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8. Impactes ambientals del sistema energètic
Aquest bloc analitza els diferents impactes que provoca el sistema energètic de Menorca sobre el medi
ambient i la salut. S’han caracteritzat les emissions directes atribuïdes als principals consumidors de combustibles fòssils de l’illa, deixant de banda altres impactes que es donen en les fases d’extracció, transport
i refinament. Aquestes externalitats són imputables al consum energètic de Menorca i tenen la seva importància, però queden fora de l’àmbit d’estudi d’aquesta diagnosi.

8.1. Impactes sobre el clima global: emissions de CO2 i canvi climàtic
Hi ha un consens científic gairebé total que atribueix la tendència a l’escalfament global del clima a les activitats humanes. Les observacions a tot el món deixen clar que el canvi climàtic està succeint i l’evidència
científica mostra que la causa dominant és l’augment, induït per la humanitat, de gasos d’efecte hivernacle
a l’atmosfera, incloent-hi el diòxid de carboni (CO2) i el metà (CH4), entre d’altres.
A la figura 8.1. es mostra l’evolució d’emissions directes de CO2, derivades del consum energètic de
Menorca, juntament amb els límits establerts pel Protocol de Kyoto i l’Objectiu 20-20-20 de la UE, suposant una aplicació a Menorca equivalent als compromisos d’Espanya (OBSAM, 2015). El compromís d’Espanya amb el Protocol de Kyoto era situar la mitjana d’emissions del període 2008-2012 per sota de les
seves emissions de 1990 més un 15%, límit que Menorca no va complir. Per al període 2013-2020, Europa
va assignar a Espanya un límit d’emissions respecte 2005 que a Menorca equival a un 50% més de les
registrades l’any 1990. Fins al 2014, s’ha aconseguit aquest objectiu, però l’any 2015 ja s’ha sobrepassat
aquest llindar.
Aquesta anàlisi d’emissions recull només les produïdes pel consum de combustibles fòssils dins els
límits de l’illa: central tèrmica, edificis, transport terrestre i transport aeri que es proveeix de combustible a
Menorca, així com la importació d’electricitat procedent de Mallorca. No s’hi imputen, per tant, les emissions procedents del transport marítim, ni tampoc aquelles que no estan directament vinculades al consum
d’energia (ramaderia, residus, importació i exportació de productes i materials, etc.). Tampoc s’hi comptabilitza el gas natural consumit per unes quantes indústries.
Si s’analitzen les emissions de CO2 per habitant i any (vegeu Fig. 8.2.), també se’n detecta un nou
augment l’any 2015, revertint la tendència seguida des de 2008. Durant tot el període 1999-2008, les
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emissions per capita respecte de la població de dret (la que està empadronada) es van mantenir gairebé
constants, al voltant de les 8 tones de CO2 per habitant i any. En relació amb la població de fet (la que està
empadronada més els visitants), en canvi, les emissions per capita augmenten de manera continuada a
partir de l’any 2000 fins a l’any 2005, quan comencen un descens que dura fins al 2013. Aquest cicle és
força coincident amb l’activitat econòmica, que es nodreix bàsicament dels combustibles fòssils. Per tant,
el creixement econòmic experimentat durant els primers anys del segle xxi no només ha conduït a unes
emissions creixents, sinó que a més ho ha fet amb emissions superiors per persona sobre l’illa.

1 Figura 8.1. Evolució de les emissions directes de CO2 derivades del consum d’energia a Menorca. Font: OBSAM.

1 Figura 8.2. Evolució de les emissions directes de CO2 per habitant derivades del consum d’energia a Menorca.
Font: OBSAM.

La figura 8.3. mostra les emissions de CO2 associades als fluxos energètics del diagrama de Sankey
del sistema energètic de Menorca (vegeu Fig. 4.1. del bloc 4). El mateix diagrama reflecteix les emissions
imputables a les pèrdues mostrades al diagrama de Sankey de fluxos energètics, per cada sector (incloent-hi tant les pèrdues en els usos finals com les de generació, transport i distribució d’electricitat).
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1 Figura 8.3. Diagrama de Sankey d’emissions directes de CO2 del sistema energètic de Menorca de l’any 2013, per sectors.
Unitats: tones de CO2 (t CO2). Font: Elaboració pròpia.

