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8. INVENTARI 
 
En aquest apartat es presenta l‟inventari del projecte. Aquest inventari està format per cinc 
grans apartats: superfícies dels diferents usos del sòl, fluxos d‟aigua, fluxos d‟energia, mobilitat 
i perfil del turista.  
 
Cada una d‟ells té diferents apartats: 
 

 Superfície dels diferent usos del sòl: es dona informació sobre l‟ocupació dels diferents 

usos del sòl a cada nucli turístic estudiat. A més també s‟inclou la superfície ocupada 

pels diferents allotjaments analitzats.  

 Fluxos d‟aigua: es divideix en tres parts; en la primera es mostra el potencial de 

captació dels diferents nuclis i allotjaments, en la segona es mostra el consum de nuclis 

i allotjaments i en la tercera es mostra l‟autosuficiència dels mateixos.  

 Fluxos energia: es divideix en tres parts; en la primera es mostra el potencial de 

captació dels diferents nuclis i allotjaments, en la segona es mostra el consum de nuclis 

i allotjaments i en la tercera es mostra l‟autosuficiència dels mateixos. 

 Mobilitat: mostra les dades extretes de l‟enquesta realitzada durant el treball de camp 

fet a Menorca i mostra els kilòmetres realitzats pels turistes per arribar a l‟illa de 

Menorca i durant la seva estada a Menorca. També es mostren els Kwh i el CO2 

relacionat amb aquests quilòmetres. 

 Perfil del turista: realitzat a partir de les 382 enquestes realitzades durant l‟estada a 

Menorca.  

Tots els càlculs realitzats per obtenir les dades de l‟inventari estan especificats a l‟apartat 7 
(metodologia) del projecte. S‟ha aplicat un anàlisi de les dades diferenciant entre el sistema 
nucli turístic i el subsistema allotjament (és a dir, hotels, apartaments, aparthotels i residencies).  
La figura 8.1 mostra els diferents fluxos d‟entrada i sortida d‟un nucli turístic i és a partir 
d‟aquests fluxos que s‟ha realitzat l‟inventari del projecte. Es mostra un flux d‟entrada d‟aliments 
i envasos amb flux de sortida de residus municipals. Aquest flux no s‟ha estudiat en aquest 
projecte perquè no entrava en els objectius.  
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Figura 8.1: Fluxos d‟entrada i de sortida d‟un nucli turístic. Font: elaboració pròpia 

 
Tots els mapes realitzats en aquest projecte es troben a l‟annex 1.  
 
El mapa 1 mostra la localització dels nuclis turístics dins de l‟illa de Menorca.  
 
Els mapes de superfícies dels diferents usos del sòl dels nuclis turístics corresponen als mapes 
amb números del 2 al 6. 
 
També s‟han elaborat del potencial de captació d‟aigua de pluja dels nuclis turístics (mapes del 
7 al 11) i mapes del potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica dels nuclis turístics 
(mapes del 12 al 16). 
 
Els mapes que mostren la superfície dels allotjaments turístics s‟han elaborat tenint en compte 
si s‟estudiaria el potencial de captació d‟aigua de pluja (mapes del 17 al 21) o si s‟estudia el 
potencial de captació d‟energia solar (mapes del 22 al 34). 
 
La taula 8.1 mostra els nuclis turístics estudiats i els allotjaments turístics seleccionats i els 
plànols que els identifiquen. 
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Usos del sòl 
 

Potencial de 
captació d’aigua 

de pluja 
 

Potencial de 
captació 

d’energia solar 
fotovoltaica 

Nucli 
turístic 

Sant Tomàs Mapa  - 2 Mapa  - 7 Mapa  - 12 

Punta Prima Mapa  - 3 Mapa  - 8 Mapa  - 13 

Arenal d‟en Castell Mapa  - 4 Mapa  - 9 Mapa  - 14 

Son Parc Mapa  - 5 Mapa  - 10 Mapa  - 15 

Platges de Fornells Mapa  - 6 Mapa  - 11 Mapa  - 16 

A
ll
o

tj
a
m

e
n

ts
 t

u
rí

s
ti

c
s

 Hotels 

132   Mapa  - 27 

331   Mapa  - 25 

332  Mapa  - 17 Mapa  - 26 

333  Mapa  - 18  

334  Mapa  - 19  

431   Mapa  - 22 

432   Mapa  - 23 

434   Mapa  - 24 

Aparthotels 

322  Mapa  - 21  

514   Mapa  - 32 

521   Mapa  - 33 

Apartaments 

214   Mapa  - 34 

311  Mapa  - 20  

412   Mapa  - 28 

414   Mapa  - 29 

415   Mapa  - 30 

416   Mapa  - 31 
Taula 8.1: Mapes realitzats i les referències que els identifiquen. Font: elaboració pròpia 

8.1 SUPERFÍCIES DELS DIFERENTS USOS DEL SÒL 
 
En aquest apartat s‟exposen les dades més rellevants obtingudes de l‟explotació dels mapes 
realitzats durant l‟estada a Menorca. Per a l‟elaboració d‟aquests mapes s‟ha seguit la 
metodologia descrita anteriorment a l‟apartat 7.3 i s‟ha utilitzat el programa informàtic ArcView. 
 
A continuació, s‟han classificat les dades en funció dels diferents usos del sòl. La taula 8.2 
mostra els criteris seguits per diferenciar la tipologia d‟usos i el tipus d‟edificació que engloba 
cada ús del sòl. També es mostren els colors de la llegenda dels mapes realitzats. 
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Caracterització Exemples de tipus d’edificació 
Llegenda 

utilitzada en 
els mapes 

Ús del sòl 

  

Allotjament 

Residencial 
Vivendes unifamiliars i plurifamiliars. Piscines 
col·lectives i particulars. Zones verdes 
col·lectives. 

 

Turístic 
Hotels, apartaments i aparthotels, Piscines 
col·lectives i zones esportives. 

 

Comercial 
Supermercats, botigues,farmàcies,  zones 
pavimentades col·lectives, particulars i 
públiques. 

 

Serveis 
Restaurants, bars, zones pavimentades 
particulars i col·lectives. 

 

Equipaments Zones verdes particulars i consultoris mèdics. 
 

Vials Voreres i carrers. 
 

Altres Ús minoritari, desconegut 
 

Pendent de definir Camps abandonats, parcel·les no construïdes. 
 

Taula 8.2:  Usos del sòl i les seves caracteritzacions. Font: elaboració pròpia 

 

8.1.1 SUPERFICIES DELS USOS DEL SÒL DELS NUCLIS TURÍSTICS 
 
Es mostren les diferents superfícies destinades a cada tipus d‟ús dels cinc nuclis turístics 
d‟estudi. Per a cada ús es mostren tres tipus de superfície: 
 

 La superfície total, que és l‟àrea total de territori destinada a cada ús. 
 

 La superfície en planta dels edificis, que és l‟àrea de terreny ocupada per edificis. 
 

 La superfície edificada, que correspon a la suma de les superfícies de totes les plantes 
de tots els edificis. La superfície edificada que s‟indica en aquest estudi és una 
estimació de la real, calculada com el producte de l‟àrea de cada edifici pel seu nombre 
de plantes. En aquells edificis formats per diferents seccions amb diferent nombre de 
plantes, la superfície edificada s‟ha calculat separadament per a cada secció. No s‟han 
comptabilitzat les plantes subterrànies. 

 
NUCLI TURÍSTIC DE SANT TOMÀS 
 
A partir de la taula 8.3 es pot destacar que en aquest nucli predomina l‟ús d‟allotjaments, 
sobretot els allotjaments residencials amb un terç de la superfície total destinada a aquest ús, 
encara que també tenen especial importància els allotjaments turístics.  
 
Cal destacar que els allotjaments turístics són els edificis amb més superfície edificada i en 
canvi, tenen pràcticament la mateixa superfície en planta que els allotjaments residencials. Això 
indica que els allotjaments turístics tenen més plantes construïdes en alçada que els 
allotjaments residencials.  
 
L‟ús comercial representa només el 0.1% i això és d‟important rellevància ja que en un nucli on 
més d‟una quarta part del seu sòl està destinada als allotjaments i, per tant, hi acull un volum 
de gent considerable, l‟oferta comercial és escassa.  
 
La superfície edificada total del nucli de Sant Tomàs representa una quarta part de la superfície 
total. 
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El mapa 2 de l‟annex 1 del projecte mostra els diferents usos del sòl del nucli turístic de Sant 
Tomàs.  
 

Sant Tomàs 

Ús 

Superfície 
total 

Superfície en 
planta dels 
edificis (m

2
) 

Superfície 
edificada 

(m
2
) m

2
 % 

Allotjaments      

Residencial 167.425 37,0% 24.400 36.697 

Turístic 89.805 19,8% 25.009 82.090 

Total 257.230 56,8% 49.409 118.787 

Comercial 481 0,1% 481 931 

Serveis 4.585 1,0% 1.433 2.330 

Equipaments 6.726 1,5% 29 29 

Total 11.793 2,6% 1.944 3.290 

Vials 53.949 11,9% 0 0 

Altres 5.389 1,2% 114 114 

Ús pendent de definir 124.701 27,5% 0 0 

 

Superfície total del nucli  453.061 100,0% 51.467 122.191 

Taula 8.3: Superfície destinada a diferents usos a Sant Tomàs.  
Font: elaboració pròpia. 

 
NUCLI TURÍSTIC DE PUNTA PRIMA 
 
A partir de la taula 8.4 es pot destacar que en aquest nucli l‟ús d‟allotjaments turístics és el que 
té una superfície més gran. Les residencies particulars també tenen un pes destacat i en 
conjunt l‟ús que ocupa una major superfície són els allotjaments amb pràcticament la meitat del 
sòl. Com en el cas de Sant Tomàs, l‟ús del sòl comercial té una representació molt petita amb 
només el 0.1%.  
 
La superfície edificada total del nucli representa una cinquena part de la superfície total. 
 
El mapa 3 de l‟annex 1 del projecte mostra els diferents usos del sòl del nucli turístic Punta 
Prima. 
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Punta Prima 

 
Ús 

Superfície 
total 

Superfície en 
planta dels 
edificis (m

2
) 

Superfície 
edificada 

(m
2
) m

2
 % 

Allotjaments       

Residencial 179.489 24,5% 33.348 44.588 

Turístic 200.926 27,4% 48.859 91.347 

Total 380.415 51,9% 82.207 135.934 

Comercial 915 0,1% 603 603 

Serveis 7.218 1,0% 2.508 2.673 

Equipaments 11.879 1,6% 184 279 

Total 20.013 2,7% 3.294 3.555 

Vials 93.918 12,8% 0 0 

Altres 99.453 13,6% 852 852 

Ús pendent de definir 139.383 19,0% 0 0 

  

Superfície total del nucli 733.182 100,0% 86.354 140.341 

Taula 8.4: Superfície destinada a diferents usos a Punta Prima.  
Font: elaboració pròpia. 

 
NUCLI TURÍSTIC D’ARENAL D’EN CASTELL 
 
A partir de la taula 8.5 es pot observar que en aquest nucli el major ús del sòl és destinat als 
allotjaments amb pràcticament la meitat de la superfície total del nucli tot i que l‟ús pendent de 
definir també és molt representatiu. Això es deu al fet que aquest nucli es troba rodejat de bosc 
i de parcel·les abandonades.  
 
La superfície edificada mostra com els allotjaments turístics tripliquen la seva superfície en 
planta i això indica que són edificis en alçada que tenen varies plantes.  
 
La taula reflecteix que tan sols hi ha només un 0.3% de sòl destinat a equipaments però en 
canvi, proporcionalment hi ha una quantitat de sòl elevada destinada a serveis.  
 
La superfície edificada del nucli representa una tercera part de la superfície total d‟aquest nucli. 
 
El mapa 4 de l‟annex 1 del projecte mostra els diferents usos del sòl del nucli turístic d‟Arenal 
d‟en Castell. 
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Arenal d'en Castell 

 
Ús 

Superfície 
total 

Superfície en 
planta dels 
edificis (m

2
) 

Superfície 
edificada 

(m
2
) m

2
 % 

Allotjaments       

Residencial 59.272 15,7% 17.180 28.030 

Turístic 90.894 24,1% 23.987 64.707 

Total 150.166 39,9% 41.167 92.737 

Comercial 5.392 1,4% 2.602 3.205 

Serveis 12.158 3,2% 3.954 4.850 

Equipaments 1.171 0,3% 131 131 

Total 18.721 5,0% 6.687 8.186 

Vials 49.197 13,1% 0 0 

Altres 33.309 8,8% 216 216 

Ús pendent de definir 125.138 33,2% 0 0 

 

Superfície total del nucli 376.531 100 48.070 101.139 

Taula 8.5: Superfície destinada a diferents usos a Arenal d‟en Castell.  
Font: elaboració pròpia. 

 
NUCLI TURÍSTIC DE SON PARC 

 
A partir de la taula 8.6 es pot observar com aquest nucli té un perfil molt diferent a la resta. 
Destaca la superfície destinada a serveis (representa un 17,7% del total del nucli). Aquest nucli 
té l‟únic camp de golf de tot Menorca i és per això que la superfície destinada a ls serveis és tan 
elevada. S‟observa que percentatge total de l‟ús comercial, serveis i equipaments és major a 
l‟ús d‟allotjaments.  
 
També destaca el poc pes que tenen els allotjaments (sobretot els turístics) i el fet que l‟ús 
pendent de definir sigui tant elevat. Això és degut al fet que hi ha moltes parcel·les que no 
estan construïdes ja que el PTI va requalificar els terrenys i van deixar de ser urbanitzables.  
  
La superfície edificada tampoc segueix la tendència dels altres nuclis. A Son Parc els 
allotjaments residencials tenen el triple de superfície edificada que els allotjaments turístics i 
això indica que les residencies tenen més plantes edificades que els allotjaments turístics.  
 
Aquest nucli turístic té una superfície total de poc més de 228 hectàrees i la superfície edificada 
no arriba a 15 hectàrees (aproximadament una quinzena part) mentre que la superfície en 
planta dels edificis no arriba a 9 hectàrees.  
 
El mapa 5 de l‟annex 1 del projecte mostra els diferents usos del sòl del nucli turístic de Son 
Parc. 
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Son Parc 

 
Ús 

Superfície 
total 

Superfície en 
planta dels 
edificis (m

2
) 

Superfície 
edificada 

(m
2
) m

2
 % 

Allotjaments       

Residencial 268.501 11,7% 62.752 103.493 

Turístic 66.975 2,9% 19.451 36.884 

Total 335.475 14,6% 82.202 140.376 

Comercial 6.203 0,3% 729 1.316 

Serveis 405.686 17,7% 4.382 6.273 

Equipaments 124.959 5,5% 355 355 

Total 536.848 23,4% 5.466 7.944 

Vials 156.953 6,9% 0 0 

Altres 78.011 3,4% 899 1.143 

Ús pendent de definir 1.182.706 51,6% 947 0 

  

Superfície total del nucli 2.282.992 100,0% 89.514 149.463 

Taula 8.6: Superfície destinada a diferents usos a Son Parc.  
Font: elaboració pròpia. 

 
NUCLI TURÍSTIC DE PLATGES DE FORNELLS 
 
A partir de la taula 8.7 es pot observar com l‟ús del sòl predominant és l‟ús pendent de definir ja 
que aquest nucli es troba rodejat de grans descampats i parcel·les abandonades.  
 
L‟ús d‟allotjaments residencials té un pes destacat dins de la distribució de superfícies d‟usos i 
la superfície edificada d‟aquest ús es el doble comparada amb els allotjaments turístics. La 
superfície en planta dels edificis també és més elevada en allotjaments residencials que en 
allotjaments turístics. La superfície total de vials és pràcticament igual que la superfície 
destinada a l‟ús d‟allotjaments turístics.  
 
La superfície total edificada representa una sisena part de la superfície total del nucli.  
 
El mapa 6 de l‟annex 1 del projecte mostra els diferents usos del sòl del nucli turístic de Platges 
de Fornells. 
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Platges de Fornells 

Ús 
Superfície 

total 
Superfície en 
planta dels 
edificis (m

2
) 

Superfície 
edificada 

(m
2
) m

2
 % 

Allotjaments       

Residencial 112.875 22,1% 29.855 54.358 

            Turístic 69.099 13,5% 17.261 28.535 

Total 181.974 35,6% 47.116 82.894 

Comercial 450 0,1% 450 450 

Serveis 3.703 0,7% 756 955 

Equipaments 2.160 0,4% 0 0 

Total 6.313 1,2% 1.205 1.405 

Vials 65.662 12,9% 0 0 

Altres 4.615 0,9% 523 523 

Ús pendent de definir 252.075 49,4% 0 0 

  

Superfície total del nucli 510.639 100,0% 48.845 84.822 

Taula 8.7: Superfície destinada a diferents usos a Platges de Fornells.  
Font: elaboració pròpia. 

 

La taula 8.8 mostra el percentatge de superfície ocupada per edificis respecte la superfície 
total. Aquesta taula reafirma el que ja s‟ha mencionat amb la figura 8.3; quatre dels cinc nuclis 
turístics segueixen un patró semblant mentre que Son Parc és l‟únic que es diferencia de la 
resta.   

 

Nucli turístic 
Superfície total 

edificada 
Superfície total 

del nucli 
% sòl edificat 

Sant Tomàs 
51.467 453.061 

 

11% 

Punta Prima 
86.354 733.182 

 

12% 

Arenal d‟en 
Castell 

48.070 376.531 

 

13% 

Son Parc 
89.514 2.289.992 

 

4% 

Platges de 
Fornells 

48.845 510.639 

 

10% 

Taula 8.8: Superfície construïda respecte la superfície total. Font: elaboració pròpia 
 
8.1.2 SUPERFICIES DELS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 
 
La taula 8.9 mostra les superfícies dels diferents allotjaments turístics classificats en funció del 
nucli turístic on es troben i de la tipologia d‟allotjament (si són hotels, apartaments o 
aparthotels).  
 
La columna anomenada “vectors estudiats” mostra el tipus de dades que els allotjaments 
turístics dels cinc nuclis han facilitat a l‟OBSAM contestant el qüestionari que se‟ls hi va enviar. 
Com que no es disposa de les dades de tots els allotjaments turístics dels cinc nuclis només 
s‟han seleccionat per fer l‟anàlisi hídric i energètic els allotjaments turístics dels quals es 
disposen dades.  
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S‟han elaborat mapes de superfície només d‟aquells allotjaments turístics que posteriorment es 
farà l‟anàlisi i aquests mapes es troben a l‟annex 1 del projecte. A la columna mapa s‟especifica 
quin és el localitzador de cada allotjament turístic. 
 

Nucli turístic 
Tipologia 

d‟allotjament 
Codi 

allotjament 
Mapa 

Superfície 
total  (m

2
) 

Vectors 
estudiats 

Sant Tomàs 

Hotel 431 Mapa 22  4.015 Energia 

Hotel 432 Mapa 23 15.070 Energia 

Hotel 434 Mapa 24 10.542 Energia 

Apartaments 412 Mapa 28 5.640 Energia 

Apartaments 414 Mapa 29 2.845 Energia 

Apartaments 415 Mapa 30 11.464 Energia 

Apartaments 416 Mapa 31 11.139 Energia 

Punta Prima 

Hotel 331 Mapa 25 37.708 Energia 

Hotel 332 
Mapa 26 
Mapa 17 

12.124 
Energia i 

Aigua 

Hotel 333 Mapa 18 1.781         Aigua  

Hotel 334 Mapa 19 977 Aigua 

Aparthotel 322 Mapa 21 111.104 Aigua 

Apartaments 311 Mapa 20 16.789 Aigua 

Arenal d‟en 
Castell 

Hotel 132 Mapa 27 13.210 Energia 

Son parc 
Aparthotel 514 Mapa 32 31.591 Energia 

Aparthotel 521 Mapa 33 23.517 Energia 

Fornells Apartaments 214 Mapa 34 15.806 Energia 

Taula 8.9: Superfície dels diferents allotjaments d‟estudi. 
Font: elaboració pròpia en base a les dades disponibles dels vectors facilitades per l‟OBSAM. 
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8.2 FLUXOS D’AIGUA DELS NUCLIS TURÍSTICS 
 
En aquest apartat es realitza una anàlisi del potencial de captació d‟aigua de pluja dels nuclis turístics i dels allotjaments seleccionats. La figura 8.2 mostra 
els diferents fluxos d‟entrada i sortida d‟aigua al sistema d‟estudi i es pot observar que no es produeix un aprofitament de manera directa de l‟aigua de pluja. 
 
A banda de calcular el potencial de captació, es realitza una comparació amb les dades de consum per tal de conèixer la possible autosuficiència dels 
diferents sistemes d‟estudi. Els càlculs elaborats per conèixer el potencial de captació així com l‟autosuficiència hídrica dels nuclis i dels allotjaments estan 
explicats a l‟apartat de metodologia 7.4 del projecte. 
 

 
Figura 8.2: Flux hídric d‟un nucli turístic. Font: elaboració pròpia
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8.2.1 POTENCIAL DE CAPTACIÓ D’AIGUA DE PLUJA ALS NUCLIS 
TURÍSTICS 
 
A continuació es detallen els potencials de captació d‟aigües pluvials dels cinc nuclis turístics 
estudiats. Els potencials s‟han calculat en base a la pluviometria mitjana del període 1971 – 
2000 (Agència Estatal de Meteorologia) i les àrees totals de cada tipus de superfície s‟han 
calculat segons els criteris per definir les diferents qualitats de l‟aigua, que estan definits a 
l‟apartat de metodologia 7.4.2. Les superfícies es classifiquen en (Göbel en Angrill, 2009): 
 

 Cobertes planes i cobertes inclinades, que proporcionen aigua de qualitat alta i 
difereixen una de l‟altra en la capacitat de drenatge. 
 

 Zones pavimentades excepte calçades, que proporcionen aigua de qualitat moderada. 
 

 Calçades, de les quals s‟obté aigua de qualitat baixa. 
 

 Zones verdes i piscines, superfícies no aptes per a la captació d‟aigües pluvials. 
 
El volum d‟aigua que es pot captar en un període determinat s‟estima com el producte dels 
següents factors (UK Environment Agency, 2008): 
 

 Pluviometria, és a dir, volum d‟aigua que plou per unitat de superfície al llarg del 
període en qüestió. 
 

 Superfície de captació: àrea de les superfícies (cobertes, paviments...) que poden 
servir per a recollir l‟aigua de pluja. 

 

 Coeficient de drenatge, que indica la proporció d‟aigua que és recollida per les 
canonades respecte la que cau a la superfície. Té un valor de 0,825 per a les cobertes 
inclinades i 0,5 per cobertes planes, zones pavimentades i calçades (excepte 
superfícies no aptes, que no es consideren en el càlcul). La diferència es deu a que les 
superfícies planes (cobertes planes i paviments) retenen una major quantitat d‟aigua en 
superfície que les cobertes inclinades i hi ha una major evaporació i, per tant, tenen un 
coeficient més petit.  

 

 Coeficient del filtre, que expressa la proporció d‟aigua que passa el filtre de partícules 
sòlides i arriba al dipòsit. Té un valor de 0,9 per a tots els casos. 

 
La pluviometria té unitats de volum/àrea, la superfície té unitats d‟àrea i els coeficients són 
adimensionals, per tant, el resultat del producte d‟aquests factors és un volum i s‟expressa en 
m

3
, tot i que aquest volum és sempre per a un període concret. 

 
La taula 8.10 indica l‟àrea total construïda de cada tipus de superfície de captació a cadascun 
dels nuclis turístics analitzats. A l‟annex 1 del projecte s‟inclou un mapa per a cada nucli on es 
pot observar la distribució dels diferents tipus de superfícies de captació segons la classificació 
anterior (mapes del 7 al 11).  
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Taula 8.10: Àrea de cada tipus de superfície de captació d‟aigües pluvials als nuclis turístics. Font: elaboració pròpia. 
 

A continuació es presenta un estudi detallat de cada nucli turístic estudiat on es mostra el 
potencial de captació d‟aigües pluvials mensual i total calculat a partir de les superfícies 
descrites a la taula 8.10. El coeficient de drenatge i el coeficient del filtre aplicats són els 
mateixos pels cinc nuclis i el se valor es detalla a la taula 8.11. 
  

Coeficients de drenatge i de filtre 

Coeficient de 
drenatge 

Cobertes inclinades 0.825 

Cobertes planes, zones 
pavimentades i calçades 

0.5 

Coeficient de filtre 0.9 
Taula 8.11: Coeficients de drenatge i de filtre aplicats per calcular el potencial de captació d‟aigua de pluja. 

 Font: elaboració pròpia. 

 
SUPERFICIES I POTENCIALS DE CAPTACIÓ D’AIGUA MENSUAL AL NUCLI TURÍSTIC DE 
SANT TOMÀS  
 
El potencial de captació d‟aigua pluvial (segons la seva qualitat) del nucli turístic de Sant 
Tomàs es mostra a la taula 8.12. En aquest nucli es podrien captar anualment fins a 37.649 m

3
 

d‟aigua de pluja, dels quals gairebé la meitat (17.652 m
3
) serien de qualitat alta.  

 
Al mapa 7 de l‟annex 1 es poden observar les diferents superfícies segons la seva aptitud en la 
captació d‟aigua d‟aquest nucli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuclis 
turístics 

Mapa 
Coberta 
inclinada 

(m
2
) 

Coberta 
plana 
(m

2
) 

Calçada 
(m

2
) 

Superfície 
pavimentada 

(m
2
) 

Superfície 
de no 

captació 
(m

2
) 

Superfície 
total de 
captació 

(m
2
) 

Sant 
Tomàs 

Mapa  7 30.546 20.921 27.460 53.322 320.813 132.248 

Punta 
Prima 

Mapa  8 59.916 26.438 62.040 65.284 519.604 213.678 

Arenal 
d‟en 
Castell 

Mapa  9 39.068 9.002 32.955 60.851 234.654 141.877 

Son Parc Mapa 10 76.216 13.298 101.893 76.987 2.021.598 268.394 

Platges de 
Fornells 

Mapa 11 48.845 0 43.255 48.280 370.260 140.379 

Total  254.591 69.659 267.603 304.723 3.466.929 896.576 
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Sant Tomàs 

Superfície teulades planes (m
2
) 20.921 

Superfície teulades inclinades (m
2
) 30.546 

Superfície pavimentada (m
2
) 53.322 

Superfície de calçada (m
2
)   27.460 

Mesos 
Pluviometria 

(mm) 
Qualitat 
alta (m

3
) 

Qualitat 
moderada 

(m
3
) 

Qualitat baixa 
(m

3
) 

Potencial de 
captació 
total (m

3
) 

Gener  59 1.894 1.416 729 4.039 

Febrer 47 1.508 1.128 581 3.217 

Març 42 1.348 1.008 519 2.875 

Abril 48 1.541 1.152 593 3.286 

Maig 37 1.188 888 457 2.533 

Juny 14 449 336 173 958 

Juliol 3 96 72 37 205 

Agost 22 706 528 272 1.506 

Setembre 48 1.541 1.152 593 3.286 

Octubre 81 2.600 1.944 1.001 5.545 

Novembre 85 2.728 2.040 1.050 5.818 

Desembre 64 2.054 1.536 791 4.381 

Total 550 17.652 13.197 6.796 37.649 

Taula 8.12: Potencial de captació d‟aigua mensual a Sant Tomàs i precipitació mitjana a l'aeroport de Maó per al 
període 1971 – 2000. Font: elaboració pròpia a partir de dades obtingudes de l‟Agència Estatal de Meteorologia. 

 
SUPERFICIES I POTENCIALS DE CAPTACIÓ D’AIGUA MENSUAL AL NUCLI TURÍSTIC DE 
PUNTA PRIMA  
 
El potencial de captació d‟aigua pluvial (segons la seva la seva qualitat) del nucli turístic de 
Punta Prima es mostra a la taula 8.13. El potencial de captació és de 62.524 m

3
 anuals, dels 

quals gairebé la meitat són de qualitat alta (31.011 m
3
) , una quarta part de qualitat moderada i 

una altra quarta part de qualitat baixa.  
 
Al mapa 8 de l‟annex 1 del projecte es poden observar les diferents superfícies segons la seva 
aptitud en la captació d‟aigua. 
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Punta Prima 

Superfície teulades planes (m
2
) 26.438 

Superfície teulades inclinades (m
2
) 59.916 

Superfície pavimentada (m
2
) 65.284 

Superfície de calçada (m
2
) 62.040 

Mesos 
Pluviometria 

(mm) 
Qualitat alta 

(m
3
) 

Qualitat 
moderada 

(m
3
) 

Qualitat 
baixa (m

3
) 

Potencial de 
captació total 

(m
3
) 

Gener  59 3.327 1.733 1647 6.707 

Febrer 47 2.650 1.381 1312 5.343 

Març 42 2.368 1.234 1173 4.775 

Abril 48 2.706 1.410 1340 5.457 

Maig 37 2.086 1087 1033 4.206 

Juny 14 789 411 391 1592 

Juliol 3 169 88 84 341 

Agost 22 1240 646 614 2.501 

Setembre 48 2.706 1.410 1340 5.457 

Octubre 81 4.567 2.380 2.261 9.208 

Novembre 85 4.793 2.497 2.373 9.663 

Desembre 64 3.609 1.880 1787 7.276 

Total 550 31.011 16.158 15.355 62.524 

Taula 8.13: Potencial de captació d‟aigua mensual a Punta Prima i precipitació mitjana a l'aeroport de Maó per al 
període 1971 – 2000. Font: elaboració pròpia a partir de dades obtingudes de l‟Agència Estatal de Meteorologia. 
 
SUPERFICIES I POTENCIALS DE CAPTACIÓ D’AIGUA MENSUAL AL NUCLI TURÍSTIC 
D’ARENAL D’EN CASTELL  
 
El potencial de captació d‟aigua pluvial (segons la seva la seva qualitat) del nucli d‟Arenal d‟en 
Castell es mostra a la taula 8.14. El potencial de captació és de 39.688 m

3
 anuals, dels quals 

dues cinquenes parts són de qualitat alta (16471 m
3
).  

 
Al mapa 9 de l‟annex 1 del projecte es poden observar les diferents superfícies segons la seva 
aptitud en la captació d‟aigua al nucli d‟Arenal d‟en Castell.   
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Arenal d’en Castell 

Superfície teulades planes (m
2
) 9.002 

Superfície teulades inclinades (m
2
) 39.068 

Superfície pavimentada (m
2
) 60.851 

Superfície de calçada (m
2
) 32.955 

Mesos 
Pluviometria 

(mm) 
Qualitat alta 

(m
3
) 

Qualitat 
moderada 

(m
3
) 

Qualitat 
baixa (m

3
) 

Potencial de 
captació total 

(m
3
) 

Gener  59 239 1.616 875 2.730 

Febrer 47 1.554 1.287 697 3.538 

Març 42 1.388 1.150 623 3.161 

Abril 48 1.587 1.314 712 3.613 

Maig 37 1.223 1.013 549 2.785 

Juny 14 463 383 208 1.054 

Juliol 3 99 82 44 225 

Agost 22 727 602 326 1.655 

Setembre 48 1.587 1.314 712 3.613 

Octubre 81 2.678 2.218 1.201 6.097 

Novembre 85 2.810 2.328 1.261 6.399 

Desembre 64 2.116 1.753 949 4.818 

Total 550 16.471 15.061 8.156 39.688 

Taula 8.14: Potencial de captació d‟aigua mensual a Arenal d‟en Castell i precipitació mitjana a l'aeroport de Maó per al 
període 1971 – 2000. Font: elaboració pròpia a partir de l‟Agència Estatal de Meteorologia. 

 
SUPERFICIES I POTENCIALS DE CAPTACIÓ D’AIGUA MENSUAL AL NUCLI TURÍSTIC DE 
SON PARC  
 
El potencial de captació d‟aigua pluvial (segons la seva la seva qualitat) del nucli de Son Parc 
es mostra a la taula 8.15. Té un potencial de captació hídric de 78.689 m

3
 anuals. Aquest nucli 

turístic és el que té un potencial de captació d‟aigües pluvials més alt de tots. El potencial de 
captació d‟aigua de qualitat alta és de 34.416 m

3
.  

 
Al mapa 10 de l‟annex 1 del projecte es poden observar les diferents superfícies aptes segons 
la seva aptitud en la captació d‟aigua al nucli de Son Parc. 
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Son Parc 

Superfície teulades planes (m
2
) 76.216 

Superfície teulades inclinades (m
2
) 13.298 

Superfície pavimentada (m
2
) 76.987 

Superfície de calçada (m
2
) 101.893 

Mesos 
Pluviometria 

(mm) 
Qualitat alta 

(m
3
) 

Qualitat 
moderada 

(m
3
) 

Qualitat 
baixa (m

3
) 

Potencial de 
captació total 

(m
3
) 

Gener  59 3.692 2.044 2.705 8.441 

Febrer 47 2.941 1.628 2.155 6.724 

Març 42 2.628 1.455 1.926 6.009 

Abril 48 3.004 1.663 2.201 6.867 

Maig 37 2.315 1.282 1.697 5.294 

Juny 14 876 485 642 2003 

Juliol 3 188 104 138 429 

Agost 22 1.377 762 1.009 3.148 

Setembre 48 3.004 1.663 2.201 6.867 

Octubre 81 5.069 2.806 3.714 11.589 

Novembre 85 5.319 2.945 3.897 12.161 

Desembre 64 4.005 2.217 2.935 9.157 

Total 550 34.416 19.054 25.218 78.689 

Taula 8.15: Potencial de captació d‟aigua mensual a Son Parc i precipitació mitjana a l'aeroport de Maó per al període 
1971 – 2000. Font: elaboració pròpia a partir de dades obtingudes de l‟Agència Estatal de Meteorologia. 

 
SUPERFICIES I POTENCIALS DE CAPTACIÓ D’AIGUA MENSUAL AL NUCLI TURÍSTIC DE 
PLATGES DE FORNELLS 
 
El potencial de captació d‟aigua pluvial (segons la seva la seva qualitat) del nucli de Platges de 
Fornells es mostra a la taula 8.16. En aquest nucli es podrien captar anualment 40.462 m

3
 

d‟aigua de pluja, dels quals 17.807 m
3
serien de qualitat alta.  

 
Al mapa 11 de l‟annex 1 del projecte es poden observar les diferents superfícies aptes segons 
la seva aptitud en la captació d‟aigua al nucli de Platges de Fornells. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

Platges de Fornells 

Superfície teulades planes (m
2
) 0 

Superfície teulades inclinades (m
2
) 48.845 

Superfície pavimentada (m
2
) 48.280 

Superfície de calçada (m
2
) 43.255 

Mesos 
Pluviometria 

(mm) 
Qualitat alta 

(m
3
) 

Qualitat 
moderada 

(m
3
) 

Qualitat 
baixa (m

3
) 

Potencial de 
captació total 

(m
3
) 

Gener  59 0 1.282 1.148 2.430 

Febrer 47 1.705 1.021 915 3.641 

Març 42 1.523 912 818 3.253 

Abril 48 1.741 1.043 934 3.718 

Maig 37 1.342 804 720 2.866 

Juny 14 508 304 273 1.084 

Juliol 3 109 65 58 232 

Agost 22 798 478 428 1.704 

Setembre 48 1.741 1.043 934 3.718 

Octubre 81 2.938 1.760 1.577 6.274 

Novembre 85 3.083 1.847 1.654 6.584 

Desembre 64 2.321 1.390 1.246 4.957 

Total 550 17.807 11.949 10.706 40.462 

Taula 8.16: Potencial de captació d‟aigua mensual a Platges de Fornells i precipitació mitjana a l'aeroport de Maó per 
al període 1971 – 2000. Font: elaboració pròpia a partir de dades obtingudes de l‟Agència Estatal de Meteorologia. 

 

RELACIÓ ENTRE EL POTENCIAL DE CAPTACIÓ HÍDRIC DELS NUCLIS TURÍSTICS I LA 
SEVA  SUPERFÍCIE 
 
Per tal de conèixer el potencial de captació per unitat de superfície dels diferents nuclis turístics 
s‟ha elaborat la taula 8.17. Es pot observar que el nucli amb una capacitat de captació més 
elevada respecte la superfície total del nucli és el nucli d‟Arenal d‟en Castell.  
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Taula 8.17: Potencial de captació del nucli turístic per unitat de superfície. Font: elaboració pròpia. 
 

8.2.2 POTENCIAL DE CAPTACIÓ D’AIGUA SEGONS TIPOLOGIA 
D’ALLOTJAMENT AL NUCLI DE PUNTA PRIMA 
 
A continuació es mostren els potencials de captació d‟aigua de pluja dels allotjaments 
seleccionats per fer l‟estudi. La selecció s‟ha fet en base a les dades disponibles; només s‟ha 
fet l‟anàlisi del potencial de captació d‟aigua de pluja d‟aquells allotjaments turístics dels quals 
es disposa de dades de consum d‟aigua. Tots els allotjaments tractats estan situats al nucli 
turístic de Punta Prima.  
 
Dels cinc allotjaments turístics seleccionats es mostra el potencial de captació mensual i el total 
en funció de la qualitat de l‟aigua recollida. 
 
També s‟inclouen taules amb l‟àrea total de cada tipus de superfície per a cada allotjament 
turístic. La classificació de les superfícies és la mateixa que en l‟apartat anterior 8.2.1, amb la 
diferència que en els allotjaments turístics no hi ha calçades i per tant, no es pot captar aigua 
de qualitat baixa.  
 
Els allotjaments que mostren el potencial de captació d‟aigua de pluja es troben a l‟annex 1 del 
projecte i corresponen als mapes del 17 al 21.  
 

Qualitat de captació  
de l’aigua de pluja 
 per nucli turístic 

Potencial   
de captació total (m

3
) 

Superfície  
del nucli (m

2
) 

Potencial de  
captació  

hídrica/superfície  
del nucli (m

3
/m

2
) 

Sant Tomàs   453.061   

Qualitat alta  17.652   0,04 

Qualitat moderada 13.197   0,03 

Qualitat baixa 6.796   0,02 

Total 37.646   0,08 

Punta Prima    733.182   

Qualitat alta  31.011   0,04 

Qualitat moderada 16.158   0,02 

Qualitat baixa 15.355   0,02 

Total 62.524   0,09 

Arenal d'en Castell   376.531   

Qualitat alta  18.182   0,05 

Qualitat moderada 15.061   0,04 

Qualitat baixa 8.156   0,02 

Total 41.400   0,11 

Son Parc   2.282.992   

Qualitat alta  34.416   0,02 

Qualitat moderada 19.054   0,01 

Qualitat baixa 25.218   0,01 

Total 78.689   0,03 

Platges de Fornells 510.639   

Qualitat alta  19.947   0,04 

Qualitat moderada 11.949   0,02 

Qualitat baixa 10.706   0,02 

Total 42.602   0,08 
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El mapa que hi ha a continuació (figura 8.3) mostra la ubicació dins del nucli turístic de Punta 
Prima dels allotjaments turístics que posteriorment s‟analitzaran. 

