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1. RESUM EXECUTIU
El Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PITEIB),
és un pla per accelerar i aprofundir la transició energètica a Balears i parteix
de la necessitat, reconeguda ja en la Constitució, de tenir en compte el fet insular,
element especialment rellevant en la lluita contra el canvi climàtic, tenint en compte
la major dificultat que tenen els territoris insulars per aconseguir la descarbonització
i el major impacte que té el canvi climàtic en aquests.
Les Illes Balears compten des de l’any 2019 amb una Llei de canvi climàtic i transició energètica que, juntament amb altres figures normatives de rang reglamentari,
ofereixen un full de ruta clar cap a la descarbonització de l’arxipèlag i estableix
les bases per a l’adaptació al canvi climàtic. Això ha permès anar progressant tímidament en la penetració de les energies renovables, l’electrificació d’alguns consums
i l’eficiència energètica, així com calcular millor la magnitud d’alguns impactes
a nivell regional derivats de l’escalfament global.
No obstant això, aquests avanços són encara tímids i prova d’això és el fet que en
el territori peninsular siguin habituals taxes de cobertura de la demanda amb energies renovables superiors al 50 %, mentre que a Balears aquest percentatge no arriba al 10 %, malgrat haver-se produït un increment exponencial en els últims anys.
Els motius d’aquest diferencial cal trobar-los en els majors costos d’inversió a Balears a causa de les dimensions menors dels projectes, el major cost del sòl i indubtablement el cost de transport. Aquest diferencial en la transició energètica respecte
de la Península i la resta del continent implica no només emissions majors de gasos
amb efecte d’hivernacle, sinó que suposa, a més, costos energètics majors, una dependència externa major i una capacitat de creació de llocs de treball verds menor.
A partir de la convicció de la necessitat que tots els territoris avancin en la descarbonització i del potencial dels territoris insulars per ser punta de llança de la transició energètica, un fet que també ha estat recollit a escala europea a través del
programa Clean Energy for EU Islands, el Programa de Recuperació, Transformació
i Resiliència va incloure en el seu Component 7, Desplegament i Integració de Renovables, el punt 2 d’Inversions denominat C7.I2 Energia sostenible en illes.
A través d’aquest Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears,
es pretén impulsar una Agenda per a la Transició Energètica a les Illes, el suport
a projectes de penetració i integració de les energies renovables en els sistemes
insulars i no peninsulars; i que, en el cas de les Illes Balears, es dota amb una quantia de 233,34 milions d’euros. Això suposa una oportunitat històrica per realitzar
aquesta transformació necessària, de forma socialment justa, mediambientalment
responsable i contribuint a diversificar el model productiu de l’arxipèlag.
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Del treball conjunt entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Govern
de les Illes Balears, s’ha dissenyat un Pla d’actuacions per a la implementació
d’aquests fons.
En aquest sentit, el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears
es divideix en tres grans eixos:
· Oficines de dinamització per a la transició energètica.
· Ajudes per a l’impuls de la transició energètica.
· Inversions en projectes innovadors.
En primer lloc, les Oficines de dinamització de la transició energètica pretenen, des
d’una implantació que permeti donar cobertura a tot el territori balear, acompanyar,
explicar i guiar la ciutadania, empreses i administracions públiques en l’absorció
de tots els ajuts d’aquest pla i d’altres que ja estiguin en marxa, així com fomentar
la conscienciació ciutadana de la necessitat que la transició energètica es faci
de la manera més ràpida possible, per la nostra salut, pel futur immediat del nostre
planeta i també per a la nostra economia. Així mateix, les oficines pretenen ser un
instrument per assegurar que la transició energètica es duu a terme de forma inclusiva, incorporant totes les capes de la societat i, consegüentment, de forma justa.

· Accelerar i transformar la transició energètica a les Illes Balears i establir potència renovable que, de forma agregada, suposi aconseguir el 30 % de la demanda
elèctrica i implementar estratègies d’emmagatzematge, alhora que s’estableixin
sistemes innovadors que es podran exportar després. Aquest objectiu és clau per
a una comunitat insular com les Illes Balears, on la dependència de combustibles
fòssils és encara més important que a la Península. cal destacar que amb aquest
Pla s’estima instal·lar 370 MWp, la qual cosa representa al voltant d’un 10 % de
la demanda elèctrica i iniciar el camí de l’emmagatzematge a gran escala a Balears. A més, l’administració autonòmica podrà aconseguir fins a un 35 % d’energia renovable autoproduïda.

ESTIMACIÓN POTENCIA RENOVABLE (MW)

Respecte dels Ajuts, no es pretén reproduir aquells que s’han vingut llançant en
el marc del PRTR, sinó, al contrari, es busca complementar-los en aquells sectors
i tipologia d’inversions no coberts per altres instruments existents. Aquest Pla marca
uns objectius globals ambiciosos quant a generació renovable, emmagatzematge o
punts de recarrega de vehicle elèctric. Els beneficiaris seran particulars, amb algunes
línies que estableixin prioritat a col·lectius vulnerables; empreses, majoritàriament
petites i mitjanes, així com l’administració pública.
Finalment, les Inversions en projectes innovadors, tractors o estratègics marquen
la necessitat d’abordar de forma directa i territorialitzada una inversió decidida
en projectes i també en empreses que puguin diversificar el model productiu
de la nostra comunitat autònoma.
En definitiva, un Pla que servirà per aconseguir tres grans objectius:
· Realitzar una transició energètica socialment justa, basada en actuacions d’autoconsum i eficiència en edificis on resideixin famílies amb cert grau de vulnerabilitat, per reduir la bretxa social a l’accés a energia neta i autogenerada. En aquest
sentit, es pretén arribar a més de 500 famílies amb algun grau de vulnerabilitat
social.
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· Abordar reptes singulars de Balears que fins ara no s’han abordat en altres línies
d’ajut, com poden ser el repte de nous models de mobilitat elèctrica, la descarbonització del mar o l’eficiència en el cicle de l’aigua. Aquests reptes són molt
importants per descarbonitzar la comunitat autònoma de forma total, ja que la
dependència de recursos hídrics, de transport marítim o les limitacions actuals
de transport terrestre és clau perquè la salut de les persones millori, reduint emissions; perquè la economia s’enforteixi, creant nous llocs de treball estables i models de negoci productius; i augmentant la penetració de renovables en sectors
fins ara no perceptors d’ajuts públics. Entre uns altres, s’estima poder descarbonitzar una línia de transport marítim interilles i doblegar l’obligació legal de comptar amb 1000 punts de recarrega d’accés públic en 2025, arribant a 2000.
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PUNTS DE RECARREGA VE

