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1. Introducció
Durant les darreres dècades la humanitat assisteix a uns canvis ambientals globals
com el canvi climàtic, que l’afecten directament i que no havia patit de la mateixa manera
amb anterioritat. La desigual distribució de les causes d’aquests canvis i dels impactes
genera diferents graus de vulnerabilitat i de capacitat d’adaptació i mitigació de les causes.
Les illes —principalment les de dimensions reduïdes— són més vulnerables al canvi climàtic (IPCC, 2014) i per aquest motiu han de ser una de les prioritats d’actuació.
Tot i l’existència de característiques pròpies de cada illa (climàtiques, geogràfiques, geològiques, socioeconòmiques), la globalització produeix canvis i pressions comunes. La
millora de la connectivitat d’aquestes illes amb el conseqüent increment en l’arribada de
persones i fluxos materials és un exemple que s’ha associat a un augment del consum de
recursos i energia, i, sovint, a altres problemes que requereixen noves polítiques i eines de
gestió. Un model d’aquests canvis ha estat l’illa de Menorca..
Objectius
Com demostra l’extensa literatura científica sobre Menorca, hi ha nombrosos estudis
sobre fluxos d’entrada i sortida a Menorca amb informació completa sobre indicadors
que afecten l’illa. Aquesta recopilació i la que es va fer amb motiu del vintè aniversari de
la declaració de reserva de biosfera de Menorca (Canals Bassedas i Carreras Martí, 2013)
en són dos exemples. No obstant això, encara necessitam ampliar el seu abast i integrar
aquesta informació en el seu context per entendre les implicacions d’aquests fluxos, no
només pel que fa al seu ús en el sistema-illa, sinó també en relació amb l’exterior: d’on ve
el recurs, com es transforma i quin impacte tenen aquests processos.
L’objectiu principal d’aquest estudi és proposar una metodologia amb la qual assolir
aquesta integració i posar de manifest dificultats i oportunitats en el context actual. Els
objectius específics es poden resumir en els punts següents:
• Estudiar el metabolisme de Menorca aplicant la metodologia MuSIASEM, sigles en
anglès d’«anàlisi integrat multiescala del metabolisme social i ecosistèmic», per sectors productius (agrari, industrial i serveis) i residencial.
• Desenvolupar un inventari de dades energètiques i hídriques anual de Menorca en
relació amb la població i els usos del sòl en un període determinat.
• Proposar accions de futur per avaluar la sostenibilitat del sistema metabòlic de Menorca en el marc del canvi climàtic.
Menorca
La declaració de Menorca com a reserva de biosfera (RB) el 1993 (Unesco, 2018) va
posar de manifest la necessitat de fer front a una sèrie de canvis que ja començaven a
preocupar diferents sectors de la població fa 25 anys. La declaració, més enllà de la fita
que va suposar i del posicionament de Menorca com a illa sostenible, anava acompanyada de la responsabilitat de desenvolupar estratègies per afavorir la sostenibilitat, tenir cura
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del territori i millorar les condicions de vida de les persones i del medi ambient del qual
depenen.
Des de llavors, són diversos els projectes i les iniciatives d’èxit que s’han dut a terme a
Menorca. Un d’aquests és l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), una de les
institucions derivades de la declaració de reserva de la biosfera que vetlla per complir la
missió de seguir l’evolució de la sostenibilitat a Menorca; definir indicadors; recollir dades
i participar en la producció d’estudis científics per assistir les institucions públiques en
la seva gestió, i divulgar i promoure aquests resultats a la societat (OBSAM, 2005). Tot i
això, la complexitat de la situació, amb impactes i responsabilitats desiguals entre actors
a diferents escales, fa que es necessitin noves eines —com MuSIASEM— per integrar la
informació disponible i prendre mesures que tenguin un impacte positiu real i global, més
enllà d’accions, potser més senzilles d’aplicar però amb un impacte relatiu o de vegades
fins i tot negatiu a escala global.

2. Metodologia
El desenvolupament del concepte del metabolisme social i ecològic aplicat a un sistema concret, com pot ser una illa, permet entendre no només l’entrada i sortida de fluxos
de recursos materials i energia, sinó com aquests fluxos determinen l’estat del sistema en
un cert moment, així com les seves relacions amb altres sistemes o subsistemes interns
o externs.
L’enfocament metabòlic basat en MuSIASEM (Giampietro et al., 2008) és una aproximació que permet caracteritzar processos econòmics en termes biofísics i que estableix
relacions quantitatives entre fluxos (energia, aigua, aliments, etc.) i elements de fons (Georgescu-Roegen, 1975) que defineixen el sistema en un període determinat i que permeten definir el requeriment metabòlic dels fons del nostre sistema per a cada flux.
MuSIASEM proporciona un conjunt d’eines per, una vegada definit el sistema objecte
d’estudi, entendre els fluxos d’entrada i sortida de recursos materials i energètics, sempre
en relació amb característiques pròpies del nostre sistema. Una de les claus de l’enfocament MuSIASEM, que es mostra a la figura 1, és que es basa en la idea jeràrquica d’holon introduïda per Koestler (1970) com a sistema, n, que és alhora part de sistemes majors, n+x, i que conté altres sistemes, n-x, i estableix allò que en MuSIASEM s’anomenen
nivells. Els diferents nivells d’anàlisi permeten tenir informació integrada de múltiples escales sempre tenint en compte quina relació té respecte al nostre sistema de referència (n).
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Fig. 1. Diagrama amb la caracterització d’un sistema socioecològic (holon) per aplicar MuSIASEM.
Elaboració pròpia.

