6.4.
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1 Figura 6.4. Estructura del consum energètic del sector residencial a la zona mediterrània d’Espanya.
Font: Elaboració pròpia a partir de l’informe Análisis del consumo energético del sector residencial en España del projecte
SECH-SPAHOUSEC (IDAE, 2011).

Segons indica aquesta figura, el principal consum que es produeix a les llars és energia destinada a
la producció de calor per escalfar la casa (40,90%), per obtenir aigua calenta de consum (19,60%) i per
cuinar (7,10%), usos que suposen el 67,60% del consum domèstic d’energia. Els electrodomèstics sumen
el 25,60% del consum d’energia, un percentatge significatiu de què les neveres, amb el 8,01% del total,
s’emporten el màxim consum. D’aquest repartiment es dedueix que les possibles mesures d’estalvi s’han
d’adreçar a reduir el consum energètic per climatitzar els edificis i per escalfar aigua.
Per a l’any 2013, a Menorca s’ha quantificat en 266.970 MWh el consum d’energia final del sector
residencial, que va suposar el 17% del consum d’energia final de l’illa. Si a aquestes xifres s’hi apliquen els
percentatges de la figura 6.4., els usos calorífics domèstics (67,60%) suposen 180.472 MWh, gairebé el
doble del consum final conjunt del sector industrial i primari a l’illa, que sumen 101.673 MWh.

6.3. Resum executiu
• La major part dels edificis a Menorca té una eficiència energètica molt baixa, que afecta tant la seva
envolupant com les seves instal·lacions tèrmiques.
• El clima temperat de Menorca permet resoldre la climatització dels edificis en general amb estratègies
passives, que tot just requereixen consum energètic.
• El sectors residencial i de serveis, amb un consum associat principalment a l’ús dels edificis, a Menorca
representen el 34,9% de l’energia final consumida i el 92,7% de la demanda elèctrica (dades de l’any
2013).
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