El Pla es divideix en sis programes:
· Programa 1. Oficines de dinamització per a la transició energètica.
· Programa 2. Inversions en projectes innovadors, tractors o estratègics.
· Programa 3. Reptes de la insularitat. Mobilitat sostenible, descarbonització
del mar i cicle de l’aigua.
· Programa 4. Actuacions integrals socialment justes.
· Programa 5. Generació i emmagatzematge renovable socialment just.
· Programa 6. Transició energètica a la Administració Pública.

REPARTIMENT ECONÒMIC PER PROGRAMES

Un Pla que busca transformar de forma clara l’economia de Balears cap a un model més diversificat i socialment just per garantir l’accessibilitat a energia renovable
a tota la ciutadania. Alhora, millorarà la sobirania energètica renovable de Balears,
amb un increment important de potència instal·lada i posant les bases d’un model
per accelerar la descarbonització de les Illes Balears. Tot això implementant un nou
model de mobilitat elèctrica i marítima, alhora que s’augmenta l’eficiència energètica
del cicle de l’aigua, un recurs escàs i necessari. Un Pla, en definitiva, que s’estima que
mobilitzi més de 630 milions d’euros en l’economia balear, la inversió en transició
energètica més important de la història en transició energètica per les Illes Balears.

IMPACTE ECONÒMIC

8

Cadascun d’aquests programes té diverses línies d’actuació amb objectius definits
que de forma periòdica s’aniran revisant per avaluar el seu grau de compliment.
En definitiva: un Pla ambiciós, que pretén transformar i accelerar la transició energètica a Balears, perquè sigui un referent en aquesta matèria i pugui aconseguir els
reptes climàtics que marca la llei autonòmica, la llei estatal, el PNIEC i els objectius
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
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2. CONTEXT ACTUAL DEL SISTEMA ENERGÈTIC BALEAR
2.1 Característiques i situació energètica de les Illes Balears
L’arxipèlag balear és una de les dues comunitats autònomes insulars de l’Estat
que, encara que parcialment connectada al sistema elèctric peninsular, es considera un subsistema elèctric diferenciat. Sumada a la seva naturalesa insular,
fragmentada i discontínua, és una comunitat amb una elevada dependència
econòmica de l’exterior, especialment en l’àrea energètica. La seva limitada extensió compta amb tan sol l’1 % de la superfície terrestre però el 2,5 % de població
de l’Estat, i la seva riquesa paisatgística i ambiental, com per exemple Menorca,
reconeguda com a reserva de la biosfera, limita a més la possibilitat d’ocupació
del territori per a la implantació d’energies renovables.
Les Illes Balears són, a més, la comunitat que més ha crescut en població en les
últimes dècades. Tal com afirma el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
en el seu informe sobre el repte demogràfic, de 28 de juny de 2021, la comunitat
autònoma ha crescut el doble de la mesura estatal, un 38,5 % des de l’any 2000
enfront del 17,9 %. Té una densitat poblacional alta que supera els 240 hab./km2,
molt superior als 93 hab./km2 de la mitjana nacional, encara que la seva població
es caracteritza per estar dispersa per tot el territori. És una comunitat amb una
alta dependència d’un sector econòmic: el turisme, que concentra la seva activitat
de manera estacional en els mesos més càlids, i que el 2019 va atreure a més
de 16 milions de turistes. Un sector que, sumat a aquest creixement poblacional,
provoca una elevada pressió humana sobre el territori, tenint en compte el total
de població resident, flotant i visitants, duplicant la població respecte a la resident
en els mesos centrals de l’any. Aquest fet provoca un alt consum de recursos
naturals i ús d’infraestructures, entre ells l’energia i la seva capacitat de generació i
transport.
La mobilitat és actualment el principal sector quant a emissions contaminants, i
supera més del 50 % del total, específicament la terrestre representava un 21 %
ja per davant de la generació d’electricitat que se situava en el 18 % del total l’any
2018, seguida de la marítima (15,2 %) i l’aèria (15 %). Així doncs, d’una banda, el
factor d’emissions associat a la producció d’electricitat baixa de manera constant
a causa de l’inici del procés de descarbonització del sistema elèctric i la interconnexió amb el sistema elèctric peninsular, que ha permès optimitzar la potència
tèrmica instal·lada a Balears. D’altra banda, ha augmentat el pes relatiu del conjunt dels sectors relacionats del transport, encara que, en tot cas, el pes absolut
d’aquests ha crescut.
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EMISIONS CO2 A LES ILLES BALEARS PER SECTORS (Kt CO2)

Respecte del consum final d’energia, segons les dades de balanç energètic de 2019
s’estima que més del 75 % prové de combustibles fòssils o derivats del petroli i un
altre 25 % de la generació d’electricitat. Dins del 25 % del sistema elèctric, actualment entorn d’un 5 % prové d’energies renovables produïdes al territori, una xifra
molt inferior al sistema elèctric peninsular que l’any 2021 va aconseguir el 47,7 %, o
al canari, amb un 19,9 %. Quant a l’energia renovable lliure d’emissions, la major part
d’aquesta és solar fotovoltaica. Així doncs, ens trobam un escenari d’una molt elevada dependència energètica de l’exterior.

tancament progressiu de les centrals tèrmiques més contaminants, i la implantació
d’energies renovables. Actualment hi ha operatius 154,8 MW de potència renovables enfront dels aproximadament 70 MW a principis de dècada. La seva distribució
insular és molt desigual, concentrant-se principalment a Mallorca i sent testimonial
a illes com Eivissa.

