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7. Transport
7.1. Transport aeri
El transport aeri de Menorca compta amb dues infraestructures: l’Aeroport de Menorca (MAH), inaugurat
a Maó el 1969, i l’Aeròdrom de Sant Lluís, dedicat a l’aviació esportiva i que, per tant, no s’analitzarà en
aquest bloc. L’Aeroport de Menorca connecta l’illa amb l’exterior per via aèria i és una infraestructura clau
per a l’economia local, ja que transporta la majoria de turistes que visiten Menorca.
La quantitat anual de moviments de passatgers per via aèria, que històricament havia seguit una clara
tendència creixent, es mou des de l’any 2000 entre els 2,5 i 3 milions de passatgers (vegeu Fig. 7.1.), que
es pot comparar amb el mig milió que va arribar per via marítima el 2014 (vegeu Fig. 7.3.). Aquests moviments estan associats a la forta estacionalitat del turisme, de manera que es concentren en temporada
alta, amb el pic al mes d’agost (vegeu Fig. 2.3.). El nombre d’operacions aèries també s’ha mantingut força
constant durant els anys 2004-15, amb tendència a apropar-se les corbes d’operacions i de moviments de
passatgers. Això vol dir un major aprofitament dels vols, en termes de passatgers per operació, amb una
ràtio que s’ha mogut entre uns 80 el 2006, i 100 el 2015.

1 Figura 7.1. Evolució de moviments totals de passatgers, mercaderies i nombre d’operacions de l’Aeroport de Menorca 20042015. Passatgers en trànsit no inclosos. Font: Elaboració pròpia amb dades d’Aena.
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L’any 2013, es van realitzar 24.419 operacions amb origen o destinació l’Aeroport de Menorca, que
segons les estimacions dutes a terme sumen uns 18.664.449 km de recorregut acumulat de tots els trajectes per transportar 2.554.681 passatgers (OBSAM). Segons aquestes xifres, a cada operació correspon
105 passatgers i un recorregut de 764 km de mitjana. Els principals aeroports amb què es va enllaçar,
segons les dades d’Aena, van ser els de Palma de Mallorca (PMI), amb el 23% de les operacions, i Barcelona (BCN), amb el 21%, seguit de Madrid-Barajas (MAD), amb un 10% de les operacions totals. En quarta
posició apareix un aeroport internacional, el de Londres-Gatwick (LGW), amb un 5%. Les operacions del
2013 es van realitzar en un 36,9% amb aeroports internacionals, i el 63,1% restant, amb aeroports nacionals (vegeu Fig. 7.2.).

■ Balears
■ Resta Espanya
■ Internacional

23,6%
36,9%

7 Figura 7.2.
Percentatge d’operacions
de l’Aeroport de Menorca
el 2013 segons aeroport
d’origen o destinació.
Font: Elaboració pròpia

39,5%

El transport aeri també desplaça mercaderies, però representen una fracció molt petita en comparació
amb les mercaderies transportades per via marítima, al voltant del 0,2% (OBSAM). Des de l’any 2004, la quantitat de mercaderies desplaçades per via aèria ha caigut d’una manera sostinguda (vegeu de nou Fig. 7.1.).

7.2. Transport marítim
El transport marítim de Menorca compta amb dues infraestructures principals: el port de Maó, gestionat per l’Autoritat Portuària de Balears, i el de Ciutadella, que depèn de Ports IB. Aquest segon port ha
guanyat pes des de la inauguració del dic de Son Blanc el 2011, que permet l’amarrament de vaixells de
gran eslora que fins llavors només podien atracar al port de Maó. De la mateixa manera que l’aeroport, les
infraestructures dels ports i la seva gestió condicionen fortament les activitats econòmiques de l’illa, ja que
els ports són el punt d’entrada i de sortida de quasi totes les mercaderies.
El moviment total de passatgers per via marítima a Menorca oscil·la entre els 400.000 i els 500.000
durant el període 2004-2014 (vegeu Fig. 7.3.). Aquestes xifres representen aproximadament una cinquena
part si es comparen amb les dels passatgers desplaçats per via aèria. Igual que en el cas del transport aeri,
els moviments de passatgers mostren tendència a concentrar-se durant el mes d’agost.
Els moviments de passatgers i mercaderies al port de Ciutadella han tingut un impuls significatiu amb
la inauguració del dic de Son Blanc el 2011. Aquest augment d’activitat al port de Ciutadella ha anat en
detriment de l’activitat al port de Maó. L’any 2013, es van realitzar 1.114 escales des del port de Ciutadella
i 460 des del de Maó. La principal diferència rau en el fet que a Ciutadella el 99,5% són vaixells tipus ferri
que enllacen amb Alcúdia i Barcelona, mentre que a Maó arriben una gran diversitat de vaixells, dels quals
els ferris de càrrega i passatgers suposen només el 60%, i quasi un 22% són creuers.
D’acord amb les estimacions dutes a terme a partir del port d’origen i de destinació, descartant vaixells
de guerra, remolcadors i altres vaixells poc convencionals, les escales realitzades als dos ports de Menorca
van sumar uns 455.000 km; més de 269.000 km corresponents al port de Maó, i els prop de 186.000 km
restants, al de Ciutadella.
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1 Figura 7.3. Evolució de moviments totals de passatgers i mercaderies per via marítima a Menorca 2004-2014.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OBSAM.