La representació i caracterització del sistema socioecològic com a holon permet tenir
una visió interna dels components i processos que es produeixen dins del sistema, i un
punt de vista extern sobre el que passa fora (figura 1). La visió interna desenvolupa un
àmbit de la sostenibilitat relacionada amb la qualitat i certs estàndards de vida, i la visió
externa, relacionada amb la disponibilitat de recursos naturals.
D’aquesta manera, l’enfocament MuSIASEM es divideix en les etapes descrites a la
taula 1.
S’han de tenir en compte les diferents escales per definir polítiques en què es consideri:
I. La factibilitat en termes biofísics (vista exterior) pel que fa a la disponibilitat de
recursos.
II. La viabilitat en termes socials (visió interior) pel que fa a la possibilitat d’implementar alternatives de transformació i ús de recursos en diferents formes (per exemple,
ús de tecnologies, etc.).
III. La conveniència de polítiques diverses considerant conseqüències a diferents escales en la presa de decisions.
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Etapes de MuSIASEM
• Components constituents (fons) que defineixen el
sistema
A

Definició del sistema

• Organització jeràrquica per nivells dels sectors i
subsectors del sistema
• Fluxos necessaris per mantenir i reproduir aquest
sistema

DEFINICIÓ

B

Obtenció de dades

• De dalt a baix (top-down)
• De baix a dalt (bottom-up)

Eines:
• Nivell d’obertura del sistema (O)
DIAGNOSI

C

Caracterització
del sistema

• Matriu dels usos finals (EUM)
• Matriu de pressions ambientals (EPM)
• Matriu d’impacte ambiental (EIM)

SIMULACIÓ

D

Proposició
d’escenaris

• Propostes de canvi de dades per testar la
sostenibilitat dels nous escenaris amb la informació
disponible en les diferents eines
• Modificació de pressions i impactes en funció
de canvis en els sectors econòmics o en altres
característiques del nostre sistema

Taula 1. Etapes principals de MuSIASEM. Elaboració pròpia.

Les etapes principals del MuSIASEM es descriuen a continuació:
A. Definició del sistema. Implica decidir el nivell de referència (n) del nostre sistema
per delimitar la visió interna i externa. Aquesta decisió serveix per definir els components
constituents, és a dir, els elements estructurals i funcionals que caracteritzen el nostre
sistema com ara activitats humanes o usos del sòl, i les seves relacions jeràrquiques. La
definició del sistema en funció d’aquests elements constituents o fons ha de permetre
després saber els recursos necessaris (aigua, energia, aliments) per mantenir el sistema
tal com és.
B. Obtenció de les dades. Amb MuSIASEM, la recopilació de dades permet la combinació d’estratègies de dalt a baix (top-down) i de baix a dalt (bottom-up). La de dalt a
baix permet utilitzar l’estadística i atribuir aquestes dades entre els components del sistema, per exemple, consum total d’aigua urbana a Menorca dividit entre els habitants.
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La de baix a dalt permet utilitzar números de referència atribuïts a certa unitat del nostre
sistema i extrapolar-ho a tot el sistema, per exemple, quantitat d’aigua per persona i dia
multiplicat per habitants. La combinació d’ambdues aproximacions, en funció de la disponibilitat de dades, fa possible comprovar la coherència de la informació i triangular o fer
doble control per detectar errors, incongruències o informació no detectada anteriorment.
C. Caracterització del sistema. MuSIASEM incorpora eines que permeten estudiar
el que passa en relació amb diferents àmbits del nostre sistema. La figura 2 il·lustra quin
és l’àmbit d’actuació de cadascuna de les eines o els elements de MuSIASEM que es
presenten a continuació:

Fig. 2. Diagrama amb les diferents eines de MuSIASEM aplicades a un sistema (n). Elaboració pròpia.

1. Nivell d’obertura del sistema (O). Serveix per definir el grau de dependència
de l’exterior del nostre sistema. És a dir, la diferència entre els requeriments totals
i allò que es produeix a l’illa. L’estudi de l’obertura del sistema diferencia entre la
disponibilitat de fonts primàries dins i fora del sistema i també del recurs tal com es
consumeix dintre del nostre sistema.
2. Matriu dels usos finals (EUM). Recull els usos finals dels fluxos d’entrada de
recursos materials i energètics a cada nivell (residencial o laboral, en el nostre cas)
i per als diferents sectors econòmics (agrari, industrial i serveis) del nostre sistema.
3. Matriu de pressions ambientals (EPM). Recull les quantitats de fluxos de sortida del nostre sistema. Aquests fluxos inclouen aigües residuals, residus, emissions
a l’atmosfera, etc. com a conseqüència de l’ús dels fluxos d’entrada al nostre sistema.
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4. Matriu d’impacte ambiental (EIM). Relaciona les pressions que genera el nostre
sistema amb el seu impacte segons on es produeix (intern o extern). Un exemple
d’impacte seria el canvi climàtic, mentre que una pressió que genera el sistema és
l’emissió de CO2.
D. Simulació d’escenaris. Una vegada integrada la informació de les eines de MuSIASEM, podem simular alternatives en el sistema i veure com es modificarien pressions i
impactes. No obstant el potencial de l’eina, la falta de dades desagregades fa que sovint
sigui complex obtenir la informació necessària per completar tots els elements de MuSIASEM i poder fer aquestes simulacions de manera integral.
La integració de MuSIASEM permet tractar la complexitat i contextualitzar informació
numèrica i estadística de manera més transparent i intenta reduir els problemes associats
a la utilització de dades científiques parcials (reduccionisme) i que poden portar a prendre
decisions en contra de l’interès general si no es considera el sistema en la seva complexitat (Giampietro i Mayumi, 2018).
A continuació, s’explica l’aplicació de MuSIASEM al cas de Menorca, que s’ha centrat
a desenvolupar la matriu d’usos finals (EUM) d’energies i aigua, i parcialment la matriu de
pressions ambientals per a les emissions de CO2 equivalents associades a l’energia per
il·lustrar-ne el funcionament.

Aplicació de MuSIASEM a Menorca
A. Definició preanalítica del sistema
Components constituents
En el cas de Menorca, els components constituents (fons) del sistema considerats són
l’activitat humana (HA) i els usos del sòl (LU). Aquestes dues categories representades a
la figura 3 inclouen el caràcter estructural del nostre sistema, allò que el forma en cada
moment.
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Fig. 3. Components constituents del nostre sistema. Elaboració pròpia.

