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Preàmbul
Les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM) tenen com a objectiu promoure la cultura necessària per
a la transició de l’illa de Menorca cap a un model sostenible d’habitar el territori. Aquest procés s’insereix
en els objectius del programa MaB (Man and the Biosphere Programme - Progama Home i Biosfera) de la
UNESCO, dins el qual Menorca va adquirir la categoria de Reserva de Biosfera, assumint el compromís de
constituir un exemple transferible a escala global de la via de la sostenibilitat.
Dins aquest marc, les DEM-energia centren els seus esforços a dotar la societat de la informació
necessària per a un debat i una presa de decisions amb l’adequat coneixement del sector energètic i les
seves implicacions. Aquest document de diagnosi, que anomenem La primera transició energètica de Menorca, desenvolupa l’anàlisi del sistema energètic de l’illa, que serveix com a base per a la definició d’un
escenari de futur desitjat, que es defineix com la segona transició energètica de Menorca. La intenció de les
dades aportades i del discurs adoptat és il·lustrar els factors més rellevants de l’actual situació energètica
de l’illa, dins del context regional i global. El marc d’estudi escollit no inclou alguns aspectes de l’energia
que són importants i que s’hauran de tenir en compte en el futur, com ara els aliments i la transfusió energètica que rep Menorca en forma de materials i béns importats.
L’objectiu del procés de les DEM-energia és impulsar la transició cap a un nou model energètic que
tingui sentit dins del compromís adquirit com a Reserva de Biosfera. Una transició que consisteix bàsicament a substituir la combustió de dipòsits no renovables d’energia, molt concentrats i d’alta densitat, per
la captació de fluxos renovables de baixa densitat, intermitents i distribuïts. Es tracta de definir un camí que
permeti seguir compatibilitzant, tant a curt com a llarg termini, l’activitat humana i la preservació del medi
ambient i els ecosistemes.
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1. Introducció
1.1. Sobre l’energia
Les societats humanes utilitzem l’energia en les seves diverses formes per proveir-nos de béns i serveis.
Començant per una forma d’energia tan essencial per a la nostra subsistència com són els aliments fins a
l’energia que propulsa un coet cap a l’espai, l’energia és una condició necessària per a qualsevol activitat.
L’obtenim de les anomenades fonts d’energia, que generalment es classifiquen en renovables i no renovables.
Com a fonts renovables hi ha les que són susceptibles de renovar-se en una escala temporal humana; per exemple, el petroli tarda milions d’anys a produir-se a partir de la transformació geològica de la
matèria orgànica de la biosfera, és a dir, que es renova, però no ho fa a un ritme que pugui ser útil. Aquí
s’ha de precisar que una font d’energia renovable ho pot deixar de ser si l’explotem per sobre del seu ritme
de renovació; per exemple, la llenya d’un bosc és renovable si n’extraiem la que creix cada any, però si
comencem a treure més fusta de la que es regenera anualment, al cap d’un temps més o menys llarg haurem acabat amb el bosc. A efectes pràctics, haurem explotat un recurs no renovable. En aquest tipus de
fonts, disposem de la biosfera en diverses formes (llenya, força animal, aliments, etc.): la solar, que serveix
per escalfar o produir electricitat; la hidràulica, que consisteix a aprofitar el moviment dels cursos d’aigua
(generalment hidroelèctrica); l’eòlica, que és l’aprofitament de la força del vent (per exemple, la navegació
a vela i els aerogeneradors); la geotèrmia, que consisteix a aprofitar la calor del subsol i, finalment, hi ha
l’energia del mar, generalment obtinguda de les marees (mareomotriu) o de les onades (undimotriu).
Com a fonts no renovables hi ha les tres d’origen fòssil: el petroli, el carbó i el gas natural. L’altra font
d’energia no renovable d’origen mineral és l’urani, que és el combustible utilitzat a les centrals nuclears
de fissió. Aquests tipus d’energia s’aprofiten mitjançant la seva combustió per obtenir calor, que pot ser
utilitzada directament (estufa de butà), per generar moviment (cotxe) o electricitat (central tèrmica del port
de Maó).
Com acabem de veure, a dia d’avui, la humanitat fa ús d’una àmplia gamma de fonts d’energia.
L’energia compleix les lleis bàsiques de la Física conegudes com les lleis de la termodinàmica.
La primera llei de la termodinàmica, o llei de la conservació de l’energia, que és la més coneguda, diu que
l’energia no es crea ni es destrueix, només es transforma. La segona llei de la termodinàmica, o llei de l’entropia, que és menys coneguda però igual de fonamental, diu que en tots els fenòmens on intervé l’energia
es produeix una pèrdua irreversible de la qualitat de l’energia; per tant, l’energia no desapareix però sí que
es «degrada», passant de formes més concentrades i aprofitables a formes més disperses i inservibles
per als nostres propòsits. Per exemple, de l’energia química de la gasolina del dipòsit d’un cotxe només
un 20% arriba a la roda per desplaçar-lo, l’altre 80% es dispersa en l’ambient en forma de calor. En aquest
procés, el 80% de l’energia concentrada i d’alta qualitat de la gasolina s’ha transformat en calor dissipada
en l’ambient, que és una energia dispersa de què gairebé no en podem treure profit.
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Sigui quina sigui la font d’energia original (el que s’anomena font d’energia primària), aquesta ha de ser
d’alguna manera transformada i/o condicionada per al seu ús final, en allò que s’anomena vectors energètics. Alguns d’aquests vectors que tots coneixem són la benzina, el gasoil, el butà i també l’electricitat.
Moltes vegades utilitzem el terme electricitat com a sinònim d’energia, però l’electricitat no és una font
d’energia, sinó una forma d’energia transformada que s’ha obtingut per processos molt diversos, com ara
la crema de combustibles (aquest és el cas de la central ubicada al port de Maó) o els parcs fotovoltaics
i eòlics, entre d’altres.

1.2. Sobre la primera transició energètica de Menorca
La primera transició energètica de Menorca és el títol de la diagnosi de les DEM-energia. S’anomena així
perquè la diagnosi descriu l’escenari resultant de la transició d’una societat basada en l’aprofitament de
fluxos renovables d’energia localitzats en el mateix territori (sol, vent, biomassa i força animal) a l’ús massiu
de combustibles fòssils no renovables, importats d’altres territoris. Aquesta primera transició es pot situar
entre finals del segle xix i 1960, quan s’inaugura la central tèrmica de producció d’electricitat de Maó.
El resultat de la primera transició energètica de Menorca és l’actual configuració del sistema energètic.
Un sistema que depèn totalment dels derivats del petroli que importem de l’exterior, fortament centralitzat,
altament ineficient i causant d’impactes socioambientals negatius, molts d’aquests en territoris extrainsulars. Les principals conseqüències són el drenatge de capital cap a l’exterior, els danys en la salut humana
i en els ecosistemes i la potenciació del canvi climàtic, a més d’una situació d’elevada vulnerabilitat envers
la progressiva escassetat dels combustibles fòssils que s’espera.

1.3. Sobre la diagnosi DEM-energia
Per a l’elaboració de l’estudi, s’han utilitzat dades procedents de companyies del sector energètic, administracions i altres fonts oficials, així com documents i estudis científics. Especialment rellevant és la quantitat d’informació aportada per l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), sense la qual aquest
estudi difícilment s’hagués pogut dur a terme amb tota la seva amplitud. Les fonts d’informació emprades
i la metodologia aplicada es troben detallades en documents accessibles des de la web de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) i a la bibliografia. L’obra s’ha desenvolupat bàsicament en dues escales temporals:
la dècada i l’any. S’ha escollit 2013 com a any d’estudi en ser el més recent de què s’han pogut obtenir
dades fiables de tots els aspectes considerats.