Les emissions del sistema energètic calculades sumen un total de 663.089 tones de CO2 per a l’any
2013. Per entendre l’ordre de magnitud en què ens movem, podem comparar aquesta xifra amb el total de
residus sòlids urbans generats a Menorca el mateix any 2013, que sumaven un total 53.392 tones (Consorci de Residus i Energia de Menorca) o també amb el volum total de mercaderies que van entrar a Menorca
l’any 2011, 742.385 tones (OBSAM). Dues terceres parts d’aquestes emissions van lligades directament
a pèrdues del sistema.
S’ha de destacar l’important pes de l’electricitat, responsable de més del 55% de les emissions del
sistema energètic malgrat suposar menys del 30% de l’energia final consumida. Això es deu a la baixa
eficiència en la conversió d’energia tèrmica a elèctrica de la central tèrmica de Maó, que és el principal
consumidor de derivats del petroli de l’illa.
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Si s’analitzen les emissions per sectors (vegeu Fig. 8.4.), l’important consum elèctric i la baixa eficiència associada a la generació elèctrica provoquen que els sectors residencial i serveis, en conjunt, sumin
més del 56% de les emissions de CO2, malgrat representar només un 35% del consum d’energia final
4,22%

■
■
■
■
■
■
■

Sector industrial
Transport terrestre
Transport aeri
Transport marítim
Sector primari
Sector serveis
Sector residencial

27,39%

18,67%

8,95%

7 Figura 8.4.
Emissions directes
de CO2 del sistema energètic
de Menorca el 2013, per sectors.
Font: Elaboració pròpia.

8,88%
29,36%

2,53%

8.2. Impactes sobre la salut de les persones i els ecosistemes:
emissions de gasos i partícules nocives
El càlcul d’emissions contaminants de gasos i partícules s’ha dut a terme a partir de dades de l’OBSAM,
de l’Agència Europea del Medi Ambient (EEA en la seva sigla en anglès) i també d’elaboració pròpia. Per
tal de realitzar una quantificació exhaustiva d’aquestes emissions, s’ha utilitzat com a any de referència el
2013. Aquest apartat quantifica les emissions produïdes sobre el territori de l’illa. En el cas del transport aeri,
s’han quantificat les emissions de les operacions d’enlairament i aterratge dels avions a l’aeroport (conegudes com a LTO: Landing and Take Off). Una informació equivalent no s’ha pogut elaborar per al transport
marítim per manca de dades.

FONT D’EMISSIÓ
Central tèrmica

EMISSIONS [kg]
CO

NOx

764.148

3.618.274

SOx

PM

996.423

98.527

2.070.954

471.658

1.877

31.613

18.044

130.751

6.662

8.328

Gasoil calderes

5.211

62.529

15.980

1.042

GLP

2.137

29.915

64

2.137

Biomassa

4.310

3.525

184

1.186

83.671

110.199

7.287

739

Transport terrestre
Sector primari

Transport aeri

1 Figura 8.5. Taula de quantificació d’emissions de gasos i partícules segons la seva procedència. Font: Elaboració pròpia.