 

 
Figura 8.3: Mapa de Punta Prima on s‟ubiquen els allotjaments turístics seleccionats.  

Font: elaboració pròpia. 
 

A la taula 8.18 s‟observen les superfícies considerades per calcular el potencial de captació 
dels cinc allotjaments turístics seleccionats. Les zones verdes i piscines no són útils per a 
la captació i per tant, no s‟utilitzen en el càlcul.  
 
Destaca l‟elevada superfície de l‟aparthotel 322.  
 

Identificació 

allotjament 

Superfícies considerades pel 
potencial de captació (m

2
) 

Superfícies de no 
captació (m

2
) 

Teulades Zona pavimentada Zona verda i piscines 

Hotel 332 3.097 0 9.027 

Hotel 333 557 1.146 78 

Hotel 334 444 27 506 

Aparthotel 322 27.753 1.969 81.382 

Apartament 311 3.118 1.022 12.649 

Taula 8.18: Superfícies considerades al calcular el potencial de captació (m
2
), 2010. Font: elaboració pròpia. 
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HOTEL 332 
 
L‟hotel 332 tal i com mostra la taula 8.19 té un potencial de captació de 935 m

3
 anuals i tota 

l‟aigua captada és de qualitat alta ja que no disposa de superfície pavimentada. 
  

Hotel 332 

 Mapa 17 de l‟annex 1   

Superfície no apta per la captació (m
2
) 9.027 

Superfície teulades (m
2
) 3.097 

Superfície pavimentada (m
2
) 0 

Mesos 
Pluviometria 

(mm) 
Qualitat alta 

(m
3
) 

Qualitat 
moderada 

(m
3
) 

Potencial de captació 
total (m

3
) 

Gener  59 100 0 100 

Febrer 47 80 0 80 

Març 42 71 0 71 

Abril 48 82 0 82 

Maig 37 63 0 63 

Juny 14 24 0 24 

Juliol 3 5 0 5 

Agost 22 37 0 37 

Setembre 48 82 0 82 

Octubre 81 138 0 138 

Novembre 85 144 0 144 

Desembre 64 109 0 109 

Total 550 935 0 935 

Taula 8.19: Potencial de captació d‟aigua mensual a l‟hotel 332 i precipitació mitjana a l'aeroport de Maó per al període 
1971 – 2000. Font: elaboració pròpia a partir de dades obtingudes de l‟Agència Estatal de Meteorologia. 

 

HOTEL 333 
 
L‟hotel 333 tal i com mostra la taula 8.20 té un potencial de captació de 421 m

3
 anuals i més del 

doble és de qualitat moderada. 
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Hotel 333 

  Mapa 18 de l‟annex 1 

Superfície no apta per la captació (m
2
) 78 

Superfície teulades (m
2
) 557 

Superfície pavimentada (m
2
) 506 

Mesos 
Pluviometria 

(mm) 
Qualitat alta 

(m
3
) 

Qualitat 
moderada (m

3
) 

Potencial de 
captació total 

(m
3
) 

Gener  59 15 30 45 

Febrer 47 12 24 36 

Març 42 11 22 32 

Abril 48 12 25 37 

Maig 37 9 19 28 

Juny 14 4 7 11 

Juliol 3 1 2 2 

Agost 22 6 11 17 

Setembre 48 12 25 37 

Octubre 81 20 42 62 

Novembre 85 21 44 65 

Desembre 64 16 33 49 

Total 550 138 284 421 

Taula 8.20: Potencial de captació d‟aigua mensual a l‟hotel 333 i precipitació mitjana a l'aeroport de Maó per al període 
1971 – 2000. Font: elaboració pròpia a partir de dades obtingudes de l‟Agència Estatal de Meteorologia. 

 
HOTEL 334 
 
L‟hotel 334 tal i com mostra la taula 8.21 té un potencial de captació de 188 m

3
 anuals i gairebé 

tots són de qualitat alta. 
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Hotel 334 

 Mapa 19 de l‟annex 1 

Superfície no apta per la captació (m
2
) 506 

Superfície teulades (m
2
) 444 

Superfície pavimentada (m
2
) 27 

Mesos 
Pluviometria 

(mm) 
Qualitat alta 

(m
3
) 

Qualitat 
moderada (m

3
) 

Potencial de 
captació total 

(m
3
) 

Gener  59 19 1 20 

Febrer 47 15 1 16 

Març 42 14 1 14 

Abril 48 16 1 16 

Maig 37 12 0 13 

Juny 14 5 0 5 

Juliol 3 1 0 1 

Agost 22 7 0 8 

Setembre 48 16 1 16 

Octubre 81 27 1 28 

Novembre 85 28 1 29 

Desembre 64 21 1 22 

Total 550 181 7 188 

Taula 8.21: Potencial de captació d‟aigua mensual a l‟hotel 334 i precipitació mitjana a l'aeroport de Maó per al període 
1971 – 2000. Font: elaboració pròpia a partir de dades obtingudes de l‟Agència Estatal de Meteorologia. 

 
APARTHOTEL 322  
 
L‟aparthotel 322 tal i com mostra la taula 8.22 té un potencial de captació de 10.135 m

3
 anuals, 

aquest és un valor molt destacat respecte els altres allotjaments analitzats (la superfície 
d‟aquest hotel és de 81.382 m

2
). A més, la major part d‟aigua de captació és de qualitat alta.
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Aparthotel 322 

 Mapa 21 de l‟annex 1 

Superfície no apta per la captació (m
2
) 81.382 

Superfície teulades (m
2
) 27.753 

Superfície pavimentada (m
2
) 1.969 

Mesos 
Pluviometria 

(mm) 
Qualitat alta 

(m
3
) 

Qualitat 
moderada (m

3
) 

Potencial de 
captació total 

(m
3
) 

Gener  59 1.035 52 1.087 

Febrer 47 824 42 866 

Març 42 737 37 774 

Abril 48 842 43 885 

Maig 37 649 33 682 

Juny 14 246 12 258 

Juliol 3 53 3 55 

Agost 22 386 20 405 

Setembre 48 842 43 885 

Octubre 81 1.421 72 1.493 

Novembre 85 1.491 75 1.566 

Desembre 64 1.123 57 1.179 

Total 550 9.648 487 10.135 

Taula 8.22: Potencial de captació d‟aigua mensual a l‟aparthotel 322 i precipitació mitjana a l'aeroport de Maó per al 
període 1971 – 2000. Font: elaboració pròpia a partir de dades obtingudes de l‟Agència Estatal de Meteorologia. 

 

APARTAMENTS 311 
 
L‟hotel 311 tal i com mostra la taula 8.23 té un potencial de captació de 1403 m

3
. Destaca la 

superfície no apta per la captació fet que pot provocar l‟augment en el consum d‟aigua per tal 
de mantenir la zona. La qualitat de l‟aigua és majoritàriament alta. 
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Apartaments 311 

 Mapa 20 de l‟annex 1 

Superfície no apta per la captació (m
2
) 12.649 

Superfície teulades (m
2
) 3.118 

Superfície pavimentada (m
2
) 1.022 

Mesos 
Pluviometria 

(mm) 
Qualitat alta 

(m
3
) 

Qualitat 
moderada (m

3
) 

Potencial de 
captació total 

(m
3
) 

Gener  59 123 27 151 

Febrer 47 98 22 120 

Març 42 88 19 107 

Abril 48 100 22 122 

Maig 37 77 17 94 

Juny 14 29 6 36 

Juliol 3 6 1 8 

Agost 22 46 10 56 

Setembre 48 100 22 122 

Octubre 81 169 37 207 

Novembre 85 178 39 217 

Desembre 64 134 29 163 

Total 550 1.150 253 1.403 

Taula 8.23: Potencial de captació d‟aigua mensual als apartaments 311 i precipitació mitjana a l'aeroport de Maó per al 
període 1971 – 2000. Font: elaboració pròpia a partir de dades obtingudes de l‟Agència Estatal de Meteorologia. 
 
RELACIÓ ENTRE EL POTENCIAL DE CAPTACIÓ HÍDRIC DELS ALLOTJAMENTS 
TURISITCS SELECCIONATS I LA SEVA SUPERFÍCIE 
 
Per tal de saber quanta superfície dels allotjaments és útil per la captació s‟ha realitzat la 
següent taula 8.24. S‟observa que l‟hotel 333 seguit del 334 tenen un potencial de captació 
hídrica més elevat en funció de la seva superfície. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

Qualitat de captació 
de l’aigua per 

allotjament 

Potencial de 
captació total 

(m
3
) 

Superfície total 

allotjament (m
2
) 

Potencial de captació 
hídric/ superfície total 

allotjament (m
3
/m

2
) 

HOTEL 332   12.124  

Qualitat alta 934  0,08 

Total 934   0,08 

HOTEL 333   1.781   

Qualitat alta  137  0,08 

Qualitat moderada 283   0,16 

Total 420   0,24 

HOTEL 334   997   

Qualitat alta  181  0,18 

Qualitat moderada 6   0,01 

Total 187   0,19 

APARTHOTEL 322   111.104   

Qualitat alta 9.646  0,09 

Qualitat moderada 487  0 

Total 10.133   0,09 

APARTAMENT 311   16.789   

Qualitat alta 1.149   0,07 

Qualitat moderada 252   0,02 

Total 1.401   0,09 

Taula 8.24: Potencial de captació dels allotjaments turístics seleccionats per superfície total de l‟allotjament. 
 Font: elaboració pròpia. 
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8.3 CONSUM HÍDRIC DE L’ANY 2009 
 
En aquest apartat es mostren els volums facturats d‟aigua dels diferents nuclis turístics i dels allotjaments turístics del nucli de Punta Prima. 
 

8.3.1 CONSUM HÍDRIC DELS NUCLIS TURÍSTICS  
 
S‟han obtingut dades dels nuclis turístics de Sant Tomàs i Platges de Fornells. 
 
La informació que hi ha a continuació ha estat facilitada per les empreses subministradores d‟aigua a través de l‟OBSAM. 
 
CONSUM HÍDRIC AL NUCLI TURÍSTIC DE SANT TOMÀS  
 
L‟aigua consumida pel sector turístic i pel sector residencial i comercial es mostra a la taula 8.25 per tres períodes mensuals diferents durant l‟any 2009. 
S‟observa l‟increment en el consum d‟aigua durant la temporada d‟estiu a causa de l‟arribada del turisme. S‟aprecia també que el consum dels hotels és 
superior al sector residencial i comercial fins i tot durant la temporada d‟hivern.  
 

  
Volum d’aigua consumit  per trams (m

3
) 

 

Mitjana mensual d’aigua consumida 
per trams (m

3
) 

Aigua total 
consumida any 

2009 
(m

3
) De gener a 

abril 
De maig a 

octubre 
De nov. a 

des. 
De gener a 

abril 
De maig a 

octubre 
De nov. a 

des. 

Sector  turístic 12.748 73.936 749 3.187 12.323 375 87.433 

Sector residencial i 
comercial 

9.752 37.936 513 2.438 6.323 257 48.201 

Sector Serveis                                                No es disposa de dades 

Sector equipaments No es disposa de dades 

Total 22.500 111.872 1.262 5.625 18.645 631 135.634 
Taula 8.25: Volum d‟aigua facturat a Sant Tomàs en diferents trams de l‟any 2009. Font: elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes per l‟OBSAM. 
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CONSUM HÍDRIC AL NUCLI TURÍSTIC DE PLATGES DE FORNELLS   
 
El volum d‟aigua facturat a Platges de Fornells per l‟ús residencial, turístic i serveis s‟observa a la taula 8.26. Durant el període d‟estiu, el consum d‟aigua es 
més elevat que durant les altres èpoques de l‟any. L‟ús residencial és el que consumeix més aigua durant els mesos de gener a setembre mentre que l‟ús 
turístic té un consum lleugerament superior durant els mesos d‟octubre a desembre. Pel que fa el consum total, el màxim consum ve donat per l‟ús 
residencial.  
 

 
Volum d’aigua 

 consumida per trams (m3) 
Mitjana mensual d’aigua 

 consumida per trams (m3) 
Aigua 
 total 

consumida 
(m

3
) De gener a  

març 
D‟abril a 

juny 
De juliol a  

Set. 
D‟oct. 
a des. 

De gener a  
març 

D‟abril 
a juny 

De juliol a  
Set. 

D‟oct. a 
des. 

Sector residencial 4.222 11.534 37.959 5.519 1.407 3.845 12.653 1.840 59.234 

Sector turístic 828 6.754 31.735 5.866 276 2.251 10.578 1.955 45.183 

Sector serveis 690 2.045 9.142 718 230 682 3.047 239 12.595 

Sector  comercial No es disposa de dades  

Sector equipament No es disposa de dades  

Total 5.740 20.333 78.836 12.103 1.913 6.778 26.279 4.034 117.012 
Taula 8.26: Volum d'aigua facturat a Platges de Fornells, any 2009. Font: elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes per l‟OBSAM. 

 
 

8.3.2 CONSUM HÍDRIC DELS ALLOTJAMENTS  TURÍSTICS DE PUNTA PRIMA  
 
El consum d‟aigua pels diferents allotjaments (turístics i residencial) del nucli de Punta Prima es mostra a la taula 8.27.  
 
L‟hotel 322 és el que té un consum hídric més elevat. El sector residencial representa una quarta part del consum total del nucli.  
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Tipus d’allotjament Id 

Consum d’aigua de xarxa (m
3
) Tant per 

cent 
respecte el 

total 
De 

gener a 
març 

D‟abril a 
juny 

De juliol 
a  

set. 

D‟oct. a 
des. 

Total 

Sector residencial 4.942 12.464 22.049 6.377 45.832 24,4% 

Sector 

turístic 

Hotels 

331* 545 2.668 7.349 255 43.384** 23,1% 

332 397 3.882 7.353 1.881 13.513 7,2% 

333 1 114 404 5 524 0,3% 

334 0 183 512 54 749 0,4% 

335* 0 383 568 63 1.014 0,5% 

Apartaments 311 1.479 2.129 3.365 75 7.048 3,8% 

Aparthotels 
321* 4.779 5.369 6.830 1.808 18.786 10,0% 

322 2.289 18.864 33.296 2.441 56.890 30,3% 

Total 14.432 46.056 81.726 12.959 187.740 100,0% 

Taula 8.27: Consum d‟aigua als allotjaments turístics del nucli de Punta Prima, 2009. * Aquests allotjaments no han 
pogut ser identificats en el SIG. Com a conseqüència d‟això, no s‟han analitzat. ** El consum total de l‟hotel 331 inclou 

32.567 m
3
 anuals de subministrament propi. Aquesta dada no s‟inclou a la taula perquè no està desglossada per 

trimestres. Font: elaboració pròpia. 
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8.4 AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRICA 
 
A continuació es mostra l‟anàlisi del potencial d‟autosuficiència hídrica dels nuclis turístics i dels 
allotjaments turístics estudiats.  
 
Es considera nivell d‟autosuficiència el fet d‟aprofitar tota l‟aigua de pluja per tal de disminuir el 
consum d‟aigua en xarxa.  
 

8.4.1 AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRICA ALS NUCLIS TURÍSTICS 
 
En aquest apartat es realitza la comparació trimestral del consum i el potencial de captació per 
aquells nuclis dels quals es coneix el consum (Sant Tomàs i Platges de Fornells) per tal de 
conèixer el seu nivell d‟autosuficiència.  
 
NUCLI TURÍSTIC DE SANT TOMÀS 
 
Es pot observar l‟autosuficiència per diferents trams mensuals a la taula 8.28. Els mesos de 
novembre a desembre són els mesos on es produeix una autosuficiència major. El consum 
entre els mesos de maig i octubre és molt superior al que es pot captar amb l‟aigua de pluja 
durant els mateixos mesos (únicament cobreix un 13% del consum). 
 
L‟autosuficiència final del nucli sigui tan sols d‟un 28%. 
 
La figura 8.4 mostra la relació entre el consum i el potencial de captació al llarg de l‟any i  
s‟aprecia clarament la manca d‟aigua durant els mesos turístics (mesos de maig a octubre). 
 

 Qualitat de 
l’aigua 

De gener a 
abril 

De maig a 
octubre 

De nov. a 
desembre 

Total 

Consum (m
3
) 22.500 111.872 1.262 135.634 

Potencial 
de captació 
(m

3
) 

Qualitat 
alta 

6.291 6.579 4.782 17.652 

Qualitat 
moderada 

4.703 4.919 3.575 13.197 

Qualitat 
baixa 

2.422 2.533 1.841 6.796 

Total 13.415 14.032 10.199 37.646 

Nivell d‟autosuficiència 60% 13% 808% 28% 

Excedent o dèficit (m
3
) -9.085 -97.840 +8.937 -97.988 

Taula 8.28 : Autosuficiència hídrica a Sant Tomàs, 2009. Font: elaboració pròpia 
 

 
Figura 8.4: Relació entre el potencial de captació i el consum d‟aigua al nucli de Sant Tomàs, 2009. 

Font: elaboració pròpia 
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NUCLI TURÍSTIC DE PLATGES DE FORNELLS 
 
El nucli de Platges de Fornells té un consum menys estacional que el nucli de Sant Tomàs ja 
que els valors d‟autosuficiència per trams varien entre un 7% i un 200%. Aquest fet, sumat a 
que el consum és lleugerament inferior, fa que l‟autosuficiència arribi a un 36%.  
 
La taula 8.29 mostra que durant el període d‟octubre a març el consum d‟aigua queda cobert 
pel potencial de captació mentre els mesos d‟estiu es produeix dèficit hídric. 
 
La figura 8.5 mostra la relació entre el potencial de captació i el consum d‟aigua al nucli turístic 
de Platges de Fornells.  
 

Taula 8.29: Autosuficiència Platges de Fornells, 2009. Font: elaboració pròpia 

 

 
Figura 8.5: Relació entre el potencial de captació i el consum d‟aigua al nucli de Platges de Fornells, 2009. 

Font: elaboració pròpia. 
 

8.4.2 AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRICA ALS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS  
 
En aquest apartat s‟analitza l‟autosuficiència hídrica per tres hotels, un aparthotel i un 
apartament del nucli de Punta Prima (únics allotjaments que han facilitat dades de consum).  
 
HOTEL 332  
 
L‟aigua capturada per l‟hotel 332 és molt inferior a l‟aigua consumida pel mateix. La diferència 
més significativa es dona entre juliol i setembre on l‟autosuficiència hídrica és tan sols d‟un 2% 
a causa de l‟elevat consum hídric d‟aquests mesos. L‟autosuficiència anual de l‟hotel és d‟un 
7%. La taula 8.30 mostra els diferents valors obtinguts.  
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Qualitat 

de 
l’aigua 

De gener a 
març 

D’abril a 
juny 

De juliol a  
set. 

D’oct. a 
des. 

Total 

Consum (m
3
) 5.740 20.333 78.836 12.103 117.012 

Potencial 
de 

captació 
(m

3
) 

Qualitat 
alta 

5.368 3.590 2.648 8.341 19.947 

Qualitat 
moderada 

3.215 2.151 1.586 4.997 11.949 

Qualitat 
baixa 

2.881 1.927 1.421 4.477 10.706 

Total 11.464 7.668 5.654 17.815 42.602 

Grau de cobertura 200% 38% 7% 147% 36% 

Excedent o dèficit (m
3
) +5.724 -12.665 -73.182 +5.712 -74.410 
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Gener 
Març 

Abril  
Juny 

Juliol 
Setembre 

Octubre 
Desembre 

Total 

Consum (m
3
) 397 3.882 7.353 1.881 13.513 

Potencial 
de 

captació 
(m

3
) 

Qualitat alta 252 168 124 391 935 

Qualitat 
moderada 

0 0 0 0 0 

Total 252 168 124 391 935 

Nivell d'autosuficiència 63% 4% 2% 21% 7% 

Excedent o dèficit (m
3
) -145 -3.714 -7.229 -1.490 -12.578 

Taula 8.30: Autosuficiència de l‟hotel 332, any 2009. Font: elaboració pròpia. 
 
HOTEL 333 
 
Aquest hotel concentra el consum d‟aigua durant els mesos d‟abril i setembre. L‟aigua captada 
els mesos d‟hivern compensa lleugerament del dèficit que es produeix a l‟estiu i s‟obté una 
autosuficiència del 27% tal i com es pot observar  a la taula 8.31.  
 

De gener a 
març 

D’abril a 
juny 

De juliol a  
set. 

D’oct. a 
des. 

Total 

Consum (m
3
) 1 114 404 5 524 

Potencial 
de 

captació 
(m

3
) 

Qualitat alta 37 25 18 58 138 

Qualitat 
moderada 

76 51 38 119 284 

Total 113 76 56 176 421 

Nivell d'autosuficiència 11342% 67% 14% 3525% 80% 

Excedent o dèficit (m
3
) +112 -38 -348 +171 -103 

Taula 8.31: Autosuficiència de l‟hotel 333, any 2009. Font: elaboració pròpia.  

 
HOTEL 334 
 
L‟hotel 334 es troba tancat durant els mesos de gener a març i el seu consum és mínim durant 
el període d‟octubre a desembre. Tot i ser un hotel de tan sols 39 places té un consum anual de 
749 m

3
. El nivell d‟autosuficiència és d‟un 25%. La taula 8.32 mostra els diferents valors 

obtinguts. 
 

De gener a 
març 

D’abril a 
juny 

De juliol a  
set. 

D’oct. a 
des. 

Total 

Consum (m
3
) 0 183 512 54 749 

Potencial 
de 

captació 
(m

3
) 

Qualitat alta 49 33 24 76 181 

Qualitat 
moderada 

2 1 1 3 7 

Total 51 34 25 79 188 

Nivell d'autosuficiència - 18% 5% 146% 25% 

Excedent o dèficit (m
3
) +51 -149 -487 +25 -561 

Taula 8.32: Autosuficiència de l‟hotel 334, any 2009. Font: elaboració pròpia. 
 
APARTHOTEL 322 
 
El consum durant tot l‟any és de 56.890 m

3
 i el consum més elevat es dona entre els mesos de 

juliol i setembre. El nivell d‟autosuficiència és d‟un 18%. A la taula 8.33 es mostren els resultats 
obtinguts. 
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De gener a 
març 

D’abril a 
juny 

De juliol a  
set. 

D’oct. a 
des. 

Total 

Consum (m
3
) 2.289 18.864 33.296 2.441 56.890 

Potencial 
de 

captació 
(m

3
) 

Qualitat alta 2.596 1.737 1.281 4.034 9.648 

Qualitat 
moderada 

131 88 65 204 487 

Total 2.727 1.824 1.345 4.238 10.135 

Nivell d'autosuficiència 119% 10% 4% 174% 18% 

Excedent o dèficit (m
3
) +438 -17.040 -31.951 +1.797 -46.755 

Taula 8.33: Autosuficiència de l‟hotel 322, any 2009. Font: elaboració pròpia. 
 
APARTAMENTS 311 
 
La taula 8.34 mostra que l‟apartament 311 té un potencial de captació de 1.403 m

3
 i 

l‟autosuficiència de l‟allotjament és del 20%. 
 

De gener a 
març 

D’abril a 
juny 

De juliol a  
set. 

D’oct. a 
des. 

Total 

Consum (m
3
) 1.479 2.129 3.365 75 7.048 

Potencial 
de 

captació 
(m

3
) 

Qualitat alta 309 207 153 481 1.150 

Qualitat 
moderada 

68 46 34 106 253 

Total 378 253 186 587 1.403 

Nivell d'autosuficiència 26% 12% 6% 782% 20% 

Excedent o dèficit (m
3
) -1.101 -1.876 -3.179 +512 -5.645 

Taula 8.34: Autosuficiència de l‟hotel 311, any 2009. Font: elaboració pròpia. 

  



112 
 

8.5 POTENCIAL DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTÀICA 

En aquest apartat s‟inclouen els potencials de captació d‟energia solar fotovoltaica pels cinc 
nuclis estudiats i pels allotjaments turístics seleccionats.  
 
Els potencials s‟han calculat suposant que totes les cobertes aptes es cobreixen amb 
instal·lacions de panells fotovoltaics. La superfície mínima necessària per a una instal·lació de 
panells fotovoltaics es considera de 80 m

2
 (IDAE, 2002a).  

 
Per altra banda, i en el cas de les cobertes inclinades, només les teulades inclinades que 
tinguin una orientació propera al sud (0º d‟azimut) fan viable la instal·lació de plaques solars. Es 
consideren acceptables desviacions de ±45º respecte el sud (comunicació personal Raül 
García). 
 
Assumint que les teulades estan repartides homogèniament en totes les orientacions possibles, 
només una quarta part de les teulades inclinades estan compreses en l‟interval esmentat. 
Segons aquestes premisses, la superfície total de cobertes aptes es composa de: 
 

 El sumatori de les superfícies de les cobertes planes de més de 80 m
2
. 

 

 El 25% del sumatori de les superfícies de les cobertes inclinades de més de 80 m
2
. 

 
Es suposen 62,5 Wp de potència pic instal·lada per cada m

2
 de coberta apta (IDAE, 2002) i un 

rendiment de la instal·lació (sense incloure plaques) del 73% (B. Marion et al., 2005).  
 
Les plaques tenen la inclinació i orientació òptimes per maximitzar la captació total anual que 
correspon, en el cas de Menorca, a 34º d‟inclinació i 0º d‟azimut (és dir, mirant al sud) (CM SAF 
PVGIS). Les dades anteriors es combinen amb la irradiància mensual a les superfícies de 34º 
per tal d‟estimar la captació esperada. 
 
L‟estimació del potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica s‟ha fet en base als criteris 
descrits en l‟apartat de metodologia 7.5.1.  
 
La captació d‟energia solar fotovoltaica per a cada nucli varia al llarg de l‟any proporcionalment 
amb la irradiància, que és màxima als mesos d‟estiu. La taula 8.35 mostra la irradiància diària 
mitjana, diferenciada per mesos, que incideix a Menorca.  
 

Mesos 

Irradiància 
(kWh·m

-2
·dia

-1
) 

0º 34º 

Gener 2,15 3,66 

Febrer 2,93 4,37 

Març 4,35 5,51 

Abril 5,69 6,21 

Maig 6,64 6,47 

Juny 7,72 7,13 

Juliol 7,63 7,23 

Agost 6,55 6,86 

Setembre 4,85 5,80 

Octubre 3,42 4,76 

Novembre 2,34 3,78 

Desembre 1,85 3,28 

Mitjana anual 4,69 5,43 
Taula 8.35: Irradiància diària sobre el pla amb 34º d‟inclinació i azimut 0º (kWh·m

-2
·dia

-1
).  Font: Elaboració pròpia a 

partir de dades obtingudes a través de CM SAF- PVGIS. 
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La irradiància es dona per superfícies planes i per a superfícies amb inclinació òptima, que és 
la que maximitza l‟energia rebuda anualment per unitat de superfície. Les plaques 
fotovoltaiques, si són fixes, es col·loquen amb inclinació òptima. A Menorca la inclinació òptima 
és de 34º. 
 
Per a superfícies a 34º la màxima irradiància, corresponent al mes de juliol, és aproximadament 
2,2 vegades més gran que la mínima, que es dona al mes de desembre. Per a superfícies 
planes la irradiància màxima és 4,12 vegades major que la mínima. 
 
L‟energia captable per metre quadrat d‟instal·lació fotovoltaica és la mateixa en tots els casos i 
s‟exposa a la taula 8.36. 
 

Superficie 1 m
2
 

Potència pic instal·lable 62,5 Wp 

  Potència de 
generació 

(W/m
2
) 

Energia 
generada 
(kWh/m

2
) 

Gener 7 5,2 

Febrer 8,3 5,6 

Març 10,5 7,8 

Abril 11,8 8,5 

Maig 12,3 9,2 

Juny 13,6 9,8 

Juliol 13,7 10,2 

Agost 13 9,7 

Setembre 11 7,9 

Octubre 9 6,7 

Novembre 7,2 5,2 

Desembre 6,2 4,6 

Anual 10,3 90,4 

Taula 8.36:  Potència pic instal·lable, potència de generació i energia generada mensualment i anualment per m
2
 

d‟instal·lació fotovoltaica a Menorca. Font: elaboració pròpia 

 
A continuació es mostra la potència de captació d‟energia solar fotovoltaica que s‟assoliria amb 
un 100% d‟aprofitament de les cobertes aptes i el total d‟energia que es captaria mensualment i 
anualment pels diferents nuclis turístics d‟estudi i allotjaments turístics seleccionats. Donat 
l‟elevat nombre d‟allotjaments turístics presents en els nuclis estudiats només s‟ha calculat el 
potencial de captació d‟energia els quals es coneix el consum elèctric, a fi de poder realitzar 
posteriorment una avaluació d‟autosuficiència basada en la comparació del potencial i el 
consum. 
 
També s‟indica en aquest apartat la superfície total de cobertes aptes per a instal·lació de 
plaques solars per a cada sistema estudiat (nucli turístic o allotjament turístic).   
 

8.5.1 POTENCIAL DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA 
DELS NUCLIS TURÍSTICS 
 
Aquest apartat presenta el potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica de cada nucli 
turístic en un any típic, desglossat per mesos. Tots els potencials s‟han calculat mitjançant el 
mateix procediment i els mateixos supòsits (veure metodologia, apartat 7.5.1) i la irradiància 
també s‟ha considerat igual per a tots els nuclis, per tant, les diferències en el potencial de 
captació dels diferents nuclis es deuen únicament a la superfície de cobertes aptes de 
cadascun.  



114 
 

SUPERFICIES I POTENCIALS DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
MENSUAL AL NUCLI TURÍSTIC DE SANT TOMÀS 
 
La taula 8.37 mostra el potencial de generació i l‟energia generada al nucli turístic de Sant 
Tomàs. La superfície total en planta dels edificis del nucli de Sant Tomàs és de 51.467 m

2
 

(segons la taula 8.3) i més de la meitat de la superfície de les cobertes d‟aquests edificis són 
aptes per a instal·lar plaques fotovoltaiques. L‟energia màxima generable és de 2.402 MWh. 
 
A l‟annex 1 del projecte hi ha el mapa 12 que mostra les superfícies de Sant Tomàs que són 
aptes per captar energia solar fotovoltaica. 
 

Sant Tomàs 

Superfície de cobertes aptes 26.972 m
2
  

Potència pic instal·lable 1.686 kWp 

 Potència de 
generació (kW) 

Generació mensual 
(MWh) 

Gener 188 135 

Febrer 224 161 

Març 283 203 

Abril 318 229 

Maig 332 239 

Juny 366 263 

Juliol 371 267 

Agost 352 253 

Setembre 297 214 

Octubre 244 176 

Novembre 194 140 

Desembre 168 121 

Anual 278 2.402 
Taula 8.37: Fitxa resum del potencial de captació d‟energia fotovoltaica de Sant Tomàs. 

Font: elaboració pròpia 
 

SUPERFICIES I POTENCIALS DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
MENSUAL AL NUCLI TURÍSTIC DE PUNTA PRIMA 
 
La taula 8.38 mostra el potencial de generació i l‟energia generada al nucli turístic de Punta 
Prima. La superfície total en planta dels edificis del nucli de Punta Prima és de 86.354 m

2
 

(segons la taula 8.4) i més d‟una tercera part de la superfície de les cobertes d‟aquests edificis 
són aptes per a instal·lar plaques fotovoltaiques. L‟energia màxima generable és de 3.125 MWh. 
 
A l‟annex 1 del projecte hi ha el mapa 13 que mostra les superfícies de Punta Prima que són 
aptes per captar energia solar fotovoltaica. 
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Punta Prima 

Superfície de cobertes aptes 35.091 m
2
  

Potència pic instal·lable 2.193 kWp 

 Potència de 
generació (kW) 

Generació mensual 
(MWh) 

Gener 244 176 

Febrer 292 210 

Març 368 265 

Abril 414 298 

Maig 432 311 

Juny 476 342 

Juliol 482 347 

Agost 458 329 

Setembre 387 279 

Octubre 318 229 

Novembre 252 182 

Desembre 219 158 

Anual 362 3.125 
Taula 8.38: Fitxa resum del potencial de captació d‟energia fotovoltaica de Punta Prima.  

Font: elaboració pròpia 
 

SUPERFICIES I POTENCIALS DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
MENSUAL AL NUCLI TURÍSTIC D’ARENAL D’EN CASTELL 
 
La taula 8.39 mostra el potencial de generació i l‟energia generada al nucli turístic d‟Arenal d‟en 
Castell. La superfície total en planta dels edificis d‟aquest nucli és de 48.070 m

2
 (segons la 

taula 8.5) i una tercera part de la superfície de les cobertes d‟aquests edificis són aptes per a 
instal·lar plaques fotovoltaiques. L‟energia màxima generable és de 1.521 MWh. 
 
A l‟annex 1 del projecte hi ha el mapa 14 que mostra les superfícies d‟Arenal d‟en Castell que 
són aptes per captar energia solar fotovoltaica. 
 

Arenal d'en Castell 

Superfície de cobertes aptes 16.819 m
2
  

Potència pic instal·lable 1.051 kWp 

 Potència de 
generació (kW) 

Generació 
mensual (MWh) 

Gener 117 87 

Febrer 140 95 

Març 176 131 

Abril 199 143 

Maig 207 154 

Juny 228 164 

Juliol 231 172 

Agost 219 163 

Setembre 185 134 

Octubre 152 113 

Novembre 121 87 

Desembre 105 78 

Anual 174 1.521 
Taula 8.39: Fitxa resum del potencial de captació d‟energia fotovoltaica d‟Arenal d‟en Castell. 

Font: elaboració pròpia 
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SUPERFICIES I POTENCIALS DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
MENSUAL AL NUCLI TURÍSTIC DE SON PARC 
 
La taula 8.40 mostra el potencial de generació i l‟energia generada al nucli turístic de Son Parc. 
La superfície total en planta dels edificis d‟aquest nucli és de 89.514 m

2
 (segons la taula 8.6) i 

una tercera part de la superfície de les cobertes d‟aquests edificis són aptes per a instal·lar 
plaques fotovoltaiques. L‟energia màxima generable és de 2.522 MWh. 
 
A l‟annex 1 del projecte hi ha el mapa 15 que mostra les superfícies de Son Parc que són aptes 
per captar energia solar fotovoltaica. 
 

Son Parc 

Superfície de cobertes aptes 28.316 m
2
  

Potència pic instal·lable 1.770 kWp 

 
Potència de 

generació (kW) 
Generació 

mensual (MWh) 

Gener 197 142 

Febrer 235 169 

Març 297 214 

Abril 334 241 

Maig 348 251 

Juny 384 276 

Juliol 389 280 

Agost 369 266 

Setembre 312 225 

Octubre 256 184 

Novembre 203 147 

Desembre 177 127 

Anual 292 2.522 
Taula 8.40: Fitxa resum del potencial de captació d‟energia fotovoltaica de Son Parc  

Font: elaboració pròpia 

 
SUPERFICIES I POTENCIALS DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
MENSUAL AL NUCLI TURÍSTIC DE PLATGES DE FORNELLS 
 
La taula 8.41 mostra el potencial de generació i l‟energia generada al nucli turístic de Platges 
de Fornells. La superfície total en planta dels edificis d‟aquest nucli és de 48.845m

2
 (segons la 

taula 8.7) i només una cinquena part de la superfície de les cobertes d‟aquests edificis són 
aptes per a instal·lar plaques fotovoltaiques. L‟energia màxima generable és de 846 MWh. 
 
A l‟annex 1 del projecte hi ha el mapa 16 que mostra les superfícies de Platges de Fornells que 
són aptes per captar energia solar fotovoltaica. 
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Platges de Fornells 

Superfície de cobertes aptes 9.358 m
2
  

Potència pic instal·lable 585 kWp 

 Potència de 
generació (kW) 

Generació 
mensual (MWh) 

Gener 65 48 

Febrer 78 53 

Març 98 73 

Abril 110 80 

Maig 115 86 

Juny 127 91 

Juliol 129 96 

Agost 122 91 

Setembre 103 74 

Octubre 85 63 

Novembre 67 48 

Desembre 58 43 

Anual 97 846 
Taula 8.41: Fitxa resum del potencial de captació d‟energia fotovoltaica de Platges de Fornells  

Font: elaboració pròpia 

 
Tots els nuclis turístics avaluats presenten potencials de captació en el mateix ordre de 
magnitud, essent Punta Prima el que té un potencial més alt amb 3.173 MWh anuals i Platges 
de Fornells el que el té més baix amb 846 MWh anuals.  
 
El potencial de captació fotovoltaic de Platges de Fornells és menor que els altres perquè en el 
model arquitectònic d‟aquest nucli turístic predomina la teulada inclinada més que en els altres 
nuclis. El mètode utilitzat per estimar els potencials de captació fotovoltaics dona molt menys 
pes a la teulada inclinada que a la plana perquè considera que no totes les teulades inclinades 
tenen una orientació adequada per al seu aprofitament. 
 
El potencial mitjà del conjunt és de 2.108 MWh anuals per nucli turístic. 
 

8.5.2 POTENCIAL DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
DELS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 
 
Els potencials de captació d‟energia solar fotovoltaica s‟han calculat per als allotjaments 
turístics de la mateixa manera que per als nuclis turístics (veure metodologia apartat 7.5.1). 
Només s‟ha calculat el potencial de captació d‟energia fotovoltaica d‟aquells allotjaments dels 
quals es coneix el consum elèctric anual perquè el coneixement del consum és un requisit per a 
poder fer una anàlisi d‟autosuficiència. 
 
A l‟annex 1 del projecte hi ha els mapes que s‟han realitzat de cada allotjament diferenciant les 
cobertes aptes per posar plaques solar fotovoltaiques (mapes del 22 al 34). 