1.4. Agraïments
La diagnosi de les DEM-energia ha comptat amb l’inestimable assessorament i col·laboració de reputats
científics i experts, especialment Joan Groizard (Govern de les Illes Balears, GOIB), David Carreras (OBSAM), Rafa Muñoz (Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca), Eduard Furró (Col·lectiu per a un
Nou Model Energètic i Social Sostenible, CMES), Alfonso Sanz (Gea 21) i Margarita Mediavilla (Universitat
de Valladolid), que han estat una font imprescindible de col·laboració, d’informació i de seguiment del
procés. Igualment, hi ha participat aportant informació i opinió experta Javier García (N2E), Sònia Estradé
(OBSAM), Carles Riba (CMES) i José Domingo (LIFE+BOSCOS). També ha elaborat informació utilitzada
en aquest estudi l’equip Roadshow del programa City-Zen de la Unió Europea, liderat per Craig Martin (TU
Delft) i Greg Keeffe (QU Belfast).
Els agraïments també s’adrecen a tot el personal que integra l’IME, l’OBSAM i la Direcció General
d’Energia i Canvi Climàtic (GOIB), que ha donat un suport tècnic i administratiu fonamental per a l’elaboració de les DEM-energia.
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2. Context insular
2.1. El territori insular
Menorca es troba a la zona central de la meitat occidental del Mediterrani i és l’illa més oriental i septentrional de l’arxipèlag balear (40º latitud nord i 4º longitud est). És la segona illa en extensió de l’arxipèlag
i juntament amb l’illa major, Mallorca, forma el subarxipèlag de les Gimnèsies. La resta d’aquest conjunt
d’illes el constitueix Eivissa i Formentera, que formen el subarxipèlag de les Pitiüses. Els seus 702 km2 suposen gairebé el 14% de la superfície total de l’arxipèlag, i el seu perímetre, amb 216 km de línia de costa,
representa el 23% del límit maritimoterrestre de les Illes. Menorca se situa a 36 km de l’illa de Mallorca, el
territori veí més proper; a 195 km de la península Ibèrica, cap al nord-oest; a 322 km de les costes del nord
d’Àfrica; i a 337 km de l’illa de Sardenya, cap a l’est.
Menorca presenta una forma rectangular de disposició E-O basculada, lleugerament, en el seu extrem
oriental cap al sud. Té una longitud màxima de 48,4 km i una amplària de 23,2 km. El punt interior més
allunyat del mar no es troba més enllà de 7,7 km de la línia de costa. En conjunt, Menorca és una illa plana
amb prop del 79% de la seva superfície per sota dels 100 m sobre el nivell del mar; al voltant d’un 20%
entre 100 i 200 m sobre el nivell del mar, i una mica més d’un 0,6% més enllà dels 200 m per sobre del nivell del mar. No obstant això, i malgrat l’escassetat d’accidents topogràfics d’envergadura, és una illa molt
accidentada que té poques superfícies la continuïtat de les quals excedeixin uns quants quilòmetres. Les
principals elevacions són el Toro (360,1 m), s’Enclusa (272,2 m) i Santa Àgueda (260,3 m).

1 Figura 2.1. Mapa de Menorca al mig de la conca mediterrània occidental.
Font: Elaboració pròpia amb mapa de Wikimedia Commons.
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2.2. Clima
Menorca té un clima temperat, marcadament estacional quant a precipitacions i humitat, i més moderat
pel que fa a temperatures. Es tracta d’un clima predominantment mediterrani, amb un hivern suau, i l’estiu
calorós i sec. El clima mediterrani de Menorca correspon al subtipus Cs (estiu sec) de la classificació internacional del climatòleg W. P. Köppen. La temperància tèrmica i la sequera estival són les característiques
definidores del clima mediterrani que es dona a l’illa.
El clima de Menorca està condicionat per la seva situació geogràfica, en latituds mitjanes-baixes, i pel
fet d’estar envoltada per les aigües del Mediterrani occidental. El règim de temperatures es caracteritza
per una temperatura mitjana anual d’uns 17 ºC, amb una mitjana anual de màximes de gairebé 21 ºC i una
mitjana anual de mínimes al volant dels 14 ºC. Les diferències estacionals són apreciables, però les temperatures extremes rarament superen els 35 ºC a l’estiu i poques vegades són per sota dels 0 ºC a l’hivern.
Degut al seu caràcter marítim, la humitat relativa mitjana es manté alta tot l’any, amb una mitjana anual que
se situa al voltant del 70%.
La precipitació total anual s’ubica entre els 500 i 600 mm, repartida desigualment durant el curs de
l’any. Les pluges es concentren sobretot a la tardor, amb un període àrid estival que pot durar de 3 a
5 mesos.

1 Figura 2.2. Diagrama ombrotèrmic del clima de Menorca 1995-2015. Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OBSAM.

Més d’una tercera part dels vents procedeix de la component N-NE, i més d’una quarta part, de la
SO-O. No obstant això, les calmes, que es donen el 24% de l’any, són més freqüents que no pas el protagonisme de qualsevol vent. La velocitat mitjana anual del vent se situa en els 14-15 km/h, segons els
registres continus de l’estació meteorològica de l’Aeroport de Menorca. El vent màxim diari arriba a 55
km/h 90 dies a l’any, mentre que 9 dies a l’any s’arriba als 91 km/h.

2.3. Població
La població de dret de Menorca (població empadronada) es troba bastant estabilitzada des de l’any 2008
per sobre dels 90.000 habitants (91.601 segons el padró de 2016). La població de fet (mitjana anual de la
població de dret més la població flotant), en canvi, se situa prop dels 111.000 habitants, 1,4 vegades més
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que la població de dret. La densitat de població, per tant, és de 131 hab./km2 per a la població de dret,
i de 190 hab./km2, per a la població de fet.
L’activitat turística confereix a l’illa una forta estacionalitat poblacional, que es veu clarament reflectida
en la pressió humana diària (vegeu Fig. 2.3). Durant la punta d’agost, la població estable dels mesos hivernals resulta més que duplicada.

1 Figura 2.3. Pressió humana diària a Menorca 1996-2015. Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OBSAM.

Aquest patró estacional té una influència directa en la demanda d’energia, ja que suposa una dificultat
afegida en el dimensionament i la gestió del parc d’infraestructures energètiques, forçant la instal·lació
d’una capacitat energètica per atendre la demanda d’estiu, que queda parcialment ociosa durant la resta
de l’any.

2.4. Economia
Fins als anys setanta, l’economia menorquina estava relativament equilibrada entre dos sectors: l’agrícola
(amb producció de llet i formatge) i l’industrial (principalment la bijuteria i la fabricació de calçat). A partir
dels anys vuitanta, comença a tenir preponderància l’activitat turística, en un procés de convergència amb
el model econòmic de les altres illes balears. En l’actualitat, el turisme representa gairebé el 80% del pes de
l’economia insular. Aquest sector segueix un patró fortament estacionalitzat sota la demanda de sol i platja,
amb afluència massiva de visitants que es concentra en la temporada estival. L’activitat agrícola i ramadera, tot i tenir un pes econòmic molt baix (2,6% de la població activa), cobreix més del 40% del territori, de
manera que té un paper clau per al manteniment del paisatge i de la biodiversitat de l’illa.
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3. Configuració del sistema energètic
En aquest bloc es descriuen breument les fonts d’energia que s’utilitzen a Menorca, els usos que se’n dona
a cada una i les principals infraestructures implicades. Al final, es presenta una infografia com a resum dels
diferents itineraris energètics, que recull les pèrdues i les emissions de CO2 aproximades que presenta
cada un.

3.1. Fonts d’energia a Menorca i els seus usos
Els processos d’obtenció d’energia consten de diverses fases, des que es capta o s’extreu el recurs fins
que se n’aconsegueix l’ús final. Entre totes dues etapes, se succeeixen diverses adaptacions i transformacions energètiques que porten unes pèrdues associades. A continuació, es descriuen les principals fonts
d’energia utilitzades a Menorca.
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3.1.1. Petroli
El cru (petroli tal com s’extreu del subsol) és una font d’energia no renovable constituïda per una barreja
d’hidrocarburs d’origen fòssil, fruit de la sedimentació de matèria orgànica i la seva progressiva maduració
per efecte de la temperatura del subsol en un entorn geològic adequat, en un procés que dura milions
d’anys. Un cop extret, s’ha de sotmetre a processos de destil·lació i refinament per tal d’obtenir-ne els
productes combustibles.
A Menorca, s’utilitza la pràctica totalitat dels productes energètics derivats del petroli, que es transporten fins a l’illa en vaixells: la benzina és l’energia que s’utilitza per al transport terrestre, marítim i maquinària;
el gasoil, per al transport terrestre, marítim, maquinària, obtenció de calor i generació d’electricitat a la
central tèrmica; el querosè és el combustible de l’aviació; i el fueloil s’utilitza en vaixells de gran tonatge
i per generar electricitat a la central tèrmica.

3.1.2. Gas natural
El gas natural és una altra font d’energia fòssil no renovable que habitualment coexisteix amb el cru en
dipòsits geològics, donat que es formen pel mateix procés. Abans de la seva distribució i ús final, el gas es
purifica per adequar-ne la qualitat.
El gas natural es transporta a Menorca en vaixell i és utilitzat per algunes indústries agroalimentàries
per obtenir calor per als seus processos de transformació. El gas natural s’emmagatzema per ser transportat i distribuït en forma liquada a molt baixa temperatura i es consumeix després de la seva regasificació.