Referent a l’autoconsum, actualment hi ha instal·lats 46 MW en gairebé 5.000 instal·lacions, duplicant les xifres anualment i amb un especial creixement en el sector residencial al llarg de l’últim any. L’objectiu és multiplicar aquesta modalitat de
consum fins a aconseguir els 295 MW en un escenari objectiu, en línia amb el que
estableix el Full de Ruta d’Autoconsum de l’Estat per a Balears, que preveu 14 GW
en l’escenari més optimista a tota Espanya.

EVOLUCIÓ DE LA POTÈNCIA D’AUTOCONSUM INSTAL·LADA A BALEARS

Si es mira per sector final de consum, la mobilitat en el seu conjunt representa més
del 60 %, seguit del sector residencial (14,5 %) i del sector serveis (13,3 %). Sens
dubte, el consum de la mobilitat està associat també al model econòmic dedicat al
sector serveis que demanda grans quantitats d’energia per a la seva mobilitat, tant
terrestre com aèria. Per tant, la mobilitat i la generació elèctrica són les dues àrees
principals en les quals posar el focus per accelerar la transició energètica a les Illes
Balears.
No obstant això, malgrat la poca penetració existent de renovables a les illes, el
sistema elèctric ha començat el seu procés de descarbonització, com demostra el
12
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Quant a la mobilitat, Balears compta amb una forta motorització i un parc mòbil
més envellit que la mitjana espanyola. Presenta la taxa de vehicles privats més elevada de l’Estat amb una xifra de 900 vehicles per cada 1.000 habitants, per sobre
de la mitjana estatal de 700 i amb previsions de seguir incrementant-se. Per això, és
necessari avançar en el desenvolupament de zones de baixes emissions i mesures
noves de mobilitat que permetin reduir la dependència de l’ús del vehicle individual.
Addicionalment, la naturalesa insular i les dimensions del territori fan de l’arxipèlag
un espai idoni per al desenvolupament de la mobilitat elèctrica. Així, s’està desplegant una àmplia xarxa de punts de recàrrega que ja compta amb 880 punts d’accés
públic, dels quals més de 600 pertanyen a la xarxa pública MELIB (Mobilitat Elèctrica de les Illes Balears). La comunitat ja se situa entre les millor posicionades quant
a infraestructura de recarrega elèctrica. Així i tot, la penetració del vehicle elèctric
segueix a un ritme tímid i urgeix accelerar la descarbonització d’aquest sector per
realitzar una transició energètica completa.

EVOLUCIÓ DELS PUNTS
DE RECÀRREGA MELIB

2.2 Context normatiu i de planificació energètica
Les Illes Balears varen declarar la situació d’emergència climàtica el 8 de novembre de 2019, i es comprometien a prioritzar la lluita contra l’escalfament global de
manera clara i transversal. Una Declaració que inclou el compromís de desenvolupar polítiques d’adaptació al canvi climàtic i de planificar i executar accions en
els sectors social, econòmic i territorial.
Aquesta Declaració va ser resultat de l’aprovació uns mesos abans de la Llei
10/2019, de canvi climàtic i transició energètica. Un ambiciós marc normatiu
autonòmic aprovat pel Parlament Balear el 22 de febrer de 2019, l’objectiu del
qual és el compliment dels compromisos internacionals que emanen de l’Acord
de París mitjançant l’ordenament de les accions encaminades a la mitigació i
l’adaptació al canvi climàtic en les Illes Balears, així com la transició a un model
energètic sostenible, socialment just, descarbonitzat, intel·ligent, eficient, renovable
i democràtic.
L’estalvi energètic, l’eficiència energètica, la generació de renovables i la reducció
d’emissions són els principals objectius de la Llei, un procés a realitzar a través
dels principis de sobirania energètica i democratització de l’energia. Tot això per
avançar cap a un model més sostenible mitjançant una transició justa per a la
ciutadania i els sectors afectats.
En la Llei es defineixen uns objectius quantitatius per a cadascun dels eixos
en els quals se centra la transició energètica.
Reducció d’emissions:
a) El 40 % per a l’any 2030.
b) El 90 % per a l’any 2050.

Davant aquest escenari, les Illes Balears compten amb unes excel·lents condicions
climàtiques i recursos renovables, com el sol, l’aprofitament del qual permetria reduir substancialment la dependència de l’exterior. Una oportunitat per impulsar una
agenda de transició energètica ambiciosa que més enllà de lluitar contra el canvi
climàtic també representa una oportunitat per canviar el model energètic cap a un
altre més descentralitzat i participatiu, i impulsar nous sectors productius.