 
NUCLI TURÍSTIC DE SANT TOMÀS 
 
Els allotjaments turístics del nucli de Sant Tomàs que han facilitat les dades de consum i dels 
quals s‟ha fet l‟estudi del potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica estan descrits a la 
taula 8.42. En aquesta taula es detalla la generació mensual d‟energia solar fotovoltaica.  
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Identificador 
de 

l’allotjament 

Hotel 
431 

Hotel 
432 

Hotel 
434 

Aparta-
ments 412 

Aparta- 
ments 414 

Aparta- 
ments 415 

Aparta-
ments 416 

Mapa 22 23 24 28 29 30 31 

Superfície de 
cobertes 
aptes (m

2
) 

1.164 3.794 3.790 1.688 614 801 653 

Generació mensual (MWh) 

Gener 6 20 20 9 3 4 3 

Febrer 6 21 21 9 3 5 4 

Març 9 30 30 13 5 6 5 

Abril 10 32 32 14 5 7 6 

Maig 11 35 35 15 6 7 6 

Juny 11 37 37 16 6 8 6 

Juliol 12 39 39 17 6 8 7 

Agost 11 37 37 16 6 8 6 

Setembre 9 30 30 13 5 6 5 

Octubre 8 26 26 11 4 5 4 

Novembre 6 20 20 9 3 4 3 

Desembre 5 18 18 8 3 4 3 

Total 105 343 343 153 55 72 59 
Taula 8.42: Superfícies aptes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i potencial de captació d‟energia 

fotovoltaica d‟alguns allotjaments turístics de Sant Tomàs. Font: elaboració pròpia 

 
NUCLI TURÍSTIC DE PUNTA PRIMA 
 
Els allotjaments turístics del nucli de Punta Prima que han facilitat les dades de consum i dels 
quals s‟ha fet l‟estudi del potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica estan descrits a la 
taula 8.43. En aquesta taula es detalla la generació mensual d‟energia solar fotovoltaica. 
 

Identificador de l’allotjament 
Hotel 
331 

Hotel 
332 

Mapa 25 26 

Superfície de cobertes aptes (m
2
) 4.498 2.222 

Generació mensual (MWh)   

Gener 23 12 

Febrer 25 12 

Març 35 17 

Abril 38 19 

Maig 41 20 

Juny 44 22 

Juliol 46 23 

Agost 44 22 

Setembre 36 18 

Octubre 30 15 

Novembre 23 11 

Desembre 21 10 

Total 406 201 

Taula 8.43: Superfícies aptes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i potencial de captació d‟energia 
fotovoltaica d‟alguns allotjaments turístics de Punta Prima. Font: elaboració pròpia 
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NUCLI TURÍSTIC D’ARENAL D’EN CASTELL 

Els allotjaments turístics del nucli d‟Arenal d‟en Castell que han facilitat les dades de consum i 
dels quals s‟ha fet l‟estudi del potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica estan descrits a 
la taula 8.44. En aquesta taula es detalla la generació mensual d‟energia solar fotovoltaica. 
 

Identificador de l’allotjament 
Hotel 
132 

Mapa 27 

Superfície de cobertes aptes (m
2
) 2.059 

Generació mensual (MWh) 

Gener 11 

Febrer 11 

Març 16 

Abril 18 

Maig 19 

Juny 20 

Juliol 21 

Agost 20 

Setembre 16 

Octubre 14 

Novembre 11 

Desembre 10 

Total 186 
 Taula 8.44: Superfícies aptes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i potencial de captació d‟energia 

fotovoltaica d‟un allotjament turístic d‟Arenal d‟en Castell. Font: elaboració pròpia 

 
NUCLI TURÍSTIC DE SON PARC 
 
Els allotjaments turístics del nucli de Son Parc que han facilitat les dades de consum i dels 
quals s‟ha fet l‟estudi del potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica estan descrits a la 
taula 8.45 En aquesta taula es detalla la generació mensual d‟energia solar fotovoltaica. 
  

Identificador de l’allotjament 
Aparthotel 

 514 
Apartaments  

521 

Mapa 32 33 

Superfície de cobertes aptes (m
2
) 2.321 6.010 

Generació mensual (MWh) 

Gener 12 31 

Febrer 13 34 

Març 18 47 

Abril 20 51 

Maig 21 55 

Juny 23 59 

Juliol 24 61 

Agost 23 58 

Setembre 18 48 

Octubre 16 40 

Novembre 12 31 

Desembre 11 28 

Total 210 543 
Taula 8.45: Superfícies aptes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i potencial de captació d‟energia 

fotovoltaica d‟alguns allotjaments turístics de Son Parc. Font: elaboració pròpia. 
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NUCLI TURÍSTIC DE PLATGES DE FORNELLS 
 
Els allotjaments turístics del nucli de Platges de Fornells que han facilitat les dades de consum i 
dels quals s‟ha fet l‟estudi del potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica estan descrits a 
la taula 8.46. En aquesta taula es detalla la generació mensual d‟energia solar fotovoltaica. 
 

Identificador de l’allotjament 
Apartaments 

214 

Mapa 34 

Superfície de cobertes aptes (m
2
) 922 

Generació mensual (MWh) 

Gener 5 

Febrer 5 

Març 7 

Abril 8 

Maig 8 

Juny 9 

Juliol 9 

Agost 9 

Setembre 7 

Octubre 6 

Novembre 5 

Desembre 4 

Total 83 
 Taula 8.46: Superfícies aptes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i potencial de captació d‟energia 

fotovoltaica d‟alguns allotjaments turístics de Platges de Fornells. Font: elaboració pròpia 
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8.6 CONSUM D’ENERGIA 
 
En aquest apartat es mostra el consum d‟energia elèctrica dels nuclis turístics estudiats i dels 
allotjaments turístics que han facilitat dades de consum. 
 

8.6.1 CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA ALS NUCLIS TURÍSTICS  
 
La taula 8.47 mostra el consum mensual dels nuclis turístics de Punta Prima, Arenal d‟en 
Castell i de Son Parc de l‟any 2009. Aquestes dades han estat facilitades per GESA a través de 
l‟OBSAM. 
 
El mes d‟agost el consum de Punta Prima és de 1.592.203 kWh, un valor 3 vegades més elevat 
que el consum de Son Parc i més de 4 vegades el consum d‟Arenal d‟en Castell. 

4
 

 

 

Consum mensual d’energia elèctrica (kWh) 

Punta Prima 
Arenal d’en 

Castell 
Son Parc Total 

Gener 133.712 33.093 53.939 220.744 

Febrer 72.156 111.835 120.735 304.726 

Març 55.455 31.195 45.938 132.588 

Abril 355.266 34.777 105.648 495.691 

Maig 482.796 290.492 152.572 925.860 

Juny 912.860 281.926 163.351 1.358.137 

Juliol 1.226.796 703.817 611.359 2.541.972 

Agost 1.592.203 320.847 413.058 2.326.108 

Setembre 943.265 929.599 517.340 2.390.204 

Octubre 237.963 422.413 227.294 887.670 

Novembre 158.527 160.953 228.327 547.807 

Desembre 90.374 8.845 116.105 215.324 

Total 6.261.373 3.329.792 2.755.666 12.346.831 

Taula 8.47: Consum d‟energia elèctrica a tres nuclis turístics (kWh), 2009.  
Font: elaboració pròpia a partir GESA i OBSAM. 

 

8.6.2 CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA ALS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS  
 
Aquest apartat mostra el total d‟energia consumida per a tretze allotjaments de cinc nuclis 
turístics de Menorca durant l‟any 2009.  
 
Alguns dels allotjaments han proporcionat els seus consums desglossats per mesos, altres han 
donat només el seu consum total al cap de l‟any.  
 
ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DEL NUCLI TURÍSTIC DE SANT TOMÀS 
 
Es disposa de dades de consum de set allotjaments turístics tal com mostra la taula 8.48. 
L‟hotel 431 és el que té un consum més elevat pel número de places. S‟observa la gran 
diferència de consum entre l‟hotel 431 i els apartaments 414 on el numero de places és molt 
igual (el primer té sis places més que el segon) i en canvi, l‟hotel 431 té un consum que 
quadruplica el dels apartaments. El mateix passa amb l‟hotel 432 i els apartaments 412 ja que 
només diferencien de dos places i en canvi, el primer, té un consum pràcticament del doble.  
 
 
 

                                                 
4
Les dades facilitades per GESA es consideren desplaçades un mes i és per això que a la taula s‟han posat un mes per 

sobre del que originalment les van facilitar.  
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Sant Tomàs 

ID 
Apartaments 

415 
Apartaments 

416 
Hotel 
431 

Hotel 
434 

Hotel 
432 

Apartaments 
412 

Apartaments 
414 

Places 354 300 156 357 505 503 150 

Consum (kWh) 

Gener 0 0 0 0 - - - 

Febrer 0 0 0 0 - - - 

Març 0 0 0 0 - - - 

Abril 0 0 0 0 - - - 

Maig 20.973 10.981 62.118 79.943 - - - 

Juny 24.881 21.893 72.150 98.656 - - - 

Juliol 53.885 55.128 90.789 123.676 - - - 

Agost 36.760 42.544 96.351 123.606 - - - 

Setembre 39.726 27.441 75.462 92.634 - - - 

Octubre 21.998 12.444 49.019 31.263 - - - 

Novembre 0 0 0 0 - - - 

Desembre 0 0 0 0 - - - 

Total 198.223 170.431 445.889 549.778 467.000 277.747 103.534 

Taula 8.48: Consum d'energia elèctrica (kWh) d‟alguns allotjaments turístics de Sant Tomàs, any 2009. Font: 
elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per l‟OBSAM. 

 
ALLOTJAMENTS DEL NUCLI TURÍSTIC DE PUNTA PRIMA 
 
A la taula 8.49 s‟observa un consum a l‟hotel 331 que és un consum irregular. Pel que fa l‟hotel 
332 destaca el consum concentrat als mesos d‟estiu.  
 

Punta Prima 

ID Hotel 331 Hotel 332 

Places 700 260 

Consum (kWh) 

Gener 0 693 

Febrer 0 654 

Març 31.251 1.661 

Abril 30.599 1.157 

Maig 137.705 7.758 

Juny 71.000 25.205 

Juliol 92.626 31.909 

Agost 106.846 45.318 

Setembre 75.983 41.557 

Octubre 22.774 22.767 

Novembre 7.796 12.159 

Desembre 7.174 641 

Total 583.754 191.479 
Taula 8.49: Consum d'energia elèctrica (kWh) d‟alguns allotjaments turístics de Punta Prima, any 2009. Font: 

elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per l‟OBSAM. 
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ALLOTJAMENTS DEL NUCLI TURÍSTIC D’ARENAL D’EN CASTELL 
 
L‟hotel 132 només està obert entre els mesos de maig a octubre i té un consum elevat respecte 
els altres hotels dels nuclis. A la taula 8.50 es mostra el consum dels sis mesos. 
 

Arenal d’en Castell 

ID Hotel 132 

Places 501 

Consum (kWh) 

Gener 0 

Febrer 0 

Març 0 

Abril 0 

Maig 204.808 

Juny 171.552 

Juliol 206.489 

Agost 220.872 

Setembre 174.487 

Octubre 133.716 

Novembre 0 

Desembre 0 

Total 1.111.924 
Taula 8.50: Consum d'energia elèctrica (kWh) d‟alguns allotjaments turístics d‟Arenal d‟en Castell, any 2009. Font: 

elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per l‟OBSAM. 

 
ALLOTJAMENTS DEL NUCLI TURÍSTIC DE SON PARC 
 

De l‟aparthotel 521 no es tenen dades de consum mensual, només es té la dada del consum 
anual. L‟apartament 514 està obert entre els mesos de maig a octubre tal i com mostra la taula 
8.51. 
 

Son Parc 

ID Aparthotel 521 Apartaments 514 

Places 588 816 

Consum (kWh) 

Gener - 0 

Febrer - 0 

Març - 0 

Abril - 0 

Maig - 34.645 

Juny - 43.758 

Juliol - 59.311 

Agost - 58.980 

Setembre - 49.274 

Octubre - 39.900 

Novembre - 0 

Desembre - 0 

Total 355.227 285.868 
Taula 8.51: Consum d'energia elèctrica (kWh) d‟alguns allotjaments turístics de Son Parc, any 2009. Font: elaboració 

pròpia a partir de dades proporcionades per l‟OBSAM. 
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ALLOTJAMENTS DEL NUCLI TURÍSTIC DE PLATGES DE FORNELLS 
 
Tal i com mostra la taula 8.52 l‟apartament 214 de Platges de Fornells té un consum molt baix 
entre els mesos de novembre i abril. Es pot atribuir aquest consum a tasques de manteniment 
ja que l‟hotel només està obert durant sis mesos.  

 

Platges de Fornells 

ID Apartaments 214 

Places 258 

Consum (kWh) 

Gener 307 

Febrer 390 

Març 330 

Abril 420 

Maig 7.702 

Juny 14.341 

Juliol 20.768 

Agost 31.581 

Setembre 7.000 

Octubre 3.000 

Novembre 300 

Desembre 300 

Total 86.439 

Taula 8.52: Consum d'energia elèctrica (kWh) d‟alguns allotjaments turístics de Platges de Fornells, any 2010. Els 
valors a partir de setembre són estimacions dels gestors de l‟allotjament. Font: elaboració pròpia a partir de dades 

proporcionades per l‟OBSAM. 
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8.7 AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

En aquest apartat es compara el potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica dels nuclis 
turístics i dels allotjaments turístics dels quals es disposen dades de consum amb la seva 
demanda d‟energia elèctrica.  
 
L‟objectiu és avaluar quin grau d‟autosuficiència energètica seria assolible si s‟instal·lessin 
plaques solars a les cobertes dels edificis segons els criteris que s‟han fet servir per a 
l‟estimació del potencial de captació d‟energia (explicat a la metodologia del projecte apartat 
7.5.1). 
 

8.7.1 AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS NUCLIS TURÍSTICS 
 
El potencial d‟autosuficiència energètica de nuclis turístics s‟ha pogut avaluar només per a 
aquells nuclis dels quals es coneix la demanda elèctrica: Punta Prima, Arenal d‟en Castell i Son 
Parc. A continuació es mostra una taula resum per a cadascun d‟aquests nuclis. Aquestes 
taules inclouen el potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica que s‟ha estimat en aquest 
projecte i la demanda d‟energia elèctrica dels nuclis de l‟any 2009.  
 
Per tal de facilitar la comparació dels valors, també s‟inclou la proporció del potencial de 
captació respecte la demanda (en percentatge) i la diferència absoluta entre un i altre. Una 
diferència positiva indica un sistema excedentari en energia elèctrica i una diferència negativa 
indica un sistema deficitari. 
 
NUCLI TURÍSTIC DE PUNTA PRIMA 
 
El nucli turístic de Punta Prima pot cobrir fins un 50% de la demanda anual amb energies 
renovables locals. Els mesos d‟estiu són el període en que l‟energia fotovoltaica cobreix una 
porció menor de la demanda perquè aquesta és molt elevada tal com mostra la taula 8.53.  
 

Punta Prima 

 
Consum 
mensual 
(MWh) 

Potencial 
de captació 

mensual 
(MWh) 

Autosuficiència 

Excedent 
o dèficit 
mensual 
(MWh) 

Gener 134 176 131% +42 

Febrer 72 210 291% +138 

Març 55 265 477% +209 

Abril 355 298 84% -57 

Maig 483 311 64% -172 

Juny 913 342 38% -570 

Juliol 1.227 347 28% -880 

Agost 1.592 329 21% -1.263 

Setembre 943 279 30% -665 

Octubre 238 229 96% -9 

Novembre 159 182 115% +23 

Desembre 90 158 174% +67 

Total 6.261 3.125 50% -3.137 
Taula 8.53: Potencial d‟autosuficiència energètica a Punta Prima. Font: elaboració pròpia 

 
La figura 8.6 mostra la representació gràfica entre el potencial de captació i el consum del nucli 
de Punta Prima.  
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Figura 8.6: Potencial de captació fotovoltaic i consum elèctric de l‟any 2009 a Punta Prima. Font: elaboració pròpia 

 
NUCLI TURÍSTIC D’ARENAL D’EN CASTELL 
 
El nucli d‟Arenal d‟en Castell presenta un potencial d‟autosuficiència energètica molt similar al 
de Punta Prima: sistema amb un potencial de captació d‟energia fotovoltaica capaç de cobrir 
aproximadament la meitat de les necessitats d‟energia elèctrica i alguns excedents d‟energia 
elèctrica durant els mesos d‟hivern tal com mostra la taula 8.54. 
 

Arenal d’en Castell 

 
Consum 
mensual 
(MWh) 

Potencial 
de captació 

mensual 
(MWh) 

Autosuficiència 

Excedent 
o dèficit 
mensual 
(MWh) 

Gener 33 87 263% +54 

Febrer 112 95 85% -17 

Març 31 131 420% +100 

Abril 35 143 411% +108 

Maig 290 154 53% -137 

Juny 282 164 58% -118 

Juliol 704 172 24% -532 

Agost 321 163 51% -158 

Setembre 930 134 14% -796 

Octubre 422 113 27% -309 

Novembre 161 87 54% -74 

Desembre 9 78 882% +69 

Total 3.330 1.521 46% -1.809 
Taula 8.54: Potencial d‟autosuficiència energètica a Arenal d‟en Castell. Font: elaboració pròpia 

 

La figura 8.7 mostra la representació gràfica entre el potencial de captació i el consum del nucli 
d‟Arenal d‟en Castell.  
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Figura 8.7: Potencial de captació fotovoltaic i consum elèctric de l‟any 2009 a Arenal d‟en Castell. 

 Font: elaboració pròpia 

 
NUCLI TURÍSTIC DE SON PARC 
 
Son Parc és el nucli turístic que mostra un major potencial d‟autosuficiència d‟entre els tres que 
han estat avaluats. Durant la temporada turística l‟energia captada cobreix aproximadament la 
meitat de la demanda, però la resta de l‟any Son Parc és majoritàriament excedentari en 
energia elèctrica. En termes anuals el potencial de captació fotovoltaic és capaç de satisfer el 
92% de la demanda elèctrica tal com mostra la taula 8.55. 

 

Son Parc 

 
Consum 
mensual 
(MWh) 

Potencial 
de captació 

mensual 
(MWh) 

Autosuficiència 

Excedent o 
dèficit 

mensual 
(MWh) 

Gener 54 142 263% +88 

Febrer 121 169 140% +49 

Març 46 214 465% +168 

Abril 106 241 228% +135 

Maig 153 251 164% +98 

Juny 163 276 169% +113 

Juliol 611 280 46% -331 

Agost 413 266 64% -147 

Setembre 517 225 43% -293 

Octubre 227 184 81% -43 

Novembre 228 147 64% -82 

Desembre 116 127 109% +11 

Total 2.756 2.522 92% -234 
Taula 8.55: Potencial d‟autosuficiència energètica a Son Parc. Font: elaboració pròpia 

 
La figura 8.8 mostra la representació gràfica entre el potencial de captació i el consum del nucli 
de Son Parc.  
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Figura 8.8: Potencial de captació fotovoltaic i consum elèctric de l‟any 2009 a Son Parc. Font: elaboració pròpia 

 
8.7.2 AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS ALLOTJAMENTS 
TURÍSTICS 
 
El potencial d‟autosuficiència energètica d‟allotjaments turístics s‟ha pogut avaluar només per a 
aquells allotjaments dels quals es coneix la demanda elèctrica.  
 
A continuació es presenten taules resum per a cadascun dels allotjaments turístics de forma 
idèntica a com s‟ha fet en l‟apartat anterior per a nuclis turístics. Alguns allotjaments turístics 
han proporcionat només dades anuals de demanda elèctrica, sense desglossar per mesos. En 
aquests casos l‟autosuficiència s‟avalua a nivell anual. 
 
NUCLI TURÍSTIC DE SANT TOMÀS 
 
L‟hotel 431 té un potencial d‟ autosuficiència del 24%. Aquest hotel resta tancat entre els mesos 
de novembre i abril tal i com mostra la taula 8.56. 

 

HOTEL 431 

  
Consum 

mensual (kWh) 

Potencial de 
captació 

mensual  (kWh) 
Autosuficiència 

Excedent o 
dèficit  

mensual 
(kWh) 

Gener 0 6.024 - +6.024 

Febrer 0 6.497 - +6.497 

Març 0 9.069 - +9.069 

Abril 0 9.892 - 9.892 

Maig 62.118 10.650 17% -51.468 

Juny 72.150 11.357 16% -60.793 

Juliol 90.789 11.901 13% -78.888 

Agost 96.351 11.292 12% -85.059 

Setembre 75.462 9.239 12% -66.223 

Octubre 49.019 7.835 16% -41.184 

Novembre 0 6.021 - +6.021 

Desembre 0 5.399 - +5.399 

Total 445.889 105.607 24% -340.282 
Taula 8.56: Potencial d‟autosuficiència energètica a l‟allotjament turístic 431. Font: elaboració pròpia 
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L‟hotel 432 no disposa de les dades de consum mensuals. Té un potencial d‟ autosuficiència 
del 74% tal i com mostra la taula 8.57. 
 

HOTEL 432 

  

Consum anual 
(kWh) 

Potencial de 
captació anual 

(kWh) 
Autosuficiència 

Excedent o 
dèficit  mensual 

(kWh) 

Total 467.000 343.288 74% -123.712 
Taula 8.57: Potencial d‟autosuficiència energètica a l‟allotjament turístic 432. 

 Font: elaboració pròpia. 
 

L‟hotel 434 està obert durant els mesos entre maig i octubre. El seu pic de consum es produeix 
durant els mesos de juliol i agost. El nivell d‟autosuficiència d‟aquest allotjament és del 62% tal i 
com es mostra  a la taula 8.58. 
 

HOTEL 434 

 

Consum 
mensual (kWh) 

Potencial de 
captació 

mensual  (kWh) 
Autosuficiència 

Excedent o 
dèficit  

mensual (kWh) 

Gener 0 19.621 - +19.621 

Febrer 0 21.160 - +21.160 

Març 0 29.539 - +29.539 

Abril 0 32.218 - +32.218 

Maig 79.943 34.686 43% -45.257 

Juny 98.656 36.991 37% -61.665 

Juliol 123.676 38.760 31% -84.916 

Agost 123.606 36.777 30% -86.829 

Setembre 92.634 30.091 32% -62.543 

Octubre 31.263 25.518 82% -5.745 

Novembre 0 19.611 - +19.611 

Desembre 0 17.584 - +17.584 

Total 549.778 342.991 62% -206.787 
Taula 8.58: Potencial d‟autosuficiència energètica a l‟allotjament turístic 434.  

Font: elaboració pròpia 
 

L‟apartament 412 té una autosuficiència del 55% tal i com es mostra a la taula 8.59. No es 
disposen de les dades mensuals.  
 

APARTAMENT 412 

  

Consum anual 
(kWh) 

Potencial de 
captació anual 

(kWh) 
Autosuficiència 

Excedent o 
dèficit  mensual 

(kWh) 

Total 277.747 152.976 55% -124.771 

Taula 8.59: Potencial d‟autosuficiència energètica a l‟allotjament turístic 412.  
Font: elaboració pròpia 

 

L‟apartament 414 té una autosuficiència del 54% tal i com es mostra a la taula 8.60. No es 
disposen de les dades mensuals. 
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APARTAMENT 414 

  
Consum anual 

(kWh) 

Potencial de 
captació anual 

(kWh) 
Autosuficiència 

Excedent o 
dèficit  mensual 

(kWh) 

Total 103.534 55.866 54% -47.668 
Taula 8.60: Potencial d‟autosuficiència energètica a l‟allotjament turístic 414.  

Font: elaboració pròpia 

 
L‟apartament 415 té una autosuficiència del 37%. Està obert durant els mesos entre maig i 
octubre tal i com es mostra a la taula 8.61. 
 

APARTAMENT 415 

 

Consum 
mensual (kWh) 

Potencial de 
captació 

mensual  (kWh) 
Autosuficiència 

Excedent o 
dèficit  mensual 

(kWh) 

Gener 0 4.144 - +4.144 

Febrer 0 4.509 - +4.509 

Març 0 6.239 - +6.239 

Abril 0 6.804 - +6.804 

Maig 20.973 7.325 35% -13.648 

Juny 24.881 7.812 31% -17.069 

Juliol 53.885 8.186 15% -45.699 

Agost 36.760 7.767 21% -28.993 

Setembre 39.726 6.355 16% -33.371 

Octubre 21.998 5.389 24% -16.609 

Novembre 0 4.142 - +4.142 

Desembre 0 3.714 - +3.714 

Total 198.223 72.386 37% -125.837 
Taula 8.61: Potencial d‟autosuficiència energètica a l‟allotjament turístic 415. 

 Font: elaboració pròpia 
 

Té una autosuficiència del 35% i està obert entre els mesos de maig a octubre. Els diferents 
valors es mostren a la taula 8.62. 
 

APARTAMENT 416 

 

Consum 
mensual (kWh) 

Potencial de 
captació 

mensual  (kWh) 
Autosuficiència 

Excedent o 
dèficit  mensual 

(kWh) 

Gener 0 3.379 - +3.379 

Febrer 0 3.677 - +3.677 

Març 0 5.087 - +5.087 

Abril 0 5.549 - +5.549 

Maig 10.981 5.974 54% -5.007 

Juny 21.893 6.371 29% -15.522 

Juliol 55.128 6.676 12% -48.452 

Agost 42.544 6.334 15% -36.210 

Setembre 27.441 5.182 19% -22.259 

Octubre 12.444 4.395 35% -8.049 

Novembre 0 3.378 - +3.378 

Desembre 0 3.028 - +3.028 

Total 170.431 59.030 35% -111.401 
Taula 8.62: Potencial d‟autosuficiència energètica a l‟allotjament turístic 416. 

 Font: elaboració pròpia 
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NUCLI TURÍSTIC DE PUNTA PRIMA 

L‟hotel 331 té una autosuficiència del 70% i es troba tancat els mesos de gener i febrer. 

Aquesta percentatge és força elevat si es compara amb els altres hotels. La taula 8.63 mostra 

els següents valors, destaca els consum anual de 583.754 kWh. 

HOTEL 331 

  
Consum 

mensual (kWh) 

Potencial de 
captació 

mensual  (kWh) 
Autosuficiència 

Excedent o 
dèficit  

mensual 
(kWh) 

Gener 0 23.282 - +23.282 

Febrer 0 25.109 - +25.109 

Març 31.251 35.051 112% +3.800 

Abril 30.599 38.230 125% +7.631 

Maig 137.705 41.158 30% -96.547 

Juny 71.000 43.893 62% -27.107 

Juliol 92.626 45.992 50% -46.634 

Agost 106.846 43.639 41% -63.207 

Setembre 75.983 35.706 47% -40.277 

Octubre 22.774 30.280 133% +7.506 

Novembre 7.796 23.270 298% +15.474 

Desembre 7.174 20.865 291% +13.691 

Total 583.754 406.806 70% -176.948 
Taula 8.63: Potencial d‟autosuficiència energètica a l‟allotjament turístic 331. Font: elaboració pròpia 

 

L‟hotel 332 té una autosuficiència del 105%, valor molt elevat que indica que l‟edifici seria 

autosuficient amb la captació d‟energia solar. Els valors es mostren a la taula 8.64. 

HOTEL 332 

 
Consum 
mensual 

(kWh) 

Potencial de 
captació 
mensual  

(kWh) 

Autosuficiència 

Excedent o 
dèficit  

mensual 
(kWh) 

Gener 693 11.504 1660% +10.811 

Febrer 654 12.407 1897% +11.753 

Març 1.661 17.320 1043% +15.659 

Abril 1.157 18.890 1633% +17.733 

Maig 7.758 20.337 262% +12.579 

Juny 25.205 21.689 86% -3.516 

Juliol 31.909 22.726 71% -9.183 

Agost 45.318 21.563 48% -23.755 

Setembre 41.557 17.643 42% -23.914 

Octubre 22.767 14.962 66% -7.805 

Novembre 12.159 11.498 95% -661 

Desembre 641 10.310 1608% +9.669 

Total 191.479 201.181 105% +9.702 
Taula 8.64: Potencial d‟autosuficiència energètica a l‟allotjament turístic 332. Font: elaboració pròpia 

 

NUCLI TURÍSTIC D’ARENAL D’EN CASTELL 

L‟autosuficiència de l‟hotel 132 és del 17% encara que només està obert 6 mesos de l‟any. Els 

valors es mostren a la taula 8.65. Destaca el consum anual de 1.111.924 kWh.  
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HOTEL 132 

 
Consum 

mensual (kWh) 

Potencial de 
captació 
mensual  

(kWh) 

Autosuficiència 
Excedent o 

dèficit  
mensual (kWh) 

Gener 0 10.660 - +10.660 

Febrer 0 11.496 - +11.496 

Març 0 16.048 - +16.048 

Abril 0 17.503 - +17.503 

Maig 204.808 18.844 9% -185.964 

Juny 171.552 20.096 12% -151.456 

Juliol 206.489 21.058 10% -185.431 

Agost 220.872 19.980 9% -200.892 

Setembre 174.487 16.348 9% -158.139 

Octubre 133.716 13.864 10% -119.852 

Novembre 0 10.654 - +10.654 

Desembre 0 9.553 - +9.553 

Total 1.111.924 186.236 17% -925.688 
Taula 8.65: Potencial d‟autosuficiència energètica a l‟allotjament turístic 132. Font: elaboració pròpia 

 

NUCLI TURÍSTIC DE SON PARC 

L‟apartament 514 es troba obert 6 mesos de l‟any i l‟autosuficiència és del 74%. La taula 8.66 

mostra els diferents valors.  

APARTAMENT 514 

 

Consum 
mensual (kWh) 

Potencial de 
captació 

mensual  (kWh) 
Autosuficiència 

Excedent o 
dèficit  

mensual (kWh) 

Gener 0 12.014 - +12.014 

Febrer 0 12.956 - +12.956 

Març 0 18.087 - +18.087 

Abril 0 19.727 - +19.727 

Maig 34.645 21.238 61% -13.407 

Juny 43.758 22.649 52% -21.109 

Juliol 59.311 23.733 40% -35.578 

Agost 58.980 22.518 38% -36.462 

Setembre 49.274 18.424 37% -30.850 

Octubre 39.900 15.625 39% -24.275 

Novembre 0 12.008 - +12.008 

Desembre 0 10.767 - +10.767 

Total 285.868 210.259 74% -75.609 
Taula 8.66: Potencial d‟autosuficiència energètica a l‟allotjament turístic 514. Font: elaboració pròpia 

 

La taula 8.67 es mostren a l‟aparthotel 521 té una autosuficiència del 65%. No es disposen de 

dades mensuals.   

APARTHOTEL 521  

  

Consum anual 
(kWh) 

Potencial de 
captació anual 

(kWh) 
Autosuficiència 

Excedent o 
dèficit  mensual 

(kWh) 

Total 355.227 543.717 153% 188.490 
Taula 8.67: Potencial d‟autosuficiència energètica a l‟allotjament turístic 521. Font: elaboració pròpia 
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NUCLI TURÍSTIC DE PLATGES DE FORNELLS 

L‟autosuficiència de l‟apartament 214 és del 97%.  

APARTAMENT 214 

 
Consum 
mensual 

(kWh) 

Potencial 
de captació 

mensual  
(kWh) 

Autosuficiència 

Excedent 
o dèficit  
mensual 

(kWh) 

Gener 307 4.772 1555% +4.465 

Febrer 390 5.147 1320% +4.757 

Març 330 7.185 2177% +6.855 

Abril 420 7.836 1866% +7.416 

Maig 7.702 8.436 110% +734 

Juny 14.341 8.997 63% -5.344 

Juliol 20.768 9.427 45% -11.341 

Agost 31.581 8.945 28% -22.636 

Setembre 7.000 7.319 105% +319 

Octubre 3.000 6.207 207% +3.207 

Novembre 300 4.770 1590% +4.470 

Desembre 300 4.277 1426% +3.977 

Total 86.439 83.532 97% -2.907 
Taula 8.68: Potencial d‟autosuficiència energètica a l‟allotjament turístic 214. Font: elaboració pròpia 

 
  



134 
 

8.8 MOBILITAT ASSOCIADA AL TURISME 

En aquest apartat es presenten les dades referents als hàbits de mobilitat dels turistes, 
obtingudes a partir de les enquestes realitzades a 382 turistes durant el treball de camp dut a 
terme a l‟estiu del 2010 als cinc nuclis turístics estudiats.  
 
S‟ha dividit l‟estudi de la mobilitat en dos sistemes diferents. El primer consisteix en el trajecte 
realitzat pel turista per arribar fins a l‟illa de Menorca (mobilitat externa) i el segon consisteix en 
els trajectes que realitza un turista per dins de l‟illa (mobilitat interna) tal com mostra la figura 
7.8 de l‟apartat 7.7 de metodologia.  
 
En el primer sistema s‟analitzen les següents variables: 
 

 Mitjà de transport utilitzat per arribar i marxar de l‟illa. 
 

 Distància recorreguda, energia consumida i emissions de CO2 per turista. 
 
En el segon sistema s‟analitzen les següents variables: 
 

 Mitjà de transport que han utilitzat els turistes durant l‟estada. 
 

 Percentatge de gent que es desplaça en un dia determinat. 
 

 Nombre de desplaçaments que fa, de mitjana, un turista que es desplaça en un dia 
qualsevol. 

 

 Distància recorreguda, energia i emissions de CO2 per turista i dia. 
 
Les dades obtingudes s‟han analitzat en funció de tres variables diferents; el nucli turístic, el 
tipus d‟allotjament i la procedència. A més, s‟ha calculat distància recorreguda, l‟energia i les 
emissions de CO2 per turista mig dels cinc nuclis de Menorca.  
 
Aquesta divisió permet determinar els patrons de mobilitat dels turistes i les variacions segons 
les variables exposades.  
 

8.8.1 MOBILITAT EXTERNA 
 
A les taules presentades a continuació (8.69-8.71) es classifiquen els turistes en funció del 
mitjà de transport principal que s‟ha fet servir per arribar i marxar de l‟illa. El transport més 
utilitzat per arribar a Menorca és l‟avió tal i com s‟observa a les tres taules.  
 
El nucli de Platges de Fornells és el que té un percentatge més elevat de turistes que arriben 
amb vaixell. D‟altra banda, Sant Tomàs és el nucli que té el percentatge més elevat de turistes 
que es desplacen a l‟illa amb avió. 
 

Nucli turístic 
Mitjà de transport utilitzat per 

arribar a Menorca 

 Vaixell Avió 

Sant Tomàs 4% 96% 

Punta Prima 9% 91% 

Arenal d'en Castell 13% 87% 

Son Parc 16% 84% 

Platges de Fornells 34% 66% 

Taula 8.69: Mitjà de transport utilitzat per arribar a Menorca i tornar dels usuaris dels cinc nuclis turístics estudiats. 
Font: elaboració pròpia. 
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L‟avió és el mitjà de transport extern utilitzat per la gran majoria dels turistes que s‟allotgen en 
allotjaments turístics. En allotjaments residencials dos terços fan servir l‟avió i la resta el vaixell. 
 

Tipus 
d’allotjament 

Mitjà de transport utilitzat per 
arribar a Menorca 

 Vaixell Avió 

T
u
rí

s
ti
c
 Hotel 2% 98% 

Aparthotel 3% 97% 

Apartament 6% 94% 

Residencial 33% 67% 

Taula 8.70: Mitjà de transport utilitzat per arribar a Menorca i tornar dels turistes en funció del tipus d‟allotjament. Font: 
elaboració pròpia. 

 
Dels turistes que venen de l‟estat espanyol, el 42% es desplacen en vaixell. Entre els turistes 
d‟altres procedències l‟avió és el transport predominant i el vaixell té només un ús residual. 
 

País de 
procedència 

Mitjà de transport utilitzat per 
arribar a Menorca 

 Vaixell Avió 

Espanya 42% 58% 

Regne Unit 1% 99% 

Itàlia 5% 95% 

Alemanya 0% 100% 

Taula 8.71: Mitjà de transport utilitzat per arribar a Menorca i tornar dels turistes en funció del país de procedència. 
Font: elaboració pròpia. 

 
La taula 8.72 mostra la distància recorreguda, l‟energia consumida i les emissions de CO2  
(derivades de la mobilitat externa) d‟un turista mig allotjat als diferents nuclis turístics. També es 
mostra la desviació estàndard (σ) que tenen els valors calculats.  
 
La distància mitjana recorreguda en mobilitat externa és molt similar en els nuclis de Sant 
Tomàs, Punta Prima, Arenal d‟en Castell i Son Parc: entre 2.300 i 2.500 km aproximadament. 
En el nucli de Platges de Fornells la distància recorreguda mitjana és menor: 1.600 km. 

 

Nucli turístic 
Mida de 

la mostra 
Distància (km) Energia (kWh) 

Emissions 
 (kg de CO2) 

   Mitjana σ Mitjana σ Mitjana σ 

Sant Tomàs 74 2.405 900 882 238 254 67 

Punta Prima 66 2.473 961 876 251 252 74 

Arenal d'en 
Castell 

83 2.371 1.169 870 314 249 90 

Son Parc 73 2.305 976 816 282 234 84 

Platges Fornells 86 1.624 1.564 609 294 173 87 

Taula 8.72: km recorreguts, kWh consumits i kg de CO2 emesos  en la mobilitat interior en funció del nucli turístic. Font: 
elaboració pròpia. 

 
A la taula 8.73 s‟han agrupat els turistes segons el tipus d‟allotjament  que fan servir. La taula 
mostra com de mitjana els turistes allotjats en allotjaments turístics fan més quilòmetres per 
arribar a l‟illa i tornar que els que s‟allotgen en allotjaments residencials. 
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Tipus  
d'allotjament 

Mida de 
la mostra 

Distància (km) Energia (kWh) 
Emissions  
(kg de CO2) 

     Mitjana σ Mitjana σ Mitjana σ 
T

u
rí

s
ti
c
 Hotel 99 2.421 992 888 231 256 67 

Aparthotel 39 2.222 708 820 145 236 43 

Apartaments 86 2.660 880 915 254 263 72 

Residencial 158 1.840 1.405 688 343 195 101 

Taula 8.73: km recorreguts, kWh consumits i kg de CO2 emesos a les dues fases estudiades en funció del tipus 
d‟allotjament. Font: elaboració pròpia. 

 
La taula 8.74 mostra els quilòmetres recorreguts, els kWh consumits i els quilograms de CO2 

emesos en funció de la procedència dels turistes enquestats. 
 

País de 
procedència 

Mida de la 
mostra 

Distància (km) Energia (kWh) 
Emissions 

 (kg de CO2) 

  Mitjana σ Mitjana σ Mitjana σ 

Espanya 126 935 386 512 256 144 76 

Regne Unit 165 3.138 299 1.018 144 293 38 

Itàlia 43 1.729 265 735 121 211 36 

Alemanya 19 2.843 441 999 140 287 38 
Taula 8.74: km recorreguts, kWh consumits i kg de CO2 emesos a les dues fases estudiades en funció del país de 

procedència. Font: elaboració pròpia. 
 

La taula 8.75 que hi ha a continuació mostra la mitjana de quilòmetres, de kWh consumits i de 
quilograms de CO2 emesos a l‟atmosfera per un turista tipus usuari d‟un nucli turístic de 
Menorca. S‟observa que per arribar a l‟illa de Menorca i tornar un turista realitza 2.214 km, 
consumeix 804 kWh i emet 231 kg de CO2 i durant la seva estada recorre 21 km diaris, 
consumeix 4 kWh i emet 1 kg de CO2.  
 