A la figura 8.5. s’observa com les dues fonts principals d’emissió de substàncies contaminants són la
central tèrmica i el transport terrestre. Als subapartats següents s’explica detalladament què és cada substància i la distribució d’emissió d’aquesta segons la seva font de procedència. Per fer-ho, s’han utilitzat les
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dades de les estacions d’anàlisi de la qualitat de l’aire que hi ha a Menorca, representades a la figura 8.6.
Les tres estacions fixes existents (en vermell) se situen a Ciutadella (EM Ciutadella, propietat del Govern
Balear) i Maó (EM Pous i EM Sant Lluís, propietat d’Endesa). Al mapa també s’hi han representat els principals focus puntuals d’emissions (en negre): la central tèrmica del port de Maó, l’aeroport i els ports de Maó
i Ciutadella. Els altres focus d’emissions es distribueixen d’una manera difusa sobre el territori.
És important distingir els càlculs d’emissions que s’han fet, que consisteixen a atribuir unes ràtios
d’emissions als diferents combustibles utilitzats, de les mesures de qualitat de l’aire de les estacions, que
quantifiquen les immissions dels compostos i de les partícules presents a l’atmosfera.

1 Figura 8.6. Plànol de distribució a l’illa dels focus emissors (en negre) i de les estacions fixes de mesura de qualitat de l’aire
(en vermell). Font: Elaboració pròpia amb base cartogràfica de l’IDE Menorca.

No obstant això, per a cada contaminant s’ha elaborat una taula resum a partir dels informes de qualitat d’aire de la Secció d’atmosfera del govern autonòmic (Govern de les Illes Balears, 2016) que mostra la
relació entre les mesures (VA) i els llindars (VRL) que marca la Llei segons la figura 8.7.
Valor assolit (VA)
en funció del valor de referència legislatiu (VRL)

QUALITAT
DE L’AIRE

VA ≤ (1/3)VRL

Excel·lent

(1/3)VRL < VA ≤ (2/3)VRL

Bona

(2/3)VRL < VA ≤ VRL

Regular

VA > VRL

Dolenta

1 Figura 8.7. Criteri d’avaluació de la qualitat de l’aire. Font: Govern de les Illes Balears, 2016.
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8.2.1. Òxids de nitrogen (NOx)
Les emissions d’òxids de nitrogen (NO i NO2, principalment) provenen del nitrogen contingut al combustible
i de la reacció amb el nitrogen atmosfèric (cal recordar que l’aire ambient és un 78% nitrogen). La formació
d’aquests òxids de nitrogen depèn de la temperatura de la reacció, d’aquí que existeixin mecanismes primaris (que prevenen la formació del compost) consistents a reduir la temperatura de combustió, com ara
l’addició d’aigua emulsionada al combustible abans de ser injectat a la cambra de combustió.
Els òxids de nitrogen són, juntament amb la llum solar, els causants de l’smog (boirum), sigla provinent
de l’anglès smoke (fum) i fog (boira). L’smog és el fenomen que es pot observar a les grans ciutats en forma
d’una boira de fum de color gris tirant a groc. El NOx és un gas precursor de l’ozó troposfèric, ja que en
reaccionar amb la llum solar produeix ozó. Els òxids de nitrogen causen també pluja àcida.
D’una llarga llista de perjudicis del NOx per a la salut humana i animal (donat que reacciona amb altres
gasos atmosfèrics creant-ne de tercers també tòxics), els més destacats són els problemes respiratoris.
1%
1%

<1%
2%

3%
■
■
■
■
■
■
■

Central tèrmica
Transport terrestre
Sector primari
Gasoil calderes
GLP
Biomassa
Transport aeri

7 Figura 8.8.
Distribució de les emissions
de NOx segons la seva
procedència.
Font: Elaboració pròpia.

11%

NOx

82%

Tal com s’observa a la figura 8.8., la major part de les emissions de NOx de l’any 2013 (concretament
el 82%) provenen de la central tèrmica de Maó, fet que suposa una font d’emissió focalitzada en una àrea
molt reduïda, accentuant els efectes que pot causar aquesta substància en l’entorn més proper a la central, com ara la ciutat de Maó.
Analitzant els informes oficials de qualitat de l’aire dels darrers vuit anys, s’observa que pel que fa al
NO2, la qualitat de l’aire a tota l’illa s’avalua com a excel·lent, tal com mostra la figura 8.9.