Els components constituents serveixen de referència per entendre el metabolisme necessari per mantenir i reproduir aquests components; és a dir, quants recursos necessita
i com s’organitza.
El càlcul per definir l’activitat humana residencial de Menorca s’ha fet multiplicant per
365 dies l’any i per 24 hores cada dia les dades de població de dret (registrats) i de fet
(visitants) l’any 2015 (OBSAM, 2016). Les dades d’afiliacions a la Seguretat Social per
a cada sector econòmic recollides a l’Ibestat (2017) serveixen per calcular les hores remunerades, considerant totes les afiliacions com a contractes a temps complet (40 h) i
durant 48 setmanes l’any (descomptant quatre setmanes de vacances). Aquest càlcul
sobreestima la dada real, ja que considera com a temps complet les afiliacions per compensar el fet que una part del treball que es desenvolupa a l’illa de Menorca es dona de
manera informal o sense un contracte regular (Iglesias-Pérez et al., 2018) que no queda
registrat.
Per altra banda, les dades d’usos del sòl s’han obtingut de la Cartografia digital de
l’ocupació del territori de Menorca (OBSAM, 2018) associant el tipus de coberta a l’ús
que se’n fa.
Organització jeràrquica
Els components del sistema s’organitzen d’acord amb la seva funció i a una jerarquia
que defineix nivells d’anàlisi per estudiar el funcionament del sistema. En el cas de l’activitat humana (HA) es comptabilitzen les hores durant el període estudiat que les persones
dediquen a les activitats establertes als diferents nivells del dendrograma de la figura 4, i
en el cas de l’ús del sòl (LU), la superfície, en hectàrees.

154

JORNADES SOBRE ELS 25 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

Fig. 4. Dendrograma amb els nivells d’organització del nostre sistema. Elaboració pròpia.

La figura 4 mostra la divisió del sistema en nivells. El primer nivell, n-1, es correspon a
compartiments funcionals segons si l’espai (LU) o el temps (HA) es dedica a una activitat
laboral (PW, per les sigles en anglès) associada al treball remunerat per produir o reproduir elements funcionals i estructurals o bé es tracta d’activitats no remunerades pròpies
del compartiment residencial (HH), on s’inclouria el temps de menjar, dormir, lleure, transport, etc. que contribueix a la reproducció de les persones. El següent nivell, n-2, mostra
elements funcionals que depenen del fet que es dedica una determinada quantitat de
temps o espai. En aquest nivell diferenciam entre hores de persones residents-registrades
i les que es troben a Menorca de manera temporal (visitants), tant si són turistes com treballadors temporals, i la superfície que s’hi dedica. Pel que fa a les activitats remunerades
(PW), la divisió en el nivell n-2 es correspon amb hores o superfície dedicades a cada
sector econòmic. Els sectors es troben descrits al text com a primari o agrari (AG, que inclou agricultura i ramaderia), secundari o industrial (ICM, que inclou indústria, construcció
i manufactures) i terciari o serveis (SG, que inclou serveis i administració).
Tot i que l’organització jeràrquica dels components constituents és clara, l’assignació
dels valors a cada nivell comporta una decisió que pot estar basada en diferents criteris. En
el cas que ens ocupa, el total d’usos del sòl que anirien en una categoria genèrica de sòls
no gestionats —com són platges, boscos, etc. o edificis amb més d’un ús— s’han assignat al sector serveis, de la mateixa manera que els usos del sòl destinats a transport, ja que
aquests són usos del sòl que aporten valor afegit principalment al sector serveis. No obstant això, es podria considerar en estudis futurs que aquesta coberta del sòl també s’empra per fer activitats no remunerades pròpies de l’àmbit residencial i, per tant, un altre criteri
seria repartir aquesta part de la cobertura del sòl entre el sector serveis i el residencial.
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B i C. Obtenció de dades i caracterització del sistema
Fluxos considerats, matriu d’usos finals (EUM) i matriu de pressió ambiental
(EPM)
En el cas que ens ocupa, l’aplicació de MuSIASEM a Menorca se centra en els fluxos
d’energia i aigua per desenvolupar la matriu d’usos finals (EUM) i, com a exemple, a les
emissions de CO2 equivalents associades a l’ús d’energia final com a aplicació de la matriu de pressió ambiental (EPM). La taula 2 recull una breu definició i la font de les dades.
Els càlculs es fan per al període d’un any. L’any de referència és 2015, però en cas de no
trobar dades d’aquell any s’ha utilitzat l’any més proper disponible.
Amb aquesta informació es crea la matriu d’usos finals (EUM), que permet veure els
consums finals dels recursos considerats (extensiu), així com la taxa metabòlica d’ús del
recurs per hora d’activitat (MR) i les densitats metabòliques d’ús de recurs per unitat de
superfície (MD).
La matriu de pressions ambientals (EPM) presenta les emissions de CO 2 equivalents
associades a l’ús que es fa de l’energia a dintre del nostre sistema.
Les dades d’emissions de CO2 provenen de la mateixa font que les dades utilitzades
per conèixer el consum final d’energia (Cardona et al., 2018). Respecte a l’aigua, s’han
hagut de fer càlculs i comparar dades del Pla Hidrològic de les Illes Balears (DGRH, 2017)
(top-down) amb les dades de l’OBSAM (bottom-up) pel que fa a les estimacions lligades
al sector agrari (OBSAM, 2008), actualitzat amb les cobertes del sòl i els caps de bestiar
de 2015.
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Acrònim i Significat

Definició i unitats

Font

VARIABLES EXTENSIVES

Components constituents

HA

Activitat humana

Temps (en hores) que es dedica a
cada nivell

(OBSAM, 2016b),
(IBESCAT, 2017)

LU

Usos del sòl

Superfícies (en hectàrees) que es
dedica a cada nivell

(OBSAM, 2018)

Valor afegit
brut

Valor (en milions d’euros) dels béns i
serveis produïts en cada nivell

(EUROSTAT, 2018)

ETi

Energia total

Quantitat de cada tipus d’energia
(i) que s’utilitza a cada nivell:
electricitat (E), combustible fuel (F),
combustible-calor (H). Expressat en
kWh o MJ.