 Nº de 

mostra 
Distància (km) Energia (kWh) 

Emissions 
 (kg de CO2) 

 Mitjana σ  Mitjana σ  Mitjana σ 

382 2.214 1.198  804 298  231 87 

Taula 8.75: km recorreguts, kWh consumits i kg de CO2 emesos a les dues fases estudiades per a un turista mig dels 
cinc nuclis turístics de Menorca. Font: elaboració pròpia. 

 

8.8.2 MOBILITAT INTERNA 
 

Les taules 8.76 – 8.78 mostren la següent informació sobre els hàbits de mobilitat interna dels 
turistes: 

 El percentatge de turistes que disposen de cotxe propi, que han llogat cotxe, que han 
llogat moto i que han fet servir l‟autobús en algun moment de la seva estada. 

 El percentatge de turistes que fan algun desplaçament en un dia donat. 

 El nombre mitjà de trajectes que realitzen els turistes que decideixen desplaçar-se en 
un dia determinat. 

 

Els turistes del nucli de platges de Fornells són els que més fan servir el cotxe i menys 
l‟autobús. El cas contrari és el del nucli de Punta Prima. A Platges de Fornells és on els turistes 
tenen més tendència a desplaçar-se, seguit de Son Parc. El nombre mitjà de trajectes per dia 
de desplaçament és similar en tots els nuclis, amb un màxim a Platges de Fornells (3,2) i un 
mínim a Arenal d‟en Castell (2,4). 
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Nucli turístic 
Tenen 
cotxe 
propi 

Han 
llogat 
cotxe 

Han 
llogat 
moto 

Han fet 
servir el 

bus 

Desplaçament 
diari* 

Trajectes per dia 
de 

desplaçament** 

Sant Tomàs 11% 37% 1% 31% 28% 2,5 

Punta Prima 17% 18% 2% 50% 33% 2,9 

Arenal d'en 
Castell 

18% 24% 0% 34% 25% 2,4 

Son Parc 21% 34% 0% 22% 42% 3,0 

Platges de 
Fornells 

40% 41% 1% 15% 77% 3,2 

Taula 8.76: Ús dels diferents mitjans de transport  per part dels turistes i hàbits de desplaçament en funció del nucli 
turístic on s‟allotgen. * és igual al percentatge d‟enquestats que van realitzar algun desplaçament el dia anterior. ** 

nombre mitjà de trajectes que realitza el turista que es desplaça en un dia qualsevol. Font: elaboració pròpia. 
 

L‟ús de cotxe propi és considerable entre els turistes allotjats en allotjaments residencials (46%) 
i minoritari entre els altres. Els turistes d‟allotjament residencial són també els que tenen més 
tendència a desplaçar-se. L‟ús de l‟autobús es troba més estès entre els turistes que s‟allotgen 
en allotjaments turístics. El nombre mitjà de trajectes per desplaçament és molt similar en tots 
els nuclis turístics (entre 2,8 i 3,2). 
 

Tipus 
d’allotjament 

Tenen 
cotxe 
propi 

Han 
llogat 
cotxe 

Han 
llogat 
moto 

Han fet 
servir el 

bus 

Desplaçament 
diari* 

Trajectes per dia 
de 

desplaçament** 

T
u
rí

s
ti
c
 Hotel 4% 27% 1% 46% 27% 2,8 

Aparthotel 0% 33% 0% 38% 23% 3,2 

Apartament 8% 27% 1% 38% 31% 2,8 

Residencial 46% 35% 1% 12% 62% 2,9 

Taula 8.77: Ús dels diferents mitjans de transport  per part dels turistes i hàbits de desplaçament en funció del tipus 
d‟allotjament. * és igual al percentatge d‟enquestats que van realitzar algun desplaçament el dia anterior. ** nombre 

mitjà de trajectes que realitza el turista que es desplaça en un dia qualsevol. Font: elaboració pròpia. 

 

L‟ús del cotxe propi està estès entre els turistes procedents de l‟estat espanyol (48%). El 16% 
dels alemanys també disposen de cotxe propi. Aproximadament un terç dels espanyols, 
britànics i italians lloguen cotxe per moure‟s per l‟illa. L‟ús de l‟autobús es major com menor és 
l‟ús del cotxe. Els espanyols són els turistes que tendeixen a moure‟s més. El nombre mitjà de 
trajectes per desplaçament varia entre 2,3 pels alemanys i 3,2 pels espanyols. 
 

País de 
procedència 

Tenen 
cotxe 
propi 

Han 
llogat 
cotxe 

Han 
llogat 
moto 

Han fet 
servir el 

bus 

Desplaçament 
diari* 

Trajectes per 
dia de 

desplaçament** 

Espanya 48% 37% 2% 13% 67% 3,2 

Regne Unit 7% 30% 0% 33% 28% 2,4 

Itàlia 7% 37% 0% 42% 37% 2,7 

Alemanya 16% 0% 0% 58% 18% 2,3 

Taula 8.78: Ús dels diferents mitjans de transport  per part dels turistes i hàbits de desplaçament en funció del país de 
procedència. * és igual al percentatge d‟enquestats que van realitzar algun desplaçament el dia anterior. ** nombre 

mitjà de trajectes que realitza el turista que es desplaça en un dia qualsevol. Font: elaboració pròpia. 

 
A les taules presentades a continuació (8.79-8.82) es mostra la distància recorreguda, l‟energia 
consumida i les emissions de CO2 derivades de la mobilitat interna dels turistes. 
 
A la taula 8.79 es pot observar que els turistes de Platges de Fornells i Son Parc es mouen 
més que els dels altres nuclis turístics. 
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Nucli turístic Mida de la 
mostra 

Distància (km) Energia (kWh) 
Emissions  
(kg de CO2) 

   Mitjana σ Mitjana σ Mitjana σ 

Sant Tomàs 74 14 25   3 6 1 2 

Punta Prima 66 15 35 3 7 1 2 

Arenal d'en 
Castell 

83 14 30 2 6 1 1 

Son Parc 73 22 35 4 7 1 2 

Platges Fornells 86 39 37 8 9 2 2 

Taula 8.79: km recorreguts, kWh consumits i kg de CO2 emesos en la mobilitat interior per turista i dia en funció del 
nucli turístic. Font: elaboració pròpia. 

 

A la taula 8.80 s‟observa que els turistes allotjats en allotjaments residencials es mouen molt 
més que els que s‟allotgen en allotjaments turístics (28 km·turista

-1
·dia

-1
 els primers, de 14 a 18 

els segons). 
 

Taula 8.80: km recorreguts, kWh consumits i kg de CO2 emesos en la mobilitat interior per turista i dia en funció del 

tipus d‟allotjament. Font: elaboració pròpia. 

A la taula 8.81 s‟observa que els turistes espanyols són els que recorren més quilòmetres en la 
seva mobilitat interna, seguits dels italians i els britànics en canvi, els alemanys es desplacen 
molt poc (2 km·turista

-1
·dia

-1
). 

 

País de 
procedència 

Mida de la 
mostra 

Distància (km) Energia (kWh) 
Emissions  
(kg de CO2) 

  Mitjana σ Mitjana σ Mitjana σ 

Espanya 126 38 41 7 9 2 2 

Regne Unit 165 12 25 2 4 1 1 

Itàlia 43 24 35 4 8 1 2 

Alemanya 19 2 7 0 1 0 0 

Taula 8.81: km recorreguts, kWh consumits i kg de CO2 emesos en la mobilitat interior per turista i dia en funció del 

país de procedència. Font: elaboració pròpia. 

 

Els quilòmetres recorreguts, l‟energia consumida i les emissions generades per la mobilitat 

interior per turista i dia es mostra a la taula 8.82. 

 

Nº de mostra Distància (km) Energia (kWh) 
Emissions  
(kg de CO2) 

 Mitjana σ  Mitjana σ  Mitjana σ 

382 21 34 4 7 1 2 

Taula 8.82: km recorreguts, kWh consumits i kg de CO2 emesos en la mobilitat interior per turista i dia. Valors mitjans 

per al conjunt de la mostra. Font: elaboració pròpia. 
  
  

Tipus 
d'allotjament 

Mida de la 
mostra 

Distància (km) 
Energia 
(kWh) 

Emissions 
 (kg de CO2) 

     Mitjana σ Mitjana σ Mitjana σ 

T
u
rí

s
ti
c
 Hotel 99 18 36 3 7 1 2 

Aparthotel 39 17 34 3 8 1 2 

Apartaments 86 14 28 3 6 1 2 

Residencial 158 28 35 5 8 1 2 
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8.9 PERFIL DELS TURISTES ENQUESTATS 
 
En aquest apartat de l‟inventari es presenten les dades extretes de les 382 enquestes 
realitzades als cinc nuclis turístics de Menorca.  

 
S‟ha seleccionat la informació en base a l‟obtenció del perfil d‟un turista tipus on es plasmen les 
característiques i els hàbits del turista. Les dades es presenten en funció de cada nucli turístic, 
que és el sistema d‟estudi d‟aquest projecte i en funció del tipus d‟allotjament on els turistes 
s‟estan durant les seves vacances. S‟han classificat segons la procedència, el fet de visitar l‟illa 
per primera vegada, el fet d‟haver contractat paquet turístic i si és el cas, el regim d‟allotjament 
contractat i la mitjana dels dies que s‟estan a la illa  
 
La taula 8.83 mostra que Punta Prima consta del percentatge més elevat de turistes 
estrangers, ja que només un 18% dels enquestats eren espanyols, i el nucli on hi ha més 
turisme nacional és Platges de Fornells amb un 63% dels enquestats. A tots els nuclis 
predominen els turistes del Regne Unit, excepte el nucli de Platges de Fornells. 
 

Nucli turístic Alemanya Espanya Itàlia 
Regne 
Unit 

Altres 

Sant Tomàs 1% 19% 27% 50% 2% 

Punta Prima 8% 18% 9% 47% 20% 

Arenal d‟en Castell  - 33%  - 59% 8% 

Son Parc 12% 26% 14% 41% 7% 

Platges de Fornells 5% 63% 8% 20% 5% 
Taula 8.83: Percentatges de les nacionalitats dels turistes per cada nucli turístic. Font: elaboració pròpia. 

 
La taula 8.84 mostra que els allotjaments residencials són els que acullen més turisme 
nacional, amb un 54% d‟espanyols i els aparthotels són els allotjaments que acullen més 
turistes estrangers, amb un 90% d‟estrangers sobre el total. 
 

Tipus d’allotjament Alemanya Espanya Itàlia 
Regne 
Unit 

Altres 

Turístic 

Hotel 5% 23% 18% 42% 12% 

Aparthotel 3% 10% 46% 26% 15% 

Apartament 12% 16% 2% 64% 6% 

Residencial 2% 54% 3% 37% 4% 
Taula 8.84: Percentatges de les nacionalitats dels turistes per cada nucli turístic. Font: elaboració pròpia. 

 
A les taula 8.85 i 8.86 es mostren els percentatges de turistes enquestats que han visitat per 
primera vegada la illa. A la taula 8.85 s‟observa que el percentatge més elevat de turistes que 
visiten l‟illa per primera vegada és a Punta Prima, i el percentatge més elevat de turistes que ja 
l‟havien visitat anteriorment és a Platges de Fornells. 
 

Taula 8.85: Percentatge de turistes que han visitat l‟illa per primera vegada. Font: elaboració pròpia. 

 

A la taula 8.86 es mostra com els turistes que s‟allotgen en allotjaments residencials tenen una 
proporció més elevada de visitants que ja han estat a l‟illa anteriorment i els que s‟allotgen a 
aparthotels són els que tenen un percentatge més elevat de turistes que visiten l‟illa per primera 
vegada. 

Nucli turístic 
Visiten l’illa per 
primera vegada 

No visiten l’illa per primera 
vegada 

Sant Tomàs 43% 57% 

Punta Prima 45% 55% 

Arenal d‟en Castell 35% 65% 

Son Parc 40% 60% 

Platges de Fornells  28% 72% 
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Taula 8.86: Percentatge de turistes que han visitat l‟illa per primera vegada per cada nucli turístic.  
Font: elaboració pròpia 

 
A la taula 8.87 es mostra el tipus de paquet turístic contractat pels turistes residents als 
diferents nuclis turístics. S‟hi observa que en el nucli turístic de Punta Prima és el que hi ha 
més gent que té un tipus de paquet turístic Tot Inclòs, amb un 25,7% i el nucli turístic on hi ha 
menys gent que ha contractat paquet turístic Tot Inclòs és Arenal d‟en Castell. El nucli turístic 
on els turistes han contractat més paquet turístic és Sant Tomàs, i el que menys és Platges de 
Fornells. 

 

Nucli turístic 
No 

paquet 
turístic 

Sols 
allotjament 

Esmorzar 
Mitja 

pensió 
Pensió 

complerta 
Tot 

inclòs 

Sant Tomàs 32% 22% 3% 12% 8% 23% 

Punta Prima 42% 11% 0% 18% 3% 26% 

Arenal d'en Castell 65% 7% 0% 7% 21% 0% 

Son Parc 66% 10% 0% 0% 3% 22% 

Platges de Fornells 88% 1% 0% 4% 0% 7% 

Taula 8.87: Percentatge de turistes que han contractat paquet turístic segons el nucli turístic. 

Font: elaboració pròpia. 

 

A les taules 8.88 es mostra la mitjana de dies que s‟està un turista per cada nucli turístic. 
 

Nucli turístic Tots els allotjaments 
Sense tenir en compte 

allotjaments residencials 

 Mitjana 
de dies 

σ 
Mitjana de 

dies 
σ 

Sant Tomàs 21 28 13 11 

Punta Prima 17 20 11 4 

Arenal d'en Castell 15 8 12 4 

Son Parc 17 9 11 4 

Platges de Fornells 19 12 13 6 
Taula 8.88: Mitjana de dies que s‟està un turista al nucli turístic. *S‟ha fet una mitjana tenint en compte tots els tipus 

d‟allotjament i **una altra sense tenir en compte els allotjaments residencials. 

Font: elaboració pròpia. 

 

A les taules 8.89 es mostra la mitjana de dies que s‟està un turista segons els tipus 
d‟allotjament. 

Tipus d’allotjament  

 Mitjana de dies σ 

Turístic 

Hotel 10 4 

Aparthotel 10 4 

Apartament 14 10 

Residencial 22 19 
Taula 8.89: Mitjana de dies que s‟està un turista segons el tipus d‟allotjament. Font: elaboració pròpia. 

 

Tipus d’allotjament 
Visiten l’illa per 
primera vegada 

No visiten l’illa per 
primera vegada 

Turístic 

Hotel 66% 34% 

Aparthotel 84% 15% 

Apartament 34% 66% 

Residencial 11% 89% 
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9. DIAGNOSI 
 

En aquest apartat es realitza un anàlisi dels cinc nuclis turístics estudiats i dels allotjaments 
turístics que han facilitat dades de consum. S‟ha fet un anàlisi dels usos del sòl, dels fluxos 
hídrics i energètics, de la mobilitat i del perfil del turista. També s‟ha realitzat una comparació 
entre els diferents nuclis turístics i els diferents allotjaments turístics per tal de determinar 
patrons i tendències que segueixen. 
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9.1 DIAGNOSI DEL NUCLI TURÍSTIC DE SANT TOMÀS 
 
A continuació es presenta l‟anàlisi del nucli turístic de Sant Tomàs. S‟ha realitzat la diagnosi 
dels usos del sòl, del flux hídric (es disposa de dades de consum hídric i s‟ha pogut analitzar el 
potencial d‟autosuficiència) i del flux energètic on només s‟ha pogut analitzar el potencial 
d‟oferta local ja que no es disposa de dades de consum d‟electricitat. També s‟ha realitzat 
l‟estudi de la mobilitat i del perfil dels turistes usuaris d‟aquest nucli turístic.  
 

9.1.1 USOS DEL SÒL 
 
La diagnosi d‟usos del sòl del nucli de Sant Tomàs està basada en la taula 8.3 de l‟inventari. 
 
Els allotjaments residencials i turístics a Sant Tomàs ocupen una gran part de l‟àrea total del 
nucli (57%). Un 37% correspon a allotjaments residencials i un 20% a allotjaments turístics. 
Aquests últims es troben situats a primera o segona línea de mar. Els allotjaments residencials 
es situen generalment darrere els turístics, a segona, tercera línea de mar o més enrere, però 
també a primera línea en algun cas (mapa 2 de l‟annex 1). Un 28% del territori no té encara un 
ús definit, aquest valor indica que el nucli encara té un potencial de creixement. La resta del sòl 
està ocupat principalment per vials i representa el 12% de la superfície total.  
 
Destaca la poca presència de comerços, serveis i equipaments al nucli de Sant Tomàs, que 
sumen menys d‟un 3% de la superfície.  
 
Els edificis ocupen un 11% de la superfície total del nucli turístic de Sant Tomàs, aquest valor 
indica que es tracta d‟un sistema urbà poc dens. Els edificis dels allotjaments residencials i 
turístics ocupen un 5,4% i un 5,5% de la superfície total del nucli respectivament.  
 
En les àrees destinades a ús residencial, els edificis ocupen el 15% del sòl, de manera que el 
85% restant correspon a jardins, patis i piscines. Els edificis residencials tenen una alçada mitja 
de 1,5 plantes, fet que indica una baixa densitat constructiva. En àrees destinades a 
allotjaments turístics els edificis ocupen el 28% del sòl disponible amb una alçada mitjana de 
3,3 plantes, fet que indica una mitjana densitat constructiva (els càlculs de les plantes estan 
explicats a l‟apartat 7.3 de metodologia). 
 
La superfície edificada total dels edificis de Sant Tomàs dividida entre la superfície del nucli 
representa una relació de 0,27 m

2
 edificats/m

2
 de sòl. En àrees residencials aquesta relació és 

de 0,22 m
2
 edificats/m

2
 de sòl i en àrees destinades a allotjaments turístics és de 0,91 m

2
 

edificats/m
2
 de sòl. Aquests factors indiquen que s‟usa un model constructiu molt més dens en 

allotjaments turístics que no en vivendes particulars, en una relació de 4 a 1.  
 
Hi ha 6 vegades més places turístiques regulades que no regulades encara que la superfície 
destinada a vivendes (places no regulades) sigui el doble que la destinada a allotjaments 
turístics (places regulades), veure taula 4.1 de l‟apartat sistema objecte d‟estudi. 
 

9.1.2 FLUX HIDRIC 
 
A continuació es presenta la diagnosi del flux hídric del nucli turístic de Sant Tomàs. Al disposar 
de dades de consum del nucli (facilitades per l‟empresa subministradora d‟aigua a traves de 
l‟OBSAM) s‟ha pogut calcular el potencial d‟autosuficiència hídrica del nucli.  

 
OFERTA DELS RECURSOS HÍDRICS LOCALS. AIGUA DE PLUJA 
 
El 29% de la superfície de Sant Tomàs és apta per captar aigua i té un potencial de captació 
total de 37.649 m

3
, tal com mostra la taula 8.10 de l‟inventari. Al mapa 7 de l‟annex 1 es 

mostren les superfícies aptes per captar aigua de pluja d‟aquest nucli. 
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Considerant que el consum mitjà de la població de l‟illa de Menorca per l‟any 2006 és de 283 
litres per persona i dia (Bagur i Pérez, 2010), l‟aigua captada pel nucli de Sant Tomàs podria 
abastir 364 persones a l‟any

5
. 

 
La majoria d‟aigua de pluja que es pot captar és de qualitat alta (un 47%). Aquesta aigua és 
apta pel consum humà excepte per l‟ús de boca a no ser que sigui tractada prèviament. Un 
35% és aigua de qualitat moderada i pot destinar-se des del reg de jardins, a la recàrrega de 
les cisternes d‟inodors en equipaments i habitatges, i està principalment indicada per la neteja 
d‟interiors i exteriors. Un 18% és de qualitat baixa i aquesta aigua només està recomanada per 
a realitzar la neteja de carrers o d‟altres activitats de neteja d‟exteriors (Angrill, 2009). Els valors 
de qualitat d‟aigua estan extrets de la taula 8.12 de l‟inventari. 
 
CONSUM DE XARXA 
 
El consum total anual de Sant Tomàs és de 135.634 m

3
 dels quals un 64% prové dels 

allotjaments turístics i un 36% dels allotjaments residencials
6
. S‟observa que el consum no és 

homogeni al llarg de l‟any; el 84% del consum es concentra durant sis mesos (mesos turístics) 
mentre que en els mesos no turístics el consum representa el 16% del total (taula 8.25). 
 
De la taula 8.25 de l‟inventari i les dades d‟ocupació facilitades per l‟OBSAM (veure apartat 7.6 
de metodologia) s‟obté la taula 9.1 on es mostra el consum diari durant la temporada turística 
(mesos de maig a octubre) per usuari del nucli turístic de Sant Tomàs segons el tipus 
d‟allotjament. El consum d‟un turista allotjat en un allotjament residencial és de 466 litres, 
mentre que els turistes allotjats en allotjaments turístics és menys de la meitat (212 litres). El 
consum total dels allotjaments del nucli de Sant Tomàs és de 261 litres per usuari i dia.  
   
El consum mitjà de Menorca a l‟any 2006 va ser de 283 litres per habitant i dia (Bagur i Pérez, 
2010) un valor semblant al consum mitjà del nucli de Sant Tomàs. El consum per usuari al 
sector turístic es troba per sota d‟aquesta mitjana mentre el sector residencial es troba per 
sobre. 
 

Consum durant els mesos de 
maig a octubre (m

3
) 

Usuaris 
Consum en litres 
per usuari i dia 

Consum residencial 37.936  442  466 

Consum turístic 73.936 1939 212 

Total 111.879 2381 261 

Taula 9.1: Consum dels allotjaments residencials i turístics per plaça i dia al nucli de Sant Tomàs a l‟any 2009. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del PTI 2003 i OBSAM. 

 
El consum d‟una persona resident a Barcelona és de 132 litres per persona i dia (Saurí et 
al.,2009) és a dir, gairebé la meitat del consum d‟un usuari del nucli de Sant Tomàs.  
 
En el cas de la mitjana espanyola, el consum per persona i dia és de 240 litres per habitant i dia 
(Bagur i Perez, 2010), per tant, el consum al nucli de Sant Tomàs (per persona i dia) és 
superior.  
    
AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRICA 
 
El nucli turístic de Sant Tomàs pot arribar a tenir un nivell d‟autosuficiència del 28%, és a dir, 
sense aplicar cap tipus de mesura per reduir el consum, l‟aigua de pluja serviria per suplir el 
28% del consum (taula 8.2). Aquest potencial d‟autosuficiència no és constant, i sobretot es 
redueix durant l‟època turística (època en que plou menys a Menorca i el consum és més 
elevat). Finalment, cal destacar que durant els mesos de novembre i desembre hi ha un 
excedent d‟aigua de 8.937 m

3
. 

 
 

                                                 
5
  Aquest valor no té en compte que la ocupació dels nuclis és temporal i amb una població variable. 

6
 El consum comercial s‟ha estimat que és tres ordres de magnitud menor respecte la residencial i per tant es 

desestima per tal de poder fer la comparació entre residencial i turístic 
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COMPARACIÓ ENTRE EL CONSUM I LA SUPERFÍCIE DEL NUCLI 
 
A partir de la taula 8.3 i la 8.25 de l‟apartat d‟inventari s‟ha obtingut la taula 9.2 que es mostra a 
continuació. Aquesta taula permet relacionar els m

3
 consumits per m

2
 de superfície total.  

 
S‟ha de destacar que els metres cúbics consumits per unitat de superfície total d‟allotjaments 
turístics (0,97) són el triple que els que es consumeixen a nivell d‟allotjament residencial (0,29) i 
a nivell de nucli turístic (0,3).  
 
El consum per superfície total (incloent edificis i zones exteriors) i construïda en planta dels 
edificis és superior als allotjaments turístics que als residencials. En canvi, a nivell de superfície 
edificada, els allotjaments residencials tenen un consum superior per unitat de superfície que 
els allotjaments turístics. Aquest contrast és degut a la gran densitat que hi ha en el sector 
turístic (0,91 m

2
 edificats/m

2
 de sòl ) i la baixa densitat del sector residencial (0,22 m

2
 

edificats/m
2
 de sòl). 

 

Sant Tomàs m
3
/m

2
 

Allotjaments 
residencials 

Consum allotjaments residencials/superfície total dels 
allotjaments residencials 

0,29 

Consum allotjaments residencials /superfície construïda 
en planta dels allotjaments residencials 

1,98 

Consum allotjaments residencials /superfície edificada 
dels allotjaments residencials 

1,31 

Allotjaments 
turístics 

Consum allotjaments turístics/superfície total dels 
allotjaments turístics 

0,97 

Consum allotjaments turístics /superfície construïda en 
planta dels allotjaments turístics 

3,5 

Consum allotjaments turístics /superfície edificada dels 
allotjaments turístics 

1,07 

Nucli 
turístic 

Consum total del nucli/superfície total del nucli 0,3 

Consum total del nucli /superfície construïda en planta 
del nucli turístic 

2,64 

Consum total del nucli /superfície edificada del nucli 
turístic 

1,11 

Taula 9.2: Comparació entre el consum anual i diferents tipus de superfície dels allotjaments residencials, turístics i del 
nucli turístic de Sant Tomàs. Font: elaboració pròpia. 

 

9.1.3 FLUX ENERGÈTIC 
 
En el cas de Catalunya el consum elèctric per persona i dia l‟any 2007 tenint en compte els 
sector serveis i domèstic va ser de 9,6 kWh·pers

-1
·dia

-1
(ICAEN i INE, 2007) o 3,5 MWh·pers

-

1
·any

-1
.  

 
A Menorca el consum elèctric per persona i dia tenint en compte els sectors residencial, comerç 
i serveis i enllumenat públic era de 11,05 kWh (OBSAM i INE, 2008) o 4,04 MWh·pers

-1
·any

-1
·. 

 
A continuació s‟utilitzen aquests valors per a poder fer una comparació dels nuclis turístics amb 
Menorca i Catalunya. 
 
Al no disposar de dades de consum d‟aquest nucli turístic no s‟ha pogut realitzar la diagnosi de 
l‟autosuficiència energètica. S‟ha realitzat un anàlisi dels recursos energètics solars locals.  
 
RECURSOS ENERGÈTICS SOLARS. POTENCIAL OFERTA LOCAL 
 
Les superfícies de Sant Tomàs potencialment aptes per captar energia solar es mostren en el 
mapa 12 de l‟annex 1.  
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El total de superfícies aptes per a la captació és de 26.972 m
2
, és a dir, un 52% de la superfície 

de cobertes del nucli i un 6% respecte la superfície total del nucli, tal com mostra la taula 8.37 
de l‟inventari.  
 
Segons la taula citada al paràgraf anterior, l‟energia generable pel sistema al llarg d‟un any és 
de 2.439 MWh. Sabent que el consum mitjà d‟energia elèctrica de la població de Menorca a 
l‟any 2009 és de 4,04 MWh per persona i any, s‟obté que l‟energia obtinguda per les plaques 
fotovoltaiques podria mantenir les necessitats de 604 persones

7
.  

 
El nucli de Sant Tomàs té un potencial de captació energètic de 2.402 MWh (valor extret de la 
taula 8.37). La venta d‟aquests 2.402 MWh anuals suposaria un ingrés de 785.000 € segons el 
preu de venta de l‟energia solar fotovoltaica de 0,33 €/kWh (Ordre ITC/3353/2010). 
  
Aquesta energia renovable generada suposa, en deixar de ser comprada a la xarxa, un estalvi 
anual de 950 tones de CO2, suposant 0,395 kg CO2/kWh. 
 
CONSUM I AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
No es disposa de dades de consum d‟energia d‟aquest nucli i per tant no s‟ha pogut calcular el 
potencial d‟autosuficiència energètica.  
 

9.1.4 MOBILITAT 
 
La diagnosi de la mobilitat dels turistes del nucli de Sant Tomàs s‟ha realitzat per separat per a 
la mobilitat exterior (trajectes que realitzen els turistes per anar de la seva residència fins a 
Menorca i tornar) i la mobilitat interior (desplaçaments per l‟interior de l‟illa). 
 
TRAJECTES PER ANAR I TORNAR DE MENORCA 
 
Els turistes que s‟allotgen al nucli de Sant Tomàs realitzen 2.405 km de mitjana per anar a l‟illa 
de Menorca i tornar (taula 8.72).  
 
El 96% dels turistes enquestats al nucli de Sant Tomàs han fet servir l‟avió per arribar a 
Menorca i només un 4% han utilitzat el vaixell (taula 8.69). 
 
Els turistes del nucli de Sant Tomàs han consumit de mitjana 882 kWh per arribar a Menorca i 
tornar, associats a unes emissions de 254 kg de CO2 (taula 8.72). 
 
TRAJECTES DINS DE L’ILLA 
 
Un turista tipus allotjat al nucli de Sant Tomàs realitza desplaçaments amb un total de 14 km de 
mitjana al dia, consumeix 3 kWh per dur a terme aquests desplaçaments, i tenen associats 1 kg 
d‟emissions de CO2  (taula 8.79).  
 
Un 48% dels turistes disposa de cotxe propi o n‟ha llogat per tal de realitzar els desplaçaments 
interns. Un 31% del turistes han agafat l‟autobús en alguna ocasió durant la seva estada (taula 
8.76). 
 
Diàriament, dos de cada set turistes que hi ha al nucli agafen algun mitjà de transport per 
desplaçar-se (o l‟autobús o el cotxe) i de mitjana realitzen 2,5 desplaçaments (taula 8.76). 
 
CONSUM D’ENERGIA I EMISSIONS DE CO2 DERIVADES DE LA MOBILITAT PER 
TURISTA I ESTADA MITJANA (21 DIES) 
 
L‟energia associada al transport extern per turista és fins a 14 vegades més elevada que 
l‟energia associada al transport per dins de l‟illa en el total de la seva estada (taula 9.3). 
 

                                                 
7
 Aquest valor no té en compte que la ocupació dels nuclis és temporal i amb una població variable. 
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Energia associada al 

transport extern (kWh) 

Energia associada al 
transport intern 

(kWh) 

Energia associada al 
transport total de 

l'estada (kWh) 

Turista mig de 
Sant Tomàs  

882 63 945 

Taula 9.3: Energia associada al transport per turista i estada. Font: elaboració pròpia 
 
Les emissions associades al transport extern són 12 vegades més elevades que les emissions 
associades al transport intern per un turista mig de Sant Tomàs tal com mostra la taula 9.4.  
 

 
Emissions associades 

al transport extern 
 (kg de CO2) 

Emissions 
associades al 

transport intern  
(kg de CO2) 

Emissions associades al 
transport total de l'estada 

(kg de CO2) 

Turista mig de 
Sant Tomàs 

254 21 275 

Taula 9.4: Emissions de CO2 associades al transport per turista i estada. Font: elaboració pròpia 
 

9.1.5 PERFIL DEL TURISTA 
 
Dels turistes enquestats al nucli de Sant Tomàs, un 50% procedeixen del Regne Unit, un 27% 
d‟Itàlia, un 19% d‟Espanya i el 4% restant, prové d‟altres procedències (taula 8.83). 
 
El 43% dels turistes enquestats al nucli de Sant Tomàs és la primera vegada que visiten l‟illa 
(taula 8.85). 
 
El 68% dels turistes han contractat paquet turístic. El 22% dels turistes han contractat paquet 
d‟avió i allotjament, al 3% els inclou el vol, l‟allotjament i l‟esmorzar, al 12% els inclou mitja 
pensió, el 8% tenen pensió complerta i el 23% tenen tot inclòs (taula 8.87). 
 
L‟estada mitjana d‟un turista al nucli turístic de Sant Tomàs és de 21 dies. Si no es consideren 
els turistes dels allotjaments residencials, el nombre de dies disminueix, amb un total de 13 
dies per turista de mitjana (taula 8.88). 
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9.2 DIAGNOSI DEL NUCLI TURÍSTIC DE PUNTA PRIMA 
 
A continuació es presenta l‟anàlisi del nucli turístic de Punta Prima. S‟ha realitzat la diagnosi 
dels usos del sòl, del flux hídric (on només s‟ha pogut analitzar el potencial d‟oferta local ja que 
no es disposa de dades de consum d‟hídric) i del flux energètic (es disposa de dades de 
consum d‟energia elèctrica i s‟ha pogut analitzar el potencial d‟autosuficiència). També s‟ha 
realitzat l‟estudi de la mobilitat i del perfil dels turistes usuaris d‟aquest nucli turístic.  

 
9.2.1 USOS DEL SÒL 
 
La diagnosi d‟usos del sòl del nucli de Punta Prima està basada en la taula 8.4 de l‟inventari. 
 
Els allotjaments residencials i turístics a Punta Prima ocupen la meitat de l‟àrea total del nucli. 
Un 24% correspon a allotjaments residencials i un 27% a turístics. Un 19% del territori no té 
encara un ús definit, aquest valor indica que encara té un potencial de creixement. La resta del 
sòl està ocupat principalment per vials amb un 13% del total. (mapa 3 de l‟annex 1). 
 
Destaca la poca presència de comerços, serveis i equipaments, que sumen menys d‟un 3% de 
la superfície.  
 
Els edificis ocupen un 12% de la superfície total del nucli turístic de Punta Prima. La superfície 
edificada dels allotjaments respecte la superfície total del nucli representa un 4,6% pels 
residencials i un 6,7% pels turístics.  
 
En les àrees destinades a ús residencial els edificis ocupen el 19% del sòl, de manera que el 
81% restant correspon a jardins, patis i piscines. Els edificis residencials tenen una alçada mitja 
de 1,3 plantes, que indica una baixa densitat constructiva. En àrees destinades a allotjaments 
turístics els edificis ocupen el 24% del sòl disponible amb una alçada mitjana de 1,9 plantes, 
que indica una baixa densitat constructiva. 
 
La superfície edificada total dels edificis de Punta Prima dividida entre la superfície del nucli 
dóna una relació de 0,19 m

2
 edificats/m

2
 de sòl. En àrees residencials aquesta relació és de 

0,25 m
2
 edificats/m

2
 de sòl i en àrees destinades a allotjaments turístics és de 0,45 m

2
 

edificats/m
2
 de sòl. El model constructiu, per tant, és més dens en zones turístiques que en 

zones residencials. 
 

9.2.2 FLUX HÍDRIC 
 
Al no disposar de dades de consum d‟aquest nucli turístic, no s‟ha pogut realitzar la diagnosi de 
l‟autosuficiència hídrica. S‟ha realitzat una anàlisi dels recursos hídrics locals.  
 
OFERTA DELS RECURSOS HÍDRICS LOCALS. AIGUA DE PLUJA 
 
Les superfícies aptes per captar aigua de pluja d‟aquest nucli es mostren en el mapa 8 de 
l‟annex 1. 
 
El 29% de la superfície de Punta Prima és apta per captar aigua i té un potencial de captació 
total de 62.524 m

3
, tal com mostra la taula 8.10 de l‟inventari 

  
Considerant que el consum mig de la població de l‟illa de Menorca l‟any 2006 va ser de 283 
litres per persona i dia (Bagur i Pérez, 2010), l‟aigua captada pel nucli de Punta Prima podria 
abastir 605 persones a l‟any

8
. 

 
El 50% del potencial de captació total és aigua de qualitat alta. Aquesta aigua és apta pel 
consum humà excepte per l‟ús de boca a no ser que sigui tractada prèviament. Un 26% és 
aigua de qualitat moderada i pot destinar-se des del reg de jardins a la recàrrega de les 

                                                 
8
 Aquest valor no té en compte que la ocupació dels nuclis és temporal i amb una població variable. 
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cisternes d‟inodors en equipaments i habitatges, i està principalment indicada per la neteja 
d‟interiors i exteriors. Un 24% és de qualitat baixa i aquesta aigua només està recomanada per 
a realitzar la neteja de carrers o d‟altres activitats de neteja d‟exteriors. Els valors de qualitat 
d‟aigua estan extrets de la taula 8.13 de l‟inventari. 

 
CONSUM I AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRICA 
 
No es disposa de dades de consum d‟aigua d‟aquest nucli i per tant no s‟ha pogut calcular el 
potencial d‟autosuficiència hídrica.  

 
9.2.3 FLUX ENERGÈTIC 
 
A continuació es presenta la diagnosi energètica del nucli turístic de Punta Prima. Els valors 
que serviran de referència per a poder comparar les dades obtingues són els mateixos que pel 
nucli de Sant Tomàs (apartat 9.1.3).  
 
L‟empresa GESA ha facilitat dades de consum d‟energia elèctrica d‟aquest nucli i és per això 
que s‟ha pogut realitzar l‟estudi del potencial d‟autosuficiència.  
 
RECURSOS ENERGÈTICS SOLARS. POTENCIAL OFERTA LOCAL 
 
Les superfícies de Punta Prima potencialment aptes per captar energia solar es mostren en el 
mapa 13 de l‟annex 1.  
 
Segons la taula 8.38 de l‟inventari, el total de superfícies aptes per a la captació és de 35.091 
m

2
, és a dir un 41% de la superfície de cobertes en planta del nucli i un 5% respecte la 

superfície total del nucli. 
 
L‟energia generable pel sistema al llarg d‟un any és de 3.125 MWh, segons la taula 8.38. 
Sabent que el consum mitjà d‟energia elèctrica de la població de Menorca a l‟any 2009 és de 
4,04 MWh per persona i any, s‟obté que l‟energia obtinguda per les plaques fotovoltaiques 
podria mantenir 774 persones

9
.  

 
El nucli de Punta Prima té un potencial de captació energètic de 3.125 MWh. La venda 
d‟aquests 3.125 MWh anuals suposaria un ingrés de 1.021.000 € segons el preu de venta de 
l‟energia fotovoltaica de 0,33 €/kWh (Ordre ITC/3353/2010). 
 
Aquesta energia renovable generada suposa, en deixar de ser comprada a la xarxa, un estalvi 
anual de 1.200 tones de CO2, suposant 0,395 kg CO2/kWh. 
 
CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
El consum d‟energia elèctrica al nucli turístic de Punta Prima és molt irregular. El mes de 
desembre es produeix un consum de 8.845 kWh, mentre que al mes d‟agost es consumeixen 
1.592.203 kWh, és a dir, aquest mes concentra un 25% del consum d‟energia elèctrica anual. 
El consum total del nucli de Punta Prima és de 6.179.844 kWh a l‟any, és el nucli que més 
energia elèctrica consumeix dels tres estudiats. 
 
El consum elèctric mitjà diari del nucli de Punta Prima de maig a octubre és de 29.325 kWh, 
considerant 2.702 el nombre mitjà d‟usuaris diaris (càlcul explicat a l‟apartat 7.6 de 
metodologia), s‟obté que el consum per usuari i dia al nucli turístic és de 10 kWh. 
 