NO2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ciutadella
Pous
Sant Lluís
1 Figura 8.9. Avaluació de la qualitat de l’aire pel que fa a NO2 segons les diferents estacions de mesura de l’illa.
Font: Govern de les Illes Balears, 2017.
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8.2.2. Òxids de sofre (SOx)
Les emissions d’òxids de sofre, majoritàriament en forma de diòxid de sofre (SO2), estan directament relacionades amb el contingut de sofre del combustible. Per tant, aquestes seran molt més elevades per als
combustibles pesants (com ara el fueloil utilitzat als motors dièsel de la central tèrmica de Maó) que per
a combustibles més lleugers o refinats, com ara el gas natural (que té una proporció de sofre negligible),
tal com evidencia la figura 8.10.
El diòxid de sofre (SO2) és un gas tòxic, d’olor forta i irritant, i color groguenc. És un dels causants de la
coneguda pluja àcida i comporta perjudicis severs sobre la salut humana, com ara símptomes respiratoris
i fins i tot mort prematura (Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units, US EPA 2017). També afecta
la comunitat animal i vegetal.
1%

<1%

1%

<1%
1%

<1%
■
■
■
■
■
■
■

Central tèrmica
Transport terrestre
Sector primari
Gasoil calderes
GLP
Biomassa
Transport aeri

7 Figura 8.10.
Distribució de les emissions
de SOx segons la seva
procedència.
Font: Elaboració pròpia.

SOx

97%

Com posa de manifest la figura 8.10., un 97% de les emissions de SOx a Menorca l’any 2013 provenen
de la central tèrmica de Maó, i això implica que es tracta d’una gran font d’emissió focalitzada en una àrea
molt reduïda, que pot produir elevades concentracions d’aquest gas en l’entorn més proper a la central.

1 Figura 8.11. Distribució horària mitjana de les immissions de SO2 a les estacions d’anàlisi d’aire dels anys 2009-2016.
Font: Elaboració pròpia.
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Tal com s’observa a la figura 8.11., l’estació de Pous (la més propera a la central tèrmica) és la que
mesura valors d’immissió de SO2 més elevats, però sobretot sobta que és la única estació que presenta
una corba horària rellevant pel que fa a aquest contaminant, que donada la semblança amb la corba tipus
de demanda elèctrica de l’illa (vegeu figura 5.8. del bloc 5) es pot establir una correspondència amb les
emissions de la central tèrmica del port de Maó. No obstant això, com s’observa a la figura 8.12., les estacions d’anàlisi d’aire de Menorca mostren valors de qualitat d’aire excel·lents pel que fa al SO2.

SO2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ciutadella
Pous
Sant Lluís
1 Figura 8.12. Avaluació de la qualitat de l’aire pel que fa a SO2 segons les diferents estacions de mesura de l’illa.
Font: Govern de les Illes Balears, 2017.

8.2.3. Partícules (PM)
Les emissions de partícules (PM per la sigla en anglès de particulate matter) són fruit de la combustió
de combustibles pesants, com ara el fueloil que utilitzen els motors dièsel de la central tèrmica de Maó, ja
que aquests combustibles empren també olis lubricants perquè són de tipus 2 temps. Les característiques
físiques i químiques d’aquestes partícules varien entre diferents combustibles o tècniques de combustió.
Aquestes partícules es classifiquen segons la seva mida, i les més comunes són les PM10 (diàmetre més
petit que 10 micròmetres) i PM2,5 (diàmetre més petit que 2,5 micròmetres).
1%
1%

1%

<1%

6%
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■

Central tèrmica
Transport terrestre
Sector primari
Gasoil calderes
GLP
Biomassa
Transport aeri

7 Figura 8.13.
Distribució de les emissions
de PM segons la seva
procedència.
Font: Elaboració pròpia.

22%
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L’any 2013, un 69% de les partícules emeses provenien de la central tèrmica, mentre que el transport
terrestre representava un 22%, i la resta de fonts d’emissió, només un 9%, tal com mostra la figura 8.13.
PM10

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ciutadella
Pous
Sant Lluís
1 Figura 8.14. Avaluació de la qualitat de l’aire pel que fa a PM10 segons les diferents estacions de mesura de l’illa.
Font: Govern de les Illes Balears, 2017.