7.3. Transport terrestre
El transport terrestre es fa principalment a peu o en vehicle. Entre els anys 2001 i 2017, els percentatges
dels diferents modes de desplaçament a Menorca tot just han variat; l’ús del vehicle privat ha dominat
per damunt de la mobilitat a peu, en bicicleta o en transport públic (vegeu Fig. 7.4.). D’aquestes diferents
modalitats de transport terrestre, l’estudi se centra en el transport rodat motoritzat, que és el principal consumidor d’energia i del qual es disposa de dades de consum.

1 Figura 7.4. Distribució modal de la mobilitat terrestre a Menorca en percentatge de desplaçaments.
Font: Diagnosi del Pla director de mobilitat de les Illes Balears.
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7.3.1. Infraestructures per al transport rodat
El sistema de transport rodat requereix de potents infraestructures que formen una xarxa de carreteres,
camins, carrers i aparcaments que ocupen importants extensions de terreny. Segons el mapa de cobertes
i usos del sòl de Menorca, elaborat per l’OBSAM (2007), la xarxa viària urbana i interurbana de Menorca
ocupa un total de 835,24 ha, que suposa l’1,20% del territori i un 24,67% del total de superfícies de sòl
artificials.

1 Figura 7.5. Xarxa viària de Menorca, amb ubicació dels punts quilomètrics (PK) analitzats en aquest estudi.
Font: Consell Insular de Menorca.

7.3.2. Caracterització del parc mòbil
El parc de vehicles de Menorca es troba força estabilitzat des de l’any 2005 amb prop de 73.000 vehicles,
dels quals uns 50.000 són turismes (aproximadament el 70%). La taxa de motorització se situa actualment
en 780 vehicles per cada 1.000 habitants de població de dret, xifra que no ha variat gaire la darrera dècada.
En termes de població de fet, en canvi, s’ha experimentat una reducció els darrers anys, ja que s’ha passat
dels 733 vehicles per cada 1.000 habitants (2005) als 647 (2015), segons dades de l’OBSAM.

50

DEM-ENERGIA

|

DIAGNOSI: LA PRIMERA TRANSICIÓ ENERGÈTICA DE MENORCA

7.3.3. Evolució del comportament del transport rodat motoritzat
L’evolució de la intensitat d’ús del transport rodat motoritzat entre els anys 1999 i 2015, ha anat molt lligada
als cicles econòmics. Quan hi ha una activitat econòmica més alta a l’illa es registra també una intensitat de
trànsit més elevada. Aquesta intensitat s’expressa en forma d’intensitat mitjana diària (IMD), que es defineix
com el nombre total de vehicles que passen anualment per un punt dividit per 365 dies.
El consum de combustibles per a automoció segueix l’evolució de la IMD (vegeu Fig. 7.6.), amb una
tendència a disminuir la relació entre el consum de combustibles i la IMD, que indicaria una major eficiència
(baix consum) dels vehicles, però també una menor presència de vehicles pesants. Entre 2004 i 2015,
s’ha mantingut força estable la proporció de consum de benzina, un 45%, i de gasoil, amb un 55%.

1 Figura 7.6. Comparativa entre la variació en el consum de combustibles per a automoció en el conjunt de Menorca, la variació
en la IMD de vehicles lleugers i pesants al PK 20,4 de l’Me-1 (estació d’aforament 10318), i la variació en el valor afegit brut (VAB)
de Menorca, en base 100 respecte l’any 1999. Font: Elaboració pròpia a partir de l’OBSAM i l’IBESTAT.

L’estudi de mobilitat dut a terme a Menorca el 2004 (OBSAM) va enregistrar una ocupació mitjana
d’1,4 persones per turisme, valor que augmentava fins als 3,2 ocupants en cotxes de lloguer. Un altre
aspecte a remarcar de l’ús del cotxe és l’alta proporció de temps que està inactiu. Segons l’estudi d’Ecologistes en Acció (2014), a Espanya el cotxe passa una mitjana del 97% del temps aparcat. El mateix estudi
va calcular una ocupació mitjana del cotxe d’1,68 persones a Espanya l’any 2012.
El nombre d’usuaris del transport públic a l’illa va seguir una clara línia ascendent entre els anys 2004
i 2008 (vegeu Fig. 7.7.), però després va registrar una lleu tendència a disminuir fins al 2014. Aquesta
evolució encaixa amb la pèrdua de presència del transport públic en la distribució modal que s’ha vist a la
figura 7.4.
Per tant, el transport públic fins al moment no ha aconseguit posicionar-se com a alternativa al transport privat. Les línies més utilitzades són: la línia troncal, que uneix Maó i Ciutadella (amb un 23% dels
passatgers el 2014); les línies que uneixen Ciutadella amb les urbanitzacions de Cala en Bosc i Cala en
Blanes; i la línia Maó-Es Castell.
Si s’analitza la intensitat mitjana mensual (IMM), és a dir, els desplaçaments acumulats mensuals dividits pels dies del mes, s’observa una clara correlació amb la pressió humana diària (PHD) registrada cada
mes (vegeu Fig. 7.8.).
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1 Figura 7.7. Evolució del nombre de passatgers en línies regulars de transport públic a Menorca, 2002-2014. Font: OBSAM.