Reducció del consum primari d’energia:
a) El 26 % per a l’any 2030.
b) El 40 % per a l’any 2050.
Penetració d’energies renovables:
a) El 35 % per a l’any 2030.
b) El 100 % per a l’any 2050 i que el 70 % sigui produït al territori.
Els grans objectius a mitjà i llarg termini es nodreixen d’obligacions específiques
a curt termini que cal fer abans de 2025, com la implantació de 1.000 punts de
recarrega d’accés lliure, la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els aparcaments de més de 1.500 m2 privats o de 1.000 m2 si són públics. En relació amb
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l’enllumenat públic, s’ha de renovar abans del 2025 per aconseguir el mínim nivell
de contaminació lumínica i el mínim de consum energètic.
Quant a la mobilitat, la Llei 7/2021 de canvi climàtic estableix la possibilitat d’elaborar un calendari per limitar progressivament la circulació de nous vehicles de combustió interna. També s’estableixen obligacions en la renovació de la flota dels vehicles de lloguer, sector molt nombrós en l’arxipèlag, perquè incorporin vehicles lliures
d’emissions de manera progressiva amb l’objectiu d’arribar a un 30 % del total de la
flota el 2035.
Pel que fa a les instal·lacions tèrmiques, les que entrin en funcionament a partir
del 2025 no podran utilitzar carbó o gasoil, i a partir del 2040 cap combustible fòssil. A més, totes les edificacions que es construeixin des de l’entrada en vigor
de la Llei han de tenir un consum energètic gairebé nul.
Respecte al desenvolupament normatiu de la Llei ja s’ha completat l’esquema
de governança previst i es troba en procés el desplegament de les previsions i
instruments creats. Així doncs, ja es troba en vigor el Registre balear de petjada
de carboni com a instrument per involucrar als sectors econòmics en la reducció
d’emissions. Actualment s’està elaborant el Pla de Transició Energètica i Canvi
Climàtic, eina principal de planificació que constituirà un marc integrat i transversal
d’ordenació i planificació dels objectius, polítiques i accions que permetin complir les
finalitats de la Llei. A més, la Llei introdueix la perspectiva climàtica en l’administració pública, inclosa en l’elaboració dels pressupostos i plans de l’executiu.
Posteriorment, el marc normatiu autonòmic ha estat complementat amb l’aprovació
de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, a nivell
estatal. Una legislació encaminada en la direcció del ja aprovat a les Illes Balears.
Paral·lelament, existeixen iniciatives per accelerar la transició energètica als territoris
insulars com el programa Clean Energy for EU Islands, promogut per la Comissió
Europea que promou la descarbonització d’aquests territoris, tal com recull el propi
Component 7 del PRTR.
A més, l’Estat ha reconegut la necessitat d’atendre l’especificitat insular inclosa
en l’article 138.1 de la Constitució Espanyola i posteriorment en el Reial decret
llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial de les Illes Balears. En aquest,
l’article 7 inclou les mesures a prendre per afavorir una transició energètica en el
territori i avançar cap a una descarbonització del model i una transició justa. Un fet
plasmat en el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) per a la dècada 20212030 que incorpora en la seva mesura 1.12 el potencial de les illes per desenvolupar
estratègies d’energia sostenible i impulsar projectes singulars en col·laboració amb
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els governs autonòmics i insular, i així permetre la reducció dels sobrecostos energètics. També es contempla en la mesura 1.1 un programa específic per als territoris
extrapeninsulars, i en la mesura 3.2 la reducció de la dependència del petroli i carbó a les Illes. En concret, es plantegen programes d’ajuda per a noves instal·lacions
renovables, en particular aquelles que puguin aportar garantia de potència. Aquest
programa es justifica en el fet que els sistemes elèctrics dels territoris extrapeninsulars estan subjectes a una reglamentació singular, que comporta que les tecnologies
fòssils de suport s’estiguin utilitzant en major mesura i que els costos de generació
siguin més elevats. A més, els costos d’inversió i d’explotació són superiors als dels
emplaçaments en la península, de manera que no es trobarien en disposició de
competir en igualtat de condicions amb ells en subhastes de renovables.
Tot aquest marc normatiu autonòmic i estatal reconeix la necessitat d’atendre específicament la transició energètica en les Illes Balears i dotar-la amb un pla propi, tal
com estableix el PRTR en el seu component 7, concretament en el C7.I2, «Energia
sostenible a les Illes».
2.3 Principals reptes identificats
D’acord amb l’actual context i el marc normatiu vigent s’identifiquen els reptes següents com a línies i criteris principals d’actuació per accelerar la transformació del
model energètic cap a un més sostenible i descarbonitzat:
· Avançar en la descarbonització del sistema energètic balear mitjançant la implantació d’energies renovables, la qual cosa permetria el tancament progressiu de
les actuals centrals tèrmiques i la reducció d’emissions. La naturalesa insular de
la comunitat provoca uns costos majors en la implementació i desenvolupament
d’energies al territori, tal com demostra la baixa penetració actual de renovables en
comparació de la mitjana peninsular, 5 % enfront del 48 %.
Un altre element diferencial és la limitació de l’espai disponible, la qual cosa comporta la necessitat de prioritzar l’aprofitament dels espais ja antropitzats i urbans.
Un territori limitat amb una alta taxa de densitat poblacional que ha
de tenir una implicació social en el desplegament d’energies renovables.
A més de ser un subsistema elèctric, que encara que parcialment connectat al territori peninsular necessita desenvolupar tecnologies d’emmagatzematge per evitar
abocaments i aprofitar amb la major eficiència possible l’energia generada.
· La mobilitat és el principal sector consumidor d’energia i que genera més emissions contaminants, la descarbonització és un dels reptes a afrontar.
El canvi de paradigma de mobilitat cap a un sistema més sostenible, electrificat
i col·lectiu és una prioritat. En aquest aspecte, les Illes Balears compten amb un
tret particular que en aquest cas els afavoreix i és precisament la seva insula-
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ritat. La limitació dels desplaçaments, a causa de les distàncies possibles a fer
en cadascuna de les Illes provoca que l’electrificació de la mobilitat ja sigui una
possibilitat viable a Balears, a més de partir amb una xarxa autonòmica de punts
de càrrega pública existent ja avançada en comparació del territori
peninsular.
· Impulsar la descarbonització del mar, en ser un àrea imprescindible en un territori insular, mitjançant l’electrificació de les instal·lacions portuàries i la introducció
de nous combustibles no contaminants. El transport marítim és un dels sectors
prioritaris en el qual promoure la descarbonització, per ser un important consumidor d’energia i font d’emissions. Alhora, el fet de trobar facilitats majors
per a la descarbonització que l’altre mitjà de connexió amb el continent, com és
el transport aeri, fa d’aquest una prioritat pel seu impacte major a curt termini
i la seva potencial contribució a la descarbonització també del principal motor
econòmic de Balears.

sectors productius. Uns sectors que suposen la creació d’oferta laboral de qualitat i estables dirigides a treballadors qualificats. Ocupacions, a més, relacionades
amb l’impuls cap a un model econòmic més sostenible en el temps.
· Els impactes del canvi climàtic seran especialment rellevants en el Mediterrani i,
especialment, en els territoris insulars. La pèrdua d’atractiu turístic a causa de la
pèrdua de confort tèrmic en els mesos estivals, i la millora d’aquest en els països d’origen, l’augment del nivell del mar i la conseqüent pèrdua de platges, o la
desertització del paisatge són, entre d’altres, efectes pels quals les Illes Balears
s’han de preparar, adaptar el seu territori i el seu actual sistema econòmic i social, i millorar la seva resiliència.