(Cardona, Camps,
Maria, Sanz i
Domínguez, 2018)

WT

Aigua total

Quantitat d’aigua utilitzada a cada
nivell (en metres cúbics)

(DGRH, 2017)
(OBSAM, 2008)

Fluxos

GVA

VARIABLES INTENSIVES

Relacions metabòliques

MR

Taxa metabòlica

Flux/HA: Quantitat de tipus de
flux (ETi, WT) per unitat d’activitat
humana (HA) dedicada a cada nivell.

MD

Densitat
metabòlica

Flux/LU: Quantitat de tipus de flux
(ETi, WT) per unitat de superfície
(LU) dedicada a cada nivell.

Relacions de productivitat

EJP

Productivitat
laboral

GVA/HA: valor afegit per hora d’activitat humana a cada nivell

ELUP

Productivitat
en l’ús del sòl

GVA/LU: valor afegit per hora d’ús del sòl a cada nivell

Taula 2. Descripció de les variables recollides a la matriu d’usos finals (EUM) i font de les dades.
Elaboració pròpia.
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3. Resultats i discussió
En els propers apartats es presenten i discuteixen els resultats obtinguts a partir de la
recerca i recopilació de dades estadístiques de Menorca per l’any 2015 per als vectors
energètic i hídric (taula 2). Tots els resultats de les taules de la 3 a la 9 mostren un patró
de color de menys a més intens que indiquen el menor o major valor en relació amb la
resta de números del seu nivell.
Components constituents:
Les taules que es presenten a continuació (taules de la 3 a la 9) tenen com a referència els components constituents del nostre sistema; és a dir, la població de l’illa i a què
dedica el seu temps; l’activitat humana, i les hectàrees dedicades a cada activitat, els
usos del sòl.
Activitat humana (HA). Hores remunerades i no
La taula 3 mostra que una de les característiques del nostre sistema és que, en part a
causa de l’activitat turística i dels visitants que rep l’illa, al voltant d’un 95 % de les hores
totals es corresponen al temps que es dedica a qüestions relacionades amb activitats
residencials (no remunerades). D’aquestes, un 78 % correspon a residents registrats (població de dret), i un 17 %, a visitants (població de fet). El 5 % restant es correspon amb
les hores remunerades i registrades formalment amb una afiliació a la Seguretat Social
(Ibestat, 2017).
Usos del sòl (LU). Superfície urbana o residencial i activitat econòmica
Els usos del sòl també es veuen representats a la taula 3, i en aquest cas veiem que
les quantitats s’inverteixen, amb només un 3 % de la superfície destinada a zona urbana
o un altre tipus de sòl destinat a zona residencial, i el 97 % restant, destinat a activitats
econòmiques (OBSAM, 2018).
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Activitat humana
(HA)

Usos
del sòl (LU)

Hores (Mh)

Hectàrees (ha)

Total Menorca

974

69.481

HH

Residencial

919

1.918

R

Registrat

753

n-2

V

Visitant (turistes i altres
visites temporals)

165

n-1

PW

Laboral

56

67.563

n-2

AG

Agrari

1

31.222

n-2

ICM

Industrial, construcció
i manufactura

12

543

n-2

SG

Serveis i administració

42

35.798

Nivell

n

Acrònim

T

n-1
n-2

Categoria

HH

PW

Taula 3. Distribució dels components constituents del nostre sistema en els diferents nivells jeràrquics.
Elaboració pròpia.
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Nivell Acrònim

N

Categoria

T

n-1

Total

Valor Afegit
Brut (GVA)

Productivitat
Econòmica –
Laboral (EJP)

Productivitat
Econòmica –
Ús del sòl (ELUP)

Milions
d’euros (M€)

Euro/hora
(€/h)

Euro/hectàrea
(€/ha)

1.589

1,63

22.875

HH

Residencial

R

Registrat

n-2

V

Visitant (turistes i altres
visites temporals)

n-1

PW

Laboral

1.589

28,61

23.525

n-2

AG

Agrari

15

10,44

480

n-2

ICM

Industrial, construcció
i manufactura

341

28,16

628.559

n-2

SG

Serveis i administració

1.233

29,36

34.451

n-2

HH

PW

Taula 4. Valor afegit associat als diferents sectors econòmics i la seva productivitat econòmica per hora
de treball formal i hectàrea a Menorca. Nota: M€: milions d’euros; h: hora; ha: hectàrea.
Elaboració pròpia.

El valor afegit dels diferents sectors econòmics i la seva productivitat econòmica
per hora i hectàrea
La taula 4 presenta les dades relatives a cada sector econòmic de l’illa. En termes absoluts, veiem que el sector de serveis i l’Administració suposa un 78 % del valor afegit de
Menorca, seguit de la indústria, amb un 21 %, i un 1 % en el cas del sector primari.
En termes de productivitat, la cosa canvia. Pel que fa a la productivitat laboral (EJP),
veiem que hi ha cert equilibri entre la indústria i el sector serveis, amb una agricultura amb
gairebé una tercera part de capacitat per generar valor afegit de manera directa. Pel que
fa a la productivitat en termes d’ús del sòl (ELUP) destaca, amb molta diferència, el valor
afegit associat al sector industrial, que és unes 18 vegades més productiu per hectàrea
que el sector serveis, i unes 1.300 vegades en relació amb el sector agrari, molt poc productiu en l’ús de l’espai.
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Perfil d’energia consumida a Menorca total i per activitats
Tenint en compte els valors de consum final de cada tipus d’energia (en unitats equivalents per a tots tres tipus d’energia) resumits a la taula 5, veiem que a tota l’illa (n) el
major ús d’energia és en forma d’electricitat (considerant l’equivalent tèrmic amb GER)
amb un 50 % del total, seguit de molt a prop dels combustibles utilitzats com a fuel, amb
un 47 %. El combustible per obtenir energia calorífica suposa al voltant d’un 3 %, amb la
qual cosa a Menorca té relativament poca importància.
Si baixam al nivell de les activitats humanes que s’hi fan (n-1 i n-2), s’observa que el
consum més important és produeix en el sector serveis i administració (SG), amb un 68 %
del total, seguit de l’activitat del sector residencial, amb un 26 %. El 4 % i el 2 % restants
pertanyen al sector industrial i a l’agrari, respectivament. Si analitzam el tipus d’energia
més consumida pel que fa a activitat residencial i remunerada, veiem que en el primer
cas, HH, un 88 % del consum és en forma d’electricitat (GER), mentre que per al segon,
PW, es reparteix en un 61 % a l’ús de combustibles com a fuel, i un 37 %, a l’electricitat.
Energia total (ET)
Electricitat