3.1.3. Gasos liquats del petroli
Els gasos liquats del petroli o GLP són bàsicament combinació de propà i butà, i s’obtenen durant l’extracció de gas natural i petroli del subsol, així com en el procés de refinació del petroli. Per fer més fàcil
transportar-lo i emmagatzemar-lo, es transforma a fase líquida refredant-lo o pressuritzant-lo.
Els GLP són transportats a Menorca en vaixell en bombones i dipòsits de diferent mida. El seu ús
principal és l’obtenció de calor, utilitzada principalment per a calefacció, escalfament d’aigua i cuinat d’aliments.

3.1.4. Biomassa
Per biomassa entenem tot tipus de matèria orgànica (fusta, residus orgànics, agrícoles, de ramaderia, cultius, etc.) susceptible de ser elaborada i utilitzada com a combustible o aliment, que són les dues formes
en què s’aprofita la seva energia. Es tracta d’una font d’energia renovable, sempre que el seu consum no
sigui més ràpid que la seva capacitat de regeneració.
A part de l’aliment, la biomassa s’utilitza a l’illa principalment com a font de calor, majoritàriament en
forma de troncs de llenya, però també transformada en carbó vegetal, pèl·lets (serradures de fusta compactada en petits grànuls allargats), estella (biomassa triturada) o briquetes (biomassa compactada en peces de forma cilíndrica o de bloc). D’altra banda, hi ha també un consum de combustibles líquids derivats
de plantes i d’olis vegetals (biocombustibles), que es barregen amb els carburants dedicats a l’automoció
(benzina i gasoil). Una part de la biomassa consumida a Menorca és de producció local, i la resta és transportada a l’illa en vaixell.
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3.1.5. Eòlica
L’energia eòlica és una energia renovable obtinguda del vent, el qual es genera per l’escalfament no uniforme que el Sol causa en les masses d’aire que envolten la Terra.
A més del seu ús tradicional en la navegació a vela, a l’illa l’energia eòlica és captada per molins aerogeneradors, els quals converteixen el moviment rotatori de les pales en electricitat.

3.1.6. Solar
L’energia solar té l’origen en els processos de fusió nuclear que es produeixen al Sol, que posteriorment radia aquesta energia al seu voltant. És l’única font d’energia externa que capta el planeta Terra. El Sol és una
font d’energia renovable que possibilita la fotosíntesi, que és la base de la cadena alimentària de quasi totes
les formes de vida a la Terra. Així, l’energia solar es troba en l’origen de la formació de la biomassa i, a partir
d’aquesta, de tots els recursos fòssils. Com s’ha comentat, els vents són resultat del seu escalfament.

1 Figura 3.1. Mapa de la configuració del sistema energètic de Menorca amb les seves infraestructures més importants.
Font: Elaboració pròpia amb mapa de l’IDE Menorca i de Red Eléctrica de España.

16

DEM-ENERGIA

|

DIAGNOSI: LA PRIMERA TRANSICIÓ ENERGÈTICA DE MENORCA

A Menorca, podem trobar diferents tipus d’aprofitament d’aquesta energia. D’una banda, fem ús dels
sistemes que anomenem «passius», que són l’aprofitament directe de la radiació solar per proporcionar
confort tèrmic i il·luminació natural als edificis. De l’altra, tenim bàsicament dos tipus de sistemes «actius»,
que capten la radiació solar mitjançant panells. Els sistemes solars tèrmics, amb panells plans o tubulars,
permeten obtenir aigua calenta per a consum o calefacció. Els sistemes fotovoltaics, en canvi, transformen
la radiació solar directament en electricitat.

3.2. Sistema elèctric
El sistema elèctric de Menorca està bàsicament constituït per les centrals de generació (sobretot la central
tèrmica del port de Maó, però també el parc eòlic i dos parcs fotovoltaics), el cable d’enllaç amb Mallorca,
i la xarxa elèctrica de transport, adequació de tensions i distribució fins als consumidors finals.
L’electricitat és el que anomenem un «vector energètic», en tant que ens serveix per transportar energia i transformar-la per a usos diversos, però no és una font d’energia. Una vegada generada a partir
d’alguna de les fonts d’energia possibles, l’electricitat s’envia a través de les xarxes d’alta i de mitjana
tensió cap a les subestacions transformadores, on se’n reduirà la tensió per als seus usos finals. A tot Espanya, aquestes xarxes d’alta i de mitjana tensió són propietat de Red Eléctrica de España, que és alhora
l’operador del sistema elèctric. Com a tal, s’encarrega en tot moment d’assegurar que la producció de les
centrals coincideixi a cada instant amb la demanda dels consumidors, per la qual cosa estableix previsions
acurades de demanda elèctrica i dona ordres de major o menor generació per part de les centrals. Aquest
fet és clau, i constitueix l’inconvenient més gran de l’electricitat: l’enorme dificultat per emmagatzemar-la
en grans quantitats força a haver d’utilitzar-la en el mateix moment en què és generada.

3.2.1. Central tèrmica
La central tèrmica de Maó, de la qual és titular la companyia Gas y Electricidad Generación, S. A. del grup
Endesa (Empresa Nacional de Electricidad, S.A.A), és la principal central generadora d’electricitat de Menorca. Consumeix combustible que arriba per via marítima per generar electricitat que s’aboca a la xarxa
elèctrica. Compta amb una potència instal·lada de 271,6 MW proporcionada per dos tipus de grups generadors: motors dièsel i turbines de gas. Per tal d’abastar aquests grups generadors, disposa de sistemes
d’alimentació formats per grans dipòsits de combustible i tots els elements necessaris per condicionar-lo i
transportar-lo. A continuació, es detallen les característiques tècniques dels grups generadors:
• 3 motors amb cicle dièsel de la marca Man-Burmeister & Wain. Es tracta de motors típics de grans
vaixells: lents (125 rpm), de 2 temps i amb 10 cilindres. Proporcionen la potència base de la central, és
a dir, són els grups que tenen més prioritat de funcionament.
• Combustible: fueloil
• Potència màxima de cada grup: 15,8 MW
• Potència total grups dièsel: 3 x15,8 = 47,4 MW
• 2 turbines de gas industrials amb cicle Brayton de la marca General Electric.
• Combustible: gasoil
• Potència màxima de cada grup: 37,5 MW i 38,5 MW
• Potència total turbines de gas industrials: 76 MW
• 3 turbines de gas dobles aeroderivades de la firma d’aviació Pratt & Whitney, que operen amb cicle
Brayton. A diferència de les turbines industrials, que han estat específicament dissenyades per a la
generació d’electricitat, les aeroderivades són turboreactors d’avió adaptats per tal de produir electricitat (acoblant-los una turbina que gira propulsada pel flux d’aire generat pel turboreactor). El fet de ser
turbines dobles indica que un grup generador conté un alternador mogut per 2 turbines.
• Combustible: gasoil
• Potència màxima de cada grup: 45 MW, 51,6 MW i 51,6 MW
• Potència total turbines de gas aeroderivades: 148,2 MW
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Cada grup generador porta acoblat un alternador, element que permet transformar la rotació de l’eix
en electricitat. Posteriorment, aquesta electricitat generada és tractada per un transformador elèctric que
la condiciona per tal de ser abocada a la xarxa elèctrica.

3.2.2. Parc eòlic
El parc eòlic de Milà, l’únic de les Balears a dia d’avui (2017), es va posar en marxa el 3 de març de 2004
i des del desembre de 2005 és gestionat pel Consorci de Residus i Energia de Menorca. La potència
instal·lada és de 3,20 MW i consta de 4 aerogeneradors model MADE AE-59 de 800 kW. Tenen una altura de torre de 50 metres i un diàmetre d’aspes de 59 metres, sumen una altura total de 79,50 metres.
Els aerogeneradors es posen en funcionament amb una velocitat mínima del vent d’11,16 km/h; la potència
nominal o potència màxima de generació es dona amb una velocitat del vent de 36,30 km/h. A velocitats
superiors, un sistema de protecció evita que es treballi a una potència per damunt de la màxima. Si s’arriba a una velocitat del vent de 90 km/h, els aerogeneradors s’aturen per tal de protegir-se. La producció
mitjana prevista és de 7.040 MWh/any, al voltant de l’1,5% del subministrament elèctric anual de Menorca.