Quant a PM10, la qualitat de l’aire és bona (vegeu Fig. 8.14.), i cal destacar que l’estació de Sant Lluís
registra valors d’immissió superiors a les altres estacions d’anàlisi d’aire.

8.2.4. Ozó troposfèric (O3)
L’ozó troposfèric és un contaminant atmosfèric secundari, ja que és fruit de la reacció química d’altres
contaminants primaris anomenats precursors, principalment de la reacció entre el NOx i la llum solar. Cal
destacar que no tots els precursors són d’origen antropogènic, ja que, per exemple, la vegetació és un
focus potencial d’emissió de compostos orgànics volàtils susceptibles d’acabar produint ozó.
En concentracions elevades, l’ozó té efectes perjudicials sobre la salut humana, com ara la irritació
del sistema respiratori, entre d’altres. Donat que es tracta d’un contaminant atmosfèric secundari, no se’n
poden mesurar els focus d’emissió. No obstant això, sí que se’n pot determinar la immissió en les estacions d’anàlisi d’aire. L’avaluació d’aquestes immissions es representa a la figura 8.15., on s’observa com
l’ozó troposfèric és el contaminant que registra valors més preocupants a les tres estacions d’anàlisi d’aire
de Menorca. De fet, la qualitat de l’aire pel que fa al O3 és regular i de vegades dolenta (com és el cas de
Ciutadella l’any 2013). Cal recordar que es considera dolenta la qualitat de l’aire quan els valors mesurats
sobrepassen els llindars que estableix la Llei per tal de protegir la salut humana.
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2014

2015

2016

Ciutadella
Pous
Sant Lluís
1 Figura 8.15. Avaluació de la qualitat de l’aire pel que fa a O3 segons les diferents estacions de mesura de l’illa.
Font: Govern de les Illes Balears, 2017.

8.2.5. Monòxid de carboni (CO)
El monòxid de carboni apareix com a producte intermedi de les reaccions químiques de combustió. El monòxid de carboni és un compost químic precursor de l’ozó troposfèric i impedeix el correcte transport d’oxigen
a la sang. Es considera tòxic en quantitats superiors a 35 ppm.
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7 Figura 8.16.
Distribució de les emissions
de CO segons la seva
procedència.
Font: Elaboració pròpia.

70%

Com s’observa a la figura 8.16., el principal focus emissor de CO és el transport terrestre. És lògic
que per a aquest contaminant atmosfèric la central tèrmica no en sigui el principal focus emissor, ja que
els motors i les turbines operen en règim estacionari i, per tant, es tenen unes condicions de combustió
molt controlades, fet que evita la emissió de CO a l’atmosfera. Les estacions d’anàlisi d’aire de Menorca
no disposen de cap sistema per mesurar les immissions de monòxid de carboni.

8.2.6. Altres contaminants
Cal esmentar que tot i que s’ha fet una anàlisi més exhaustiva dels principals contaminants atmosfèrics,
n’hi ha d’altres, com ara el benzè, benzo(a)pirè i els metalls pesants, com l’arsènic (As), el cadmi (Cd), el
plom (Pb) o el níquel (Ni), que també s’acostumen a analitzar per avaluar la qualitat de l’aire. Les estacions
d’anàlisi d’aire de Menorca només mesuren les immissions de metalls a l’estació de Ciutadella (As, Cd, Pb,
Ni) i la de Pous (Cd, Pb). Per a totes dues estacions i per a tots els metalls esmentats, la qualitat de l’aire
entre els anys 2009-2016 ha estat excel·lent.