· Augmentar l’eficiència energètica, especialment dels grans consumidors d’energia com el cicle de l’aigua, per reduir el consum d’aquestes instal·lacions.
El canvi climàtic tindrà un impacte en diversos sectors i infraestructures, com per
exemple un augment de la tensió dels recursos hídrics disponibles. La millora de
la gestió de totes les fases del cicle de l’aigua va lligada necessàriament a una
millora de l’eficiència en el consum d’energia que realitza i, per tant, la implantació
d’energies renovables en els seus processos. Això no només contribuirà a mitigar
les emissions del canvi climàtic, sinó que la reducció del cost energètic del cicle
de l’aigua ha de permetre la inversió en adaptació de la infraestructura hídrica
al canvi climàtic.
· Involucrar en la transició energètica al conjunt de la ciutadania, amb especial
atenció als col·lectius més vulnerables i lluitar contra la pobresa energètica mitjançant actuacions integrals. A través de la participació i implicació ciutadana és
possible accelerar aquest procés de transició energètica, involucrant així també a
la població en el procés. Una transició que a més sigui socialment justa i incorpori
els criteris socials en el seu desenvolupament, que prioritzi els col·lectius vulnerables en les actuacions impulsades des de l’administració.
· Fer de la transició energètica un vector de creació de llocs de treball de qualitat
i no estacionals. L’actual estructura econòmica balear s’enfoca principalment al
sector serveis, específicament el turisme, amb l’alt grau d’estacionalitat i temporalitat que això implica. És per aquesta raó que la transició energètica suposa un
sector estratègic en l’objectiu de diversificar l’economia de les Illes cap a altres
18
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3. DIÀLEG SOCIAL I PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ
La Llei autonòmica de canvi climàtic i transició energètica crea un sistema de governança que garanteix la participació dels diferents actors i sectors de la societat balear en la presa de decisions de polítiques relacionades amb la transició energètica i
el canvi climàtic, així com garanteix la coherència de les polítiques sectorials amb els
objectius de descarbonització. La mateixa Llei va néixer a partir d’un ampli procés de
participació que va involucrar el conjunt dels sectors econòmics, societat civil, institucions i representants socials i polítics, de manera que els objectius i les obligacions
d’aquesta són fruit d’un ampli treball de participació pública.
Al llarg de l’últim any s’ha dut a terme un procés de participació i escolta a través
de les reunions mantingudes en els diversos òrgans institucionalitzats previstos en
aquest esquema de governança. En tots aquests espais s’ha anat informant dels
avanços i novetats, també de les relatives al Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència i les seves repercussions en la comunitat autònoma. La implementació
d’aquest Pla explicarà la governança establerta com a metodologia de participació i
diàleg social.
· El Consell Balear del Clima s’erigeix com el principal fòrum de participació, un
òrgan col·legiat de caràcter consultiu que té com a finalitats primordials assessorar les administracions públiques sobre les polítiques climàtiques i de transició
energètica, proposar mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com
afavorir la participació dels sectors socials i econòmics de les Illes Balears en
aquests àmbits. Està format tant per les diferents administracions públiques, com
per actors ecologistes, patronals, sindicats, col·legis professionals i representants
dels grups parlamentaris.
· El Consell Assessor de l’Energia com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu que
té com a finalitat assessorar les administracions i assegurar una bona coordinació amb els sectors i actors involucrats en matèria de política energètica. Està
format tant per les diferents administracions públiques com per actors ecologistes, els principals operadors del sector elèctric en les Illes Balears, sindicats,
col·legis professionals i representants dels grups parlamentaris.
· El Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i Canvi Climàtic de les Illes
Balears és l’òrgan col·legiat encarregat d’assessorar el disseny i desenvolupament
de les mesures per lluitar de manera efectiva contra l’escalfament global i la
transició energètica, tant amb mesures de mitigació com d’adaptació. Està format
per persones de prestigi reconegut dels camps mediambiental, laboral, energètic
o de canvi climàtic.
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· La Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic com a òrgan col·legiat del
Govern, que té com a funcions definir i coordinar els objectius i les línies d’actuació marcades en la Llei, així com assegurar la coherència de les polítiques del
Govern en relació amb la consecució dels objectius de la Llei.
· La Comissió de Construcció Sostenible com a òrgan col·legiat de caràcter tècnic que té com a funcions l’assessorament en matèria d’eficiència energètica en
edificis i en l’edificació.
· Pacte d’Alcaldies per al Clima i l’Energia a les Illes Balears com a òrgan de
coordinació i seguiment de polítiques climàtiques i energètiques de l’administració local. Els municipis són la primera administració del territori i també tenen
responsabilitats per aprovar els seus plans d’acció pel clima i l’energia sostenible,
en coherència amb el Pla autonòmic. Agrupa en l’actualitat a 65 dels 68 municipis de les Illes Balears.