3.2.3. Parcs fotovoltaics
El 2008, entren en funcionament els dos parcs fotovoltaics amb què compta l’illa fins a dia d’avui, ubicats
a Son Salomó (Ciutadella) i Binisafúller (Sant Lluís).
El parc de Son Salomó es va construir inicialment amb 3,2 MWp, que es van ampliar a 4 MWp el 2009,
amb una potència d’inversors de 3 MW. Ocupa 14,3 ha.
El de Binisafúller, d’1,1 MWp de potència instal·lada i 1 MW de potència d’inversors, té un total de
9.540 plaques solars i ocupa un terreny d’unes 2,5 ha.

3.2.4. Cable elèctric d’enllaç amb Mallorca
El sistema elèctric de Menorca compta des de l’any 1975 amb un enllaç submarí que connecta amb Mallorca, amb capacitat de 100 MW, però que opera amb una potència màxima d’intercanvi de 35 MW per
raons tècniques i exigències de seguretat de subministrament. El cable té 41 km de tram submarí i funciona
a 132 kV en corrent altern. Aquesta connexió funciona de manera habitual enviant electricitat des de Mallorca cap a Menorca, si bé puntualment s’inverteix el flux. Aquest cable suposa alhora un enllaç indirecte
amb la Península, donat que Mallorca hi està connectada amb un altre cable submarí. Des d’octubre de
l’any 2017, el cable ha quedat fora de servei, com a conseqüència dels danys irreparables que va patir.

3.2.5. Xarxa elèctrica
La xarxa elèctrica de Menorca està vertebrada a partir de 3 subestacions transformadores distribuïdes al
llarg de l’illa, ubicades a la sortida de Maó (Dragonera), a Es Mercadal i a Ciutadella, i connectades formant
un anell. A aquestes subestacions s’afegeixen la subestació de la mateixa central tèrmica i la ubicada a
Cala en Bosc per gestionar l’enllaç submarí. Tenen la funció de disminuir la tensió d’alta (132 kV) a mitjana
(15 kV) i repartir l’electricitat cap a les diferents estacions transformadores, que tornen a reduir la tensió de
mitjana a baixa (400 V) per distribuir finalment l’electricitat als centres de consum.
Totes aquestes transformacions responen bàsicament a l’objectiu de minimitzar les pèrdues d’electricitat a la xarxa, ja que com més tensió hi ha les pèrdues són inferiors. Així, l’electricitat es transporta a
llargues distàncies en alta tensió i, posteriorment, se’n redueix la tensió abans de distribuir-la als consumidors finals.

18

DEM-ENERGIA

|

DIAGNOSI: LA PRIMERA TRANSICIÓ ENERGÈTICA DE MENORCA

1 Figura 3.2. Imatges de diferents components del sistema elèctric. A dalt a l’ esquerra: central tèrmica del port de Maó. A dalt a la
dreta: subestació Mercadal. A baix a l’esquerra: parc eòlic de Milà. A baix a la dreta: parc fotovoltaic de Son Salomó.
Font: Elaboració pròpia.

3.3. Infraestructures de subministrament de combustibles
3.3.1. Combustibles líquids derivats del petroli
Els combustibles líquids derivats del petroli arriben a l’illa per via marítima al port de Maó, des d’on es deriven
als centres d’emmagatzematge, gestió i distribució, i des d’aquí als centres de consum, bàsicament en camions. Els dedicats a la producció elèctrica s’emmagatzemen a la mateixa central tèrmica, i la resta s’envien
per oleoducte des del port de Maó als dipòsits de la companyia CLH (Compañia Logística de Hidrocarburos),
a la carretera de l’aeroport. L’aeroport també compta amb un dipòsit de combustible propi per a aviació.
La resta d’infraestructures per a la distribució de combustibles líquids la constitueixen les 25 benzineres (dada de gener de 2017) i els petits centres de gestió i d’emmagatzematge de gasoil per a la distribució
a domicili.

3.3.2. Gasos liquats del petroli
Els gasos liquats del petroli (GLP), butà i propà, arriben a Menorca des de Barcelona, per via marítima,
al port de Maó en forma de bombones o mitjançant camions cisterna. Les bombones de butà i propà
s’emmagatzemen i es gestionen des de les instal·lacions situades entre els punts quilomètrics 3 i 4 de la
carretera general i també a la Ronda Nord de Ciutadella. Des d’aquestes instal·lacions es distribueixen les
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bombones directament al client final. El GLP que arriba mitjançant camions cisterna (només gas propà)
s’acumula a una subestació situada al POIMA IV Fase (Polígon Industrial de Maó), des d’on se subministra,
també amb camions cisterna, a dipòsits que alimenten petites xarxes urbanes de gas canalitzat o a grans
consumidors individuals. Tot el subministrament del GLP està gestionat per l’empresa Repsol S. A.

3.3.3. Gas natural
A dia d’avui, dues indústries agroalimentàries disposen d’un subministrament particular de gas natural.
El gas natural és subministrat en forma liquada mitjançant camions que arriben en vaixell al port de Maó. El
gas natural liquat s’emmagatzema en dipòsits a les mateixes plantes industrials, que també compten amb
la infraestructura de regasificació per al seu ús.

3.3.4. Biomassa
Actualment, hi ha certa activitat local d’extracció de biomassa en forma de troncs de llenya per a usos
domèstics. També hi ha una mínima producció de carbó artesanal mitjançant sitges, que duu a terme
l’únic carboner existent a l’illa. Els productes de biomassa transformada, com ara els pèl·lets, l’estella, les
briquetes i el carbó envasat, són importats.

1 Figura 3.3. Imatges de diferents components del subministrament de combustibles. A l’esquerra: dipòsits de gasoil, gasolina
i querosè de la companyia CLH, a la carretera de l’aeroport. A la dreta: magatzem a l’aire lliure de bombones de GLP en forma de
butà i propà. Font: CLH Menorca i elaboració pròpia.

3.4. Noves infraestructures previstes
A continuació, es fa una breu descripció de les principals infraestructures energètiques que es troben en
diferents estats d’estudi o de tramitació.

3.4.1. Xarxa de distribució de gas natural
El projecte en tràmit planteja fer arribar gas natural canalitzat a la major part d’habitatges, comerços i altres
consumidors de Menorca. El gas arribarà liquat en vaixells metaners al port, des d’on es distribuirà en camions a tres plantes de dipòsit i posterior regasificació construïdes expressament a Ciutadella, Es Mercadal
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i Maó. Des d’aquestes plantes, un cop regasificat, el gas natural s’enviarà per canalitzacions als diversos
nuclis de població. La capacitat d’emmagatzematge està calculada per a una autonomia de 14 dies.

3.4.2. Nou enllaç elèctric submarí amb Mallorca
Està prevista la instal·lació d’un nou cable elèctric submarí per a l’any 2020. Comptarà amb la mateixa
capacitat que l’existent, 100 MW, que actualment (any 2017) es troba fora de servei.

3.4.3. Ampliació del parc fotovoltaic de Son Salomó
Es troba en tramitació un projecte d’ampliació de l’actual parc fotovoltaic ubicat a Son Salomó, que n’augmentaria la potència instal·lada fins als 49,8 MWp. La tramitació està en la seva fase final.

3.4.4. Parc eòlic de Son Angladó
S’està tramitant un parc eòlic de 20,65 MW a la finca de Son Angladó, al nord de Ciutadella. El tràmit encara es troba en una fase inicial, de manera que la seva futura autorització no està garantida.

3.4.5. Parcs fotovoltaics
A la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears hi ha 4 expedients corresponents a parcs fotovoltaics amb tramitació iniciada, però tots estan actualment aturats per motius diversos.

3.4.6. Planta de biomassa
Malgrat no tenir encara data de posada en marxa, hi ha un projecte en tramitació per ampliar l’actual planta
de reciclatge de Ciutadella per a la producció i l’emmagatzematge de biomassa transformada.
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Itineraris energètics a Menorca
La infografia il·lustra els diferents processos d’obtenció d’energia des de les fonts primàries fins els
usos finals. Per a cadascun dels itineraris, es representa l’energia primària invertida, els productes
derivats i les emissions de CO2 associades per obtenir una mateixa quantitat d’energia final.
Com més és la quantitat d’energia disposada en origen, més ineficient
és l’itinerari energètic fins a l’ús final.