Electricitat
(mecànica)
–E
(MWh)

Equivalent
tèrmic Requeriment Combustible/ Combustible/
Brut d’Energia
Calor - H
Fuel - F
- GER (GJ)
(GJ)
(GJ)

Total en
equivalent
tèrmic GER
(GJ)

Nivell

Acrònim

Categoria

n

T

Total
Menorca

440.600

4.124.016

271.321

3.809.700

8.205.037

HH

Residencial

198.270

1.856.807

125.737

121.583

2.103.127

n-1

PW

Laboral

242.330

2.268.209

145.584

3.688.117

6.101.910

n-2

AG

Agrari

7.692

71.997

22

138.802

210.820

ICM

Industrial,
construcció i
manufactura

24.267

227.139

42.671

69.476

339.286

SG

Serveis i
administració

210.371

1.969.073

102.892

3.479.839

5.551.803

n-1

n-2

n-2

HH

PW

Taula 5. Quantitat d’energia utilitzada a Menorca total (ET) i per sectors a diferents nivells.
Nota: MWh: megawatt per hora / GJ: gigajoules. Elaboració pròpia.
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Taxa metabòlica en l’ús d’energia (EMR)
La taula 6 mostra els resultats de l’ús de cada tipus d’energia per cada hora que es
dedica a cada activitat humana.
Tant el sector agrari com els serveis presenten un patró intensiu pel que fa a l’ús
d’energia per cada hora de treball en aquests sectors. Un 48 % del total de l’energia per
hora és la que utilitza el sector agrari, i un 43 %, el sector dels serveis i l’administració, en
gran mesura atès que inclou els transports. Gairebé una cinquena part, el 9 % restant,
pertany al sector secundari: indústria, construcció i manufactura, que és el sector amb
menor intensitat en l’ús de l’energia per cada hora de treball, possiblement associat a una
indústria manufacturera molt intensiva en mà d’obra (calçat, bijuteria...).
Taxa metabòlica d’energia (EMR)
Electricitat
Equivalent
tèrmic Electricitat Requeriment
(mecànica) - brut d’energia
E (KWh/h) - GER (MJ/h)

Total en
Combustible/ Combustible/
equivalent
Calor - H
Fuel - F
tèrmic - GER
(MJ/h)
(MJ/h)
(MJ/h)

Nivell

Acrònim

Categoria

n

T

Total Menorca

0,45

4,23

0,28

3,91

8,42

HH

Residencial

0,22

2,02

0,14

0,13

2,29

n-1

PW

Laboral

4,36

40,83

2,62

66,4

109,85

n-2

AG

Agrari

5,36

50,13

0,02

96,65

146,79

ICM

Industrial,
construcció i
manufactures

2

18,75

3,52

5,74

28,01

SG

Serveis i
administració

5,01

46,88

2,45

82,85

132,19

n-1

n-2

n-2

HH

PW

Taula 6. Taxa metabòlica en l’ús de l’energia (EMR) per tipus d’activitat a Menorca. Nota: KWh/h: kilowatt
per hora/hora / MJ/h: megajoule per hora. Elaboració pròpia.
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Productivitat en relació amb l’ús d’energia per hora
A la figura 5 es pot observar que el sector secundari té un alt valor afegit per la seva
despesa energètica en contrast amb els serveis i l’administració i amb l’agricultura. Mentre que els serveis aporten un alt valor afegit, amb un elevat cost energètic per hora, i
l’agricultura aporta poc valor afegit amb una despesa energètica per hora molt elevada, la
indústria permetria un desenvolupament amb un elevat valor afegit amb relativament poc
cost energètic per hora. Aquesta situació es pot agreujar per als sectors turístic i agrícola
en un futur amb l’encariment dels preus dels combustibles fòssils.

Fig. 5. Relació entre productivitat econòmica per hora (EJP) i taxa metabòlica d’energia (EMR) per als
sectors. Representació en superfície translúcida del pes del seu ús energètic i amb fletxes les tendències
per millorar la taxa metabòlica. Nota: EJP (€/h): productivitat econòmica laboral (euros/hora) / EMR (MJ/h):
taxa Metabòlica d’energia (megajoule/hora) / AG: sector agrari / ICM: sector industrial / SG: sector serveis
(SG). Elaboració pròpia.

Densitat metabòlica en l’ús d’energia (EMD)
La taula 7 mostra les dades relatives a la densitat metabòlica en l’ús de l’energia, és a
dir, la quantitat d’energia consumida per unitat de superfície segons l’activitat.
La comparació dels perfils en la densitat metabòlica de l’energia entre els diferents
sectors econòmics mostra un sector industrial, construcció i manufactures més de qua-
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tre vegades més intensiu en l’ús de l’energia per unitat de superfície comparat amb els
serveis, i més de 90 amb el sector primari. En aquest cas, cal recordar que SG inclou
una part de territori no gestionat directament que fa que aquesta quantitat sigui menor en
aquesta anàlisi.
Densitat metabòlica d’energia (EMD)
Electricitat
Equivalent
tèrmic Electricitat Requeriment
Total en
(mecànica)
brut
Combustible/ Combustible/ equivalent
- E (MWh/ d’energia - Calor - H (MJ/ Fuel - F (MJ/ tèrmic- GER
ha)
GER (MJ/ha)
ha)
ha)
(MJ/ha)

Nivell

Acrònim

Categoria

n

T

Total Menorca

6,3

59.355

3.905

54.831

118.091

HH

Residencial

103,4

967.731

65.567

63.401

1.096.698

R

Registrat

n-2

V

Visitant (turistes
i altres visites
temporals)

n-1

PW

Laboral

3,6

33.572

2.155

54.588

90.314

n-2

AG

Agrari

0,2

2.306

1

4.446

6.752

ICM

Industrial,
construcció i
manufactures

44,7

418.558

78.631

128.027

625.217

SG

Serveis i
administració

5.9

55.005

2.874

97.207

155.086

n-1
n-2

n-2

n-2

HH

PW

Taula 7. Densitat metabòlica en l’ús de l’energia per tipus d’activitat a Menorca. Nota: MWh/ha: megawatt
hora/hectàrea / MJ/ha: megajoule/hectàrea. Elaboració pròpia.