ÒRGANS INSTITUCIONALITZATS PREVISTOS
EN AQUEST ESQUEMA DE GOVERNANÇA

Paral·lelament, s’han anat fent diverses reunions i presentacions dels fons europeus
destinades a impulsar la transició energètica en la comunitat autònoma. Així doncs,
s’han mantingut trobades amb els actors econòmics i socials en cadascuna de les
quatre illes, en les quals s’ha informat dels fons existents i previstos, així com la finalitat d’aquests. També s’han mantingut diverses trobades sectorials amb els principals actors involucrats en la transformació energètica i descarbonització del nostre
model econòmic i productiu, la participació del qual és essencial per complir amb
els objectius establerts en el marc normatiu actual.
Addicionalment, el Govern Balear treballa estretament el diàleg social a través
del Pacte de Reactivació com a fòrum participatiu que reuneix desenes d’entitats,
institucions, agents socials i partits. Específicament a través de la Comissió de Fons
Europeus encarregada de realitzar el seguiment dels fons de recuperació, transformació i resiliència. El Pacte va aprovar el Pla d’Inversions Estratègiques de les
Illes Balears, on un dels eixos estratègics és la sostenibilitat, que inclou els objectius
plantejats en aquest Pla.
A més, s’han realitzat presentacions per part del Ministeri del programa específic
per a illes, en els quals es va comunicar als agents econòmics i socials el resultat
de les diverses Manifestacions d’Interès (MDI) de les quals 51 corresponen al Fons
Illes per a Balears. Aquesta informació ha servit per dissenyar el contingut final
del Programa, ja que ha permès identificar els projectes emergents i necessitats
que ajuden a complir amb els principals objectius i fites establerts.
Així doncs, el contingut d’aquest Pla es configura a partir dels diversos processos
d’informació, explicació i recepció de comentaris descrits en aquest punt, la qual
cosa ha possibilitat la participació del conjunt d’actors econòmics i socials
de la comunitat autònoma. Atesa la seva composició transversal i completa, serà
el Consell Balear del Clima el principal òrgan de participació i diàleg social per realitzar el seguiment del programa. Aquest òrgan agrupa a participants del conjunt
de governança, i inclou membres del Comitè d’Experts i de la Comissió Interdepartamental, a més d’actors econòmics i socials com patronals, sindicats i entitats
ecologistes. També compta amb representants de la resta d’institucions com els
consells insulars, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears i la Universitat
de les Illes Balears (UIB). En aquest fòrum s’informarà de manera periòdica de l’estat
dels programes i actuacions inclosos en aquest Pla.
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4. MARC D’ACTUACIONS
La descarbonització de l’economia de les Illes Balears i la consecució dels objectius marcats per la Llei 10/2019 de canvi climàtic i transició energètica de les Illes
Balears, així com la mesura 1.12 del PNIEC, impliquen necessàriament l’acceleració
i aprofundiment de les mesures encaminades a la transformació de la producció
i el consum d’energia a les Illes Balears. En aquest mateix sentit s’expressen el
PNIEC, el full de ruta d’autoconsum i la Llei estatal de canvi climàtic, quan insten
les comunitats on la descarbonització és més complexa a realitzar un esforç addicional.
Així, arribar al 2030 amb, almenys, una penetració de renovables del 35 % i una
reducció d’emissions del 40 % tal com marca la Llei 10/2019 de canvi climàtic
i transició energètica de les Illes Balears, implica necessàriament l’actuació decidida en tots els sectors i activitats de l’economia, i molt particularment entre
aquells que tinguin un major pes en el consum energètic i en les emissions de
gasos d’efecte hivernacle, com són la generació d’electricitat, la mobilitat o el cicle
de l’aigua. Així mateix, aquesta transició precisa d’involucrar la ciutadania a tots
els nivells, per això cal augmentar la sensibilització en matèria de canvi climàtic i
transició energètica; alhora, l’administració ha d’exercir un rol exemplificant com a
element clau i complementari a les campanyes que es puguin dur a terme en el
marc d’aquest Pla.
El desenvolupament de les actuacions d’aquest Pla redunda no només en una
major capacitat per donar compliment als objectius climàtics i de transició energètica de tots els instruments normatius i planificadors descrits anteriorment, sinó
que, a més, tenen per vocació la de servir de motor per a l’acceleració i aprofundiment de l’acció climàtica en tots els seus vessants, sigui per mitjà de l’execució de
mesures de transició directament, com per la conscienciació ciutadana a través
de les oficines de dinamització per a la transició energètica, o, finalment, a través
dels programes de suport i estímuls econòmics a la transició.
Així, aquest Pla pretén acompanyar la transició energètica en un moment en què
es precisa la seva acceleració, permetre aconseguir els objectius i donar compliment a les obligacions que es desprenen dels diferents instruments jurídics, alhora que permet treballar en el desenvolupament d’un ecosistema d’actors i d’una
societat conscienciada per a la transició energètica que permetin donar continuïtat al procés de transformació una vegada finalitzat aquest Pla.
Aquest Pla s’origina en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
el Pla de Transició i de forma específica per donar compliment als objectius #119 i
#120 que estableixen les següents fites envers la C7.I2:
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#119. Almenys 500 accions, projectes o programes que reben suport o realitzats,
en particular; programes o oficines de dinamització, fulls de ruta insulars, projectes
d’inversió o d’ajuda, vinculats al programa Smart Islands i al programa «Energia Neta
per a les Illes de la UE», energia renovable o projectes d’emmagatzematge sostenible, en el quart trimestre de 2024.
#120. Capacitat de producció addicional acumulada d’energia renovable adquirida
mitjançant licitacions de capacitat renovable a les illes (almenys 180 MW instal·lats)
en el segon trimestre de 2026.
El conjunt d’actuacions previstes en aquest Pla, només en el cas de les Illes Balears
superaran l’objectiu de la C7.I2 d’instal·lar 180 MW d’energia renovable innovadora, ja que es preveu aconseguir una instal·lació d’energies renovables superior als
300 MW de potència a través de la realització de més de 400 actuacions, a més
d’aquelles que tenguin origen en les oficines de dinamització i els projectes innovadors.
Així, sense perjudici dels resultats que resultin de la implementació de la C7.I2 a les
Illes Canàries, que s’han d’afegir a aquells aconseguits a Balears, es donarà compliment als objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència #119 i #120.
Tenint en compte el context que s’ha descrit, així com els objectius que es pretenen
aconseguir, el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya han desenvolupat
aquest Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears amb les
actuacions contemplades en l’apartat següent, amb les quals es pretenen abordar
els reptes principals en matèria de transició energètica de les Illes Balears.
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PROGRAMA 1. OFICINES DE DINAMITZACIÓ
PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA
Reptes i objectius
La sensibilització de la ciutadania, el teixit empresarial i les administracions públiques esdevenen especialment rellevants en contextos socialment petits i aïllats com
són les Illes. L’arribada dels fons NextGeneration són una oportunitat sense parangó
per a l’impuls d’un canvi radical en les percepcions socials amb relació a qüestions
com l’energia o la mobilitat.
Per això, el primer bloc d’actuació del Pla d’Inversions per a la Transició Energètica
de les Illes Balears té per finalitat l’engegada d’un sistema d’assessorament, acompanyament i sensibilització en matèria de transició energètica destinat a particulars, empreses i administracions públiques, que té per objectius la consecució d’un
major grau d’implicació ciutadana en matèria de transició energètica i lluita contra
el canvi climàtic, així com assegurar un alt grau d’execució dels diferents fons del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de transició energètica.
Així, aquest programa pretén aprofitar l’oportunitat de l’aterratge dels fons NextGeneration, no només per promoure projectes en totes les capes de la societat, sinó
també per contribuir a impulsar un canvi cultural profund en totes les administracions, empreses i ciutadans de les Illes Balears per afrontar en les properes dècades
els reptes que planteja el canvi climàtic.
El programa s’estructura entorn de tres grans eixos: la creació d’un mínim de cinc
oficines de dinamització per a la transició energètica, des de les quals prestar servei
presencial i telemàtic a ciutadania i teixit empresarial; l’acompanyament d’ajuntaments en la identificació de projectes, impuls i presentació de subvencions;
i el desenvolupament d’una labor proactiva en la sensibilització i informació a través de l’organització d’esdeveniments, l’elaboració de materials i la seva difusió.
Cadascuna de les oficines que es creïn, així com tots els canals telemàtics que
s’obrin, hauran de comptabilitzar el nombre d’usuaris als quals s’atén, distingint segons finalitat, municipi d’origen, tipologia d’usuari, horari d’atenció i via preferida de
contacte, així com taxa de resolució de les consultes i temps mitjà d’espera en el cas
de les consultes telemàtiques.
S’haurà de garantir un abast mínim de 50.000 usuaris del servei d’assessorament a
la ciutadania a l’any entre mitjans presencials i telemàtics.
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Addicionalment a la resposta reactiva a les peticions que arribin a través de les
oficines presencials i els canals telemàtics, les oficines per a la transició energètica
hauran d’organitzar activitats de sensibilització i informació en matèria de transició
energètica.
La tipologia d’esdeveniments i activitats haurà de ser variada i estar orientada a diferents públics, podran variar entre xerrades explicatives d’ajudes existents, tallers de
formació, visites a instal·lacions i explicació del seu funcionament, etc. Des de cadascuna de les oficines s’organitzaran un mínim de 20 activitats anuals, i en total seran
100 activitats anuals en almenys 20 municipis arreu de les quatre illes.
L’oficina per a la transició energètica elaborarà materials i continguts digitals que
contribueixin a sensibilitzar en matèria de transició energètica, a més de proporcionar informació general en relació amb qüestions energètiques com la factura elèctrica, els procediments per instal·lar autoconsum, la mobilitat elèctrica, exemples de
bones pràctiques, etc. Aquests materials hauran d’estar adaptats a diferents tipologies de públic com els sectors empresarials, ciutadania en general, escoles, administracions públiques, etc.
Semestralment es decidirà el contingut, els destinataris, el calendari de producció
i publicació dels materials i els canals de difusió, que hauran de comptar amb un
mínim de:
· 5 documents-guia a l’any, inclosos materials sectoritzats.
· 52 materials gràfics per a xarxes socials a l’any.
· 12 materials audiovisuals per a xarxes socials a l’any.
Justificació
L’estructura socioeconòmica de les Illes Balears, i molt especialment el ràpid creixement demogràfic que ha viscut l’arxipèlag des de la segona meitat del segle XX, lligat
a l’alta dependència del sector turístic, ha dut dificultats específiques pel que fa a la
transició energètica com és un parc edificat molt poc eficient energèticament, una
forta estacionalitat en els consums energètics i, alhora un baix incentiu en la inversió
en transició energètica.
Aquestes mateixes dinàmiques han contribuït també a dificultar la implicació ciutadana en accions de transformació, tal com s’ha vingut observant en la baixa participació en les convocatòries de suport a l’eficiència energètica en els programes
PAREER, PIME, PREE, etc., que han posat en relleu la necessitat de revisar els instruments actuals i les fórmules d’implicació ciutadana i empresarial en la transició
energètica.
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Al seu torn, el territori de les Illes Balears té, per les seves pròpies característiques,
un fort potencial per transitar ràpidament cap a un model energètic renovable i
descarbonitzat, atès que pot avançar més ràpidament que el continent en determinats vectors energètics, com és la mobilitat terrestre, i alhora troba majors facilitats
en actuacions amb un alt grau de capil·laritat com és l’autoconsum. Així mateix, en
haver a cada illa societats relativament petites, tenen més facilitat per acollir canvis
culturals profunds i ràpids en matèria d’energia.
Partint de la voluntat de convertir els territoris insulars en la veritable punta de
llança de la transició energètica i testejar en aquests territoris aquells canvis i transformacions que hauran de viure els territoris continentals, es fa necessària la dotació d’un programa específicament orientat a augmentar dràsticament la implicació
ciutadana i empresarial en la transició energètica, de manera que es pugui accelerar
i aprofundir la mateixa transició, arribar a totes les capes de la població i a tots els
sectors econòmics.
Basant-se en els principis de transició justa i de democratització de l’energia, aquest
programa pretén suplir les dificultats trobades a l’hora d’assegurar la transversalitat i
capil·laritat de les actuacions en matèria de transició energètica en territoris insulars,
atès que promou un canvi cultural respecte de l’energia de gran abast i que permeti
fer del territori balear un exemple a seguir en el continent. El programa s’inspira en
l’experiència viscuda a Menorca, on l’Oficina Menorca 2030 ha sabut acompanyar
la ciutadania en un procés ampli de transformació, i pretén extrapolar-ho a la resta
d’illes de l’arxipèlag.
Al seu torn, aquest Programa recull el que estableix el Component 7, Inversió 2
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, pel que fa a la dinamització
d’agents de transició energètica i al foment d’activitats formatives en matèria de
transició energètica a les illes, així com el suport al disseny, tramitació i licitació
de projectes d’entitats locals.