PETROLI
132 MWh
103,1 tCO2
Gasoil

31,4 tCO2

PETROLI
446 MWh

Gasoil
Gasolina
Fueloil
Querosè

SOLAR TÈRMICA
111 MWh

CALOR
100 MWh
LOCOMOCIÓ
100 MWh
BIOMASSA
118 MWh

EÒLICA
110 MWh

85,2 tCO2

26,7 tCO2

23,8 tCO2

SOLAR
FOTOVOLTAICA
110 MWh
Butà
Propà

ELECTRICITAT
100 MWh

CENTRAL
TÈRMICA
GAS NATURAL
126 MWh

Fueloil
Gasoil
PETROLI
124 MWh

Energia útil invertida en l’ús final
Energia primària procedent de fonts renovables
Energia primària procedent de fonts fòssils no renovables
Emissions de CO2 associades a l’itinerari energètic.
El diàmetre d’aquests elements és proporcional a la quantitat
d’energia o emissions

PETROLI
348 MWh
Font: elaboració pròpia amb dades de diverses fonts
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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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2,21%

7 Figura 4.2.
Consum d’energia primària
a Menorca el 2013, per fonts.
Font: Elaboració pròpia.

87,46%

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.
0,49%
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7 Figura 4.4.
Consum d’energia
final a Menorca el 2013,
per vectors energètics.
Font: Elaboració pròpia.

3,77%

67,22%

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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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.
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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).
1,97%

6,19%
0,37%

1,25%

3,37%
0,29%
3,26%
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Carbó Mallorca
RSU Mallorca
Altres no renovables Mallorca
Renovables Mallorca
Importació Península
Fueloil
Gasoil
Eòlica pròpia
Fotovoltaica pròpia

7 Figura 5.4.
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Font: Elaboració pròpia.
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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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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.
Assecadores
1,08%

Refrigeració
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Il·luminació
5,70%

Rentavaixelles
1,48%
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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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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.
57.742
53.457

478.401

230.969
119.600

■ T. aeri
■ T. marítim
■ T. terrestre

■
■
■
■

T. aeri
T. marítim
T. terrestre
Pèrdues

213.829
692.400

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
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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%
■
■
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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
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2011
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2013

2014
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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).
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7 Figura 8.13.
Distribució de les emissions
de PM segons la seva
procedència.
Font: Elaboració pròpia.
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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
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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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Ciutadella
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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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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.
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9. Energia i economia
9.1. Introducció
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L’ús de l’energia no només té profundes repercussions en el sistema biofísic de l’illa o en la configuració
del mode de vida de la societat menorquina, sinó també en el sistema econòmic. S’ha de tenir molt present que l’ús de les fonts d’energia que tenim al nostre abast és la base de tota l’activitat econòmica, ja
que els actuals processos d’extracció, transformació, transport, comercialització i ús de béns i serveis són
inviables sense un alt consum energètic. De fet, el creixement econòmic i l’ús d’energia estan fortament
vinculats, tal com es mostra a la figura 9.1.
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1 Figura 9.1. Diagrama d’evolució de l’energia total consumida al món i del producte interior brut mundial (PIB).
Font: Gail Tverberg (2011).

La disponibilitat d’energia, el seu cost d’adquisició i els seus impactes derivats condicionen fortament el desenvolupament econòmic d’una regió. Un dels aspectes clau és la dependència energètica de
l’exterior, que implica la necessitat d’importar energia. El grau de dependència energètica de Menorca és
molt alt, ja que el 99% de l’energia primària que consumeix anualment l’illa la importa de l’exterior, el 90%
en forma de derivats del petroli. Aquesta dependència suposa mantenir un flux monetari cap a l’exterior
per adquirir energia, situació que se suporta millor quan el preu de l’energia és baix i es crea valor afegit
amb la seva utilització. Quan aquests factors no es donen, l’economia regional es debilita degut als costos
d’adquisició d’energia. Per contra, la independència energètica suposa estar menys exposat a aquestes
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febleses, i així augmentar la resiliència territorial. Una independència energètica superior s’aconsegueix
produint l’energia en el mateix territori que la consumeix, l’illa de Menorca en aquest cas.

9.2. Costos econòmics de l’adquisició de l’energia a Menorca
S’han quantificat les magnituds dels fluxos econòmics per a l’any 2013 associats als costos d’adquisició
d’energia, que es representen a la figura 9.2. Les xifres reflecteixen els preus finals amb impostos inclosos,
i els valors unitaris s’han obtingut a partir de preus mitjans anuals que ofereixen diverses fonts d’informació. És important remarcar que no tots aquests costos són repercutits a l’economia de l’illa. Per exemple,
part del cost d’adquisició del combustible de la central tèrmica del port de Maó es repercuteix a la factura
elèctrica de tot l’Estat espanyol i no només a la de Menorca.

1 Figura 9.2. Diagrama de fluxos dels costos econòmics associats a l’adquisició d’energia de Menorca per a l’any 2013.
Els preus inclouen impostos i altres càrregues tal com es facturen a l’usuari final. Les unitats són milions d’euros (M€).
Font: Elaboració pròpia a partir de fonts diverses i preus estimats en funció de mitjanes anuals.
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Segons els càlculs realitzats, el cost total d’adquisició de l’energia consumida a Menorca és de 273,91
milions d’euros (M€), dels quals un 71,96% (197,12 milions d’euros) es dediquen a l’adquisició de derivats
del petroli, i un 25,74% (70,50 milions d’euros) corresponen a la factura elèctrica (vegeu Fig. 9.3.). Els altres
combustibles (gas natural, gasos liquats del petroli i biomassa) tenen proporcions molt més petites, que
sumen el 2,30% restant. Degut a les ineficiències dels sistemes actuals de transformació i ús de l’energia,
més de la meitat dels 273,91 M€ totals es destinen a energia que s’acaba perdent en alguna de les fases
fins al seu ús final, concretament 141,91 M€ (vegeu Fig. 9.4.).
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7 Figura 9.4.
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a partir de fonts diverses
i preus estimats en funció
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Si s’analitza el consum per sectors (vegeu Fig. 9.5.), la central tèrmica de Maó, que es considera a
part degut a la seva entitat, és qui s’emporta la factura més gran: 84,22 M€ (30,75%), seguit del transport
terrestre, amb 72,75 M€ (26,56%). Aquests dos sectors suposen el 57,31% dels costos totals assumits.
Després venen els sectors residencial (37,37 M€, 13,64%) i serveis (40,16 M€, 14,66%), que entre tots dos
sumen 77,53 M€ i un percentatge del 28,30%, una quantitat semblant al transport terrestre. El transport
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aeri i marítim sumen el 10,40%, mentre que els sectors que tenen menys pes són l’industrial (2,30%) i el
primari (1,68%).
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■
■
■
■
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7 Figura 9.5.
Repartiment dels costos
econòmics associats a
l’adquisició d’energia de
Menorca per a l’any 2013,
agrupats per sectors. Els preus
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a l’usuari final. Les unitats són
milions d’euros (M€).
Font: Elaboració pròpia a
partir de fonts diverses i preus
estimats en funció de mitjanes
anuals.

La comparativa de la facturació i dels costos del sistema elèctric de Menorca dona una idea del suport
econòmic extern que rep. L’any 2013, la facturació elèctrica a Menorca va suposar un total de 70,50 M€,
impostos inclosos. Els costos del sistema atribuïbles a Menorca que s’han pogut obtenir (ja que hi ha molt
poques dades que facin referència únicament a aquesta illa) o que s’han calculat indirectament són: una
retribució de 91,1 M€ per a la central tèrmica de Maó (dels quals s’estima que 84,22 M€ corresponen a
l’adquisició del combustible), una retribució d’11,82 M€ en concepte de transport i distribució i una facturació de 0,5 M€ del parc eòlic de Milà. El conjunt d’aquests costos, que no són tots, suma 103,42 M€,
molt lluny dels 70,50 M€ ingressats mitjançant la facturació elèctrica de 2013 a Menorca. El mecanisme de
finançament d’aquest desequilibri es basa en procediments regulats: es repercuteix una part d’aquest cost
a la factura elèctrica nacional (en forma de peatges coneguts com a costos extrapeninsulars) i l’altra part
es carrega als pressupostos de l’Estat.

9.3. Relacions entre consum d’energia i indicadors econòmics
En aquest apartat s’ha comparat l’evolució del valor afegit brut (VAB, una de les maneres de calcular el
producte interior brut) de Menorca amb els consums dels sectors amb més pes dins el sistema energètic
de Menorca: el transport terrestre i l’electricitat. Per mostrar la comparació gràficament, s’han igualat les
dades a 100 per a l’any 2000 i es mostra l’evolució dels paràmetres fins a l’any 2016.
L’evolució del consum de combustibles per al transport terrestre segueix la mateixa pauta que el VAB
(vegeu Fig. 9.6.), augmentant amb el mateix ritme i disminuint amb més força. Els darrers anys es manté
una accentuada separació de les corbes, que indicaria una eficiència més gran del sector respecte de
l’activitat econòmica.
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1 Figura 9.6. Evolució del consum de combustibles per al transport terrestre respecte del VAB de Menorca, índex en base 100 per
a l’any 2000. Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IBESTAT i de l’OBSAM.