Productivitat en relació amb l’ús d’energia per hectàrea
La figura 6 mostra una indústria amb un alt valor afegit per hectàrea, però també amb
un consum molt elevat d’energia, sobretot d’electricitat, a causa de la concentració espacial. Els serveis i el sector primari presenten una densitat metabòlica baixa, sobretot a
causa de l’àmplia extensió, malgrat que totes dues tenen un ús total d’energia molt superior.
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Fig. 6. Relació entre productivitat econòmica per hectàrea (ELUP) i densitat metabòlica d’energia (EMD)
per als sectors. Representació en superfície translúcida del pes del seu ús energètic i amb fletxes les
tendències per millorar la densitat metabòlica. Nota: ELUP (€/h): productivitat econòmica en l’ús del sòl
(euros/hectàrea) / EMD (MJ/ha): densitat metabòlica d’energia (megajoule/hectàrea) / AG: sector agrari /
ICM: sector industrial / SG: sector serveis (SG). Elaboració pròpia.

Vector hídric per als diferents sectors activitat
La taula 8 i les figures 7 i 8 presenten les dades relatives a l’ús de l’aigua per als diferents sectors a Menorca i les taxes metabòliques associades a l’ús de l’aigua per hora
(WMR) i la densitat metabòlica per cada hectàrea de superfície (WMD), així com la informació relativa al total d’aigua utilitzada a l’illa per a cada activitat.
Perfil d’aigua consumida a Menorca total i per activitats
Les dades del consum total d’aigua mostren un ús gairebé igual si comparam, en el
nivell n-1, les activitats no remunerades o residencials, 48 %, amb les activitats laborals,
que suposen un 52 %. En el nivell n-2, si desglossam l’ús d’aigua per sector econòmic,
veiem que l’agricultura consumeix un 80 % del recurs en activitats remunerades. Amb
molt més baix consum el segueixen el sector serveis i administració, amb un 14 %, i la
indústria de la construcció i manufactura, amb un 6 %.
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Taxa
metabòlica
d’aigua
(WMR)
m3/h

Densitat
metabòlica
d’aigua
(WMD)
m3/ha

Nivell

Acrònim

Categoria

Aigua total
(WT)
Any 2012
(m3)

n

T

Total Menorca

26.634.408

0,03

383

HH

Residencial

12.690.000

0,01

6.617

R

Registrat

n-2

V

Visitant (turistes i altres
visites temporals)

n-1

PW

Laboral

13.944.408

0,25

206

n-2

AG

Agrari

11.182.408

7,79

358

n-2

ICM

Industrial, construcció i
manufactura

799.000

0,07

1.472

n-2

SG

Serveis i administració

1.963.000

0,05

54

n-1
n-2

HH

PW

Taula 8. Quantitat d’aigua total (WT) utilitzada a Menorca per sectors a diferents nivells, i taxa i densitat
metabòlica d’aigua associada (WMR i WMD). Nota: m3: metre cúbic / h: hora / ha: hectàrea.
Elaboració pròpia.

Taxa metabòlica en l’ús d’aigua (WMR)
La taxa metabòlica en l’ús de l’aigua mostra una clara intensitat del sector agrari, amb
una quantitat fins a més de 700 vegades superior en consum per hora si es compara amb
el sector residencial, o fins a més de 150 vegades superior comparat amb l’aigua que
s’utilitza per hora en el sector serveis o 100 vegades respecte a l’industrial.
La comparació entre la taxa en el sector serveis en relació amb el nivell residencial
també dona una informació rellevant, ja que és més de tres vegades més intensiu, la qual
cosa indica que les activitats que aporten valor afegit requereixen molta més aigua per
cada hora, tot i que els valors absoluts són molt menors.
Productivitat en relació amb l’ús de l’aigua per hora
Si posam les dades de la taxa metabòlica d’aigua en relació amb la productivitat econòmica per cada hora destinada a cadascun dels tres sectors econòmics —vegeu la figura 7—, s’observa que hi ha una diferència considerable entre la generació de recursos
econòmics amb el consum de recursos endògens locals com l’aigua, entre els sectors
secundari i terciari, i el sector agrari. El sector agrari requereix una quantitat d’aigua més
de 100 vegades superior per un valor afegit gairebé tres vegades inferior. El valor afegit

166

JORNADES SOBRE ELS 25 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

per metre cúbic d’aigua utilitzat és d’1,34 euros en el sector agrari, mentre que puja a
més de 420 €/m3 en el sector industrial i gairebé 630 €/m3 en el sector serveis i de l’administració.

Fig. 7. Relació entre productivitat econòmica per hora (EJP) i taxa metabòlica d’aigua (WMR) per als
sectors. Representació en superfície translúcida del pes de l’ús de l’aigua i amb fletxes les tendències
per millorar la taxa metabòlica. Nota: EJP (€/h): productivitat econòmica laboral (euros/hora) / WMR: taxa
metabòlica d’aigua (metre cúbic/hora) / AG: sector agrari / ICM: sector industrial / SG: sector serveis (SG).
Elaboració pròpia.