Comparant aquest valor amb el consum elèctric a Catalunya (9,6 kWh·pers

-1
·dia

-1
), es pot 

observar com el consum mitjà per usuari i dia pel nucli turístic de Punta Prima és similar al de 
Catalunya i al de Menorca (11,05 kWh·pers

-1
·dia

-1
). 

 
 
 

                                                 
9
 Aquest valor no té en compte que la ocupació dels nuclis és temporal i amb una població variable. 
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AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
El potencial d‟autosuficiència en energia elèctrica del nucli turístic de Punta Prima és del 50%. 
 
La taula 8.53 de l‟inventari mostra que  tant el consum com el potencial de captació varien de 
manera semblant. 
 
Cal destacar el fet que l‟augment en la captació d‟energia que es produeix durant els mesos de 
més insolació és molt menor que l‟augment de la demanda al mateix període.  

 
9.2.4 MOBILITAT 
 
La diagnosi de la mobilitat dels turistes del nucli de Punta Prima s‟ha realitzat per separat per a 
la mobilitat exterior (trajectes que realitzen els turistes per anar de la seva residència fins a 
Menorca i tornar) i la mobilitat interior (desplaçaments per l‟interior de l‟illa). 

 
TRAJECTES PER ANAR I TORNAR DE MENORCA 
 
Els turistes que s‟allotgen al nucli de Punta Prima realitzen 2.473 km de mitjana per anar a l‟illa 
de Menorca i tornar (taula 8.72).  
 
El 91% dels turistes enquestats al nucli de Punta Prima ha fet servir l‟avió per arribar a Menorca 
i només un 9% ha utilitzat el vaixell (taula 8.69). 
 
Els turistes del nucli de Punta Prima han consumit de mitjana 876 kWh per arribar a Menorca i 
tornar, associats a unes emissions de 252 kg de CO2 (taula 8.72). 
 
TRAJECTES DINS DE L’ILLA 
 
Un turista tipus allotjat al nucli de Punta Prima realitza desplaçaments per un total de 15 km de 
mitjana al dia, consumeix 3 kWh per dur a terme aquests desplaçaments, i tenen associats 1 kg 
d‟emissions de CO2  (taula 8.79).  
 
Un 35% dels turistes disposa de cotxe propi o n‟ha llogat per tal de realitzar els seus 
desplaçaments interns. Un 50% del turistes han agafat l‟autobús en alguna ocasió durant la 
seva estada (taula 8.76). 
 
Diàriament, de cada tres turistes que hi ha al nucli, un agafa algun mitjà de transport per 
desplaçar-se (o l‟autobús o el cotxe) i de mitjana realitzen 2,9 desplaçaments (taula 8.76). 
 
CONSUM D’ENERGIA I EMISSIONS DE CO2 DERIVADES DE LA MOBILITAT PER 
TURISTA I ESTADA MITJANA (17 DIES) 
 
L‟energia associada al transport extern és fins a 17 vegades més elevada que l‟associada al 
transport per dins de l‟illa per turista durant la seva estada (taula 9.5).  
 

 
Energia associada al 

transport extern (kWh) 

Energia associada al 
transport intern 

(kWh) 

Energia associada al 
transport total de 

l'estada (kWh) 

Turista mig de 
Punta Prima  

876 51 927 

Taula 9.5: Energia associada al transport per turista i estada. Font: elaboració pròpia 
 
Les emissions associades al transport extern són 15 vegades més elevades que les emissions 
associades al transport intern (taula 9.6).  
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Emissions associades 

al transport extern  
(kg de CO2) 

Emissions 
associades al 

transport intern  
(kg de CO2) 

Emissions associades al 
transport total de l'estada 

(kg de CO2) 

Turista mig de 
Punta Prima 

252 17 269 

Taula 9.6: Emissions de CO2 associades al transport per turista i estada. Font: elaboració pròpia 

 
9.2.5 PERFIL DEL TURISTA 

 
Dels turistes enquestats al nucli de Punta Prima un 47% procedeixen del Regne Unit, un 18% 
d‟Espanya, un 9% d‟Itàlia i un 8% d‟Alemanya (tula 8.83). 
 
El 46% dels turistes enquestats és la primera vegada que visiten l‟illa (taula 8.85). 
 
El 58% dels turistes han contractat paquet turístic, l‟11% han contractat paquet turístic d‟avió i 
allotjament, el 18% ha contractat mitja pensió, el 3 % pensió complerta i el 26 % tot inclòs (taula 
8.87). 

 
L‟estada mitjana d‟un turista al nucli turístic de Punta Prima és de 17 dies. Si no es consideren 
els turistes dels allotjaments residencials, el nombre de dies disminueix, amb un total de 11 
dies per turista de mitjana (taula 8.88).  
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9.3 DIAGNOSI DEL NUCLI TURÍSTIC D’ARENAL D’EN CASTELL 
 
A continuació es presenta l‟anàlisi del nucli turístic d‟Arenal d‟en Castell. S‟ha realitzat la 
diagnosi dels usos del sòl, del flux hídric (on només s‟ha pogut analitzar el potencial d‟oferta 
local ja que no es disposa de dades de consum d‟hídric) i del flux energètic (es disposa de 
dades de consum d‟energia elèctrica i s‟ha pogut analitzar el potencial d‟autosuficiència). 
També s‟ha realitzat l‟estudi de la mobilitat i del perfil dels turistes usuaris d‟aquest nucli turístic.  
 

9.3.1 USOS DEL SÒL 
 
La diagnosi d‟usos del sòl del nucli d‟Arenal d‟en Castell està basada en la taula 8.5 de 
l‟inventari. 
 
Els allotjaments residencials i turístics al nucli d‟ Arenal d‟En Castell ocupen un 40% de l‟àrea 
total del nucli. Un 16% correspon a allotjaments residencials i un 24% a turístics. Un 33% del 

territori no té encara un ús definit, aquest valor indica que encara té un potencial de 

creixement. La resta del sòl està ocupat principalment per vials amb un 13% del total (mapa 4 
de l‟annex 1).  
 
Destaca la poca presència de comerços i equipaments, que sumen menys d‟un 2% de la 
superfície. Els serveis ocupen més del 3% del territori, xifra notablement major que en els altres 
nuclis turístics analitzats. La majoria d‟aquests serveis són bars i restaurants. La superfície 
edificada de comerços i serveis ocupa un 1,7% de la superfície total.  
 
Els edificis ocupen un 13% de la superfície total del nucli turístic d‟Arenal d‟en Castell. Els 
edificis dels allotjaments residencials i turístics ocupen un 4,6% i un 6,4% de la superfície total 
del nucli respectivament.  
 
En àrees destinades a ús residencial, els edificis ocupen el 29% del sòl, de manera que el 71% 
restant correspon a jardins, patis i piscines. Els edificis residencials tenen una alçada mitja de 
1,6 plantes, que indica baixa densitat constructiva. En àrees destinades a allotjaments turístics 
els edificis ocupen el 26% del sòl disponible amb una alçada mitjana de 2,7 plantes que indica 
una mitjana densitat constructiva. 
 
La superfície edificada total dels edificis d‟Arenal d‟en Castell dividida entre la superfície del 
nucli dóna una relació de 0,27 m

2
 edificats/m

2
 de sòl. Arenal d‟En Castell i Sant Tomàs són els 

nuclis amb una densitat constructiva més elevada dels cinc analitzats. En àrees residencials 
aquesta relació és de 0,47 m

2
 edificats/m

2
 de sòl i en àrees destinades a allotjaments turístics 

és 0,71 m
2
 edificats/m

2
 de sòl. El model constructiu, per tant, és més dens en zones turístiques 

que en zones residencials en una relació de 1 a 2.  
 

9.3.2 FLUX HÍDRIC 
 
Al no disposar de dades de consum d‟aquest nucli turístic no s‟ha pogut realitzar la diagnosi de 
l‟autosuficiència hídrica. S‟ha realitzat un anàlisi dels recursos hídrics locals.  

 
OFERTA RECURSOS HÍDRICS LOCALS. AIGUA DE PLUJA 
 
Al mapa 9 de l‟annex 1 es mostren les superfícies aptes per captar aigua de pluja d‟aquest 
nucli. 
 
El 38% de la superfície d‟Arenal d‟en Castell és apta per captar aigua i té un potencial de 
captació total de 39.688m

3
, tal com mostra la taula 8.10 de l‟inventari.  

 
Considerant que el consum mig de la població de l‟illa de Menorca és de 283 litres per persona 
i dia  (Bagur i Pérez, 2010), l‟aigua captada pel nucli d‟Arenal d‟en Castell podria abastir 384 
persones a l‟any

10
. 

                                                 
10

 Aquest valor no té en compte que la ocupació dels nuclis és temporal i amb una població variable. 
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La majoria d‟aigua de pluja que es pot captar és de qualitat alta (un 42%). Aquesta aigua és 
apta pel consum humà excepte per l‟ús de boca a no ser que sigui tractada prèviament. Un 
38% és aigua de qualitat moderada i pot destinar-se des del reg de jardins, a la recàrrega de 
les cisternes d‟inodors en equipaments i habitatges, i està principalment indicada per la neteja 
d‟interiors i exteriors. Un 20% és de qualitat baixa i aquesta aigua només està recomanada per 
a realitzar la neteja de carrers o d‟altres activitats de neteja d‟exteriors (Göbel en Angrill, 2009). 
Els valors de qualitat d‟aigua estan extrets de la taula 8.14 de l‟inventari. 
 
CONSUM I AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRICA 
 
No es disposa de dades de consum d‟aigua d‟aquest nucli i per tant no s‟ha pogut calcular el 
potencial d‟autosuficiència hídrica.  

 
9.3.3 FLUX ENERGÈTIC 
 
A continuació es presenta la diagnosi energètica del nucli turístic d‟Arenal d‟en Castell. Els 
valors que serviran de referència per a poder comparar les dades obtingues són els mateixos 
que pel nucli de Sant Tomàs (apartat 9.1.3).  
 
L‟empresa GESA ha facilitat dades de consum d‟energia elèctric d‟aquest nucli i és per això 
que s‟ha pogut realitzar l‟estudi del potencial d‟autosuficiència.  

 
RECURSOS ENERGÈTICS SOLARS. POTENCIAL OFERTA LOCAL 
 
Al mapa 14 de l‟annex 1 es mostren les superfícies potencialment aptes per captar aigua de 
pluja d‟aquest nucli. 
 
El total de superfícies aptes per a la captació és de 16.819 m

2
, és a dir un 35% de la superfície 

de cobertes en planta del nucli i un 4% respecte la superfície total del nucli, valors que es 
mostren a la taula 8.39 de l‟inventari.  
 
L‟energia generable pel sistema al llarg d‟un any és de 3.173 MWh. Sabent que el consum mitjà 
d‟energia elèctrica de la població de Menorca per l‟any 2009 és de 4,04 MWh per persona i  
any, s‟obté que l‟energia obtinguda per les plaques fotovoltaiques pot mantenir 787 persones

11
.  

 
El nucli d‟Arenal d‟en Castell té un potencial de captació energètic de 1.521 MWh. La venta 
d‟aquests 1.521 MWh anuals suposaria un ingrés de 497.000 € segons el preu de venta de 
l‟energia fotovoltaica de 0,33 €/kWh (Ordre ITC/3353/2010). 
 
Aquesta energia renovable generada suposa, en deixar de  ser comprada a la xarxa, un estalvi 
anual de 600 tones de CO2, suposant 0,395 kg CO2/kWh. 
 
CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
Tal i com es pot observar a la taula 8.47 de l‟inventari, el consum d‟energia elèctrica al nucli 
turístic d‟Arenal d‟en Castell té forces irregularitats: al mes de febrer s‟observa un consum 
anormalment alt en comparació amb els altres mesos de la temporada no turística mentre que 
al mes d‟agost es produeix un consum anormalment baix per ser un mes d‟alta ocupació. El pic 
de consum es produeix durant el mes de setembre i suposa un 27 % respecte el consum anual. 
 
A partir de la taula 8.47 de l‟inventari, el consum mitjà diari del nucli d‟ Arenal d‟en Castell de 
maig a octubre és de 16.000 kWh. Considerant 2.966 el nombre mitjà d‟usuaris diaris (càlcul 
explicat a l‟apartat 7.6 de metodologia), s‟obté que el consum per usuari i dia és de 5,4 kWh. 
 
Comparant amb el consum elèctric per Catalunya (9,6 kWh·pers

-1
·dia

-1
), es pot observar com el 

consum mitjà per usuari i dia pel nucli turístic d‟Arenal d‟en Castell és superior al consum de 
Catalunya i el consum mitjà a Menorca (11,05 kWh·pers

-1
·dia

-1
). 

                                                 
11

 Aquest valor no té en compte que la ocupació dels nuclis és temporal i amb una població variable. 
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AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
El potencial d‟autosuficiència en energia elèctrica del nucli turístic d‟Arenal d‟en Castell és del 
46%. 
 
La taula 8.54 de l‟inventari mostra que  tant el consum com el potencial de captació varien de 
manera semblant. 
 
Destacar que l‟augment en la captació d‟energia que es produeix durant els mesos de més 
insolació és molt menor que l‟augment de la demanda el mateix període.  

 
9.3.4 MOBILITAT 
 
La diagnosi de la mobilitat dels turistes del nucli d‟Arenal d‟en Castell s‟ha realitzat per separat 
per a la mobilitat exterior (trajectes que realitzen els turistes per anar de la seva residència fins 
a Menorca i tornar) i la mobilitat interior (desplaçaments per l‟interior de l‟illa). 

 
TRAJECTES PER ANAR I TORNAR DE MENORCA 
 
 Els turistes que s‟allotgen al nucli d‟Arenal d‟en Castell realitzen 2.371 km de mitjana per anar 
a l‟illa de Menorca i tornar (taula 8.72).  
 
El 87% dels turistes enquestats al nucli d‟Arenal d‟en Castell han fet servir l‟avió per arribar a 
Menorca i només un 13% han utilitzat el vaixell (taula 8.69). 
 
Els turistes del nucli d‟Arenal d‟en Castell han consumit de mitjana 870 kWh per arribar a 
Menorca i tornar, associats a unes emissions de 249 kg de CO2 (taula 8.72). 
 
TRAJECTES DINS DE L’ILLA 
 
Un turista tipus allotjat al nucli d‟Arenal d‟en Castell realitza desplaçaments per un total de 14 
km de mitjana al dia, consumeix 2 kWh per dur a terme aquests desplaçaments, que tenen 
associades 1 kg d‟emissions de CO2 (taula 8.79).  
 
Un 42% dels turistes disposa de cotxe propi o n‟ha llogat per tal de realitzar els seus 
desplaçaments interns. Un 34% del turistes han agafat l‟autobús en alguna ocasió durant la 
seva estada (taula 8.76). 
 
Diàriament, un de cada quatre turistes que hi ha al nucli, agafa algun mitjà de transport per 
desplaçar-se (o l‟autobús o el cotxe) i de mitjana realitzen 2,4 trajectes (taula 8.76). 
 
CONSUM D’ENERGIA I EMISSIONS DE CO2 DERIVADES DE LA MOBILITAT PER 
TURISTA I ESTADA MITJANA (15 DIES) 
 
L‟energia associada al transport extern és fins a 29 vegades més elevada que l‟associada al 
transport per dins de l‟illa per turista durant la seva estada (taula 9.7).  
 

 
Energia associada al 

transport extern (kWh) 

Energia associada al 
transport intern 

(kWh) 

Energia associada al 
transport total de 

l'estada (kWh) 

Turista mig 
d'Arenal d'en 
Castell 

870 30 900 

Taula 9.7: Energia associada al transport per turista i estada. Font: elaboració pròpia 
 
Les emissions associades al transport extern són 17 vegades més elevades que les emissions 
associades al transport intern (taula 9.8). 
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Emissions associades 

al transport extern  
(kg de CO2) 

Emissions 
associades al 

transport intern 
 (kg de CO2) 

Emissions associades al 
transport total de l'estada 

(kg de CO2) 

Turista mig 
d‟Arenal d‟en 
Castell 

249 15 264 

Taula 9.8: Emissions de CO2 associades al transport per turista i estada. Font: elaboració pròpia 
 

9.3.5 PERFIL DEL TURISTA 
 
Dels turistes enquestats al nucli d‟Arenal d‟en Castell un 59% procedeixen del Regne Unit, un 
33% procedeixen d‟Espanya i un 8% d‟altres procedències (taula 8.83). 
 
El 35% de turistes enquestats és la primera vegada que visiten l‟illa (taula 8.85). 
 
El 35% dels turistes han contractat paquet turístic, el 7% han contractat paquet turístic d‟avió i 
allotjament, el 7% inclou mitja pensió i el 21%de pensió complerta, no hi ha cap turista que hagi 
contractat el règim de tot inclòs (taula 8.87). 
 
L‟estada mitjana d‟un turista al nucli turístic de Arenal d‟en Castell és de 15 dies. Si no es 
consideren els turistes dels allotjaments residencials, el nombre de dies disminueix, amb un 
total de 12 dies per turista de mitjana (taula 8.88). 
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9.4 DIAGNOSI DEL NUCLI TURÍSTIC DE SON PARC 
 
A continuació es presenta l‟anàlisi del nucli turístic de Son Parc. S‟ha realitzat la diagnosi dels 
usos del sòl, del flux hídric (on només s‟ha pogut analitzar el potencial d‟oferta local ja que no 
es disposa de dades de consum d‟hídric) i del flux energètic (es disposa de dades de consum 
d‟energia elèctrica i s‟ha pogut analitzar el potencial d‟autosuficiència). També s‟ha realitzat 
l‟estudi de la mobilitat i del perfil dels turistes usuaris d‟aquest nucli turístic.  
 

9.4.1 USOS DEL SÒL 
 
La diagnosi d‟usos del sòl del nucli de Son Parc està basada en la taula 8.6 de l‟inventari. 
 
Son Parc és una zona turística de gran superfície (228 ha) dividida en zones destinades a 
diferents usos: la zona est està destinada a habitatges unifamiliars, la zona nord a allotjaments 
turístics i habitatges plurifamiliars i la zona oest conté un camp de golf. Aquest nucli turístic, 
especialment a la zona est, està molt menys edificat del que estava previst en el seu 
planejament perquè la seva execució va quedar paralitzada per la Norma Territorial Cautelar 
(PTI, 2003). 
 
Els allotjaments residencials i turístics a Son Parc ocupen una superfície minoritària que 
representa el 15% de l‟àrea total del nucli. Un 12% correspon a allotjaments residencials i un 
3% a turístics. Un 54% del territori no té encara un ús definit, aquest valor indica que encara té 
un potencial de creixement (mapa 5 de l‟annex 1). 
 
Destaca la superfície ocupada pel sector serveis, que representa un 18% del total, percentatge 
molt més elevat que als altres nuclis turístics analitzats perquè inclou el camp de golf. La 
superfície d‟equipaments representa un 6% i també és elevada en comparació amb els altres 
nuclis ja que Son Parc disposa d‟una zona verda pública habilitada per a l‟esbarjo.  
 
Els edificis ocupen un 4% de la superfície total del nucli turístic de Son Parc, aquest valor indica 
que es tracta d‟un sistema urbà poc dens. Els edificis dels allotjaments residencials i turístics 
ocupen un 2,7% i un 0,8% de la superfície total del nucli respectivament.  
  
En les àrees destinades a ús residencial els edificis ocupen el 23% del sòl, de manera que el 
77% restant correspon a jardins, patis i piscines. Els edificis residencials tenen una alçada mitja 
de 1,6 plantes, fet que indica una baixa densitat constructiva. En àrees destinades a 
allotjaments turístics els edificis ocupen el 29% del sòl disponible amb una alçada mitjana de 
1,9 plantes, fet que indica una baixa densitat constructiva també. 
 
La superfície edificada total dels edificis de Son Parc dividida entre la superfície del nucli dona 
una relació de 0,06 m

2
 edificats/m

2
 de sòl. La densitat constructiva de Son Parc és molt baixa, 

donat que hi ha molt sòl que havia d‟ésser destinat a residències o hotels però no ha estat 
construït. En àrees residencials aquesta relació és de 0,38 m

2
 edificats/m

2
 de sòl i en àrees 

destinades a allotjaments turístics és 0,55 m
2
 edificats/m

2
 de sòl. El model constructiu, per tant, 

és més dens en zones turístiques que en zones residencials. 
 

9.4.2 FLUX HÍDRIC 
 
Al no disposar de dades de consum d‟aquest nucli turístic no s‟ha pogut realitzar la diagnosi de 
l‟autosuficiència hídrica. S‟ha realitzat una anàlisi dels recursos hídrics locals.  

 
OFERTA RECURSOS HÍDRICS LOCALS. AIGUA DE PLUJA 
 
Les superfícies aptes per captar aigua de pluja d‟aquest nucli es mostren al mapa 10, annex 1. 
 
El 12% de la superfície de Son Parc és apta per captar aigua i té un potencial de captació total 
de 78.689 m

3
 tal i com mostra la taula 8.10.  
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Considerant que el consum mig de la població de l‟illa de Menorca és de 283 litres per persona 
i dia (Bagur i Perez, 2010), l‟aigua captada pel nucli de Sant Tomàs podria abastir 761 
persones a l‟any

12
. 

 
La majoria d‟aigua de pluja que es pot captar és de qualitat alta (44%). Aquesta aigua és apta 
pel consum humà excepte per l‟ús de boca, a no ser que sigui tractada prèviament. Un 24% és 
aigua de qualitat moderada i pot destinar-se des del reg de jardins, a la recàrrega de les 
cisternes d‟inodors en equipaments i habitatges, i està principalment indicada per la neteja 
d‟interiors i exteriors. Un 32% és de qualitat baixa i aquesta aigua només està recomanada per 
a realitzar la neteja de carrers o d‟altres activitats de neteja d‟exteriors. Els valors de qualitat 
d‟aigua estan extrets de la taula 8.15 de l‟inventari. 
 
CONSUM I AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRICA 
 
No es disposa de dades de consum d‟aigua d‟aquest nucli i per tant no s‟ha pogut calcular el 
potencial d‟autosuficiència hídrica.  
 

9.4.3 FLUX ENERGÈTIC 
 
A continuació es presenta la diagnosi energètica del nucli turístic de Son Parc. Els valors que 
serviran de referència per a poder comparar les dades obtingues són els mateixos que pel nucli 
de Sant Tomàs (apartat 9.1.3).  
 
L‟empresa GESA ha facilitat dades de consum d‟energia elèctric d‟aquest nucli i és per això 
que s‟ha pogut realitzar l‟estudi del potencial d‟autosuficiència.  
 
RECURSOS ENERGÈTICS SOLARS. POTENCIAL OFERTA LOCAL 
 
Les superfícies de Son Parc potencialment aptes per captar energia solar es mostren al mapa 
15 de l‟annex 1.  
 
Segons la taula 8.40 de l‟inventari, el total de superfícies aptes per a la captació és de 28.316 
m

2
, és a dir un 32% de la superfície de cobertes en planta del nucli i un 1% respecte la 

superfície total del nucli.  
 
L‟energia generable pel sistema al llarg d‟un any és de 2.522 MWh. Sabent que el consum mitjà 
d‟energia elèctrica de la població de Menorca per l‟any 2009 és de 4,04 MWh per persona i  
any (OBASM, 2008), s‟obté que l‟energia obtinguda per les plaques fotovoltaiques pot mantenir 
624 persones

13
.  

 
El nucli de Son Parc té un potencial de captació energètic de  2.522 MWh. La venta d‟aquests 
2.522 MWh anuals suposaria un ingrés de 824.000 € segons el preu de venta de l‟energia 
fotovoltaica de 0,33 €/kWh (Ordre ITC/3353/2010). 
 
Aquesta energia renovable generada suposa, en deixar de ser comprada a la xarxa, un estalvi 
anual de 1000 tones de CO2, suposant 0,395 kg CO2/kWh. 
 
CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
El consum d‟energia elèctrica al nucli turístic de Son Parc és molt irregular: al mes de febrer el 
consum és anormalment alt, mentre que al mes d‟agost el consum és anormalment baix si es 
compara amb els altres mesos. El pic de consum es produeix al mes de juliol i concentra el 
22% del consum anual (taula 8.55). 
 
El consum mitjà diari del nucli de Son Parc de maig a octubre és de 11.393 kWh. Considerant 
que hi ha 2.334 usuaris de mitjana (apartat 7.6 de metodologia), s‟obté que el consum per 

                                                 
12

 Aquest càlcul s‟ha obtingut considerant un consum de 283litres per persona i dia al llarg de l‟any. 
13

 Aquest valor no té en compte que la ocupació dels nuclis és temporal i amb una població variable. 
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usuari i dia és de 5 kWh (taula 8.47 de l‟inventari). Comparant el consum obtingut amb el 
consum elèctric per persona i dia a Catalunya (9,6 kWh·pers

-1
·dia

-1
), s‟observa que el consum 

per usuari i dia pel nucli turístic d‟Arenal d‟en Castell és superior al consum de Catalunya i el 
consum mitjà a Menorca (11,05 kWh·pers

-1
·dia

-1
). 

 
AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
És el nucli d‟estudi que té una autosuficiència més elevada amb un potencial del 92%. Seria 
per tant, més fàcil que els altres nuclis arribar a l‟autosuficiència mitjançant polítiques d‟estalvi 
d‟energia.  
 
Tant el consum com el potencial de captació varien de manera semblant (taula 8.55). Cal 
destacar que l‟augment en la captació d‟energia que es produeix durant els mesos de més 
insolació és molt menor que l‟augment de la demanda el mateix període.  
 
Durant el període d‟hivern el sistema produeix més energia de la que consumeix, amb un 
excedent mensual màxim de 168 MWh al mes de març.  
 

9.4.4 MOBILITAT 
 
La diagnosi de la mobilitat dels turistes del nucli de Son Parc s‟ha realitzat per separat per a la 
mobilitat exterior (trajectes que realitzen els turistes per anar de la seva residència fins a 
Menorca i tornar) i la mobilitat interior (desplaçaments per l‟interior de l‟illa). 

 
TRAJECTES PER ANAR I TORNAR DE MENORCA 
 
Els turistes que s‟allotgen al nucli de Son Parc realitzen 2.305 km de mitjana per anar a l‟illa de 
Menorca i tornar (taula 8.72).  
 
El 84% dels turistes enquestats al nucli de Son Parc han fet servir l‟avió per arribar a Menorca i 
només un 16% han utilitzat el vaixell (taula 8.69). 
 
Els turistes del nucli de Son Parc han consumit de mitjana 816 kWh per arribar a Menorca i 
tornar, associats a unes emissions de 234 kg de CO2 (taula 8.72). 
 
TRAJECTES DINS DE L’ILLA 
 
Un turista tipus allotjat al nucli de Son Parc realitza desplaçaments per un total de 22 km de 
mitjana al dia, consumeix 4 kWh per dur a terme aquests desplaçaments i amb unes emissions 
associades de 1 kg de CO2 (taula 8.79).  
 
Un 55% dels turistes disposa de cotxe propi o n‟ha llogat per tal de realitzar els seus 
desplaçaments interns. Un 22% del turistes han agafat l‟autobús en alguna ocasió durant la 
seva estada (taula 8.76). 
 
Diàriament, quatre de cada nou turistes que hi ha al nucli agafen algun mitjà de transport per 
desplaçar-se (o l‟autobús o el cotxe) i de mitjana fan tres trajectes (taula 8.76). 
 
CONSUM D’ENERGIA I EMISSIONS DE CO2 DERIVADES DE LA MOBILITAT PER 
TURISTA I ESTADA MITJANA (17 DIES) 
 
L‟energia associada al transport extern és fins a 28 vegades més elevada que l‟associada al 
transport per dins de l‟illa per turista durant la seva estada (taula 9.9). 
 

 
Energia associada al 

transport extern (kWh) 

Energia associada al 
transport intern 

(kWh) 

Energia associada al 
transport total de 

l'estada (kWh) 

Turista mig de 
Son Parc  

816 68 884 

Taula 9.9: Energia associada al transport per turista i estada. Font: elaboració pròpia 
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Les emissions associades al transport extern són 14 vegades més elevades que les emissions 
associades al transport intern (taula 9.10). 
 

  
Emissions associades 

al transport extern  
(kg de CO2) 

Emissions 
associades al 

transport intern  
(kg de CO2) 

Emissions associades al 
transport total de l'estada 

(kg de CO2) 

Turista mig de 
Son Parc 

234 17   251 

Taula 9.10: Emissions de CO2 associades al transport per turista i estada. Font: elaboració pròpia 

 
9.4.5 PERFIL DEL TURISTA 
 
Dels turistes enquestats al nucli de Son Parc un 41% procedeixen del Regne Unit, un 26% 
d‟Espanya, un 14% d‟Itàlia, un 12% d‟Alemanya i un 7% d‟Holanda (taula 8.83). 
 
El 40% dels turistes enquestats a Son Parc és la primera vegada que visiten l‟illa (taula 8.85). 
 
El 34% dels turistes han contractat paquet turístic, el 10% han contractat paquet turístic d‟avió i 
allotjament, el 3% ha contractat pensió complerta i el 22% tot inclòs (taula 8.87). 
 
L‟estada mitjana d‟un turista al nucli turístic de Son Parc és de 17 dies. Si no es consideren els 
turistes dels allotjaments residencials, el nombre de dies disminueix, amb un total de 11 dies 
per turista de mitjana (taula 8.88).  
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9.5 DIAGNOSI DEL NUCLI TURÍSTIC DE PLATGES DE 
FORNELLS 
 
A continuació es presenta l‟anàlisi del nucli turístic de Platges de Fornells. S‟ha realitzat la 
diagnosi dels usos del sòl, del flux hídric (es disposa de dades de consum hídric i s‟ha pogut 
analitzar el potencial d‟autosuficiència) i del flux energètic on només s‟ha pogut analitzar el 
potencial d‟oferta local ja que no es disposa de dades de consum d‟electricitat. També s‟ha 
realitzat l‟estudi de la mobilitat i del perfil dels turistes usuaris d‟aquest nucli turístic.  
 

9.5.1 USOS DEL SÒL 
 
La diagnosi d‟usos del sòl del nucli de Platges de Fornells està basada en la taula 8.7 de 
l‟inventari. 
 
Els allotjaments residencials i turístics a Platges de Fornells ocupen un 36% de l‟àrea total del 
nucli. Un 22% correspon a allotjaments residencials i un 14% a turístics. Un 49% del territori no 
té encara un ús definit, aquest valor indica que encara te un potencial de creixement. La resta 
del sòl està ocupat principalment per vials amb un 13% del total. (mapa 6 de l‟annex 1). 
 
Destaca la poca presència de comerços, serveis i equipaments, que sumen poc més d‟un 1% 
de la superfície.  
 
Els edificis ocupen un 10% de la superfície total del nucli turístic de Platges de Fornells, aquest 
valor indica que es tracta d‟un sistema urbà poc dens. Els edificis dels allotjaments residencials 
i turístics ocupen un 5,8% i un 3,4% de la superfície total del nucli respectivament.  
 
En les àrees destinades a ús residencial els edificis ocupen el 26% del sòl, de manera que el 
74% restant correspon a jardins, patis i piscines. Els edificis residencials tenen una alçada 
mitjana de 1,8 plantes, que indica una baixa densitat constructiva. En àrees destinades a 
allotjaments turístics els edificis ocupen el 25% del sòl disponible amb una alçada mitjana de 
1,7 plantes, que indica una baixa densitat constructiva també.  
 
La superfície edificada total dels edificis de Platges de Fornells dividida entre la superfície del 
nucli dona una relació de 0,16 m

2
 edificats/m

2
 de sòl. En àrees residencials aquesta relació és 

de 0,48 m
2
 edificats/m

2
 de sòl i en àrees destinades a allotjaments turístics és 0,41 m

2
 

edificats/m
2
 de sòl.  

 
Aquest és l‟únic nucli turístic, dels cinc estudiats, en que l‟alçada mitjana dels allotjaments 
residencials és major que la dels turístics. També és l‟únic en que el model constructiu és més 
dens en zones residencials que en zones turístiques. 
 

9.5.2 FLUX HÍDRIC 
 
A continuació es presenta la diagnosi del flux hídric del nucli turístic de Platges de Fornells. Al 
disposar de dades de consum del nucli (facilitades per l‟empresa subministradora d‟aigua a 
traves de l‟OBSAM) s‟ha pogut calcular el potencial d‟autosuficiència hídrica del nucli.  

 
OFERTA RECURSOS HÍDRICS LOCALS. AIGUA DE PLUJA 
 
Les superfícies potencialment aptes per captar aigua de pluja d‟aquest nucli es mostren al 
mapa 11 de l‟annex 1. 
 
El 27% de la superfície de Platges de Fornells és apta per captar aigua i té un potencial de 
captació total de 40.469 m

3
, tal com mostra la taula 8.10.  
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Considerant que el consum mig de la població de l‟illa de Menorca és de 283 litres per persona 
i dia (Bagur i Pérez, 2010), l‟aigua captada pel nucli de Platges de Fornells podria abastir 392 
persones a l‟any

14
. 

 
La majoria d‟aigua de pluja que es pot captar és de qualitat alta (44%). Aquesta aigua és apta 
pel consum humà excepte per l‟ús de boca, no ser que sigui tractada prèviament. Un 30% és 
aigua de qualitat moderada i pot destinar-se des del reg de jardins, a la recàrrega de les 
cisternes d‟inodors en equipaments i habitatges, i està principalment indicada per la neteja 
d‟interiors i exteriors. Un 26% és de qualitat baixa i aquesta aigua només està recomanada per 
a realitzar la neteja de carrers o d‟altres activitats de neteja d‟exteriors. Els valors de qualitat 
d‟aigua estan extrets de la taula 8.16 de l‟inventari. 
 
CONSUM DE XARXA 
 
El consum total anual de Platges de Fornells és de 117.012m

3
 dels quals un 38% prové dels 

allotjaments turístics, un 51% dels allotjaments residencials i un 11% prové dels serveis. Es veu 
com el sector residencial consumeix més recursos hídrics que el sector turístic. S‟observa que 
el consum no és homogeni al llarg de l‟any; el 82% del consum es concentra durant sis mesos 
(mesos turístics) mentre que en els mesos no turístics el consum representa el 18% del total. 
També s‟observa com el 64% del consum residencial i el 70% del consum turístic es concentra 
en tres mesos (de juliol a setembre) (taula 8.26). 
 
De la taula 8.26 de l‟inventari i les dades d‟ocupació facilitades per l‟OBSAM (veure apartat 7.6 
de metodologia) es pot calcular el consum hídric mitjà durant la temporada turística (mesos de 
maig a octubre) per usuari i dia del nucli turístic de Platges de Fornells segons el tipus 
d‟allotjament (taula 9.11). El consum d‟un usuari d‟un allotjament residencial del nucli turístic de 
Platges de Fornells és de 98 litres mentre que pels allotjaments turístics és més del triple (323 
litres). El consum total dels allotjaments del nucli de Platges de Fornells és de 143 litres per 
usuari i dia.  
 
El consum mitjà de Menorca és de 283 litres per habitant i dia l‟any 2006 (Bagur i Pérez, 2010) i 
per tant és gairebé el doble que el consum mig del nucli de Platges de Fornells. El consum per 
usuari al sector turístic es troba per sobre d‟aquesta mitjana (323 l/usuari*dia) mentre el sector 
residencial es troba per sota (98 l/usuari*dia). 
 

Consum durant els mesos de 
maig a octubre (m

3
) 

Usuaris 
Consum en litres 
per dia i usuari 

Consum residencial 47.487 2.684 98 

Consum turístic 38.193 656 323 

Total 85.680 3.340 143 

Taula 9.11: Consum dels allotjaments residencials i turístics per plaça i dia al nucli de Platges de Fornells a l‟any 2009. 
Font: elaboració pròpia 

 
El consum d‟una persona resident a Barcelona és de 132 litres per persona i dia (Domene et 
al., 2005) és a dir, un valor lleugerament inferior al que consumeix una persona al nucli de 
Platges de Fornells. 
 
En el cas de la mitjana espanyola, el consum per persona i dia és de 240 litres per habitant i 
dia, per tant, el consum al nucli de Platges de Fornells (per persona i dia) és inferior. 
   
AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRICA 
 
El nucli turístic de Platges de Fornells té un nivell d‟autosuficiència del 36%, és a dir, sense 
aplicar cap tipus de mesura per reduir el consum, l‟aigua de pluja serviria per suplir el 36% dels 
m

3 
utilitzats, tal com mostra la taula 8.29 de l‟inventari. 
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Aquest càlcul s‟ha obtingut considerant un consum de 283litres per persona i dia al llarg de l‟any.  
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Aquest nivell d‟autosuficiència no és constant i sobretot es redueix durant l‟època turística, 
(època en que plou menys a Menorca i el consum és més elevat), on arriba tan sols a un 7%.  
 
Es pot destacar que durant els mesos de gener a març hi ha un excedent positiu d‟aigua (5.724 
m

3
) i durant els mesos d‟octubre a desembre també (5.712 m

3
).  

 
COMPARACIÓ ENTRE EL CONSUM I LA SUPERFÍCIE DEL NUCLI 
 
A partir de la taula 8.7 i la 8.26 de l‟apartat d‟inventari s‟ha obtingut la taula 9.12 que es mostra 
a continuació. Aquesta taula permet relacionar els m

3
 consumits per m

2
 de superfície.  

 
Cal destacar que els metres cúbics consumits per unitat de superfície tant a nivell de superfície 
total, com de superfície en planta i superfície edificada dels allotjaments turístics sempre és 
superior que pels allotjaments residencials i pel nucli turístic.  
 
A nivell de superfície total els allotjaments residencials consumeixen més que el nucli turístic 
però si es considera la superfície en planta o la superfície edificada la tendència s‟inverteix i el 
nucli turístic consumeix més que els allotjaments residencials. En àrees residencials la densitat 
és de 0,48 m

2
 edificats/m

2
 de sòl valor molt semblant al sector turístic amb un valor de 0,41 m

2
 

edificats/m
2
 de sòl.  

 

Platges de Fornells m
3
/m

2
  

Allotjaments 
residencials 

Consum allotjaments residencials/superfície total dels 
allotjaments residencials 

0,52 

Consum allotjaments residencials /superfície construïda 
en planta dels allotjaments residencials 

1,98 

consum allotjaments residencials /superfície edificada 
dels allotjaments residencials 

1,09 

Allotjaments 
turístics 

Consum allotjaments turístics/superfície total dels 
allotjaments turístics 

0,65 

Consum allotjaments turístics /superfície construïda en 
planta dels allotjaments turístics 

2,62 

consum allotjaments turístics /superfície edificada dels 
allotjaments turístics 

1,58 

Nucli 
turístic 

Consum total del nucli/superfície total del nucli 0,2 

Consum total del nucli /superfície construïda en planta 
del nucli turístic 

2,14 

consum total del nucli /superfície edificada del nucli 
turístic 

1,23 

Taula 9.12: Comparació entre el consum anual i diferents tipus de superfície dels allotjaments residencials, turístics i 
del nucli turístic de Platges de Fornells. Font: elaboració pròpia. 