Si es fa la mateixa comparació amb el consum d’electricitat també s’observa una evolució correlativa
(vegeu Fig. 9.7.), amb una tendència final que també indica una eficiència més gran en l’ús de l’electricitat
respecte de l’activitat econòmica.

1 Figura 9.7. Evolució del consum d’electricitat respecte del VAB de Menorca, índex en base 100 per a l’any 2000.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IBESTAT i de l’OBSAM.
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9.4. Resum executiu
• L’activitat econòmica i l’ús d’energia estan fortament vinculats, tant a escala global com a escala local.
• El cost total d’adquisició de l’energia consumida a Menorca s’ha calculat en 273,9 milions d’euros
(any 2013), dels quals el 72% es dedica a l’adquisició de derivats del petroli, el 25,7% correspon a la
factura elèctrica i el 2,3% restant és atribuïble als altres combustibles (gas natural, gasos liquats del
petroli i biomassa). Degut a les ineficiències dels sistemes actuals de transformació i ús de l’energia,
141,9 M€ es destinen a energia que s’acaba perdent en alguna de les fases fins al seu ús final.
• Part del cost del sistema elèctric de Menorca és compensat amb finançament estatal per mitjà de procediments regulats.
• L’evolució del VAB de Menorca entre els anys 2000 i 2016 presenta una correlació significativa amb el
consum de combustibles per al transport terrestre i la demanda d’electricitat, apreciant-se un increment
de l’eficiència els darrers anys.
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10. Context energètic global i regional
En aquest bloc s’analitza quin és el context energètic en què se situa Menorca, primer en l’àmbit mundial
i, després, en el nacional. Finalment, es revisen les perspectives de futur d’aquest context.

10.1. Àmbit mundial
El consum energètic mundial ha experimentat un creixement accelerat i sostingut des de l’inici de l’explotació dels recursos fòssils, que l’ha portat a multiplicar-se per 20 des de llavors, tal com es pot veure a la figura
10.1. Només en la darrera dècada ha augmentat més d’un 25%, i 40 anys enrere era la meitat que actualment. El consum mundial d’energia primària de 2015 suposa una mitjana de 57,0 kWh per persona i dia.
Tot aquest creixement s’ha sostingut, i es continua sostenint, en els combustibles fòssils. Efectivament, més del 80% de tota l’energia consumida per la humanitat prové del petroli, el carbó i el gas natural,
totes fonts d’energia no renovables, com també ho és la nuclear, que suposa gairebé un 5% més (vegeu
Fig. 10.2.). Al llarg de les darreres dècades, la biomassa i els seus derivats han mantingut una quota del
10% del total, en bona part degut al consum de biomassa tradicional, única font d’energia de què disposa
una fracció important de la població mundial. L’energia hidràulica, amb un 2,5%, és la que té un pes més
important entre la resta de fonts d’energia renovables, mentre que totes les altres sumen poc més de l’1%.
La tendència del consum global continua sent creixent i sense canvis significatius en el pes de les diferents
fonts, de manera que se segueix potenciant el canvi climàtic i esgotant fonts d’energia no renovables.
Les principals regions d’extracció de combustibles fòssils no coincideixen amb els majors consumidors, fet que genera enormes fluxos internacionals de combustibles, que mouen grans quantitats de
diners. S’estima que el valor monetari del comerç global de petroli és superior al del comerç de tots els
metalls de forma conjunta.
Els derivats del petroli són la forma d’energia final més utilitzada mundialment, amb molta diferència.
El 2015, van cobrir un 41% del total mundial, més del doble del que es va subministrar en forma d’electricitat, que amb un 18,5% va ser el segon tipus d’energia final més emprat, com es pot veure a la figura 10.3.
Algunes de les propietats que fan dels derivats del petroli una matèria energètica excepcional, i que justifiquen el seu paper predominant, són l’elevada densitat energètica (energia molt concentrada) i la facilitat de
transport i d’emmagatzematge pel fet de ser líquids a temperatura ambient. Aquestes característiques els
postulen com a vector energètic clau per al transport i la maquinària pesant, que en depenen en gairebé
el 100%. Això també els converteix en «vitals» per al model global, en tant que són imprescindibles per a
l’extracció de minerals i altres matèries primeres, així com per als transports a grans distàncies.
En els països que formen part de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic, també OECD en la sigla en anglès), la indústria presenta un consum prou distribuït entre els diferents tipus d’energia, amb un consum majoritari i tampoc menyspreable de derivats del petroli. Els sectors
serveis i residencial, en canvi, tenen un consum predominantment elèctric i de gas, i els derivats del petroli
no aporten gaire més del 10% (vegeu Fig. 10.4).
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1 Figura 10.1. Evolució del consum d’energia primària mundial (unitats: GWt ) . Font: Carles Riba.
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7 Figura 10.2.
Consum d’energia primària
mundial per fonts, l’any 2015.
Font: Key World Energy
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1 Figura 10.4. Consum final d’energia a l’OCDE per sectors: fracció de cobertura per tipus d’energia, any 2015.
Font: World Energy Balances: Overview © OECD/IEA 2017

Per sectors, el consum energètic mundial es troba clarament dominat per la indústria, el transport i el
sector residencial, que sumen el 88% del total el 2015 (vegeu Fig. 10.5.).
L’electricitat, que com ja s’ha vist, és la segona forma d’energia final més emprada, és generada arreu
del món a partir de diferents fonts d’energia, donat que no és una forma d’energia que pugui trobar-se lliure
en el medi. Com es pot veure a la figura 10.6., la producció global d’electricitat de 2015 es va fer sobretot
a partir de carbó, en prop d’un 40%, el més contaminant dels combustibles fòssils. La producció elèctrica
amb gas natural, hidràulica i nuclear sumen gairebé un 50% més, mentre que la producció amb altres fonts
renovables, a part de la hidràulica, és del 4,9%. Petroli, biomassa i residus fan la part restant.
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10.2. Àmbit nacional
Espanya pràcticament no disposa de reserves pròpies de combustibles fòssils ni d’urani. Únicament
compta amb una molt petita quantitat de carbó de baixa qualitat, unes ben escasses reserves d’urani, i unes
reserves de petroli tot just testimonials. D’acord amb Carles Riba, doctor en enginyeria industrial i professor
a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), les reserves energètiques totals del país no arriben al 0,04%
mundial.
El consum d’energia primària d’Espanya l’any 2015 va ser de 1.563 milions de MWh, el que suposa
una mitjana de 92,3 kWh per persona i dia. Prop de la meitat prové del petroli, i un 18,5%, del gas natural, que s’han d’importar tots dos de forma íntegra. En tercera posició se situen les energies renovables,
gràcies a l’impuls decidit que se’ls va donar fa uns quants anys, quan Espanya es va arribar a convertir en
referència mundial. El 2015, van representar l’11,5%, sense comptar la hidràulica (vegeu Fig. 10.7.).
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El mix de generació elèctrica d’Espanya té una participació significativa d’energia eòlica, per bé que el
conjunt de producció més purament renovable (comptant la solar i la minihidràulica) tot just en proporciona
la quarta part del total, com es pot observar a la figura 10.8., on es recull la generació elèctrica de l’any
2016. Un altre 25% el constitueix formes de generació que, sense ser renovables, tenen unes emissions
reduïdes si es comparen amb les centrals convencionals; principalment, hidràulica i cogeneració, que és la
generació combinada d’electricitat i calor aprofitable amb alta eficiència. La nuclear és la tecnologia amb
una quota més alta de generació, que juntament amb el carbó i el gas natural suposen el 50% restant.
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Les importacions d’Espanya de petroli cru es troben considerablement diversificades entre diversos
països de fora de la Unió Europea, donades les seves ínfimes reserves (vegeu Fig. 10.9.). D’altra banda,
hi ha també importacions de productes petrolífers refinats, en aquest cas procedents sobretot dels Estats
Units i de la Unió Europea.
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1 Figura 10.9. Importacions de petroli cru d’Espanya, any 2015. Font: Informe estadístic CORES 2015.