Dotació econòmica del Programa 1
6.500.000 euros
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Òrgan gestor
Aquest Programa serà gestionat pel Govern de les Illes Balears, concretament per la
conselleria competent en matèria d’Energia.
Per a la implementació del Programa es realitzarà una licitació per desenvolupar
els equips de les cinc oficines distribuïdes pel territori de les Illes Balears. Aquesta
licitació tindrà lloc en el primer semestre de 2022 i s’espera poder iniciar el treball
efectiu durant l’estiu de 2022. S’establirà una coordinació efectiva entre les oficines
i la conselleria competent en matèria d’Energia per realitzar el seguiment i l’avaluació dels objectius. Així mateix, el Govern de les Illes Balears es coordinarà amb els
consells insulars i amb la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, a l’efecte
de definir la millor ubicació de les oficines en el territori i la selecció de municipis per
acollir activitats, tallers, sessions formatives i la resta d’actuacions.
Les oficines de dinamització per a la transició energètica de les Illes Balears es coordinaran amb l’Oficina d’Energia Neta i Projectes Intel·ligents per a les Illes de l’IDEA,
per comptar amb informació homogènia i línies d’actuació coordinades. A més,
aquesta oficina podrà assessorar en el disseny i desenvolupament de les actuacions
de manera que segueixin les directrius marcades per la Comissió Europea per al
desenvolupament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