8.3. Repercussions econòmiques dels impactes ambientals
Els impactes ambientals descrits tenen unes repercussions econòmiques de dos tipus: les repercussions
indirectes derivades del canvi climàtic i les repercussions directes que causen les afectacions a la salut
i als ecosistemes.
L’impacte econòmic del canvi climàtic a Menorca afecta de manera transversal diversos sectors productius i infraestructures, a més de suposar alteracions en els ecosistemes que ara mateix només es poden estimar qualitativament. El canvi climàtic produeix variabilitat en les pautes climàtiques, que, segons el
consens científic actual, alterarà el règim de pluges de la franja mediterrània on se situa Menorca, tendint
cap a un augment de l’aridesa. Aquesta tendència agreujarà la pressió sobre els recursos hídrics, que ara
depenen de la recàrrega de l’aqüífer amb la pluja. Les collites també es veuran afectades, amb una probable disminució del rendiment actual. Els ecosistemes també patiran aquest estrès hídric, afeblint els boscos
i pertorbant els cicles de floració, a més de posar sota pressió moltes espècies adaptades als actuals cicles
climàtics. La pujada de temperatures que es preveu també contribuirà a la transformació dels ecosistemes,
amb l’amenaça de perdre espècies clau, com la posidònia (Posidonia oceanica) que forma un ecosistema
marí únic i d’incalculable riquesa. Una altra conseqüència derivada del canvi climàtic és la pujada del nivell
del mar, que pot ocasionar la pèrdua de platges i la necessitat d’adaptar les infraestructures portuàries.
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El canvi climàtic suposa l’amenaça d’un impacte transversal en l’economia de Menorca, que afectarà des
del sector primari fins al sector terciari. La magnitud d’aquest impacte és difícilment quantificable, però
serà necessari fer-ne una estimació per començar a entendre el repte econòmic que suposarà la mitigació
i l’adaptació al canvi climàtic.
L’afectació a la salut de la contaminació de l’aire també té repercussions econòmiques directes. Per
avaluar aquestes repercussions, l’Agència Europea del Medi Ambient (EEA en la seva sigla en anglès) va
elaborar l’any 2014 un informe estimatiu de l’impacte econòmic de les 14.325 instal·lacions industrials
més contaminants d’Europa per al període 2008-2012. L’informe quantifica les pèrdues econòmiques
que suposen els costos laborals i sanitaris derivats de la contaminació de l’aire. Aquest informe atribueix
a la central tèrmica del port de Maó uns costos d’entre 91 i 257 milions d’euros per al període analitzat.
De totes les instal·lacions analitzades, la central tèrmica ocupa la posició 600 per ordre del cost econòmic
derivat de les emissions de gasos contaminants.
La conclusió que s’obté de la informació exposada és que l’anàlisi econòmica dels impactes ambientals del sistema energètic de Menorca encara es troba en un estadi inicial de coneixement. Serà necessari
aprofundir en l’avaluació d’aquestes repercussions econòmiques per prendre mesures que minimitzin els
perjudicis que s’han descrit.

8.4. Resum executiu
• El sistema energètic de Menorca contribueix a la potenciació del canvi climàtic amb l’emissió de més
de 600.000 tones de CO2 anuals, de les quals més de la meitat provenen de la generació d’electricitat
a la central tèrmica.
• Segons els informes oficials dels darrers vuit anys, l’ozó és l’únic compost analitzat per les tres estacions fixes que mesuren la qualitat de l’aire de Menorca que supera els límits legals establerts.
• La mitigació i l’adaptació al canvi climàtic suposaran un gran repte econòmic, atès el seu potencial
impacte sobre tots els sectors de l’economia de l’illa.
• Un informe de l’Agència Europea del Medi Ambient de l’any 2014 xifra entre 91 i 257 milions d’euros els
costos laborals i sanitaris causats per les emissions contaminants de la central tèrmica de Menorca en
el període 2008-2012, i la situa en la posició 600 entre més de 14.000 instal·lacions industrials analitzades arreu d’Europa pel que fa al cost econòmic derivat de les seves emissions contaminants.
• Un millor coneixement de les repercussions econòmiques dels impactes ambientals esdevindria un gran
complement per a la presa de decisions futures respecte d’aquests impactes.

66