 

9.5.3 FLUX ENERGÈTIC 
 
A continuació es presenta la diagnosi energètica del nucli turístic de Platges de Fornells. Els 
valors que serviran de referència per a poder comparar les dades obtingues són els mateixos 
que pel nucli de Sant Tomàs (apartat 9.1.3).  
 
Al no disposar de dades de consum d‟aquest nucli turístic no s‟ha pogut realitzar la diagnosi de 
l‟autosuficiència energètica. S‟ha realitzat un anàlisi dels recursos energètics solars locals.  
 
RECURSOS ENERGÈTICS SOLARS. POTENCIAL OFERTA LOCAL 
 
Les superfícies de Platges de Fornells potencialment aptes per captar energia solar es mostren 
al mapa 16 de l‟annex 1.  
 
El total de superfícies aptes per a la captació és de 9.358 m

2
, és a dir un 19% de la superfície 

de cobertes en planta del nucli i un 2% respecte la superfície total del nucli, segons la taula 
8.41 de l‟inventari.  
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L‟energia generable pel sistema al llarg d‟un any és de 846 MWh. Sabent que el consum mitjà 
d‟energia elèctrica de la població a Menorca per l‟any 2009 és de 4,04 MWh per persona i  any 
(Bagur i Pérez, 2010) s‟obté que l‟energia obtinguda per les plaques fotovoltaiques podria 
arribar a mantenir 209 persones

15
.  

 
El nucli de Platges de Fornells té un potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica de 846 
MWh. La venta d‟aquests 846 MWh anuals suposaria un ingrés de 276.000 € segons el preu de 
venta de l‟energia fotovoltaica de 0,33 €/kWh (Ordre ITC/3353/2010). 
 
Aquesta energia renovable generada suposa, en deixar de ser comprada a la xarxa, un estalvi 
anual de 330 tones de CO2, suposant 0,395 kg CO2/kWh. 
 
CONSUM I AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
No es disposa de dades de consum d‟energia d‟aquest nucli i per tant no s‟ha pogut calcular el 
potencial d‟autosuficiència energètica.  
 

9.5.4 MOBILITAT  
 
La diagnosi de la mobilitat dels turistes del nucli de Platges de Fornells s‟ha realitzat per 
separat per a la mobilitat exterior (trajectes que realitzen els turistes per anar de la seva 
residència fins a Menorca i tornar) i la mobilitat interior (desplaçaments per l‟interior de l‟illa). 
 
TRAJECTES PER ANAR I TORNAR DE MENORCA 

 
Els turistes que s‟allotgen al nucli de Platges de Fornells realitzen 1.624 km de mitjana per anar 
a l‟illa de Menorca i tornar (taula 8.72).  
 
El 66% dels turistes enquestats al nucli de Platges de Fornells han fet servir l‟avió per arribar a 
Menorca i només un 34% han utilitzat el vaixell (taula 8.69). 
 
Els turistes del nucli de Platges de Fornells han consumit de mitjana 609 kWh per arribar a 
Menorca i tornar, associats a unes emissions de 173 kg de CO2 (taula 8.72). 
 
TRAJECTES DINS DE L’ILLA 
 
Un turista tipus allotjat al nucli de Platges de Fornells realitza desplaçaments per un total de 39 
km de mitjana al dia, consumeix 8 kWh per dur a terme aquests desplaçaments, que tenen 
associades 2 kg d‟emissions de CO2  (taula 8.79).  
 
Un 81% dels turistes disposa de cotxe propi o n‟ha llogat per tal de realitzar els seus 
desplaçaments interns. Un 15% del turistes han agafat l‟autobús en alguna ocasió durant la 
seva estada (taula 8.76). 
 
Diàriament, tres de cada quatre turistes que hi ha al nucli agafen algun mitjà de transport per 
desplaçar-se (o l‟autobús o el cotxe) i de mitjana realitzen 3,2 trajectes (taula 8.76). 

 
CONSUM D’ENERGIA I EMISSIONS DE CO2 DERIVADES DE LA MOBILITAT PER 
TURISTA I ESTADA MITJANA (19 DIES) 
 
L‟energia associada al transport extern és fins a 4 vegades més elevada que el transport per 
dins de l‟illa per turista durant la seva estada (taula 9.13). 
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 Aquest càlcul s‟ha obtingut considerant un consum de 283litres per persona i dia al llarg de l‟any.  
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Energia associada al 

transport extern (kWh) 

Energia associada al 
transport intern 

(kWh) 

Energia associada al 
transport total de 

l'estada (kWh) 

Turista mig de 
Platges de 
Fornells 

609 152 761 

Taula 9.13: Energia associada al transport per turista i segons l‟estada dels turistes de Platges de Fornells.  
Font: elaboració pròpia 

 
Les emissions associades al transport extern són 4,5 vegades més elevades que les emissions 
associades al transport intern (taula 9.14). 

 

Taula 9.14: Emissions de CO2 associades al transport per turista i estada dels turistes de Platges de Fornells. Font: 
elaboració pròpia 

 

9.5.5 PERFIL DEL TURISTA 
 
Dels turistes enquestats al nucli de Platges de Fornells un 63% procedeixen d‟Espanya, un 
20% del Regne Unit, un 8% d‟Itàlia i un i el 5% d‟Alemanya i 5% d‟altres procedències (taula 
8.83). 
 
El 28% dels turistes enquestats al nucli de Platges de Fornells és la primera vegada que visiten 
l‟illa (taula 8.85). 
 
El 12% dels turistes han contractat paquet turístic, l‟1% han contractat paquet turístic d‟avió i 
allotjament, el 4% inclou mitja pensió i el 7% tot inclòs (taula 8.87). 
 
L‟estada mitjana d‟un turista al nucli turístic de Platges de Fornells és de 19 dies. Si no es 
consideren els turistes dels allotjaments residencials, el nombre de dies disminueix, amb un 
total de 13 dies per turista de mitjana (taula 8.88).  
 

  
Emissions associades 

al transport extern  
(kg de CO2) 

Emissions 
associades al 

transport intern  
(kg de CO2) 

Emissions associades al 
transport total de l'estada 

(kg de CO2) 

Turista mig de 
Platges de 
Fornells 

173 38 211 
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9.6 COMPARACIÓ DELS NUCLIS TURÍSTICS ESTUDIATS 
 
A continuació es presenta una comparació entre els cinc nuclis turístics estudiats per tal 
d‟identificar les diferencies i les similituds dels nuclis i poder establir patrons i tendències. 
 
9.6.1 USOS DEL SÒL 
 
La figura 9.1 mostra la distribució dels usos dels sòl dels nuclis turístics. Els nuclis turístics 
segueixen un patró (a excepció del nucli turístic de Son Parc perquè tal i com s‟ha comentat, té 
unes característiques diferenciades de la resta de nuclis al disposar d‟un camp de golf).  
 
Els diferents nuclis tenen un clar predomini en l‟ús d‟allotjaments (tant residencial com turístic), 
que varia entre el 60 i el 80% (sense tenir en compte el nucli de Son Parc), tal com mostra la 
figura 9.1. 
 
Considerant la superfície total del sòl, els nuclis es classifiquen en dos patrons; el que 
segueixen el nucli d‟Arenal d‟en Castell i Punta Prima i el que segueixen Platges de Fornells, 
Sant Tomàs i Son Parc. Els dos primers tenen menys superfície destinada als allotjaments 
residencials enfront als allotjaments turístics i els tres restants tenen major superfície 
d‟allotjaments residencials.  
 
Els allotjaments turístics de Sant Tomàs segueixen un model compacte (0.91 m

2
 edificats/m

2
 de 

sòl) mentre que el nucli de Platges de Fornells segueix un model difós (0.41 m
2
 edificats/ m

2
 de 

sòl). En canvi, les vivendes residencials de Sant Tomàs segueixen un model especialment 
dispers en comparació als altres nuclis (0,22 m

2
 edificats per m

2
 de sòl, en contrast amb els 

0,48 de les residències de Platges de Fornells).   
 
Tots els nuclis (a excepció de Son Parc), tenen una superfície destinada a l‟ús comercial, l‟ús 
de serveis i equipaments molt reduïda (de l‟ordre del 2%).  
 
Destacar l‟elevat percentatge de sòl destinat a vials que varia entre el 7 i el 13% del total; els 
nuclis turístics tenen una xarxa de carrers i voreres significativa. 
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Figura 9.1: Comparació del repartiment de la superfície dels nuclis estudiats en diferents usos. No estan incloses les àrees amb ús pendent de definir.  

Font: elaboració pròpia.
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La figura 9.2 que hi ha a continuació mostra una comparació segons la superfície dels dos tipus 
d‟allotjament estudiats; allotjaments residencials i allotjaments turístics (hotels, aparthotels i 
apartaments) dels cinc nuclis turístics estudiats.  
 
Cal destacar que Son Parc té la major superfície destinada a allotjaments residencials dels cinc 
nuclis turístics estudiats (el 34% de la suma de la superfície d‟allotjaments residencials dels 
cinc nuclis), resultat que no es reflecteix en la figura 9.1 a causa de la gran extensió del camp 
de golf. També té una superfície destinada a allotjaments residencials 4,5 vegades superior a la 
d‟Arenal d‟en Castell. 
 
Pel que fa l‟ús d‟allotjaments turístics el nucli que concentra més superfície és Punta Prima. 
Aquest fet pot venir donat per la gran ocupació de territori que té l‟aparthotel 322 amb una 
superfície de 111.000 m

2 
 que representa un 55% del total de superfície turística al nucli de 

Punta Prima tal i com mostren les figures 8.4 i 8.9 de l‟inventari.  
 

 
Figura 9.2: Comparació entre superfícies d‟ús residencial i ús turístic als cinc nuclis d‟estudi.  

Font: elaboració pròpia. 

 
La figura 9.3 mostra només la superfície edificada en planta pels diferents usos i per a 
cadascun dels nuclis estudiats. Anàlogament, la figura 9.4 mostra el repartiment de la 
superfície edificada, es a dir, la superfície que ocupen els edificis multiplicada per l‟alçada que 
tenen aquests.  
 
A partir del gràfic 9.3 s‟observa la mono funcionalitat d‟aquests nuclis turístics, especialitzats 
només en allotjaments d‟ocupació estacional i sense oferir altres activitats ja que la major part 
dels edificis són residències o allotjaments turístics, i ocupen més del 90% del sòl (percentatge 
respecte la superfície edificada) 
 
Considerant la superfície edificada en planta, hi ha dos models diferents de nucli turístic: un 
amb predominança de l‟ús hoteler/turístic reglat amb més d‟un 60%, que es dona en els nuclis 
de Sant Tomàs, Punta Prima i Arenal d‟en Castell; i un altre on té més importància l‟ús 
residencial, com és el cas de Son Parc i Platges de Fornells amb menys d‟un 30% de l‟ús 
hoteler/turístic reglat (figura 9.3 i 9.8). 
 
El model amb ús hoteler té diferències segons l‟oferta de comerços i serveis. Mentre al model 
d‟Arenal d‟en Castell, el percentatge d‟aquest ús és significatiu, els nuclis de Sant Tomàs i 
Punta Prima aquestes activitats tenen molt menys pes.  
 
En el nucli de Sant Tomàs la superfície de sol destinada a ús residencial és gairebé el doble 
que la que es destina a ús turístic, similarment a com passa a Son Parc i Platges de Fornells 
(figures 9.6); per altra banda, l‟ús turístic té més del doble de superfície edificada que l‟ús 
residencial (figura 9.4). Això és degut a que les vivendes residencials de Sant Tomàs 
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segueixen un model especialment dispers en comparació als altres nuclis (0,22 m
2
 edificats per 

m
2
 de sòl, en contrast amb els 0,48 de les residències de Platges de Fornells) i en canvi els 

seus allotjaments turístics són els més densos de tots els analitzats amb una alçada mitjana de 
3,3 plantes i 0,91 m

2
 edificats per m

2
 de sòl. És dir, Sant Tomàs és el nucli turístic dels cinc 

estudiats, on el contrast de densitat constructiva entre l‟ús residencial i el turístic és més gran.
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Figura 9.3: Comparació del repartiment de la superfície construïda en planta dels nuclis estudiats en diferents usos. Font: elaboració pròpia. 
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Allotjament residencial Allotjaments turístics Comercial Serveis Equipaments Altres
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Figura 9.4: Comparació del repartiment de la superfície edificada dels nuclis estudiats en diferents usos. Font: elaboració pròpia. 
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9.6.2 FLUX HÍDRIC  
 
La comparació entre el potencial de captació hídric amb el número de places totals 
(residencials i turístiques) del nucli es mostra a la taula 9.15. S‟observa que Son Parc té el 
potencial de captació per plaça més elevat amb un total de 20,7 m

3
·plaça

-1
. Platges de Fornells, 

Sant Tomàs i Arenal d‟en Castell tenen valors semblants entre 8,6 i 10 m
3
 per plaça. (taules 

8.12 - 8.16 de l‟inventari i taules 4.1,4.3,4.5,4.7,4.9 de l‟apartat  sistema objecte d‟estudi). 
 

Nuclis 
turístics 

Potencial de 
captació hídric 

(m
3
) 

Número de places 
totals 

Potencial de captació / 
número de places 
totals (m

3
*plaça

-1
) 

Sant Tomàs 37.649 3.772 10 

Punta Prima 62.524 4.004 15,6 

Arenal d‟en 
Castell 

39.688 4.390 9 

Son Parc 78.689 3.806 20,7 

Platges de 
Fornells 

40.462 4.703 8,6 

Taula 9.15: Relació entre el potencial de captació i el número de places totals. Font: elaboració pròpia. 
 
Arenal d‟en Castell és el nucli que té la relació més gran entre el potencial de captació en 
funció de la superfície i per tant és el nucli que pot captar més aigua per unitat de superfície. El 
nucli turístic de Son Parc és el que menys aigua pot captar en relació a la seva superfície, i 
Sant Tomàs i Platges de Fornells tenen la mateixa relació de potencial de captació en funció de 
superfície (taula 8.17). 
 
A continuació es farà una comparació entre el nucli turístic de Sant Tomàs i el de Platges de 
Fornells, ja que són els dos nuclis dels quals es disposa dades de consum i se n‟ha calculat 
l‟autosuficiència que podrien assolir.  
 

 El consum hídric total del nucli de Sant Tomàs (taula 8.24 de l‟inventari) és un 16% 
més elevat que el de Platges de Fornells (taula 8.25 de l‟inventari).  
 

 El consum del sector turístic del nucli de Sant Tomàs és quatre vegades més alt al nucli 
de Platges de Fornells entre els mesos de gener a abril, i el doble de maig a octubre, 
mentre que durant els mesos de novembre i desembre el consum hídric del sector 
turístic del nucli de Platges de Fornells és gairebé cinc vegades més alt que a Sant 
Tomàs (taules 8.25 i 8.26). 

 

 El consum d‟allotjaments residencials de Platges de Fornells és superior, tot i que no és 
homogeni. De gener a abril el consum és major a Sant Tomàs, mentre que durant la 
resta de l‟any el consum hídric d‟allotjaments residencials és sempre major a Platges 
de Fornells (arribant a ser set vegades major durant els mesos de novembre i 
desembre). 

 

 El consum per usuari i dia al nucli de Sant Tomàs és major que el consum a Platges de 
Fornells tal com mostren les taules 9.1 i 9.3. El consum residencial del nucli de Sant 
Tomàs té un consum quatre vegades major per usuari i dia que a Platges de Fornells. 
A nivell d‟allotjaments turístics, el consum per usuari és major a Platges de Fornells que 
a Sant Tomàs.  

 

 Sant Tomàs té un consum menor per unitat de superfície total d‟allotjaments 
residencials que Platges de Fornells, en canvi Sant Tomàs té un consum major per 
unitat de superfície total d‟allotjaments turístics i de nucli turístic (taula 9.2 i 9.12). 

 

 Els dos nuclis tenen un consum per unitat de superfície construïda en planta dels 
edificis igual en allotjaments residencials. El consum segons la superfície construïda en 
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planta per allotjaments turístics i pel nucli turístic és major al nucli de Sant Tomàs (taula 
9.2 i 9.12). 

 

 Sant Tomàs també té un consum més elevat per unitat de superfície edificada 
d‟allotjaments residencials que Platges de Fornells (taula 9.2 i 9.12). 

 
La taula 9.7 que hi ha a continuació mostra el consum mitjà d‟aigua (litres·usuari

-1
·dia

-1
) per 

diverses ciutats i pels nuclis turístics de Sant Tomàs i Platges de Fornells i en funció dels seus 
sectors residencials o turístics. 
 
El sector residencial del nucli de Sant Tomàs i el sector turístic de Platges de Fornells 
consumeixen més litres que la mitjana menorquina, en canvi el nucli turístic de Sant Tomàs, el 
sector turístic de d‟aquest, Platges de Fornells i el sector residencial de Platges de Fornells es 
troben per sota del consum mitjà menorquí (283 litres per persona i dia) (taula 9.7). 
 

Ciutat o nucli turístic Consum (litres per usuari i dia) 

Sant Tomàs, sector residencial 466
****

 

Matadepera 453
*
 

Platges de Fornells, sector turístic 323
****

 

San Cugat  311
*
 

Menorca 283
**
 

Balears 277
**
 

Sant Tomàs  261
****

 

Mitjana espanyola 240
**
 

Sant Tomàs, sector turístic 212
****

 

Platges de Fornells 143
****

 

Barcelona 132
*
 

Palma de Mallorca 126
***

 

Hospitalet de Llobregat 119
*
 

Platges de Fornells, sector residencial 98
****

 

Taula 9.16: Consum mitjà per capità d‟aigua per diverses ciutats i regions de l‟estat espanyol. S‟han inclòs els nuclis de 
Sant Tomàs i de Platges de Fornells. Font: *: Domene et al.,2005 **: Bagur i Pérez, 2010 ***: Saurí, 2008 ****: 

elaboració pròpia 

 
El fet que el sector residencial de Platges de Fornells sigui més compacte que el de Sant 
Tomàs i que siguin residències plurifamiliars, són alguns dels motius que explicarien el baix 
consum del sector residencial al nucli de Platges de Fornells.  
 
La figura 9.5 mostra la relació entre el consum hídric i la densitat urbana en una mostra de 
municipis de l‟àrea de Barcelona de l‟any 1999 (Domene et al., 2005). A partir de la taula 8.2 de 
l‟inventari i la 9.1 de l‟apartat de diagnosi s‟ha pogut localitzar on es situa el consum de Sant 
Tomàs en el gràfic i a partir de la taula 8.6 de l‟inventari i la 9.11 de la diagnosi s‟ha obtingut el 
valor per Platges de Fornells.  
 
El gràfic 9.5 mostra la relació entre el consum facturat d‟aigua domèstica i la densitat urbana en 
una mostra de municipis de l‟àrea metropolitana de Barcelona per l‟any 1999. Es pot observar 
que el nucli de Sant Tomàs es troba per sobre la mitjana amb una densitat 4.912 habitants/km

2
 

urbanitzat i un consum de 261 litres/habitant i dia mentre que Platges de Fornells es troba per 
sota la mitjana amb una densitat de 54.334 habitants/km

2 
urbanitzat i un consum de 143 

litres/habitat i dia. 
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l  
Figura 9.5: Gràfic on es mostra la relació entre el consum d‟aigua i la densitat urbana en municipis de Barcelona (any 
1999). El nucli de Platges de Fornells té 54.334 habitants/km

2 
urbanitzat i un consum de 143 litres/habitat i dia i el de 

Sant Tomàs, 4912 habitants/km
2
 urbanitzat i un consum de 261 litres/habitant i dia. Font: “urbanismo y nueva cultura 

del agua: una relacion necesaria” del David Saurí en Tello 2005. 

 
Els dos nuclis turístics tenen uns nivells d‟autosuficiència que no arriben al 40% essent Platges 
de Fornells el que té el valor més alt amb un 36%. 
 
El nucli de Sant Tomàs té dèficit durant nou mesos a l‟any (de gener a octubre) i té un excedent 
de 8.937 m

3
 mentre que el nucli de Platges de Fornells té dèficit durant sis mesos (d‟abril a 

setembre) i excedent durant els altres sis (amb sis mesos té un excedent d‟11.436 m
3
).  

 

9.6.3 FLUX ENERGÈTIC  
 
Les superfícies aptes de captació dels nuclis turístics estudiats oscil·len entre un 19% al nucli 
de Platges de Fornells i un 59% al nucli de Sant Tomàs respecte la superfície de cobertes en 
planta. Si es considera la superfície total del nucli, la superfície apte per a la captació oscil·la 
entre un 1% a Son Parc i un 6% a Sant Tomàs.  
 
La comparació entre el potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica amb el número de 
places totals (residencials i turístiques) del nucli es mostra a la taula 9.17. El nucli de Platges 
de Fornells és el que té menys potencial de captació respecte les places totals del nucli, un 
total de 0,18 mentre que Punta Prima és el que en té més amb 0,78 (taules 8.37 - 8.41 de 
l‟inventari i taules 4.1,4.3,4.5,4.7,4.9 de l‟apartat sistema objecte d‟estudi). 
 

Nuclis 
turístics 

Potencial de 
captació (MWh) 

Número de places 
totals 

Potencial de captació / 
número de places 

totals (MWh*plaça
-1

) 

Sant Tomàs 2.402 3.772 0,64 

Punta Prima 3.125 4.004 0,78 

Arenal d‟en 
Castell 

1.521 4.390 0,35 

Son Parc 2.522 3.806 0,66 

Platges de 
Fornells 

846 4.703 0,18 

Taula 9.17: Relació entre el potencial de captació i el número de places totals. Font: elaboració pròpia. 
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El consum d‟electricitat domèstica anual d‟un ciutadà de Menorca és 2,09 MWh (OBSAM, 
2009b), si s‟assumeix que el consum d‟una persona està repartit homogèniament per tot l‟any, 
les necessitats d‟una persona de maig a octubre (temporada turística) són aproximadament d‟1 
MWh. Així, la taula 9.17 mostra que en alguns nuclis es podrien cobrir entre el 60 i el 80% 
d‟aquestes necessitats en un balanç anual, assumint que els nuclis a l‟hivern es troben 
pràcticament deshabitats i l‟energia generada durant els mesos d‟hivern és venuda a la xarxa. 
 
El potencial de captació suposa un estalvi entre 276.000 € i 1.021.000 € als nuclis turístics i 
entre 330 i 1200 tones de CO2. 
 
A continuació es realitza una comparació entre els nuclis turístics de Punta Prima, Arenal d‟en 
Castell i Son Parc, ja que són els tres nuclis dels quals es disposa dades de consum i se n‟ha 
calculat l‟autosuficiència que podrien assolir. 
 

 El consum del nucli de Punta Prima per persona i dia és de 10 kWh. Aquest valor és el 
doble del que es consumeix als nuclis d‟Arenal d‟en Castell i Son Parc on el consum és 
de 5 kWh per persona i dia. 
 

 Els nivells d‟autosuficiència dels nuclis turístics són molt significants: Arenal d‟en 
Castell i Punta Prima tenen potencials de captació del 46% i del 50% respectivament i 
Son Parc del 92%. 

 

 Comparant l‟autosuficiència energètica dels diferents nuclis s‟observa que tan el 
consum com el potencial de captació varien de manera semblant, l‟augment en la 
captació d‟energia que es produeix durant els mesos de més insolació és molt menor 
que l‟augment de la demanda al mateix període. 

 

 El consum es troba concentrat en els mesos d‟estiu i això fa que tots els sistemes 
analitzats siguin deficitaris durant aquests mesos i excedentaris durant l‟hivern. Per 
tant, l‟acompliment del nivell d‟autosuficiència estimat implicaria que tot l‟excés 
d‟energia produït a l‟hivern es pogués injectar a la xarxa i ésser aprofitat per altres 
consumidors. 

 
La taula 9.18 s‟ha elaborat a partir de les taules 8.4 a la 8.6 i la 8.47 de l‟inventari i mostra la 
relació entre el consum i els diferents tipus de superfícies calculades (superfícies totals, 
superfícies en planta dels edificis i superfícies edificades). Comparant el consum amb la 
superfície total del nucli, Arenal d‟en Castell és el nucli que té un consum més elevat per 
superfície, amb 8,5 kWh/m

2
, en canvi comparant el consum amb la superfície en planta i amb la 

superfície edificada, Punta Prima té més consum: 72,5 kWh per m
2
 de superfície en planta i 

44,6 kWh per m
2
 de superfície edificada. El nucli de Son Parc és el que té menys consum 

respecte la superfície (total, en planta i edificada). Aquest fet és degut a que el nucli de Son 
Parc té una superfície molt més gran que els altres nuclis i un altre possible motiu seria que els 
allotjaments residencials són majoritàriament segones residències i estan desocupades bona 
part del temps. Aquest fet podria provocar que el consum elèctric per superfície edificada fos 
menor en un nucli turístic majoritàriament residencial que en un amb predominança 
d‟allotjaments turístics. 
 

kWh/m
2
 Punta Prima 

Arenal d'en 
Castell 

Son Parc 

Consum total /superfície total  8,5 8,8 1,2 

Consum total /superfície planta 72,5 69,3 30,8 

Consum total /superfície edificada 44,6 32,9 18,4 

Taula 9.18: Relació entre el consum total i la superfície total, en planta i edificada dels següents nuclis.  
Font: elaboració pròpia. 
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9.6.4. COMPARACIÓ DELS HÀBITS DE MOBILITAT DELS TURISTES EN 
FUNCIÓ DELS NUCLIS TURÍSTICS ESTUDIATS  
 
A continuació es realitza una comparació (fent distinció entre el trajecte per arribar a Menorca i 
els trajectes per dins de l‟illa) dels hàbits de mobilitat dels turistes allotjats als cinc nuclis 
turístics estudiats.  

 
TRAJECTE PER ARRIBAR A MENORCA 
 
Els turistes de Punta Prima, Arenal d‟en Castell, Sant Tomàs i Son Parc  recorren una distància 
similar per anar i tornar de Menorca (des de 2.305 km fins a 2.473 km). Els turistes del nucli de 
Platges de Fornells, en canvi, han de recórrer una distància notablement menor per anar a l‟illa 
i tornar (1.624 km) (taula 8.72). 
 
A tots els nuclis turístics, l‟avió s‟utilitza més que el vaixell. L‟ús de l‟avió varia entre un 66% i un 
96% essent el nucli de Sant Tomàs el que té un percentatge més alt d‟usuaris d‟avió. L‟ús del 
vaixell predomina a Platges de Fornells amb un ús del 34% (taula 8.69). 

 
Els turistes de Sant Tomàs són els que consumeixen més energia amb un valor de 882 kWh i 
emeten més CO2 amb un valor de 254 kg de CO2. Els turistes de Platges de Fornells són els 
que consumeixen menys energia i emeten menys CO2 per arribar fins al nucli turístic, amb una 
mitjana de 609 kWh consumits i de 173 kg de CO2 emesos per anar i tornar de la illa (taula 
8.72). 
 
TRAJECTES PER DINS DE L’ILLA 
 
Els turistes de Platges de Fornells recorren 39 km de mitjana al dia, que representen entre el 
50% i el 65% més de quilòmetres realitzats que la resta de nuclis (entre 14 i 22 km cada dia) 
(taula 8.79).  
 
Els turistes que consumeixen més energia pels desplaçaments fets en un dia són els del nucli 
de Platges de Fornells amb una mitjana per turista de 8 kWh, mentre que els altres nuclis 
consumeixen una mitjana de 3 kWh per turista i dia (taula 8.79). 
 
A Platges de Fornells el 81% dels turistes tenen cotxe propi o bé llogat. En els altres nuclis 
aquest valor oscil·la entre un 35% a Punta Prima i un 55% a Son Parc. Al nucli de Punta Prima 
es troba la proporció més elevada de turistes que han fet servir l‟autobús, amb un percentatge 
del 50%. Els turistes del nucli de Platges de Fornells són els que utilitzen menys l‟autobús, amb 
un percentatge del 15% (taula 8.76). 
 
Diàriament, el 77% dels turistes de Platges de Fornells, utilitzen algun vehicle per desplaçar-se 
dins de l‟illa mentre que als altres nuclis aquest valor varia entre un 28% i un 42%. La mitjana 
de trajectes realitzats per persona és de 3 (taula 8.76). 
 

9.6.5 COMPARACIÓ DELS HÀBITS DE MOBILITAT DELS TURISTES EN 
FUNCIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 
 
A continuació es realitza una comparació (fent distinció entre el trajecte per arribar a Menorca i 
els trajectes per dins de l‟illa) dels hàbits de mobilitat  en funció de les diferents procedències 
dels turistes allotjats als cinc nuclis turístics estudiats. Les procedències estudiades són: Regne 
Unit, Espanya, Itàlia i Alemanya (s‟han seleccionat en base a la major proporció de turistes 
enquestats que eren d‟aquestes procedències).  

 
TRAJECTE PER ARRIBAR A MENORCA 
 
El vaixell com a mitjà de transport per anar i tornar de l‟illa té un pes important només entre els 
turistes espanyols, que representa el 42%. Entre les altres procedències el mitjà predominant 
és l‟avió, només amb un ús minoritari del vaixell entre els italians (5%) i britànics (1%) (taula 
8.71). 
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Les emissions de CO2 derivades del transport per arribar a l‟illa varien entre 144 kg de CO2 
derivades dels ciutadans espanyols i 293 kg de CO2 derivades dels ciutadans britànics (taula 
8.74). 
 
TRAJECTES PER DINS DE L’ILLA 
 
Entre les procedències predominants, els turistes que recorren més distància de mitjana al dia 
són els turistes procedents d‟Espanya amb un valor de 38 km al dia, seguidament els turistes 
italians que recorren 24 km al dia, els turistes del Regne Unit en recorren 12 i els que es 
desplacen menys són els alemanys que tan sols fan de mitjana 2 quilòmetres diaris (taula 8.81) 
Els espanyols són els que consumeixen més energia amb una mitjana de 7 kWh i emeten més 
emissions de CO2 amb un valor de 2 kg. Diàriament, un 67% dels espanyols utilitzen algun 
vehicle per desplaçar-se, un 28% dels turistes procedents de Regne Unit, un 37% Itàlia i un 
18% d‟Alemanya (taula 8.78).   
 
El 85% dels turistes espanyols tenen cotxe a la seva disposició, el 37% de turistes de Regne 
Unit, el 44% dels turistes procedents d‟Itàlia i el 16% dels turistes d‟Alemanya. Per contra, els 
turistes espanyols són els que fan menys ús de l‟autobús (13%) mentre els turistes alemanys 
són els que més l‟utilitzen (58%) (taula 8.78). 

 
9.6.6 COMPARACIÓ DEL PERFIL DEL TURISTA ENTRE ELS DIFERENTS 
NUCLIS TURÍSTICS 
 
La taula 8.87 de l‟inventari mostra que al nucli turístic de Sant Tomàs hi ha la proporció més 
elevada de turistes que han contractat paquet turístic respecte els altres nuclis enquestats 
(68% dels turistes a Sant Tomàs, en comparació amb un 58% a Punta Prima, 35% a Arenal 
d‟en Castell, 34% a Son Parc i 12% a Platges de Fornells). El règim més utilitzat per tots els 
enquestats als cinc nuclis turístics és el Tot inclòs, amb una proporció aproximadament del 
37% sobre el total de turistes que han contractat paquet turístic. Un cas especial és el nucli 
turístic d‟Arenal d‟en Castell on no hi ha cap turista enquestat que hagi contractat aquest règim.  
 
Tots els turistes enquestats s‟estan de mitjana entre 11 i 13 dies a l‟illa, depenent del nucli 
turístic. La mitjana de dies de l‟any 1999 va ser de 10 dies (OBSAM, 2010c). Aquest valor varia 
molt en funció de si es tenen en compte els allotjaments residencials o no; en el cas de Sant 
Tomàs varia en 7 dies: si es tenen en compte els allotjaments residencials la mitjana de dies 
que s‟estan a Menorca és de 20 dies i si no es tenen en compte els allotjaments residencials la 
mitjana és de 13 dies (taula 8.88). 
 
La proporció de turistes que ja havien estat a Menorca anteriorment presenta variacions 
moderades en funció del nucli turístic: el màxim es troba a Platges de Fornells, on el 72% dels 
turistes han visitat l‟illa més d‟una vegada, i el mínim a Punta Prima amb un 55%. 
 
El repartiment de les procedències dels turistes té un patró similar en tots els nuclis turístics 
excepte Platges de Fornells. En els primers quatre nuclis estudiats (Sant  Tomàs, Punta Prima, 
Arenal d‟en Castell i Son Parc) els turistes britànics constitueixen una majoria (41 - 59% del 
total) seguits dels espanyols (18 - 33%). Platges de Fornells, en canvi, està ocupat sobretot per 
espanyols (63%) i té només un 20% de turistes britànics, tal com mostra la taula 8.83 de 
l‟inventari. 
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9.7 DIAGNOSI DELS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS ESTUDIATS 
 
En aquest apartat es realitza la diagnosi dels allotjaments turístics estudiats. Només s‟han 
analitzat aquells allotjaments que han facilitat dades de consum.  
 
La diagnosi s‟ha diferenciat en funció del flux hídric (s‟han estudiat cinc allotjaments turístics del 
nucli de Punta Prima) i del flux energètic (s‟han estudiat un total de tretze allotjaments turístics 
repartits entre els cinc nuclis estudiats). 

 
9.7.1 DIAGNOSI DEL FLUX HÍDRIC ALS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DEL 
NUCLI DE PUNTA PRIMA 

 
A continuació es realitza la diagnosi hídrica dels allotjaments turístics dels quals s‟ha fet una 
anàlisi d‟autosuficiència.  
 
En els allotjaments turístics analitzats es realitza una estimació del nombre de pernoctacions 
(persones·dia) que hi ha hagut al llarg de la temporada turística de l‟any 2009 (veure apartat 
7.6.1 de metodologia). 
 
HOTEL 332 
 
Oferta recursos hídrics locals. Aigua de pluja 
 
Les superfícies d‟aquest hotel aptes per captar aigua de pluja es mostren al mapa 17 de 
l‟annex 1 del projecte.  
 
El 26% de la superfície és apte per captar aigua de pluja. El 74% restant equival a zona verda i 
a la piscina (taula 8.9). 
  
El potencial de captació és de 935 m

3
 anuals tal com mostra la taula 8.19 de l‟inventari. Aquest 

potencial no és homogeni al llarg de l‟any, durant els mesos d‟estiu es produeix una davallada 
fins a obtenir potencial de captació de tan sols 5 m

3
 mensuals.  

 
Tenint en compte que el consum d‟aigua mitjà a la mediterrània és de 352 litres per usuari i dia 
en els hotels amb piscina, s‟obté que l‟aigua de pluja captada podria cobrir les necessitats 
anuals de 7 places hoteleres típiques, suposant que aquestes estiguessin ocupades tot l‟any. 
 
El 100% de l‟aigua captable és de qualitat alta i com ja s‟ha mencionat, aquesta aigua és apta 
pel consum humà excepte per l‟ús de boca (Angrill, 2009). 
 
Consum de xarxa 
 
El consum de l‟any 2009 d‟aquest hotel va ser de 13.513 m

3
, que representa un 7,2% del 

consum total dels allotjaments estudiats al nucli turístic de Punt Prima (extret de la taula 8.27 
de l‟inventari). Aquest allotjament, no té un consum homogeni al llarg de l‟any; durant els mesos 
turístics (de maig a octubre) concentra un 78% del consum total. 
 
El consum d‟aigua per usuari i dia a aquest hotel és de 385 litres. Aquest valor s‟ha obtingut 
considerant que l‟hotel té 260 places, i tenint en compte que l‟ocupació en hotels és del 75% 
(veure apartat 7.6.1 de metodologia). 
 
El consum per usuari i dia de l‟hotel 332 és superior al de la mitjana de la mediterrània que són 
352 litres per usuari i dia (extret de l‟apartat 2.2 d‟antecedents).  
 
Autosuficiència hídrica 
 
El nivell d‟autosuficiència total anual d‟aquest hotel és d‟un 7%, (tal i com es mostra a la taula 
8.30 de l‟inventari) però no és constant al llarg de l‟any; durant la temporada turística (mesos de 



177 
 

maig a octubre) l‟autosuficiència és del 2% (és quan es pot captar menys aigua degut a les 
condicions climàtiques de l‟illa i alhora és quan el consum és més elevat). 
 
HOTEL 333 
 
Oferta recursos hídrics locals. Aigua de pluja 
 
Les superfícies d‟aquest hotel aptes per captar aigua de pluja es mostren al mapa 18 de 
l‟annex 1 del projecte.  
 
El 60% de la superfície és apte per captar aigua de pluja. El 40% restant equival a zona verda i 
a la piscina.  
 
El potencial de captació és de 421 m

3
 anuals tal i com mostra la taula 8.20 de l‟inventari. 

Aquest potencial no és homogeni al llarg de l‟any, durant els mesos d‟estiu es produeix una 
davallada fins a obtenir un potencial de captació mensual de 2 m

3
.  

 
Tenint en compte que el consum d‟aigua mitjà a la mediterrània és de 352 litres per dia i per 
usuari en els hotels amb piscina, s‟obté que l‟aigua de pluja captada podria cobrir les 
necessitats anuals de 3 places hoteleres típiques, suposant que aquestes estiguessin 
ocupades tot l‟any. 
 
El 33% de l‟aigua captable és de qualitat alta i com ja s‟ha mencionat, aquesta aigua és apta 
pel consum humà excepte per l‟ús de boca (Angrill, 2009) mentre que el 67% restant és de 
qualitat moderada. 
 
Consum de xarxa 
 
El consum de l‟any 2009 d‟aquest hotel va ser de 524 m

3
 que representa un 0,3% del consum 

total dels allotjaments estudiats al nucli turístic de Punta Prima (extret de la taula 8.27 de 
l‟inventari). No té un consum homogeni al llarg de l‟any; durant els mesos turístics (de maig a 
octubre) concentra un 92% del consum total mentre que en els mesos no turístics el consum 
representa el 8%. 
 
El consum d‟aigua per usuari i dia a aquest hotel és de 88 litres, quatre vegades inferior al de la 
mitjana de la mediterrània (352 litres·dia

-1
·usuari

-1
). 

 
Autosuficiència hídrica 
 
El nivell total d‟autosuficiència total anual d‟aquest hotel és d‟un 80% (tal i com es mostra a la 
taula 8.31 de l‟inventari).  
 
HOTEL 334 
 
Oferta recursos hídrics locals. Aigua de pluja 
 
Les superfícies d‟aquest hotel aptes per captar aigua de pluja es mostren al mapa 19 de 
l‟annex 1 del projecte.  
 