Les importacions d’Espanya de gas natural, a diferència del petroli, tenen una forta dependència d’un
sol país, Algèria, que va concentrar el 60% de les importacions d’aquest combustible l’any 2015 (vegeu
Fig. 10.10.).
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1 Figura 10.10. Importacions de gas natural d’Espanya, any 2015. Font: Informe estadístic CORES 2015.
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Malgrat l’elevat grau de dependència exterior, Espanya s’ha convertit en una gran potència de tractament i reexportació de gas natural en forma de gas natural liquat (GNL), fins al punt de ser ja el reexportador
mundial de GNL més gran. A més, compta amb una capacitat de refinament de petroli (per convertir-lo en
benzines, gasoils i altres productes derivats) que supera fins i tot el ritme de consum intern. D’acord amb
les dades del BP Statistical Review of World Energy 2016, la capacitat de refinament d’Espanya el 2015
era d’1,5 milions de barrils al dia, mentre el consum propi anual va arribar a 1,2 milions de barrils al dia.

10.3. Perspectives

TWtA
(Terawatts tèrmics any)

La finitud dels recursos energètics fòssils i l’urani xoquen amb les projeccions de creixement de consum
previst. Carles Riba ha contrastat les projeccions de creixement de l’EIA (Energy Information Administration, l’agència de l’energia del govern dels Estats Units) i de la IEA (International Energy Agency, que integra
els països de l’OCDE) amb les reserves acceptades d’aquests recursos (vegeu Fig. 10.11.). En absència
de nous descobriments, el procés d’exhauriment resultant indica que les reserves de petroli serien les
primeres a acabar-se, cap a l’any 2046. Exhaurit el petroli, la resta de fonts prendrien el relleu i es precipitarien els exhauriments del gas natural (el 2049) i l’urani (2052). Les reserves de carbó, el recurs més
contaminant, podrien durar llavors fins al 2060. D’aquí poc més de 40 anys, per tant, s’haurien exhaurit
totes les reserves no renovables.
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1 Figura 10.11. Procés d’exhauriment de les reserves de recursos energètics no renovables, suposant el seguiment de les
projeccions de consum de l’EIA. Font: Recursos energètics i crisi; Carles Riba, 2011.

Una anàlisi com l’anterior permet tenir una idea del ràpid exhauriment de les reserves que causen els
ritmes de consum actuals i previstos. L’escassetat dels recursos no renovables es manifestarà però de forma prèvia al seu exhauriment. La raó, en bona part, té a veure amb el concepte de zenit o pic de producció
dels recursos i amb el de taxa de retorn energètic (TRE).
El zenit o pic d’extracció d’un recurs no renovable es dona quan s’assoleix el màxim ritme d’extracció
d’aquest recurs en una regió geogràfica determinada. En el cas del petroli, aquest pic es dona aproximadament quan s’han extret la meitat de les reserves. A partir del moment d’assolir aquest màxim, la producció
comença a declinar fins que no és viable la seva extracció. A la pràctica, això implica la menor disponibilitat
del recurs degut al fet que l’extracció es va alentint, alhora que encarint-se, en general.
Aquest comportament s’ha observat ja en diferents zones de producció de petroli i gas. Un exemple
clar d’una regió que ha passat el seu pic particular de producció de petroli el podem trobar al voltant del
mar del Nord (incloent-hi el Regne Unit, Noruega, Dinamarca i els Països Baixos). Com es mostra a la figura 10.12., aquesta regió va veure augmentar la seva producció de petroli des dels anys setanta del segle
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passat, va assolir el seu zenit al voltant de l’any 2000, i des de llavors la producció va anar caient durant
més d’una dècada. Actualment, es troba al límit de la necessitat d’importar petroli per al seu consum intern.

1 Figura 10.12. Corbes de producció, consum i tràfic de petroli de la regió del mar del Nord, entre 1960 i 2015.
Inclou el Regne Unit, Noruega, Dinamarca i els Països Baixos.
Font: mazamascience.com, a partir de dades del BP Statistical Review of World Energy 2016.

La taxa de retorn energètic (TRE, en anglès EROI o EROEI) és la relació entre l’energia que proporciona
un determinat recurs energètic i l’energia consumida en la seva obtenció i transformació. Una TRE inferior
a 1 indica que l’energia que proporciona el recurs és inferior a la consumida en la seva obtenció i transformació i, per tant, no es tracta d’una font d’energia. L’explotació d’un recurs energètic només té sentit si
la TRE és clarament superior a 1, o el que és el mateix, si retorna diverses vegades l’energia que s’hi ha
d’invertir. Diversos autors assenyalen una TRE mínima entre 3 i 5 perquè un recurs pugui explotar-se de
forma viable. En aquest sentit, l’elevat cost energètic pot fer inviable l’extracció d’alguns recursos o, com
a mínim, limitar-ne enormement la capacitat d’aportació d’energia a la societat. Aquest fet explica també
l’abandonament d’alguns jaciments que encara compten amb recursos importants, però que el rendiment
que se’n pot extreure resulta massa baix. Que existeixi un recurs no significa que pugui explotar-se de
forma rendible (és el que significa «reserva»), ja que la seva dispersió, ubicació, qualitat i altres factors condicionen quin retorn energètic pot tenir.
A les tendències de declivi cal afegir que els darrers anys s’estan produint desinversions sense precedents en l’exploració i el desenvolupament de petroli i gas natural, com mostra la figura 10.13., extreta
del World Energy Outlook 2016 de l’Agència Internacional de l’Energia (IEA, per la seva sigla en anglès).
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1 Figura 10.13. Inversió global en exploració i desenvolupament de petroli i gas natural, en el període 2010-2017.
Font: World Energy Outlook 2016, IEA.

A la figura 10.14. s’observen les fluctuacions que ha experimentat el preu del petroli i el gas natural al
llarg dels darrers 20 anys. Resulta destacable la forta caiguda de preus amb l’esclat de la crisi, a l’inici de
2008, que en el cas del petroli va remuntar en qüestió de pocs anys. La important desinversió que s’acaba de comentar coincideix amb la nova caiguda dels preus del petroli, després d’haver-se mantingut en
màxims històrics durant uns tres anys. En el cas del gas natural, a la darrera dècada s’han mantingut uns
preus mitjanament estables.

1 Figura 10.14. Evolució dels preus del petroli Brent i del gas natural en el període 1998-2017.
Font: Elaboració pròpia a partir de www.indexmundi.com.

Segons el que s’ha vist, les perspectives dibuixen uns escenaris on el preu de l’energia pujarà degut
a la progressiva escassetat dels combustibles fòssils, dels quals encara depèn la major part del subministrament energètic mundial. El principal repte que es planteja és com fer la transició d’un sistema energètic
global basat en dipòsits de combustibles no renovables (85% de l’energia primària) a un altre basat en la
captació de fluxos renovables d’energia.
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Energia per capita:
els esclaus energètics
Es representa el consum d’energia primària per capita al món, a Europa, a Espanya i a Menorca.
Aquest consum s’expressa amb el nombre de persones o «esclaus energètics» necessaris
per proporcionar un treball energètic equivalent. Cada esclau energètic treballa de manera
ininterrompuda amb una potència mitjana de 100 W, que és el consum metabòlic del cos humà.