Densitat metabòlica en l’ús d’aigua (WMD)
Pel que fa a la densitat metabòlica; és a dir, a la quantitat d’aigua per unitat de superfície, en el nivell n-1 hi ha una alta intensitat en l’ús de l’aigua en l’àmbit residencial —més
de 6.600 m3/ha— si la comparam amb els poc més de 200 m3/ha de les activitats remunerades.
Al nivell n-2, si es comparen els sectors econòmics, s’observa un sector secundari
amb una intensitat sobre quatre vegades superior al sector agrari, i molt lluny de la dada
relativa a l’aigua utilitzada per hectàrea al sector serveis.
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Productivitat en relació amb l’ús de l’aigua per hectàrea
La figura 8 mostra que, a diferència del que es pot observar en la distribució obtinguda per a la quantitat d’aigua per hora (figura 7), és el sector industrial el que destaca,
tant per la seva intensitat en l’ús de l’aigua com per la generació de valor afegit per unitat
de superfície. Així, el sector industrial requereix més de 25 i 4 vegades més d’aigua per
hectàrea que el sector serveis i agrari, respectivament, per produir 18 vegades i més de
1.300 vegades més valor afegit per unitat de superfície.

Fig. 8. Relació entre productivitat econòmica per hectàrea (ELUP) i densitat metabòlica d’aigua (WMD) per
als sectors. Representació en superfície translúcida del pes de l’ús de l’aigua i amb fletxes les tendències
per millorar la densitat metabòlica. Nota: ELUP (€/ha): productivitat econòmica en l’ús del sòl (euros/
hectàrea) / WMD (m3/ha): densitat metabòlica d’aigua (metre cúbic/hectàrea) / AG: sector agrari / ICM:
sector industrial / SG: sector serveis (SG). Elaboració pròpia.

Quina pressió generen els fluxos energètics associats a Menorca? Emissions de
gasos d’efecte hivernacle (GHG)
S’ha fet una aproximació al que seria la matriu de pressions ambientals utilitzant només les emissions de CO2 equivalents associades al consum final d’energia intern extret
de la mateixa font que els consum energètics (Cardona et al., 2018) que es mostren a la
taula 9.
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Emissions de CO2 totals (ECT) 2013 (tones)
Emissions
d’electricitat
–E-

Emissions de
combustibles
Calor – H -

Emissions de
combustibles
Fuel – F -

Emissions
totals

Nivell

Acrònim

Categoria

n

T

Total
Menorca

369.672

15.141

278.119

662.933

HH

Residencial

166.423

6.187

9.017

181.628

R

Registrat

n-2

V

Visitant
(turistes i
altres visites
temporals)

n-1

PW

Laboral

203.249

8.954

269.102

481.305

n-2

AG

Agrari

6.457

0

10.295

16.752

ICM

Industrial,
construcció i
manufactures

20.369

2.466

5.153

27.988

SG

Serveis i
administració

176.423

6.488

253.654

436.565

n-1
n-2
HH

n-2

n-2

PW

Nivell

Acrònim

n-2

SG

Categoria

Emissions de
Combustibles
Fuel – F -

SG

Serveis i
administració

253.654

n-3

TA

Transport aeri

59.359

n-3

TM

Transport marítim

58911

n-3

TL

Transport terrestre

123790

n-3

OSG

Altres serveis

11594

Taula 9. Quantitat d’emissions de CO2 (ECT) en tones associada al consum final d’energia a Menorca per
sectors a diferents nivells, inclòs detall del nivell n-3, emissions del sector serveis, SG, que pertanyen als
transports aeris (TA), marítim (TM) i terrestre (TL) i a la resta del sector (OSG). Elaboració pròpia.
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Pel que fa a Menorca (n), veiem que la major part de les emissions provenen de l’ús de
l’electricitat (56 %) i dels combustibles per a fuel (42 %) i deixen en un 2 % les emissions
associades a combustibles per energia calorífica.
Si analitzam els resultats en els nivells n-1 i n-2, veiem que en termes absoluts el sector serveis és el que genera més emissions de CO2, un 66 % del total, seguit del sector
residencial, que suposa un 27 %. La indústria i el sector agrari queden en 4 % i 3 %, respectivament. En el sector serveis, destaquen les emissions a conseqüència dels combustibles fòssils com a fuel, principalment per al transport (58 %), i del consum d’electricitat
(40 %). L’electricitat consumida en el sector residencial representa un 92 % de les emissions totals de les activitats residencials i és la tercera activitat amb més emissions després
dels combustibles per a fuel i l’electricitat del sector serveis.
Una anàlisi més detallada dels combustibles com a fuels del sector serveis (n-3) mostra que gairebé la meitat de les emissions (49 %) pertanyen al transport terrestre, seguit,
gairebé a parts iguals, del transport aeri i marítim, amb un 23 % cadascun.
Emissions de CO2 equivalents i productivitat econòmica per hora i per hectàrea
La figura 9 mostra la relació entre la productivitat econòmica dels sectors econòmics i
les seves emissions. En aquest cas, veiem que el sector industrial genera menys emissions
per cada euro que genera comparat amb els serveis, que contaminen fins a quatre vegades més per un valor afegit similar. Amb tot, el pitjor escenari pertany al sector agrari, que
presenta tantes emissions per hora com els serveis, amb gairebé un terç del valor afegit.

Fig. 9. Relació entre productivitat econòmica per hora (EJP) i taxa metabòlica d’emissions de CO2 (ECMR)
per als sectors. Representació en superfície translúcida del pes de les emissions de CO2 equivalent i amb
fletxes les tendències per millorar la taxa metabòlica. Nota: EJP (€/h): productivitat econòmica laboral
(euros/hora) / ECMR (kg de CO2/h): taxa metabòlica d’emissions de carboni (kilogram/hora) / AG: sector
agrari / ICM: sector industrial / SG: sector serveis (SG). Elaboració pròpia.
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En termes d’usos del sòl, la figura 10 mostra un sector industrial que genera molta riquesa per unitat de superfície a costa d’unes emissions molt elevades per cada hectàrea,
a diferència del sector serveis, que genera gairebé cinc vegades menys emissions però
que genera gairebé quinze vegades menys riquesa per cada hectàrea. El sector agrícola
té unes emissions de CO2 per hectàrea molt baixa, però també una productivitat econòmica molt petita respecte als altres sectors.