El 48% de la superfície és apte per captar aigua de pluja. El 52% restant equival a zona verda 
ja que aquest hotel no disposa de piscina (taula 8.9). 

 
El potencial de captació és de 188 m

3
 anuals tal i com mostra la taula 8.20 de l‟inventari. 

Aquest potencial no és homogeni al llarg de l‟any, durant els mesos d‟estiu es produeix una 
davallada fins a obtenir un potencial de captació d‟1 m

3
 mensual.  

 
Tenint en compte que el consum d‟aigua mitjà a la mediterrània és de 352 litres per dia i per 
usuari en els hotels amb piscina, s‟obté que l‟aigua de pluja captada podria cobrir les 
necessitats anuals d‟1 plaça hotelera típica, suposant que aquesta estigués ocupada tot l‟any. 
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El 96% de l‟aigua captable és de qualitat alta i com ja s‟ha mencionat, aquesta aigua és apta 
pel consum humà excepte per l‟ús de boca (Angrill, 2009), mentre que el 4% restant és de 
qualitat moderada. 
 
Consum de xarxa 
 
El consum de l‟any 2009 d‟aquest hotel va ser de 794 m

3
 que representa un 0,4% del consum 

total dels allotjaments estudiats al nucli turístic de Punt Prima (extret de la taula 8.27 de 
l‟inventari). No és un consum homogeni al llarg de l‟any; durant els mesos turístics (de maig a 
octubre) concentra un 87% del consum total mentre que en els mesos no turístics el consum 
representa el 13% (aquest consum es pot associar als mesos d‟abril, novembre i desembre ja 
que de gener a maig no hi ha consum). 
 
El consum d‟aigua per usuari i dia a aquest hotel és de 152 litres. Aquest consum es pot 
comparar amb el consum mitjà d‟un hotel a la mediterrània que no disposa de piscina (295 
litres·usuari

-1
·dia

-1
) i s‟observa que els usuaris de l‟hotel consumeixen la meitat del consum 

mitjà mediterrani.  
 
Autosuficiència hídrica 
 
El nivell d‟autosuficiència total anual d‟aquest hotel és d‟un 25% (tal i com es mostra a la taula 
8.32 de l‟inventari) però no és constant al llarg de l‟any; mostra un dèficit d‟abril a setembre i un 
excedent d‟octubre a desembre. 
 
APARTHOTEL 322 
 
Oferta recursos hídrics locals. Aigua de pluja 
 
Les superfícies d‟aquest hotel aptes per captar aigua de pluja es mostren al mapa 21 de 
l‟annex 1 del projecte.  
 
El 27% de la superfície és apte per captar aigua de pluja. El 73% restant equival a zona verda i 
a la piscina (taula 8.9). 
 
El potencial de captació és de 10.135 m

3
 anuals tal com mostra la taula 8.2 de l‟inventari i no és 

homogeni al llarg de l‟any. 
 
Tenint en compte que el consum d‟aigua mitjà a la mediterrània és de 352 litres per dia i per 
usuari en els hotels amb piscina, s‟obté que l‟aigua de pluja captada podria cobrir les 
necessitats anuals de 79 places hoteleres típiques, suposant que aquestes estiguessin 
ocupades tot l‟any. 
 
El 95% de l‟aigua captable és de qualitat alta i com ja s‟ha mencionat, aquesta aigua és apta 
pel consum humà excepte per l‟ús de boca (Angrill, 2009) mentre que el 5% restant és de 
qualitat moderada. 
 
Consum de xarxa 
 
El consum de l‟any 2009 d‟aquest hotel va ser de 56.890 m

3
 que representa un 30,3% del 

consum total dels allotjaments estudiats al nucli turístic de Punt Prima. No és un consum 
homogeni al llarg de l‟any; durant els mesos turístics (de maig a octubre) concentra un 82% del 
consum total mentre que en els mesos no turístics el consum representa el 18%.  
 
El consum d‟aigua per usuari i dia a aquest hotel és de 388 litres. Aquest valor s‟ha obtingut 
considerant que l‟hotel té 1062 places, i tenint en compte que l‟ocupació en hotels és del 75% 
(veure apartat 7.6.1 de metodologia). 
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Autosuficiència hídrica 
 
El nivell total d‟autosuficiència anual d‟aquest hotel és d‟un 18% (tal i com es mostra a la taula 
8.33 de l‟inventari). Aquest aparthotel té un potencial de captació molt alt però el consum també 
és molt elevat i per aquest motiu té una autosuficiència que no arriba al 20%. 
 
APARTAMENTS 311 
 
Oferta recursos hídrics locals. Aigua de pluja 
 
Les superfícies d‟aquest hotel aptes per captar aigua de pluja es mostren al mapa 20 de 
l‟annex 1 del projecte.  
 
El 25% de la superfície és apte per captar aigua de pluja. El 75% restant equival a zona verda i 
a la piscina (taula 8.9). 
  
El potencial de captació és de 1.403 m

3
 anuals. Aquest potencial no és homogeni al llarg de 

l‟any.  
 
Tenint en compte que el consum d‟aigua mitjà a la mediterrània és de 352 litres per dia i per 
usuari en els hotels amb piscina s‟obté que l‟aigua de pluja captada podria cobrir les 
necessitats anuals de 11 places hoteleres típiques, suposant que aquestes estiguessin 
ocupades tot l‟any. 
 
El 82% de l‟aigua captable és de qualitat alta i com ja s‟ha mencionat, aquesta aigua és apte 
pel consum humà excepte per l‟ús de boca (Angrill, 2009) mentre que el 18% restant és de 
qualitat moderada. 
 
Consum aigua de xarxa 
 
El consum de l‟any 2009 d‟aquest hotel va ser de 7.048 m

3
 que representa un 3,8% del consum 

total dels allotjaments estudiats al nucli turístic de Punta Prima (extret de la taula 8.27 de 
l‟inventari). No és un consum homogeni al llarg de l‟any: durant els mesos turístics (de maig a 
octubre) concentra un 68% del consum total, mentre que en els mesos no turístics el consum 
representa el 32%.  
 
El consum d‟aigua per usuari i dia a aquest hotel és de 196 litres. Aquest valor s‟ha obtingut 
considerant que l‟hotel té 260 places, i tenint en compte que l‟ocupació en hotels és del 75% 
(veure apartat 7.6.1 de metodologia). 
 
Autosuficiència hídrica 
 
El nivell total d‟autosuficiència d‟aquest hotel és d‟un 20% (tal i com es mostra ala taula 8.34 de 
l‟inventari).  

 
9.7.2 DIAGNOSI DEL FLUX ENERGÈTIC DELS ALLOTJAMENTS 
TURÍSTICS ESTUDIATS 

 
A continuació es realitza la diagnosi energètica dels allotjaments turístics dels quals s‟ha fet 
una anàlisi d‟autosuficiència. Es tracten els allotjaments agrupats en funció del nucli turístic al 
qual pertanyen. 
 
En els allotjaments turístics analitzats es fa una estimació del nombre de pernoctacions 
(persones·dia) que hi ha hagut al llarg de la temporada turística de l‟any 2009 (veure apartat 
7.6.1 de la metodologia del projecte). Així es pot conèixer el consum elèctric per pernoctació 
d‟aquests allotjaments i es pot comparar amb els següents valors (veure taula 7.7 de 
metodologia) : 
 

 Consum elèctric residencial per càpita a Menorca l‟any 2008: 5,72 kWh·persona
-1

·dia
-1
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 Consum elèctric residencial per càpita a Catalunya l‟any 2007: 4,08 kWh·persona
-1

·dia
-1

  
 

ALLOTJAMENTS TURÍSTICS AL NUCLI DE SANT TOMÀS 

 
Recursos energètics solars. Potencial oferta local 
 
Les superfícies aptes de captació d‟energia solar fotovoltaica es mostren als mapes 22 - 24 i 
28- 31 de l‟annex 1 del projecte. 
 
A partir de la taula 8.42 de l‟inventari es pot observar que els hotels 432 i 434 són els hotels 
amb un potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica més alt. Poden generar un total de 
343 MWh anuals cadascun. 
 
El consum elèctric mitjà pel sector residencial a Menorca és de 2,09 MWh per persona i any 
(OBSAM 2009b) s‟obté que l‟energia generada cobriria les necessitats de 164 persones.  
 
El consum residencial a Catalunya és de 1,49 MWh. Prenent aquest valor, l‟energia captable 
pels allotjaments 432 i 434 seria suficient per cobrir les necessitats d‟energia elèctrica 
domèstica de 230 persones. 
 
La producció de 343 MWh anuals suposarien un ingrés per a cadascun d‟aquests allotjaments 
de 112.000 € segons el preu de venta de l‟energia fotovoltaica de 0,33 €/kWh (Ordre 
ITC/3353/2010). Aquesta energia renovable generada suposa, en deixar de ser comprada a la 
xarxa, un estalvi anual de 135 tones de CO2, suposant 0,395 kg CO2/kWh. 
 
Consum d’energia elèctrica 
 
Tal i com es pot veure a la taula 8.48 de l‟inventari, el consum dels allotjaments de Sant Tomàs 
és força homogeni al llarg de la temporada turística. La taula 9.19 mostra el consum per 
pernoctació, és a dir, el consum per persona i nit per cada un dels allotjaments, suposant una 
ocupació mitjana de maig a octubre del 58% en el cas dels apartaments i de 75% en el cas dels 
hotels (explicat a l‟apartat 7.6.1 de metodologia).  
 
S‟observa com el consum en hotels del nucli de San Tomàs per persona i nit és entre dues i 
quatre vegades més gran que als apartaments. Comparant els valors obtinguts a la taula amb 
els consums mitjans del sector residencial a Catalunya i a Menorca (4,08 i 5,72 kWh·persona

-

1
·dia

-1
), s‟observa que el turista d‟apartaments consumeix igual que a casa seva, mentre que el 

d‟hotel pot arribar a consumir quatre vegades més. 
 

Allotjament 
Consum/pernoctació 

(kWh/usuari * dia) 

Hotel 431 20,7 

Hotel 434 11,2 

Hotel 432 6,7 

Apartament 412 5,2 

Apartament 414 6,5 

Apartaments 415 5,2 

Apartaments 416 5,3 
Taula 9.19: Consum elèctric per pernoctació en el període de maig a octubre de l‟any 2009 d‟allotjaments turístics del 

nucli de Sant Tomàs. Font: elaboració pròpia. 

 
Autosuficiència energètica 
 
A partir de les taules 8.56 - 8.62 de l‟inventari s‟observa que tots els allotjaments turístics tenen 
un percentatge d‟autosuficiència entre 24 i 74%. No hi ha cap allotjament que sigui del tot 
autosuficient. Tots els allotjaments tindrien excedent durant els mesos d‟hivern. 
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ALLOTJAMENTS TURÍSTICS AL NUCLI DE PUNTA PRIMA 
 
Recursos energètics solars. Potencial oferta local 
 
Les superfícies aptes de captació d‟energia solar fotovoltaica es mostren als mapes 25 i 26 de 
l‟annex 1 del projecte. 
 
Al nucli turístic de Punta Prima es coneix el potencial de captació de dos allotjaments: l‟hotel 
331 i el 332, amb uns potencials de captació anuals de 406 i 201 MWh respectivament. La 
suma d‟aquests potencials seria suficient per mantenir les necessitats d‟electricitat domèstica 
de 290 ciutadans menorquins o 407 catalans. 
 
L‟hotel 331, que és el que té un potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica major, 
produiria anualment 406 MWh, que suposarien un ingrés de 133.000 € segons el preu de venta 
de l‟energia fotovoltaica de 0,33 €/kWh (Ordre ITC/3353/2010). Aquesta energia renovable 
generada suposa, en deixar de ser comprada a la xarxa, un estalvi anual de 160 tones de CO2, 
suposant 0,395 kg CO2/kWh. 
 
Consum d’energia elèctrica 
 
El consum dels allotjaments 331 i 332 és de 584 i 191 MWh anuals, respectivament. Ambdós 
presenten la corba estacional típica amb un consum major a l‟estiu que a l‟hivern. Destaca un 
consum anormalment alt per part de l‟hotel 331 al mes de maig. El conjunt dels dos 
allotjaments analitzats suma el 12,5% del consum total del nucli turístic (taula 8.49).

 

 
La taula 9.20 mostra el consum per pernoctació, és a dir, el consum per persona i nit per cada 
un dels allotjaments, en el període de maig a octubre suposant una ocupació mitjana en aquest 
període del 58% en el cas dels apartaments i de 75% en el cas dels hotels (explicat a l‟apartat  
7.6.1 de metodologia). S‟observa com el consum elèctric per persona en hotels del nucli de 
Punta Prima és molt similar al consum domèstic d‟un ciutadà de Menorca o de Catalunya (5,72 
i 4,08 kWh·persona

-1
·dia

-1
). S‟observen valors similars als dos hotels.  

 

Allotjament 
Consum/pernoctació 

(kWh/usuari * dia) 

Hotel 331 5,2 

Hotel 332 4,9 

Taula 9.20: Consum elèctric per pernoctació en el període de maig a octubre de l‟any 2009 d‟allotjaments turístics del 
nucli de Punta Prima. Font: elaboració pròpia 

  
Autosuficiència energètica 
 
A partir de les taules 8.63 i 8.64 de l‟inventari s‟observa que els allotjaments turístics de Punta 
Prima tenen potencials d‟autosuficiència elevats. Destaca l‟hotel 332 amb un potencial 
d‟autosuficiència anual del 105%, fet que el convertiria en autosuficient energèticament sempre 
i quan seguís connectat a la xarxa elèctrica per tal de vendre energia a l‟hivern i comprar-la a 
l‟estiu. 
 
ALLOTJAMENTS TURÍSTICS AL NUCLI D’ARENAL D’EN CASTELL 
 
Recursos energètics solars. Potencial oferta local 
 
Les superfícies aptes de captació d‟energia solar fotovoltaica es mostren al mapa 27 de l‟annex 
1 del projecte. 
 
Al nucli turístic d‟Arenal d‟en Castell només es coneix el potencial de captació d‟un allotjament: 
l‟hotel 132, que té un potencial de 186 MWh anuals. Aquest potencial seria suficient per 
mantenir les necessitats d‟electricitat domèstica de 89 ciutadans menorquins o 125 catalans. 
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Si aquest hotel aprofités tot el potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica, aconseguiria 
un ingrés anual de 61.000 € segons el preu de venta de l‟energia fotovoltaica de 0,33 €/kWh 
(Ordre ITC/3353/2010). Aquesta energia renovable generada suposa, en deixar de ser 
comprada a la xarxa, un estalvi anual de 73 tones de CO2, suposant 0,395 kg CO2/kWh. 
 
Consum d’energia elèctrica 
 
L‟allotjament 132 consumeix energia elèctrica en el període de maig a octubre i té un consum 
anual de 1.111.924 MWh, una xifra molt elevada que representa una tercera part del consum 
total del nucli turístic. Durant aquest període, el consum mensual és relativament homogeni 
(taula 8.50). 
 
La taula 9.21 mostra el consum per pernoctació, és a dir, el consum per persona i nit per cada 
un dels allotjaments, en el període de maig a octubre suposant una ocupació mitjana en aquest 
període del 58% en el cas dels apartaments i de 75% en el cas dels hotels (explicat a l‟apartat 
7.6.1 de metodologia). S‟observa com el consum elèctric per persona en l‟hotel 132 del nucli 
d‟Arenal d‟en Castell equival a tres o quatre vegades el consum domèstic d‟un ciutadà de 
Menorca o de Catalunya (5,72 i 4,08 kWh·persona

-1
·dia

-1
). 

 

Allotjament 
Consum/pernoctació 

(kWh/usuari * dia) 

Hotel 132 16,1 

Taula 9.21: Consum elèctric per pernoctació en el període de maig a octubre de l‟any 2009 d‟allotjaments turístics del 
nucli d‟Arenal d‟en Castell. Font: elaboració pròpia 

 
Autosuficiència energètica 
 
A partir de la taula 8.65 de l‟inventari s‟observa que l‟allotjament turístic 132 d‟Arenal d‟en 
Castell té un potencial d‟autosuficiència del 17%, valor molt baix en comparació amb els altres 
allotjaments turístics dels altres nuclis. 
 
ALLOTJAMENTS TURÍSTICS AL NUCLI DE SON PARC 
 
Recursos energètics solars. Potencial oferta local 
 
Les superfícies aptes de captació d‟energia solar fotovoltaica es mostren als mapes 32 i 33 de 
l‟annex 1 del projecte. 
 
Al nucli turístic de Son Parc es coneix el potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica de 
dos allotjaments: l‟aparthotel 514 i el 521, amb uns potencials de captació anuals de 210 i 543 
MWh respectivament. La suma d‟aquests potencials seria suficient per mantenir les necessitats 
d‟electricitat domèstica de 360 ciutadans menorquins o 505 catalans. 
 
L‟aparthotel 521, que és el que té un potencial de captació major, produiria anualment 543 
MWh, que suposarien un ingrés de 177.000 € segons el preu de venta de l‟energia fotovoltaica 
de 0,33 €/kWh (Ordre ITC/3353/2010). Aquesta energia renovable generada suposa, en deixar 
de ser comprada a la xarxa, un estalvi anual de 214 tones de CO2, suposant 0,395 kg 
CO2/kWh. 
 
Consum d’energia elèctrica 
 
El consum dels allotjaments 514 i 521 és de 286 i 355 MWh anuals, respectivament. 
L‟allotjament 514 només consumeix energia en el període de maig a octubre, amb el pic de 
consum situat als mesos de juliol i agost (taula 8.51). De l‟allotjament 521 no se‟n coneix el 
consum elèctric desglossat per mesos. El conjunt dels dos allotjaments analitzats suma el 
23,3% del consum total del nucli turístic.

 

 
La taula 9.22 mostra el consum per pernoctació, és a dir, el consum per persona i nit per cada 
un dels allotjaments, en el període de maig a octubre suposant una ocupació mitjana en aquest 
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període del 58% en el cas dels apartaments i de 75% en el cas dels hotels (explicat a l‟apartat 
7.6.1 de metodologia). 
 
En el cas de l‟aparthotel 521, que no ha proporcionat el consum desglossat per mesos, 
s‟assumeix que només està obert al públic de maig a octubre (com és el cas amb la majoria 
dels altres allotjaments) i que per tant, tot el seu consum correspon a aquest període. 
S‟observa com el consum elèctric per persona en aparthotels del nucli de Son Parc és similar o 
inferior al consum domèstic d‟un ciutadà de Menorca o de Catalunya (5,72 i 4,08 kWh·persona

-

1
·dia

-1
). 

 

Allotjament 
Consum/pernoctació 

(kWh/usuari* dia) 

Aparthotel 514 3,3 

Aparthotel 521 5,7 

Taula 9.22: Consum elèctric per pernoctació en el període de maig a octubre de l‟any 2009 d‟allotjaments turístics del 
nucli de Son Parc. Font: elaboració pròpia 

 
Autosuficiència energètica 
 
A partir de les taules 8.66 i 8.67 de l‟inventari s‟observa que els allotjaments turístics de Son 
Parc tenen potencials d‟autosuficiència elevats. Destaca l‟aparthotel 521 amb un potencial 
d‟autosuficiència anual del 153%, és dir que podria satisfer les seves necessitats amb energia 
solar fotovoltaica i a més vendre un excedent net anual de 188 MWh. 

 
ALLOTJAMENTS TURÍSTICS AL NUCLI DE PLATGES DE FORNELLS 
 
Recursos energètics solars. Potencial oferta local 
 
Les superfícies aptes de captació d‟energia solar fotovoltaica es mostren al mapa 34 de l‟annex 
1 del projecte. 
 
Al nucli turístic de Platges de Fornells només es coneix el potencial de captació d‟energia solar 
fotovoltaica d‟un allotjament: els apartaments 214, que tenen un potencial de 83 MWh anuals. 
Aquest potencial seria suficient per mantenir les necessitats d‟electricitat domèstica de 40 
ciutadans menorquins o 56 catalans. 
 
Els apartaments 214, si aprofitessin tot el potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica, 
aconseguirien un ingrés anual de 27.000 € segons el preu de venta de l‟energia fotovoltaica de 
0,33 €/kWh (Ordre ITC/3353/2010). Aquesta energia renovable generada suposa, en deixar de 
ser comprada a la xarxa, un estalvi anual de 33 tones de CO2, suposant 0,395 kg CO2/kWh. 
 
Consum d’energia elèctrica 
 
El consum elèctric de l‟allotjament 214 es dóna durant tot l‟any però el consum mensual en el 
període de maig a octubre és de un a dos ordres de magnitud superior al consum en els altres 
mesos. El pic de consum es produeix al mes d‟agost (taula 8.52). 
 
La taula 9.23 mostra el consum per pernoctació, és a dir, el consum per persona i nit per cada 
un dels allotjaments, en el període de maig a octubre suposant una ocupació mitjana en aquest 
període del 58% en el cas dels apartaments i de 75% en el cas dels hotels (explicat a l‟apartat 
7.6.1 de metodologia). S‟observa com el consum elèctric per persona en els apartaments 214 
del nucli de Platges de Fornells és inferior al consum domèstic d‟un ciutadà de Menorca o de 
Catalunya (5,72 i 4,08 kWh·persona

-1
·dia

-1
). 

 

Allotjament 
Consum/pernoctació 
(kWh/usuari * dia) 

Apartaments 214 3,1 

Taula 9.23: Consum elèctric per pernoctació en el període de maig a octubre de l‟any 2009 d‟allotjaments turístics del 
nucli de Platges de Fornells. Font: elaboració pròpia 
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Autosuficiència energètica 
 
A partir de la taula 8.68 de l‟inventari s‟observa que l‟allotjament turístic 214 de Platges de 
Fornells té un potencial d‟autosuficiència del 97%, és dir que és gairebé del tot autosuficient. 
Seria capaç de funcionar amb un aportament net anual d‟energia elèctrica de tan sols 3 MWh. 
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9.8 COMPARACIÓ DELS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 
ESTUDIATS 
 
A continuació es realitza una comparació entre els diferents allotjaments turístics estudiats per 
tal de trobar similituds i diferencies entre les tres tipologies d‟allotjament (hotels, apartaments i 
aparthotels) i entre els diferents nuclis turístics. La comparació s‟ha realitzat separadament pel 
flux hídric i pel flux energètic . 
 

9.8.1 FLUX HÍDRIC 
 
OFERTA RECURSOS HÍDRICS LOCALS. AIGUA DE PLUJA 
 
El potencial de captació d‟aigua de pluja es troba entre 188 m

3
 i 935 m

3
 anuals per als tres 

hotels estudiats.  
 
El potencial de captació de l‟aparthotel 322 és el més elevat (amb una relació de 1 a 10 
respecte el màxim dels hotels) i els apartaments 311 també tenen un potencial més gran que el 
màxim dels tres hotels estudiats (1.403 m

3
 anuals).  

 
Tots els allotjaments turístics (a excepció de l‟hotel 333) tenen més del 65% de l‟aigua captable 
de qualitat alta (arribant fins i tot al 100). 
 
CONSUM DE XARXA 
 
El consum d‟aigua no és homogeni al llarg de l‟any, durant els mesos turístics els allotjaments 
consumeixen entre un 68% i un 92% del consum d‟aigua anual. El consum d‟aigua dels 
allotjaments turístics és molt variat i va entre 524 fins a 10.135 m

3
 anuals. El consum per 

pernoctació a l‟any 2009 varia entre 88 a 397 litres·usuari
-1

·dia
-1

 segons l‟allotjament. Dos dels 
hotels estudiats tenen un consum més elevat que la mitjana de consum d‟un hotel a la 
mediterrània (que és de 352 litres·usuari

-1
·dia

-1
). 

 
Les diferències en els consums hídrics per pernoctació dels allotjaments es poden deure a 
diversos factors, per exemple: 
 

 Presència de piscina i les seves característiques. 
 

 Extensió i característiques de les zones verdes. 
 

 Nivell d‟ocupació dels allotjaments. 
 

 Hàbits dels turistes allotjats a les diferents tipologies d‟allotjament. 
 
AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRICA 
 
L‟anàlisi d‟autosuficiència hídrica mitjançant captació d‟aigua de pluja dels allotjaments turístics 
no mostra nivells d‟autosuficiència molt significants. Segons aquest anàlisi, quatre dels cinc  
allotjaments turístics estudiats no tenen nivells d‟autosuficiència superiors al 25%. 
L‟autosuficiència més elevada la té l‟hotel 333 i pot arribar a un valor del 80%. 

 
9.8.2 FLUX ENERGÈTIC 
 
POTENCIAL DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. OFERTA LOCAL 
 
El potencial de captació d‟energia solar fotovoltaica dels diferents allotjaments turístics 
analitzats va de 55 MWh anuals per al més petit (apartaments 414, a Sant Tomàs) fins a 543 
MWh anuals per al més gran (apartaments 521 de Son Parc). El potencial de captació que 
pertoca a cada plaça hotelera va de 200 a 960 kWh anuals per plaça en funció de l‟establiment. 
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CONSUM ENERGÈTIC DE XARXA 
 
El consum d‟energia elèctrica dels allotjaments turístics és molt variat i va des de 86 fins a 
1.112 MWh anuals, depenent de les dimensions de l‟allotjament. 
El consum per pernoctació a l‟any 2009 varia entre 3,1 a 20,7 kWh·persona

-1
·dia

-1
 segons 

l‟allotjament. La figura 9.6 mostra que els hotels estudiats tenen un consum elèctric per 
pernoctació major que els apartaments i els aparthotels estudiats (veure taules 9.8 - 9.12). 
 

 
Figura 9.6: Gràfica comparativa dels consums elèctrics per persona i dia en els allotjaments turístics estudiats segons 

la seva tipologia. Font: elaboració pròpia 

 
AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
Nou allotjaments turístics podrien superar el 50% d‟autosuficiència mitjançant la instal·lació de 
plaques solars. Destaca l‟aparthotel 521, amb un nivell d‟autosuficiència del 153%. 
 

9.8.3 COMPARACIÓ DELS HÀBITS DE MOBILITAT EN FUNCIÓ DE LES 
DIFERENTS TIPOLOGIES D’ALLOTJAMENT  
 
A continuació es realitza una comparació entre els hàbits de mobilitat en funció dels 
allotjaments turístics (hotels, apartaments i apartohotels) i dels allotjaments residencials. 
Aquesta comparació s‟ha fet distingint el trajecte per arribar a Menorca i els trajectes dins de 
l‟illa.  
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TRAJECTE PER ARRIBAR A MENORCA 
 
Els turistes dels allotjaments residencials fan un recorregut més curt en comparació als turistes 
d‟allotjaments turístics per arribar a l‟illa. De mitjana, el sector residencial es desplaça 1.840 km, 
mentre que la mitjana del sector turístic és de 2.478 km (taula 8.73). 
 
Entre el 94% i el 97% de les persones allotjades en allotjaments turístics han utilitzat l‟avió per 
arribar a l‟illa. D‟altra banda, un 33% de les persones allotjades en allotjaments residencials han 
utilitzat el vaixell (taula 8.70). 
 
Els turistes allotjats en apartaments són els que consumeixen més energia per anar i tornar de 
l‟illa amb un valor de 915 kWh de mitjana, també són els que emeten més kg de CO2 en el 
trajecte per anar i tornar de l‟illa amb una mitjana de 263 kg. Per altra banda, els turistes dels 
allotjaments residencials són els que gasten menys energia per arribar fins al nucli turístic, amb 
una mitjana de 688 kWh gastats per anar i tornar de l‟illa i són els que emeten menys emissions 
de CO2 amb 195 kg per persona (taula 8.73). 
 
TRAJECTES DINS DE L’ILLA 
 
Els turistes que fan més quilòmetres per dins de la illa són els que estan en allotjaments 
residencials, amb una mitjana de 28 km al dia. Els turistes dels allotjaments residencials són els 
que consumeixen més energia amb un valor de 5 kWh en comparació amb els usuaris 
d‟allotjaments turístics que consumeixen 3 kWh al dia (taula 8.80). 
 
Diàriament, un 62% dels usuaris d‟allotjaments residencials utilitzen algun transport per 
desplaçar-se respecte un 28% de mitjana dels usuaris d‟allotjaments turístics (taula 8.77). 
 
La mitjana de trajectes que fa un turista (considerant les persones que es desplacen), es 
d‟aproximadament 3 viatges independentment del lloc on s‟allotja (taula 8.77). 

 
CONSUM D’ENERGIA I EMISSIONS DE CO2 DERIVADES DE LA MOBILITAT SEGONS LA 
TIPOLOGIA D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC PER TURISTA I ESTADA MITJANA  
 
Aquesta comparació s‟ha fet en base a les taules 9.24 i 9.25 que es mostren a continuació. 
 
L‟energia associada a l‟electricitat és més del doble als hotels que als aparthotels i és un 41% 
superior als hotels que els apartaments. 
 
L‟energia total associada al transport dels turistes allotjats en apartaments (957 kWh) és 
superior a l‟energia consumida per hotels i aparthotels (921kWh i 850 kWh respectivament) 
 
L‟energia total consumida per turista i per dia (considerant l‟energia associada a l‟electricitat i 
l‟energia associada al transport), és superior en el cas dels hotels amb un consum de 94,5 kWh 
respecte els 89,5 kWh i 73,4 kWh per aparthotels i apartaments.  
 
Els turistes que s‟allotgen en apartaments consumeixen més electricitat que els turistes que 
s‟allotgen als aparthotels en el total de la seva estada, però no per dia.  
 
Tot i ser l‟energia associada al transport més elevada en apartaments, l‟energia total 
consumida per turista i dia i per estada és més elevada als hotels.  
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  Energia 
associada a 
l’electricitat 

(kWh) 

Energia 
associada als 

trajectes 
interiors (kWh) 

Energia 
associada als 

trajectes 
exteriors (kWh) 

Energia 
consumida 
per estada 

(kWh) 

Energia 
consumida 

per dia 
(kWh) 

Hotel 119 33 888 1040 94,5 

Aparthotel 45 30 820 895 89,5 

Apartament 71 42 915 1028 73,4 

Taula 9.24: Energia associada a l‟electricitat, al transport i l‟energia total (electricitat i transport) per turista i estada. 
Font: elaboració pròpia 

 
Les emissions de CO2 associades a l‟electricitat són més elevades per turistes que s‟allotgen 
en hotels (47 kg de CO2 respecte 18 i 28 kg de CO2 en aparthotels i apartaments 
respectivament).  
 
Les emissions de CO2 derivades de la mobilitat són més elevades en apartaments 267 kg de 
CO2, respecte  277 kg de CO2  pels aparthotels.  
 
Els turistes que s‟allotgen en apartaments generen més emissions de CO2 que els turistes que 
s‟allotgen als aparthotels en el total de la seva estada, però no per dia.  
 
Tot i que les emissions de CO2 associades al transport són més elevades en apartaments, les 
emissions totals per dia i per estada són més elevades als hotels. 
 

  
Emissions 
associades 

a l'electricitat 
(kg de CO2) 

Emissions 
associades 

a la 
mobilitat  
interna 

 (kg de CO2) 

Emissions 
associades a 
la mobilitat  

externa  
(kg de CO2) 

Emissions 
totals per 

estada  
(kg de CO2) 

Emissions 
totals per dia  
(kg de CO2) 

Hotel 47 11 256 314 28,5 

Aparthotel 18 10 236 264 26,4 

Apartament 28 14 263 305 21,8 

Taula 9.25: Emissions associades al transport per turista i estada. Font: elaboració pròpia 

 
9.8.4 COMPARACIÓ DEL PERFIL DEL TURISTA ENTRE LES DIFERENTS 
TIPOLOGIES D’ALLOTJAMENT 
 
Els allotjaments residencials són els que acullen més turisme de l‟estat espanyol, un 54% dels 
turistes que s‟allotgen en residències són espanyols, i per contra, els aparthotels són els 
allotjaments que acullen més turistes estrangers, amb un 90% d‟estrangers sobre el total (taula 
8.84). 
 
Als apartaments hi predominen els turistes procedents del Regne Unit, que representen un 
64% del total i als aparthotels hi predominen els turistes italians, amb una representació del 
46%. En el cas dels allotjaments residencials el 54% dels turistes són espanyols i el 31% són 
del Regne Unit (taula 8.84). 
 
El 89% dels turistes allotjats en allotjaments residencials ja han visitat l‟illa anteriorment, enfront 
d‟un 11% que és la primera vegada que la visiten. En els allotjaments turístics per una banda 
s‟hi troben els hotels i els aparthotels, on el 66% i el 84% dels turistes respectivament visiten 
l‟illa per primera vegada. Als apartaments en canvi, predominen els turistes que ja han visitat 
l‟illa anteriorment: un 66% del total (taula 8.86). 
 
La durada mitjana de l‟estada dels turistes és molt diferent segons els diferents tipus 
d‟allotjament turístics. La mitjana de dies que s‟està un turista en els allotjaments turístics és de 
11 en un hotel, de 10 en un aparthotel i de 14 en un apartament. En els allotjaments 
residencials la mitjana de dies que s‟hi està un turista és de 22 (taula 8.89).  
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10. CONCLUSIONS 
 

En aquest apartat es presenten les conclusions del present projecte. S‟han estructurat en 
funció dels usos del sòl, del flux hídric, del flux energètic, de la mobilitat i del perfil del turista. 
 
Es presenten d‟una manera general i en funció dels nuclis turístics i dels allotjaments turístics 
estudiats.   
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10.1 USOS DEL SÒL 
 
De l‟anàlisi dels usos del sòl dels nuclis turístics i el seu repartiment en el territori se n‟extreuen 
les següents conclusions: 
 

 Els nuclis turístics estudiats estan dedicats quasi exclusivament a l‟allotjament de 
turistes. 
 

o Entre el 60 i el 80% de la superfície usada dels nuclis turístics es dedica a 
allotjaments turístics o residencials. 

o Els usos comercial, de serveis i equipaments són minoritaris: sumen menys 
d‟un 2% de la superfície total dels nuclis turístics. 
 

 La superfície destinada a vials (carrers i voreres) no és irrellevant: compon el 12-13% 
de la superfície total del nucli en tots els casos excepte en el de Son Parc, en el qual 
els vials ocupen el 7% del nucli. 
 

 Els nuclis turístics encara tenen un potencial de creixement significatiu: les superfícies 
a les quals no s‟està donant cap ús, sumen entre el 19 i el 50% de la superfície total de 
cada nucli. Aquest creixement podria donar lloc a nuclis turístics més heterogenis en el 
cas que es dediqués el sòl disponible a usos diferents que els d‟allotjament turístic i 
residencial. 

 

 Els nuclis turístics no segueixen un mateix patró. Els nuclis de Sant Tomàs, Punta 
Prima i Arenal d‟en Castell estan més dedicats als allotjaments turístics que als 
residencials: la superfície edificada dels allotjaments turístics (aprox. 65% de la 
superfície edificada total de cadascun d‟aquests nuclis) dobla la dels segons (aprox. 
30%). En els nuclis de Son Parc i Platges de Fornells es dona el cas contrari: el 63-
70% de la superfície edificada correspon a allotjaments residencials i el 25-35% a 
allotjaments turístics. 

 

 Els allotjaments turístics tenen una densitat constructiva notablement més elevada que 
els allotjaments residencials: 0,41-0,91 m

2
 edificats/m

2
 de sòl en allotjaments turístics i 

0,22-0,48 m
2
 edificats/m

2
 de sòl en allotjaments residencials. 

 

10.2 FLUXOS HÍDRICS  
 

 El consum d‟aigua dels sistemes estudiats presenta una forta estacionalitat: la major 
part del consum es concentra en la temporada turística (de maig a octubre). Tant en el 
nucli de Sant Tomàs com en el de Platges de Fornells entre un 80% i un 82% del 
consum hídric es concentra durant els mesos turístics. En els allotjaments turístics, la 
proporció del consum anual d‟aigua que correspon a aquests mesos va del 68 al 92%. 

 

 El potencial d‟autosuficiència és troba entre el 28 i el 36% en nuclis turístics i entre el 7 
i el 80% per allotjaments turístics. 
 

 Els nuclis turístics són sistemes hídricament arrítmics donat que el patró anual de 
consum hídric no coincideix amb el de captació d‟aigües pluvials. El consum es dona 
principalment durant la temporada turística mentre que el potencial de captació d‟aigua 
es reparteix al llarg de l‟any d‟acord amb la pluviometria, que té els seus màxims en els 
mesos no turístics (63% de la precipitació) i els mínims als mesos turístics (37%).  

 

 Els potencials d‟autosuficiència hídrica calculats només són possibles si es disposa 
d‟una gran capacitat d‟emmagatzematge d‟aigua, suficient per guardar tot l‟excedent de 
l‟hivern per ésser consumit a l‟estiu. Seria molt costós construir dipòsits amb una 
capacitat suficient per aprofitar una part significativa dels excedents hídrics dels mesos 
d‟hivern. 
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10.2.1 FLUXOS HÍDRICS DELS NUCLIS TURÍSTICS 
 

 El consum hídric per persona és heterogeni, varia entre 98 i 466 litres diaris. 
 

 El consum hídric per persona és més heterogeni en el sector residencial que en el 
turístic: en el primer, el rang és de 98 a 466 litres diaris (segons el nucli turístic) i en el 
segon és de 212 a 323 litres. 
 

 És possible que el consum hídric de les àrees residencials estigui relacionat amb el seu 
model constructiu: les urbanitzacions residencials de Sant Tomàs són disperses (0,22 
m

2
 edificats / m

2
 de sòl) i amb grans jardins i piscines particulars tenen un consum de 

466 litres per persona i dia mentre que les zones residencials de Platges de Fornells 
són comptactes (0,48 m

2
 edificats / m

2
 de sòl) i amb jardins i piscines comunitaris, 

tenen un consum molt més baix (98 litres per persona i dia). 
 

 El potencial d‟autosuficiència hídrica és del 28% al nucli turístic de Sant Tomàs i del 
36% a Platges de Fornells. 

 

10.2.2 FLUXOS HÍDRICS DELS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 
 

 El consum hídric per persona i dia en els allotjaments turístics analitzats és molt 
variable: de 88 a 397 l·usuari

-1
·dia

-1
. 

 

 El consum hídric dels allotjaments turístics és baix en comparació amb altres 
allotjaments turístics de la zona mediterrània: només dos dels cinc allotjaments 
estudiats superen el consum mitjà d‟un hotel mediterrani (352 l·usuari

-1
·dia

-1
) i 

l‟allotjament amb un consum més elevat (397 l·usuari
-1

·dia
-1

) només supera aquest 
valor en un 13%. 