= 100 W d’esforç constant
Petroli

Altres energies Energies
no renovables renovables

Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques BP de 2014, Banc Mundial i OBSAM.
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11. Conclusions
La diagnosi del sistema energètic de Menorca i el seu context descriu el resultat de la primera transició
energètica, que es va produir entre finals del segle xix i la primera meitat del segle xx, quan la societat
preindustrial de l’illa va accedir als combustibles fòssils. El resultat d’aquesta primera transició és l’actual
sistema energètic, que s’ha configurat al voltant de l’aprofitament dels combustibles fòssils, amb un ús
majoritari dels derivats del petroli. Aquesta font d’energia ha permès l’evolució de Menorca dins el context
del món occidental desenvolupat.
Les dades que s’han elaborat dibuixen un sistema energètic altament ineficient, que només aprofita
en forma d’energia útil una de cada tres unitats d’energia primària que consumeix. El principal consumidor
d’energia és la central tèrmica del port de Maó, que utilitza la meitat de l’energia primària consumida a
Menorca per produir electricitat cremant derivats del petroli. Per sectors, el transport terrestre representa
una tercera part de l’energia final consumida a l’illa, mentre que els sectors residencial i de serveis, amb
consums semblants, sumen un altre terç de la demanda d’energia final. La suma de tots els altres sectors
suposen la tercera part restant del consum d’energia final de Menorca.
Pràcticament, tota l’energia consumida a l’illa arriba per via marítima al port de Maó, en un sistema
que es configura de manera altament centralitzada al voltant d’unes quantes infraestructures d’emmagatzematge i de subministrament. A part de la vulnerabilitat que implica un sistema tan centralitzat, també ho
és per la dependència de l’exterior, ja que s’han d’importar constantment productes energètics; és a dir,
que la factura energètica de Menorca, que supera àmpliament els 200 milions d’euros anuals, suposa un
flux continu de capital cap a l’exterior.
Les qüestions ambientals també s’han estudiat, i mostren la contribució que fa Menorca a la potenciació del canvi climàtic, que és força rellevant en termes d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per
capita. També són significatives les dades d’emissions de compostos perjudicials per a la salut, gairebé
totes concentrades a la central tèrmica del port de Maó, però també amb una important contribució del
transport terrestre, tot i que amb un caràcter més distribuït en el territori.
La situació descrita encaixa en un context energètic global dominat pel consum de fonts d’energia no
renovables, principalment d’hidrocarburs, que suposen més del 80% del consum energètic mundial. Tanmateix, estan començant a agafar molta força tots els moviments internacionals que propugnen el canvi
de model energètic cap a l’eficiència i les fonts renovables d’energia. Els motius principals són el canvi
climàtic, la incertesa en la seguretat de subministrament degut a l’esgotament de recursos no renovables
i els problemes de contaminació de l’actual sistema energètic global.
Les característiques del sistema energètic descrites en aquest document de diagnosi estan clarament fora dels paràmetres de sostenibilitat, donat que s’estan utilitzant recursos no renovables de què
no gaudiran les futures generacions i a més s’està alterant el clima amb conseqüències negatives en el
futur. El sistema energètic de l’illa, per tant, no respon als criteris que haurien de prevaldre en un territori
Reserva de Biosfera com és Menorca. Si volem avançar cap a la sostenibilitat, s’han de definir les característiques que ha de tenir la segona transició energètica, que necessàriament haurà de basar-se en fonts
renovables d’energia. Segons el que s’ha estudiat, els àmbits clau on s’han de posar els esforços són
l’eficiència energètica, la generació d’electricitat, el transport terrestre i l’edificació. Els objectius que han
de guiar la segona transició energètica són l’estalvi de recursos, la disminució d’impactes ambientals, la
major autosuficiència i que el sector energètic deixi de suposar un drenatge de l’economia de Menorca.
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Diagnosi del Pla director de mobilitat de les Illes Balears.
Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca
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Parc fotovoltaic de Son Salomó
Pla director sectorial de carreteres de Menorca. Avanç 2009.
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Sigles i acrònims
Aena: Aeroports Espanyols i Navegació Aèria
AEMET: Agència Estatal de Meteorologia
AGE: Associació de Geògrafs d’Espanya
BOE: Butlletí Oficial de l’Estat
BP: British Petroleum Company Limited
CLH: Compañía Logística de Hidrocarburos
CMES: Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible
CO: monòxid de carboni
CO2: diòxid de carboni
Coinga: Cooperativa Insular Ganadera
CORES: Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers
CTE: codi tècnic de l’edificació
DEM: Directrius Estratègiques de Menorca
EEA (en la sigla en anglès d’European Environment Agency): Agència Europea de Medi Ambient (AEMA)
EIA (en la sigla en anglès d’Energy Information Administration): Administració d’Informació de l’Energia
EM: estació de mesurament
Endesa: Empresa Nacional de Electricidad, S. A.
EPA (en la sigla en anglès d’Environmental Protection Agency): Agència de Protecció Ambiental. També
com a US EPA (Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units)
EUA: Estats Units d’Amèrica. També com a USA en la sigla en anglès (United States of America)
GESA: Gas i Electricitat SA
GNL: gas natural liquat
GLP: gasos liquats del petroli
GOIB: Govern de les Illes Balears
IB: Illes Balears
IBESTAT: Institut d’Estadística de les Illes Balears
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IDAE: Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic
IDE Menorca: Infraestructura de Dades Espacials de Menorca
IDEIB: Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears
IEA (en la sigla en anglès d’International Energy Agency): Agència Internacional de l’Energia
IMD: intensitat mitjana diària
IME: Institut Menorquí d’Estudis
IMM: intensitat mitjana mensual
ITC: instrucció tècnica complementària
Life+Boscos: Programa europeu Life+“Gestió forestal sostenible a Menorca en un context de canvi climàtic”
LTO (en la sigla en anglès de Landing and Take off): aterrar i enlairar-se.
MaB (en la sigla en anglès de Man and the Biosphere): Programa sobre l’Home i la Biosfera de la UNESCO
MINETAD: Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. Aquest ministeri es va crear el 2016 en una mena
de reestructuració del MINETUR.
MINETUR: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Aquest ministeri només va existir de 2011 a 2016.
NBE: norma bàsica de l’edificació
N2E: coalició empresarial per a un nou model de negoci energètic
NO: monòxid de nitrogen
NO2: diòxid de nitrogen
NOx: òxids de nitrogen
OBSAM: Observatori Socioambiental de Menorca
OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. També com a OECD en la seva
sigla en anglès (Organisation for Economic Co-operation and Development)
O3: ozó
PAES: Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
PHD: pressió humana diària
PIB: producte interior brut
PK: punt quilomètric
PM (en la sigla en anglès de particulate matter): partícules en suspensió en l’aire
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PM10 (en la sigla en anglès de particulate matter): partícules en suspensió en l’aire que tenen 10 micres de
diàmetre o menys
PM2,5: (en la sigla en anglès de particulate matter): partícules en suspensió en l’aire que tenen 2,5 micres
de diàmetre o menys
POIMA: Polígon Industrial de Maó
QU Belfast: Queen’s University de Belfast
REE: Red Eléctrica de España
RITE: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
RSU: residus sòlids urbans
SA: societat anònima
SECH-SPAHOUSEC (Development of detailed Statistics on Energy Consumption in Households - Analysis
of the Energy Consumption in the Spanish Households): Desenvolupament d’estadístiques detallades sobre el consum d’energia a les llars – Anàlisi del consum d’energia a les llars
SHNB: Societat d’Història Natural de les Balears
SO2: diòxid de sofre
SOx: òxids de sofre
TRE: taxa de retorn energètic. També com a EROEI/EROI (en les sigles en anglès d’energy return on energy invested/energy return on investment)
TU Delft: Technische Universiteit Delft
UE: Unió Europea
UNESCO (en la sigla en anglès de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization): Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya
VA: valor assolit
VAB: valor afegit brut
VRL: valor de referència legislatiu
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Unitats
Unitats d’energia
Wh: watt-hora
kWh: quilowatt-hora
MWh: megawatt-hora
GWh: gigawatt-hora
TWtA: terawatt tèrmic-any
Tones equivalents de petroli: expressa la quantitat d’energia obtinguda per la combustió d’una tona de
petroli.

Unitats de longitud
m: metre
km: quilòmetre

Unitats de massa
kg: quilogram
t: tona
tCO2: tones de diòxid de carboni. Unitat de mesura de les emissions de gas.

Unitats de potència
kW: quilowatt
MW: megawatt
MWp: megawatt pic. Expressa la potència que genera una instal·lació d’energies renovables sota unes
condicions establertes.
GWt: gigawatts tèrmics. Unitat de potència tèrmica (flux d’energia per unitat de temps), que convencionalment equival a 3 GWe (gigawatts elèctrics), en considerar-se un rendiment aproximat de transformació
d’energia tèrmica a elèctrica del 33%.

Unitats de superfície
km2: quilòmetre quadrat
ha: hectàrea
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Unitats de tensió
V: volt
kV: quilovolt

Altres unitats
b: barrils de petroli. Unitat de volum, equivalent a uns 159 litres.
ºC: grau centígrad. Unitat de temperatura.
€: euros
M€: milions d’euros
hab.: nombre d’habitants
h: hora. Unitat de temps.
hores equivalents (de producció renovable): expressa les hores que hauria de funcionar una instal·lació
d’energies renovables a ple rendiment per generar una determinada quantitat d’energia. Unitat de temps.
km/h: quilòmetres per hora. Unitat de velocitat.
mm de precipitació: mil·límetres de precipitació, equivalent a litres per metre quadrat.
rpm: revolució per minut. Unitat de velocitat angular o velocitat de rotació.
µg/m3: micrograms per metre cúbic. Unitat de concentració de partícules o compostos a l’aire.

Prefixos de les unitats de mesura
Els prefixos expressen múltiples i submúltiples de qualsevol unitat, amb les equivalències següents:
µ: 10-6
m: 10-3
k: 103
M: 106
G: 109
T: 1012
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