1 Figura 7.8. Intensitat mitjana mensual corresponent al PK 2,9 de l’Me-1 (carretera principal que enllaça Maó i Ciutadella,
estació d’aforament 10067), i mitjana mensual de pressió humana diària, any 2013. Font: Elaboració pròpia a partir de dades del
Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca.

La ràtio de pressió humana respecte de la intensitat mitjana de trànsit mostra un lleuger increment
durant els mesos d’estiu, cosa que pot anar lligada a una ocupació més gran per vehicle (en línia amb
l’estudi de l’OBSAM de 2004 anteriorment esmentat, que va detectar que els cotxes de lloguer presenten
una ocupació mitjana elevada), o a un menor ús d’aquest.
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7.4. Consums energètics de les diferents modalitats de transport
S’ha analitzat per a l’any 2013 el consum energètic global del transport terrestre, l’aeri i el marítim, que va
suposar conjuntament el 59% de l’energia final consumida a Menorca (vegeu Fig. 4.3. del bloc 4). El càlcul
del 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.
L’energia final consumida l’any 2013 pel transport aeri va ser de 230.969 MWh, mentre que el marítim va consumir 213.829 MWh, una xifra semblant. El transport terrestre, en canvi, amb un consum de
478.401 MWh, supera la suma dels dos anteriors (vegeu Fig. 7.9.). D’aquesta energia final continguda
en els combustibles utilitzats, aproximadament només el 25% s’aprofita en forma d’energia útil, que és
l’energia que fa desplaçar el mitjà de transport en qüestió, tal com es pot veure a la figura 7.9. Aquesta
ineficiència respon a la segona llei de la termodinàmica, que limita la transferència de l’energia tèrmica del
motor de combustió a l’energia mecànica dels elements que ha de moure.
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1 Figura 7.9. Consum d’energia final (esquerra) i consum d’energia útil i pèrdues (dreta) dels tres modes de transport a Menorca,
any 2013. Unitats: MWh. Font: Elaboració pròpia.

7.5. Resum executiu
• El transport entre Menorca i l’exterior està dominat pel transport aeri en el moviment de persones, i pel
marítim, en el moviment de mercaderies. Tots aquests desplaçaments es concentren en tres infraestructures: l’Aeroport de Menorca, el port de Maó i el port de Ciutadella.
• El transport terrestre a Menorca es basa en l’ús majoritari del vehicle privat en els desplaçaments (53%),
seguit d’anar a peu (42%). Tenen una proporció molt baixa els desplaçaments en bicicleta (4%) i en
transport públic (1%), segons dades de l’any 2017.
• El cotxe passa un 97% del temps aparcat, mentre que en el seu desplaçament té una ocupació mitjana
de menys de dues persones.
• La intensitat de trànsit a Menorca té una alta correlació amb els cicles econòmics i amb la pressió humana diària de l’illa.
• L’any 2013, el consum energètic global del transport terrestre, l’aeri i el marítim va suposar conjuntament el 59% de l’energia final consumida a Menorca.
• Del total d’energia consumida en transport a Menorca l’any 2013, el transport aeri va suposar un 25%;
el marítim, un 23%, i el transport terrestre, el 52% restant.
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Comparació del consum energètic
dels mitjans de transport
Es representa l’energia necessària per desplaçar una persona al llarg de 100 quilòmetres en
diferents mitjans de locomoció. En els casos d’anar a peu, en bici o en bici elèctrica, l’energia
consumida prové totalment o parcialment de l’esforç físic de la persona, mentre que en tots els
altres casos la font d’energia és externa. Els càlculs s’han realitzat considerant l’ocupació mitjana
a Espanya. En el cas de l’autobús, el consum es refereix a trajectes interurbans; mentre que per a
cotxes i motocicletes, s’ha tingut en compte el consum urbà.

AVIÓ 404

VAIXELL 181

AUTOBÚS 120

COTXE 447

COTXE ELÈCTRIC 149

MOTOCICLETA 275

MOTOCICLETA ELÈCTRICA 92

BICICLETA 15

BICICLETA ELÈCTRICA 19

A PEU 50

Unitats: Wh/(100 km × persona)
Font: Elaboració pròpia amb dades de la publicació
Las cuentas ecológicas del transporte en España
(Ecologistas en Acción, 2014)
i de les webs www.biboobikes.com
i es.calcuworld.com