 

 Els valors de potencials d‟autosuficiència són molt diferents en els allotjaments turístics 
estudiats. El potencial d‟autosuficiència hídrica dels cinc allotjaments turístics va del 7% 
al 80%. En la majoria dels casos és igual o inferior al 25%. Els valors són molt diferents 
perquè depenen de factors tals com la densitat constructiva, la presència de piscines i 
l‟extensió de zones verdes i zones pavimentades. 
 

10.3 FLUXOS D’ENERGIA  
 

 Els potencials d‟autosuficiència en energia elèctrica a partir d‟energia solar fotovoltaica 
dels nuclis estudiats són alts: 50% a Punta Prima, 46% a Arenal d‟en Castell i 90% a 
Son Parc.  

 

 Els potencials d‟autosuficiència en energia elèctrica a partir de fotovoltaica dels 
allotjaments turístics analitzats són també alts: dels 13 allotjaments turístics estudiats, 9 
tenen potencials d‟autosuficiència per sobre del 50 % i 2 per sobre del 100%. 

 

 El període d‟amortització dels sistemes fotovoltaics necessaris per assolir aquests 
nivells d‟autosuficiència es troba entre 13 i 15 anys

16
. Com que la vida útil de les 

instal·lacions és de 25 anys, aquestes són econòmicament viables. 
 

 Els següents factors poden dificultar l‟assoliment dels potencials d‟autosuficiència en 
energia elèctrica: 

 
o Les característiques de les cobertes afecten la implantació de sistemes de 

captació fotovoltaics. En aquest estudi s‟ha assumit que totes les cobertes 

                                                 
16 Calculat en base a un preu d‟entre 30.000 i 36.000 € per cada 80 m

2
 d‟instal·lació (IDAE, 2002), el preu de venta de 

l‟energia fotovoltaica de 0,33 €/kWh (Ordre ITC/3353/2010) i la taula 8.36 de l‟inventari. 
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planes i una quarta part de les inclinades que facin més de 80 m
2
 són 

aprofitades al màxim de la seva capacitat per a instal·lar-hi sistemes 
fotovoltaics (explicació detallada a l‟apartat 7.5 de metodologia). Podria ser que 
no totes aquestes cobertes fossin realment aptes per a la implementació de les 
plaques. Així mateix, podria ser que algunes cobertes de menys de 80m

2
 sí 

que ho fossin. 
o La inversió necessària per a implementar els sistemes de captació és molt alta: 

de 200.000 a 2.500.000 € per a un allotjament turístic, 40 milions d‟euros per a 
la totalitat dels cinc nuclis. 

 

10.3.1 FLUXOS D’ENERGIA DELS NUCLIS TURÍSTICS 
 

 L‟energia fotovoltaica generada pel nucli de Punta Prima correspon al 78% de les 
necessitats de cada plaça turística, si aquestes tinguessin un consum equivalent a la 
mitjana de Menorca l‟any 2008

17
. A Son Parc el 66%, a Sant Tomàs el 64%, a Arenal 

d‟en Castell el 35% i Platges de Fornells el 18%.  
 

 El consum elèctric mitjà per persona i dia és heterogeni: el del nucli turístic de Punta 
Prima (10 kWh·pers

-1
·dia

-1
, any 2009) és el doble que el que tenen els nuclis d‟Arenal 

d‟en Castell i Son Parc (5,4 i 5,0 kWh·persona
-1

·dia
-1

). 
 

 El consum elèctric mitjà per superfície total i per superfície construïda en planta 
presenta valors similars en els nuclis de Punta Prima i Arenal d‟en Castell. En canvi 
Son Parc mostra valors notablement més petits. Això pot ser degut a que: 

 
o Son Parc és un nucli turístic amb una gran superfície, bona part de la qual no 

està essent usada actualment. 
o Son Parc és un nucli amb predominança del sector residencial, a diferència 

dels altres dos. Els allotjaments residencials són majoritàriament segones 
residències i estan desocupats bona part del temps. Això pot fer que el consum 
elèctric per superfície edificada sigui menor en un nucli turístic majoritàriament 
residencial que en un amb predominança d‟allotjaments turístics. 

 

 L‟estalvi anual de tones de CO2 dels nuclis turístics estudiats que s‟aconseguiria amb la 
captació d‟energia solar fotovoltaica oscil·la entre les 330 i les 1.200 tones de CO2 a 
l‟any. 

 

10.3.2 FLUXOS D’ENERGIA DELS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 
 

 Els hotels tenen un consum elèctric per persona i dia major que el dels apartaments: el 
consums mitjans són 10,8 i 5,9 kWh·persona

-1
·dia

-1
 pels hotels i els apartaments, 

respectivament. 
 

 El consum elèctric mitjà per persona i dia dels hotels és molt heterogeni: varia de 4,9 a 
20,7 kWh·persona

-1
·dia

-1
 en funció de l‟establiment. 

 
10.4 PERFIL DELS TURISTES   
 

 Els turistes usuaris d‟allotjaments residencials presenten un perfil diferenciat respecte 
els turistes dels allotjaments turístics.  
 

o Els turistes usuaris d‟allotjaments residencials fan un recorregut més curt per 
arribar a l‟illa que els turistes usuaris d‟allotjaments turístics, ja que als 
allotjaments residencials hi predominen els turistes procedents de l‟estat 
espanyol, i als allotjaments turístics hi predominen els estrangers. Els usuaris 

                                                 
17 Consum anual per càpita d‟energia elèctrica domèstica a Menorca: 2 MWh·persona

-1
·any

-1
. S‟assumeix que cada 

plaça està ocupada durant sis mesos, per tant el seu consum anual és 1 MWh·plaça
-1
·temporada turística

-1
. 
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d‟allotjaments residencials de mitjana es desplacen 1.840 km i els turistes 
allotjats al sector turístic 2.478 km.  

o Gairebé totes les persones enquestades usuàries d‟allotjaments turístics han 
fet servir l‟avió. En canvi, un terç de les persones allotjades en allotjaments 
residencials han fet servir el vaixell. 

o Diàriament, els usuaris d‟allotjaments residencials que utilitzen algun transport 
per desplaçar-se són el doble respecte els usuaris d‟allotjaments turístics. 

o La proporció de turistes que disposa de cotxe és del doble en allotjaments 
residencials que en allotjaments turístics.  

o L‟estada mitjana dels turistes usuaris d‟allotjaments residencials és de 22 dies, 
molt més elevada que la mitjana d‟allotjaments turístics, que varia entre 10 i 14 
dies. 

o El 89% dels turistes usuaris d‟allotjaments residencials ja han visitat l‟illa 
anteriorment, enfront d‟un 38% dels usuaris d‟allotjaments turístics. 

 

 Es diferencien dos patrons: el que segueixen els turistes espanyols i el dels turistes 
d‟altres procedències: 
 
o Espanya és l‟única procedència on l‟ús del vaixell té un pes important (un 42% 

del total de turistes espanyols utilitzen el vaixell per arribar a l‟illa). 
o La proporció de turistes espanyols que tenen algun cotxe a la seva disposició 

és el doble que la proporció dels turistes d‟altres procedències. 
o Diàriament, un 68% dels espanyols utilitzen algun vehicle per desplaçar-se, 

mentre que els turistes d‟altres procedències la utilització del vehicle varia entre 
un 18% i un 37%. Per contra, els turistes espanyols són els que fan menys ús 
de l‟autobús (13%). 

 

 Es distingeixen dos patrons diferents en relació al perfil de mobilitat dels turistes 
segons el nucli on s‟allotgen. El primer patró (patró A) correspon als turistes allotjats 
als nuclis de Sant Tomàs, Punta Prima, Arenal d‟en Castell i Son Parc, mentre que el 
segon patró (patró B) correspon als turistes del nucli de Platges de Fornells. 
 
o Els turistes del patró A recorren una distància similar per anar i tornar de 

Menorca (entre 2.305 km i 2.473 km). El repartiment de les procedències dels 
turistes és semblant en aquests quatre nuclis turístics, els britànics 
constitueixen una majoria (41 - 59% del total) seguits dels espanyols (18 - 
33%). 

o Els turistes del nucli de Platges de Fornells (patró B) recorren una distància 
notablement menor per anar a l‟illa i tornar (1.624 km) i el repartiment de les 
procedències dels turistes és d‟un 63% d‟espanyols i un 20% de turistes 
britànics. 

o L‟ús de l‟avió predomina a tots els nuclis, amb una proporció poc important del 
vaixell per als turistes dels nuclis del patró A i l‟ús del vaixell només predomina 
a Platges de Fornells (patró B), on el fan servir un 34% dels turistes del nucli.  

o A Platges de Fornells (patró B) el 81% dels turistes tenen cotxe propi o bé 
llogat, i són els que utilitzen menys l‟autobús, amb un percentatge del 15%. 

o Als nuclis del patró A, el percentatge de turistes que disposen de cotxe oscil·la 
entre un 35% a Punta Prima i un 55% a Son Parc i al nucli de Punta Prima es 
troba la proporció més elevada de turistes que han fet servir l‟autobús, amb un 
percentatge del 50%. 

o Diàriament, el 77% dels turistes de Platges de Fornells (patró B) utilitzen algun 
vehicle per desplaçar-se dins de l‟illa, mentre que als altres nuclis del patró A 
aquest valor varia entre un 25% i un 42%. 
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10.5 EMISSIONS DE CO2 DERIVADES DE L’ESTADA DEL 
TURISTA 
 
A continuació s‟exposen les conclusions de les emissions de CO2 derivades de l‟estada del 
turista en funció del nucli turístic on s‟allotgen i segons la tipologia d‟allotjament turístic (hotels, 
apartaments i aparthotels). 
 

10.5.1 EMISSIONS DE CO2 DERIVADES DEL TRANSPORT DURANT 
L’ESTADA DEL TURISTA A L’ILLA SEGONS EL NUCLI TURÍSTIC ON 
S’ALLOTGEN 
 

 Les emissions derivades del transport extern són entre 4,5 i 17 vegades majors que les 
emissions derivades del transport intern. Les emissions derivades de l‟estada d‟un 
turista que s‟allotja als nuclis del patró A són entre 251 i 275 kg de CO2 per estada. Al 
patró B les emissions totals de l‟estada són 211 kg de CO2. 
 

 Si es divideixen les emissions associades al transport entre els dies que de mitjana un 
turista s‟està a l‟illa, les emissions varien entre 11 i 18 kg de CO2 al dia, essent el valor 
més petit el del nucli de Platges de Fornells i el més gran el del nucli d‟Arenal d‟en 
Castell. 
 

10.5.2 EMISSIONS DE CO2 DERIVADES DEL TRANSPORT I L’ENERGIA 
ELÈCTRICA CONSUMIDA DURANT L’ESTADA DEL TURISTA A L’ILLA 
SEGONS LA TIPOLOGIA D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC 
 

 Les emissions derivades del total de l‟estada d‟un turista són semblants entre tots els 
tipus d‟allotjaments estudiats dins del sector turístic. 
 

 Les emissions derivades dels trajectes per anar i tornar de l‟illa són les més rellevants, 
representen entre el 82% i el 89% de les emissions derivades del total de l‟estada 
segons el tipus d‟allotjament.  

 

 Les emissions generades dins l‟illa (derivades del transport intern i de l‟electricitat) 
representen entre l‟11% i el 18% de les emissions totals segons el tipus d‟allotjament. 
Les emissions que tenen un pes més gran dins de l‟illa corresponen a les emissions 
associades a l‟electricitat, que representen entre el 9 i un 15% del total de les 
emissions (extern i intern) segons el tipus d‟allotjament. 

 

 Els turistes allotjats en apartaments són els que tenen més emissions associades per 
anar i tornar de l‟illa amb un valor de 263 kg de CO2. 

 

El cost energètic d‟unes vacances a Menorca, contant el consum elèctric en allotjaments i el 
consum energètic dels desplaçaments és aproximadament 1 MWh per persona i porta 
associada l‟emissió d‟entre 264 i 314 kg de CO2 a l‟atmosfera. Més del 80% d‟aquesta energia i 
emissions es deuen únicament als trajectes d‟anada i tornada a l‟illa en vaixell o avió. 
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11. PROPOSTES DE MILLORA 
 
En aquest apartat es proposen, per una banda, possibles vies d‟estudi que podrien millorar, 
ampliar o complementar el present projecte i, per l‟altra, mesures que es podrien adoptar en la 
gestió dels sistemes considerats i que millorarien el seu comportament ambiental. 
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11.1 CAMPS D’ESTUDI 
 

 Factors que determinen el consum hídric en zones residencials. La relació entre el 
consum hídric de les zones residencials de nuclis turístics i altres característiques 
d‟aquestes zones: extensió tipologia dels jardins, presència de piscines, edificis 
unifamiliars/plurifamiliars, etc. 

 

 Nivell d‟influència de l‟ocupació en el consum dels allotjaments. Estudi de la proporció 
d‟aigua destinada als diferents usos dels allotjaments (tant residencials com turístics). 
És a dir, quin percentatge d‟aigua es destina al reg del jardí, a la recàrrega de piscines i 
a l‟ús domèstic. 

 

 Possible relació entre les pautes de consum del turisme i factors socioculturals dels 
turistes, per exemple, procedència i nivell de formació. 

 

 Opcions d‟emmagatzematge d‟aigua. Estudi de la viabilitat de l‟ús dels aqüífers 
menorquins com a dipòsit natural per a l‟aprofitament d‟aigua de pluja. Donar aquest ús 
als aqüífers podria implicar disposar d‟una xarxa separada d‟aigua que recollís les 
aigües pluvials recollides i les portés a un pou o pous d‟injecció. 

 

 Possible utilització dels dipòsits existents als nuclis turístics per a l‟emmagatzematge 
d‟aigua de pluja, com per exemple, les piscines.  

 

 Aprofundir en la viabilitat tècnica i econòmica de la implantació de sistemes fotovoltaics 
que permetessin assolir els nivells d‟autosuficiència energètica indicats en el present 
estudi. 

 

 Possible implementació d‟una xarxa que permeti distribuir l‟aigua captada durant els 
mesos no turístics a altres llocs de l‟illa.  

 

 Estimació acurada de l‟ocupació real dels nuclis turístics estudiats al llarg de l‟any, tant 
pels allotjaments turístics com pels residencials. 

 
11.2 PROPOSTES DE MILLORA EN ELS SISTEMES ESTUDIATS 
 

 L‟autosuficiència hídrica, tant dels nuclis turístics com dels allotjaments, es pot millorar 
a través de la reducció del consum. Per a tal fi poden ser útils les següents pràctiques 
d‟estalvi d‟aigua: 
 

o Interrupció de la descàrrega o doble descàrrega en cisternes de lavabo 
o Reg en els moments adequats 
o Ús de plantes autòctones 
o Ús de reg per degoteig 
o Instal·lació de cobertors a les piscines 
o No omplir la piscina fins la vora 
o Reutilització de l‟aigua sobrant de la piscina 
o Ompliment de les piscines amb aigua de mar 

 

 Utilització d‟aigua de mar per omplir les piscines.  
 

 Implantació d‟un sistema d‟ecoetiquetes en els allotjaments turístics. 
 

 Millorar la xarxa de transport públic. 
 

 Incentivar la utilització de transport públic. 
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Planificació i enfocament del projecte

Documentació i recerca bibliogràfica

Reunió amb L'OBSAM

Fase inicial

     - Redacció índex

     - Redacció introducció

     - Redacció justificació

     - Redacció antecedents

     - Redacció metodologia

     - Realització model enquesta

Treball de camp

   - Enquestes als cinc nuclis

     - GIS

Informatització de la informació recollida al camp

     - Enquetes dels cinc nuclis turistics

     - Gis dels cinc nuclis turistics

Facilitació de dades per part de l'OBSAM

     - Consum d'aigua i energia

     - Residus

     - Ocupació del sòl

Redacció de l'inventari

   - Trobar l'ocupació del sòl segons el tipus d'allotjament i nucli

   - Càlcul de la superficie disponible pels sistemes de captació

   - Càlcul dels potencials de captació d'aigua i energia

   - Coneixer els trajectes més freqüentats

   - Determinar els kilòmetres recorreguts per anar i tornar de l'illa

   - Relacionar els hàbits de mobilitat amb tipus d'allotjament i nucli
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Redacció de la diagnosi

Anàlisi dels usos del sòl

Anàlisi dels potencials de captació hídrica i energètica

   - Analisi de les dades de consum d'aigua i energia

   - Avaluar l'autosuficiència energètica i hídrica

   - Analisi de la mobilitat externa

Anàlisi de la mobilitat interna

Anàlisi del perfil del turista

anàlisi de les emissions de CO2

Redacció de les conclusions

Redacció de les propostes de millora

Redacció del pressupost i la planificació

Redacció de la bibliografia i acrònims

Redacció annexos

Presetnació formal dels mapes

Redacció de l'article

Entrega del projecte

Maig Juny Juliol Octubre Novembre Gener
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15. PRESSUPOST  
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 Quantitat 
Preu unitari 
(€/unitat) 

Subtotal 

(€) 
Total (€) 

Recursos humans  

Remuneració 
 

Oficina 350hores 10€/hora 3500  

Treball de camp 200hores 9€/hora 1800  

Subtotal per 1 persona 5300  

TOTAL RECURSOS HUMANS 21.200 

Recursos materials 

Material 
d’oficina 

Impressions 
DIN-A4 800 pagines 0,20€/copia 160  

DIN-A3 40 pagines 0,70€/copia 28  

Material divers   25  

Material 
treball 
de camp 

Portafolis 4 unitats 0,90€ 3,60  

Enquestes 400 copies 0,05€/copia 20  

Ortofotomapes 80 copies 0,20€/copia 16  

TOTAL RECURSOS MATERIALS 252,60 

Desplaçaments i dietes 

Dietes 35 dies 10€/dia 350  

Transport 
Bitllets 

Vaixell 4 bitllets 120€/bitllet 480  

Cotxe 1  bitllet 225,20€/bitllet 225,20  

Benzina      10 vegades  25€/dipòsit 250  

Allotjament 5 setmanes 300€/setmana 1.500  

TOTAL DESPLAÇAMENTS I DIETES 2.805,20 

Cost fixe  

Lloguer local  
20% import total 

 
 

Amortització del material 

TOTAL COST FIXE 4.851,60 

COST TOTAL 

TOTAL BRUT 29.109,40 

IVA 18% 5.239,70 

TOTAL PRESSUPOST 34.349,10 
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ANNEXOS 
 

Aquest apartat conté els annexos citats al projecte. L‟annex 1 està separat de la memòria del 
projecte i es presenta d‟una manera independent.
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ANNEX 1 
 
Aquest annex conté el recull de mapes realitzats. Per tal de facilitar la utilització i manipulació 
dels mateixos es presenten de forma agrupada separadament de la memòria del projecte.  
 
La taula que hi ha a continuació recull els mapes realitzats i el localitzador que tenen (taula 
extreta de l‟apartat 6 del projecte). 
 

Usos del sòl 
 

Potencial de 
captació d’aigua 

de pluja 
 

Potencial de 
captació 

d’energia solar 
fotovoltaica 

Nucli 
turístic 

Sant Tomàs Mapa  - 2 Mapa  - 7 Mapa  - 12 

Punta Prima Mapa  - 3 Mapa  - 8 Mapa  - 13 

Arenal d‟en Castell Mapa  - 4 Mapa  - 9 Mapa  - 14 

Son Parc Mapa  - 5 Mapa  - 10 Mapa  - 15 

Platges de Fornells Mapa  - 6 Mapa  - 11 Mapa  - 16 

A
ll
o

tj
a
m

e
n

ts
 t

u
rí

s
ti

c
s

 

Hotels 

132   Mapa  - 27 

331   Mapa  - 25 

332  Mapa  - 17 Mapa  - 26 

333  Mapa  - 18  

334  Mapa  - 19  

431   Mapa  - 22 

432   Mapa  - 23 

434   Mapa  - 24 

Aparthotels 

322  Mapa  - 21  

514   Mapa  - 32 

521   Mapa  - 33 

Apartaments 

214   Mapa  - 34 

311  Mapa  - 20  

412   Mapa  - 28 

414   Mapa  - 29 

415   Mapa  - 30 

416   Mapa  - 31 
Mapes realitzats i les referències que els identifiquen. Font: elaboració pròpia 
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ANNEX 2 

Model d‟enquesta utilitzat durant el treball de camp realitzat a Menorca.  

 

 
 
 

                                                      Enquestador: 

Data: Hora: Nº enquesta: 

Zona turística: Tipus allotjament: Nom allotjament: 
1a. Punta Prima 
1b. Sa Sivina de 
Baix 
2. Sant Tomàs 

3. Platges de 
Fornells 
4. Son Parc 
5. Arenal d’en 
Castell 

H_* (hotel i estrelles)                                                                    
HA_* (hotel apartaments i estrelles)                                              
A_Cl (apartament turístic i claus)                                                    
CV_Cl (ciutat de vacances i claus) 

VLLP (vivenda llogada a particular) 
VP (vivenda pròpia) 
AL (altres i especificar) 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
 

1. País de procedència i mitjà de transport utilitzat 
País de procedència: 
Ciutat: 

Mitjà de transport:  1. Avió          2. Ferry          3. Cotxe         4. Taxi          

5. Autobús              6. Altres 

Origen Destí Mitjà transport 

   

   

   

   
 

 

2. Duració de l’estada a Menorca  
Dia arribada:                 Dia sortida:                                                      N Nits: 

 

3. Visites anteriors a l’illa  

        És la 1a vegada que visita Menorca? Si  No           N vegades  
  

4. Motiu del viatge. Quins són els principals motius que l’han fet escollir Menorca com a destí de vacances? 
(màxim marcar 3 opcions) 

 1 Naturalesa, paisatge  6 Oci nocturn 

 2 Sol i platja  7 Activitats esportives 

 3 Clima  8 Activitats nàutiques 

 4 Tranquil·litat  9 Qualitat de l’oferta hotelera 

 5 Aspectes culturals i històrics  10 Altres:.............................. 

 
5. Grup (descripció, nombre de persones i edats). Indicar grup amb qui viatja, nombre de persones i edats 

Tipus de grup:     N persones   

  1 Sol/a                                      4 Amics                                 

 
  Edats       

2 Parella/es  5 Altres 

 
  

 
      

3 Família    

 
  

 
      

 

NUCLI TURÍSTIC 

6. Motiu per escollir allotjament turístic. Per quin motiu ha escollit aquest tipus d’allotjament? 
 

1. Qualitat   2. Preu   3. Serveis   4. Localització  

4. Altres: 

     

  

7. Paquet turístic. Ha contractat paquet turístic?  
 

No    Si                  Règim*  
  

8. Existència nucli turístic. Com es va assabentar de l’existència del nucli turístic? 
1. Agència viatges              2. Guia turística                    3. Internet                     4. Aconsellat altra persona  

4. Altres: 

     

  
 

9. Motiu per escollir nucli turístic. Per quin motiu/s ha escollit el nucli turístic on s’allotja? (màxim marcar 3 
opcions) 

 1. Platja  6. Bona comunicació 

 2. Allotjament  7. Oferta oci i lleure 

 3. Proximitat a serveis  8. Oci nocturn 

 4. Recomanació altres  9. Localització 

 5. Ja la coneixia  10.  Altres 
Règim*:    SA: Sols Allotjament;    E:Esmorzar;    MP: Mitja Pensió;    PC:Pensió Completa;    TI: Tot Inclós 
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1. Valoració global del nucli turístic (de 0 a 10): ......... 
Que ha estat el millor: 
Que ha estat el pitjor: 

 

2. Visitació platja del nucli turístic. Ha visitat la platja del nucli turístic on s’allotja? 

No  Si           N vegades  Valoració (de 0 a 10):   
  

ACTIVITATS/DESPLAÇAMENTS 
 

12.     Dies de platja. Quants dies ha anat a la platja?.......................... 
 

13.    Lloguer vehicle. Ha llogat un vehicle per desplaçar-se per l’illa?    Cotxe [   ]  Moto [   ]          Cotxe propi [   
]   

         N dies fins ara  Km fets fins ara:    N dies total:  
  

 14.   Altres mitjans de transport utilitzats. Ha utilitzat altres mitjans de transport?  [   ] Sí    [   ] No 

MT Autobús Taxi Bicicleta Altres 

Dies 
   

 

Traj. 
   

 
 

15.   Desplaçaments dia anterior: 

nº
 d

es
pl

aç
am

en
t 

DIRECCIÓ MUNICIPI MOTIU HORARI 
TEMPS DE 

VIATGE 
MITJÀ DE 

TRANSPORT 
FREQÜÈNCIA 

Indicar direcció o referència que 
permeti localitzar l’ORIGEN i el 
DESTÍ de cada trajecte realitzat 

1. Alaior 
2. Es Migjorn 
Gran 
3. Ferreries 
4. Ciutadella 
5. Es Mercadal 
6. Maó 
7. Es Castell 
8. Sant Lluís 

1  Allotjament 
2  Platja 
3  Compres 
4  Visita Parc 
Natural 
5  Visita altres llocs 
turístics 
6  Restaurant/Bar 
7  Metge 
8  Oci, esport 
9  Aeroport 
0  Altres 

1. Matí (fins 12h) 
2. Migdia (de 12h 
fins 17 h) 
3. Tarda (de 17 h 
fins 20 h) 
4. Nit (de 20h a 
24 h) 

Duració del 
trajecte en 
minuts 

1 A peu 
2  Cotxe 
3  Motocicleta 
4  Bicicleta 
5  Autobús 
6  Taxi 
7  Altres (anotar) 

Núm. de vegades 
que ha realitzat 
aquest trajecte 
durant la seva 
estada 
 

1 
Origen:  De: A:   Principal:  

Destí:  Secundari: 

2 
Origen:  De: A:   Principal:  

Destí:  Secundari: 

3 
Origen:  De: A:   Principal:  

Destí:  Secundari: 

4 
Origen:  De: A:   Principal:  

Destí:  Secundari: 

5 
Origen:  De: A:   Principal:  

Destí:  Secundari: 

6 
Origen:  De: A:   Principal:  

Destí:  Secundari: 

7 
Origen:  De: A:   Principal:  

Destí:  Secundari: 

8 
Origen:  De: A:   Principal:  

Destí:  Secundari: 

9 
Origen:  De: A:   Principal:  

Destí:  Secundari: 

10 
Origen:  De: A:   Principal:  

Destí:  Secundari: 

11 
Origen:  De: A:   Principal:  

Destí:  Secundari: 

12 

Origen:  De: A:   Principal:  

Destí:  Secundari: 

Destí:  Secundari: 
 

DADES PERSONALS 

Sexe: Formació: Renta: 
 1 Sense estudis 

2 Primaris 
3 Secundaris 
4 Universitaris 

 

1  No té ingressos directes 
2  Menys de 600 €/mensuals 
3  Entre 600 i 1.200 €/mensuals 
4  Entre 1.200 i  1.600 €/mensuals 
5  Entre 1.600 i  2.000 €/mensuals 

6  Entre 2.000 i 3.000 €/mensuals 
7  Entre 3.000 i 4.000 €/mensuals 
8  Entre 4.000 i 5.000 €/mensuals 
9  Més de 5.000 €/mensual  

Observacions: 
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ANNEX 3 

Aquest annex conté les places dels allotjaments turístics i residencials dels cinc nuclis turístics 

estudiats i les enquestes a realitzar a casa tipus d‟allotjament. Ha servit de base per realitzar 

l‟annex 5 que mostra les enquestes a realitzar a cada allotjament turístic de cada nucli turístic 

estudiat.    

SANT TOMAS 

    

     

 

Est. Places % n 

Hotel 5*         

Hotel 4* XX 513 2,49 9 

Hotel 3* XXX 1274 6,19 24 

Hotel 2* 

   

  

Hotel 1* 

   

  

Apartaments 3 claus XX 77 0,37 1 

Apartament 2 claus XXXXX 1368 6,65 25 

Apartament 1 clau 

   

  

Oferta no reglada 90 540 2,63 10 

  

3772 18,34 70 

PUNTA PRIMA I SA SIVINA DE BAIX 

   

     

 

Est. Places % n 

Hotel 5* X 958 4,66 18 

Hotel 4* 

   

  

Hotel 3* XX 1280 6,22 24 

Hotel 2* XX 67 0,33 1 

Hotel 1* X 39 0,19 1 

Apartaments 3 claus X 260 1,26 5 

Apartament 2 claus 

   

  

Apartament 1 clau 

   

  

Oferta no reglada 216 1296 6,30 24 

  

3900 18,96 72 
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ARENAL D'EN CASTELL 

    

 

Est. Places % n 

Hotel 5*         

Hotel 4* 

   

  

Hotel 3* XXXX 1719 8,36 32 

Hotel 2* 

   

  

Hotel 1* 

   

  

Apartaments 3 claus 

   

  

Apartament 2 claus XXX 401 1,95 7 

Apartament 1 clau XXX 796 3,87 15 

Oferta no reglada 295 1474 7,17 27 

  

4390 21,34 81 

 

SON PARC 

    

 

Est. Places % n 

Hotel 5*         

Hotel 4* 

   

  

Hotel 3* 

   

  

Hotel 2* XX 1404 6,83 26 

Hotel 1* 

   

  

Apartaments 3 claus 

   

  

Apartament 2 claus 

   

  

Apartament 1 clau XXX 458 2,23 8 

Oferta no reglada 527 1944 9,45 36 

  

3806 18,50 70 
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PLATGES DE FORNELLS 

 

Est. Places % n 

Hotel 5*         

Hotel 4* X 166 0,81 3 

Hotel 3* X 278 1,35 5 

Hotel 2* 

   

  

Hotel 1* 

   

  

Apartaments 3 claus XXX 378 1,84 7 

Apartament 2 claus X 271 1,32 5 

Apartament 1 clau 

   

  

Oferta no reglada 670 3610 17,55 67 

  

4703 22,86 87 
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ANNEX 4 

Conté la carta que des de l‟OBSAM es va redactar on s‟informa de la realització del present projecte i es demana col·laboració als allotjaments turístics per 

tal de deixar realitzar les enquestes dins dels propis establiments.  

 
 

Estimado Sr./a., 
 
El Observatorio Socioambiental de Menorca es un proyecto del Instituto Menorquín de Estudios (IME) al servicio de la Reserva de Biosfera de Menorca. El 
OBSAM es un instrumento de recogida y análisis de información de ámbito local para el seguimiento del estado de conservación de los recursos naturales y 
el medio ambiente, así como de las tendencias que afectan a la sostenibilidad económica y social de Menorca (para más información www.obsam.cat). 
 
 
Durante el presente año el Observatorio Socioambiental de Menorca está llevando a cabo el estudio denominado "Análisis de los usos del suelo y consumo 
de recursos en núcleos turísticos de Menorca". El proyecto presenta dos grandes hitos, por un lado se quiere analizar en detalle la forma y tipología 
urbano-turística de estos núcleos y por otro lado, se quiere obtener datos sobre el consumo de recursos a nivel de núcleo turístico. 
 
 
El motivo de la presente es manifestarles nuestro interés en disponer de algunos datos referentes a su establecimiento, de gran importancia para el estudio. 
Por esta razón, adjuntamos a continuación un pequeño cuestionario con algunas informaciones que necesitamos recopilar para el estudio, rogandoles su 
participación. 
 
El OBSAM se compromete a hacer un uso puramente científico de los datos. Igualmente, en todos los informes parciales o finales de los proyectos, los 
valores se expondrán siempre de forma agregada y nunca asociadas a nombres de particulares o empresas privadas. De modo que nunca se difundirán 
datos de forma individual. 
 
 
Reciba saludos cordiales, 
 
 

 
 
David Carreras Martí 
Director en funciones del Observatorio Socioambiental de Menorca 
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ANNEX 5 

En base a l‟annex 3 s‟ha elaborat l‟annex quatre on s‟especifiquen les enquestes que 

teòricament s‟havien de realitzar a cada allotjament turístic i residencial dels cinc nuclis turístics 

estudiats i les que realment es van elaborar.  

Els allotjaments marcats amb un asterisc (*) no formaven part del llistat d‟establiments que des 

de l‟OBSAM se‟ns va facilitar. Tot i això es varen realitzar les enquestes d‟acord amb el número 

d‟enquestes que s‟havien realitzat a allotjaments de la mateixa categoria.  

Els allotjaments mercats amb dos asteriscs (**) establiments no varen permetre la realització de 

les enquestes. Es van compensar fent-ne més als allotjaments d‟igual categoria.  
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Nucli 
Tipus 

allotjament 
Nom 

allotjament 
Enquestes a 

realitzar 
Enquestes 
realitzades 

S
a
n
t 

T
o
m

à
s
 

Hotels 

432 8 8 

433 8 8 

434 5 5 

431 5 5 

Aparthotel 417 8 9 

Apartaments 

411 3 0** 

412 5 0** 

416 5 7 

415 5 9 

413 5 5 

431 -  2 

414 5 5 

Residencies 10 11 

P
u
n
ta

 P
ri
m

a
 

Hotels 

334 1 1 

333 1 0**  

335 1 0**  

332 5 6 

331 13 13 

322 18 18 

Apartaments 
312 5 10 

311 5 0** 

Residencies 24 18 

A
re

n
a

l 
d

‟e
n
 C

a
s
te

ll 

Hotels 
131 18 18 

132 10 10 

Aparthotel 121 4 4 

Apartaments 

113 4 4 

114 5 3 

115 5 5 

116 4 4 

112 5 5 

* -  3 

Residencies 27 27 

S
o
n
 P

a
rc

 

Hotels 
521 13 14 

514 13 14 

Apartaments 

511 3 3 

512 3 3 

513 3 3 

Residencies 36 37 

P
la

tg
e
s
 d

e
 F

o
rn

e
lls

 

Hotels 
222 5 4 

221 3 3 

Apartaments 

211 4 4 

213 5 5 

212 4 1 

214 4 4 

Residencies 67 65 
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ANNEX 6 

Aquest annex conté el qüestionari que des de l‟OBSAM es va enviar a tots els allotjaments 

turístics dels cinc nuclis turístics estudiats on se‟ls hi demanaven les dades de consum hídric, 

energètic i la ocupació entre d‟altres.  
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I. GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 

a) ¿Tiene su establecimiento implantado un sistema de gestión ambiental (ISO 14001, EMAS, etc.)?   No  Si  ¿Cual?                                          Año ……….  

 

b) ¿Utiliza su establecimiento aguas depuradas para el riego de jardines, descargas de wc, etc.? No  Si                  Depuradora pròpia? No  Si      

 
c) ¿Nos podria dar el consum de energia electrica por meses de su establecimiento del año 2009? 
 

 ¿Tiene su establecimiento alguna fuente de energia renovable (placas solares fotovoltaicas, energia solar termica, etc.)?  No  Si                  

 

d) ¿Hacen recogida selectiva de residuos? No  Si                  

 

Envases y plásticos  Materia organica  

Vidrio  Aceites  

Papel  Rechazo  

                                      Kg diarios……………. 
 
II. OCUPACIÓN 
 
a) ¿Nos podria dar los datos mensuales de ocupación de su establecimiento del año 2009? ¿Y de agosto del 2010?  
 
b) ¿Qué meses està abierto el establecimiento? 
 
c) ¿Tiene su hotel regimen de todo incluido? ¿Qué porcentaje de clientes utilizan este servicio? 
 
d) ¿Qué actividades a realizar por Menorca ofertan? 
 
 
 

 
 

Los datos que no dispogan en el momento de la entrevista, nos los pueden hacer llegar a: 
 
Marta Pérez López stat.obsam@cime.es 
 
Anna Gallofre de Lapuente eco.obsam@cime.es 
 
 o al numéro de fax: 971.35.16.42 

 
 
Muchas gracias por su tiempo y ayuda. Los datos de este estudio estaran disponibles a partir del 2011 en la pagina web www.obsam.cat 
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ANNEX 7 

A continuació es mostren dos taules que han servit per calcular els quilòmetres derivats de la 

mobilitat interna del turistes allotjats que nuclis turístics. S‟han realitzats totes les combinacions 

possibles entre els diferents punts seleccionats de Menorca i s‟han calculat els quilòmetres que 

hi ha entre els punts.  

 

combinació km combinació km  combinació km km combinació 

11 7,5 41  - 5c1 22,3 71 23 

12 20,4 42 26,8 5c2  - 72 29,9 

13 29,3 43 22,7 5c3 28,8 73  - 

14  - 44 8,9 5c4 38,1 74 48 

15a  - 45a  - 5c5a 14 75a  - 

15b 20,5 45b 41,9 5c5b 12,5 75b 23.2 

15c 22,3 45c 38,1 5c5c 1 75c 25 

15d 23,4 45d 32,4 5c5d 12,8 75d 28,7 

16 19,9 46 45,1 5c6 22,5 76  - 

17 23 47 48 5c7 25 77  - 

18 29,3 48 54,4 5c8 32,7 78 10,9 

21 20,4 5a1  - 5d1 23,4 81 29,3 

22 4,1 5a2 11,6 5d2 19,5 82  - 

23 17,6 5a3 7,8 5d3 23,1 83 45,2 

24 26,8 5a4  - 5d4 32,4 84 54,4 

25a 11,6 5a5a 6 5d5a 8,3 85a  - 

25b 27,5 5a5b 17,8 5d5b 16,6 85b  - 

25c  - 5a5c 14 5d5c 12,8 85c 32,7 

25d 19,5 5a5d 8,3 5d5d 4 85d 36,5 

26 27,1 5a6 22 5d6 26,1 86 10,2 

27 29,9 5a7  - 5d7 28,7 87 10,9 

28  - 5a8  - 5d8 36,5 88  - 

31 29,3 5b1 20,5 61 19,9 
 

32 17,6 5b2 27,5 62 27,1 
 33 7,2 5b3 32,7 63  - 
  34 22,7 5b4 41,9 64 45,1 
  35a 7,8 5b5a 17,8 65a 22 
  35b 32,7 5b5b 1 65b 20,6 
  35c 28,8 5b5c 12,5 65c 22,5 
  35d 23,1 5b5d 16,6 65d 26,1 
  36  - 5b6 20,6 66 8 
  37  - 5b7 23.2 67  - 
  38 45,2 5b8  - 68 10,2 
  

 

  

LLEGENDA 

1. Son Bou 
 2. Sant Tomàs 

3. Cala Galdana 

4.Ciutadella 
 5a. Es Mercadal 

5b. Arenal d'en Castell 

5c. SonParc 
 5d. Fornells 
 6. Mao 
 7. Es Castell 
 8. Punta Prima 
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ANNEX 8 

A continaució es mostra un recull de fotografies dels cinc nuclis turístics estudiats. 
 
SANT TOMÀS 
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PUNTA PRIMA 
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ARENAL D’EN CASTELL 
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SON PARC 
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PLATGES DE FORNELLS 
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Per tal de tenir cura del medi ambient, aquest treball  

ha estat íntegrament imprès sobre paper reciclat  

amb ecoetiqueta ecològica europea.  