Fig. 10. Relació entre productivitat econòmica per hectàrea (ELUP) i densitat metabòlica d’emissions
de CO2 (ECMD) per al sector. Representació en superfície translúcida del pes de les emissions de CO2
equivalent i amb fletxes les tendències per millorar la densitat metabòlica. Nota: ELUP (€/ha): productivitat
econòmica en l’ús del sòl (euros/hectàrea) / ECMD (kg de CO2/h): densitat metabòlica d’emissions
de carboni (kilogram/hectàrea) / AG: sector agrari / ICM: sector industrial / SG: sector serveis (SG).
Elaboració pròpia.

4. Accions de futur per afavorir la sostenibilitat en el marc del canvi climàtic
En primer lloc, s’ha de remarcar que el metabolisme descrit en aquest estudi amb
MuSIASEM encara és parcial i hi ha elements que necessiten ser descrits i integrats. Tot
i això, amb les dades disponibles es pot fer una sèrie de comentaris i recomanacions per
avaluar sobre quins elements del sistema és convenient actuar.
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Les accions proposades estan dividides en concretes per desenvolupar a Menorca
durant la pròxima dècada i en transversals. Aquestes darreres inclouen propostes sectorials que suposen nous escenaris que cal avaluar.
Accions concretes i plans en els fluxos d’energia, aigua i emissions de gasos
d’efecte hivernacle
A la taula 10 es descriuen les accions concretes i els plans proposats per desenvolupar durant la pròxima dècada a Menorca en els àmbits residencial i laboral.

Nivell

Acció

Pla 2018/2028

Residencial (n-1)
Minimitzar el consum elèctric (23 % Menorca)

Pla d’eficiència elèctrica d’habitatges

Reduir les emissions de CO2 d’origen elèctric
(27 % Menorca)

Pla d’energies renovables

Minimitzar consum i pèrdues d’aigua d’abastament i
aprofitar l’aigua de pluja (48 %)

Pla de gestió sostenible de l’aigua

Laboral (n-1)

Agrari
(n-2)

Industrial
(n-2)

Serveis
(n-2)

Minimitzar el consum d’aigua
(42 %)

Pla de millora del rec i selecció de conreus
de baixa demanda

Millorar la rendibilitat
econòmica

Polítiques per augmentar el valor afegit

Valorar la baixa intensitat
energètica, hídrica i elevada
ecoeficiència

Programa de promoció industrial per
descarbonitzar l’illa

Minimitzar el consum elèctric
(24 % Menorca)

Pla eficiència elèctrica en edifici

Reduir la dependència de
combustibles (fuel) (42 %)

Estudiar escenaris

Reduir les emissions de CO2
(66 % Menorca)

Pla de reducció de la petjada de carboni

Taula 10. Proposta d’accions concretes i plans que s’han de desenvolupar a Menorca
durant la pròxima dècada. Elaboració pròpia.
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Accions transversals
Les accions transversals proposades són les següents:
a. Implantar el concepte de metabolisme en l’estadística oficial.
b. Integrar la informació dels fluxos d’energia, aigua i alimentació amb una visió Nexus.
c. Analitzar escenaris de futur.
Respecte a l’anàlisi dels escenaris de futur, cal considerar els impactes a diferents
escales (Europa-Espanya-Illes Balears-Menorca-municipi-barri) i nivells (Menorca-activitat
humana-sectors) de les accions.
Aquestes consideracions suposen analitzar de manera detallada com afectarien propostes com les següents:
• Prioritzar el transport turístic marítim enfront de l’aeri.
• Substituir el parc automobilístic actual per vehicles elèctrics. Amb quin perfil elèctric?
• Implantar energies renovables. Centralitzada o descentralitzada? Amb quina tipologia de tecnologia, eòlica, solar, biomassa, etc.
• Aprofitar fonts alternatives d’aigua. Quin tipus de font: aigua de pluja, regenerada,
dessalinitzada, etc.
• Canviar els usos del sòl. Apostar per un turisme compacte. Disminuir la superfície
agrícola. Potenciar la indústria, quin tipus? Potenciar nous espais multifuncionals
(combinar usos).
Això ha de permetre debatre, contrastar i seleccionar els escenaris més convenients
(sostenibles, consensuats, etc.) al nostre sistema-Illa.

5. Consideracions finals
Aquest article presenta uns primers resultats sobre el metabolisme de Menorca com a
sistema socioecològic en el vector energia i aigua. La caracterització del sistema és el primer pas, però, tal com es presenta amb MuSIASEM, necessitam encara conèixer quina
és l’obertura del sistema; és a dir, la dependència de l’exterior per als vectors esmentats
i l’alimentari.
La sostenibilitat del sistema implica ser conscients de les relacions que hi ha entre el
recurs i el seu ús en diferents etapes.
La situació actual a Menorca és d’un sistema obert. De ben segur que un sistema més
tancat o autosuficient —amb una producció dels recursos més propera al seu ús— facilitaria el control de les emissions i dels impactes, però caldria definir què vol dir autosuficiència a Menorca per ser sostenibles. El grau d’autosuficiència desitjable dependrà de la
manera com acotam (en termes d’activitat humana i usos del sòl) què es podria mantenir
(viable) amb aquests recursos (factible).
Si aquesta discussió és complexa en termes generals, quan parlam d’illes on el turisme és una activitat rellevant, com Menorca, es fa encara més important, donada la
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dependència de l’exterior per certs recursos. No obstant això, la declaració de reserva de
biosfera porta associada la responsabilitat d’estudiar, reflexionar i proporcionar alternatives al model actual per transformar-lo en un model més sostenible i demostrar a la societat que això és possible i com fer-ho.
El concepte de metabolisme és una bona estratègia per integrar tota aquesta informació i generar processos deliberatius en què discutir les opcions i facilitar la presa de
decisions, però encara hi ha molta feina a fer, com completar la caracterització del sistema, descriure el grau d’obertura o dependència, les pressions i els impactes, etc., per
poder-lo utilitzar de manera completa per fer polítiques.

6. Agraïments
En aquest apartat ens agradaria agrair la feina a totes les persones i institucions que
fan possible aquest estudi, inclosos l’Agència Menorca Reserva de Biosfera del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca (CIM);
l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), i, evidentment, l’Institut de Ciència i
Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a més del
suport econòmic del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, a través del programa
Unitats d’Excel·lència María de Maeztu (MDM-2015-0552).
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