LÍNIES D’ACTUACIÓ
El Programa 1 d’oficines de dinamització per a la transició energètica que recull
aquest pla s’estructura al voltant de tres grans línies d’actuació:
P1.L1 Suport a les entitats locals de les Illes Balears
Les oficines per a la transició energètica donaran suport a tots els municipis de les
Illes Balears, així com als consells insulars en matèria de transició energètica. En
els municipis de menys de 20.000 habitants donaran suport a la identificació de
projectes potencials en matèria d’energies renovables, mobilitat elèctrica i eficiència
energètica, que inclourà necessàriament les actuacions següents:

- Assessorament als ajuntaments respecte dels ajuts existents per finançar els
projectes redactats i acompanyament en totes les etapes de l’expedient de
subvenció.
- Assessorament als ajuntaments en la licitació de les obres, tant en la fase de
redacció dels plecs com en l’execució d’aquestes.
- Assessorament en matèria de sistemes alternatius de finançament de projectes (participació social, micropréstecs, col·laboració publicoprivada, concessió
administrativa vinculada a contractes bilaterals d’energia, etc.).
- Suport en la instrucció d’expedients de concessió administrativa d’espais en
el marc de l’article 50 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i
transició energètica.
P1.L2 Suport a la ciutadania i a les empreses en matèria de transició energètica
Les oficines per a la transició energètica donaran suport a la ciutadania i a les
empreses de les Illes Balears de forma presencial i telemàtica, que inclouran les
actuacions següents:
- Informació general relativa a les obligacions contingudes en la Llei 10/2019,
de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, i en els decrets que la
desenvolupen.
- Assessoria general en matèria de factura elèctrica i mesures d’estalvi energètic.
- Assessoria general en matèria de mobilitat elèctrica, amb atenció particular al
funcionament de la xarxa MELIB.
- Assessoria relativa als ajuts i desgravacions fiscals existents en matèria
d’energies renovables i mobilitat elèctrica.
- Assessoria relativa a la tramitació de projectes d’autoconsum, amb especial
atenció a aquells projectes en comunitats de pisos.
- Assessoria relativa als projectes de comunitats energètiques i autoconsums
compartits existents a l’entorn de l’usuari.
- Assessoria relativa als projectes fotovoltaics amb participació social existents.
- Assessoria relativa als projectes d’eficiència energètica.
- Assessoria per a la definició de tot tipus de projectes amb energies renovables,
les possibilitats d’execució, percepció d’ajuts i posada en comú amb altres interessats.
- Informació completa i real per a una correcta execució i consecució del PRTR.

- Primera valoració tècnica de la viabilitat dels projectes.
- Elaboració de memòries descriptives dels projectes a l’efecte de contractar-ne la
redacció.
- Validació dels projectes tècnics, una vegada lliurats als ajuntaments, i assessorament respecte a aquests.
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P1.L3 Organització d’activitats de dinamització i creació de continguts

Contribució a la transició energètica en territoris insulars

Addicionalment a la resposta reactiva a les peticions que arribin a través de les
oficines presencials i els canals telemàtics, les oficines per a la transició energètica
hauran d’organitzar activitats de sensibilització i informació en matèria de transició
energètica.

Aquest Programa té per vocació el desenvolupament d’actuacions de difusió, dinamització, formació i sensibilització en matèria de transició energètica, l’acompliment
de la qual permetrà un major grau d’implicació de la ciutadania, els sectors empresarials i les administracions públiques en la lluita contra el canvi climàtic i en
la consecució general dels objectius en matèria de transició energètica.

La tipologia d’esdeveniments i activitats haurà de ser variada i estar orientada a
diferents públics. Aquesta podrà variar entre xerrades explicatives d’ajuts existents,
tallers de formació, visites a instal·lacions i explicació del seu funcionament, etc.
L’empresa adjudicatària haurà d’organitzar un mínim de 20 activitats anuals des de
cadascuna de les seves oficines (un mínim de 100 activitats en total), i s’hauran d’organitzar activitats a les quatre illes i en un mínim de 20 municipis diferents.
Quant a la creació de continguts i materials, s’elaboraran materials i continguts
digitals que contribueixin a sensibilitzar en matèria de transició energètica, a més de
proporcionar informació general en relació amb qüestions energètiques, tals com
la factura elèctrica, els procediments per instal·lar autoconsum, la mobilitat elèctrica, exemples de bones pràctiques, etc. Aquests materials hauran d’estar adaptats
a diferents tipologies de públic com el sector empresarial, ciutadania en general,
escoles, administracions públiques, etc. Els materials creats a l’empara d’aquest
contracte tindran un contingut didàctic, divulgatiu, sensibilitzador o informatiu.
Impacte estimat de la línia d’actuació
Aquest Programa té dos tipus d’impactes esperats. D’una banda els directes, que
recull la taula següent i que s’expliquen pel fet que el Programa contribuirà a gran
part i millor absorció de fons del PRTR en el territori de Balears. D’altra banda, la
pròpia dinamització social i empresarial al voltant de la transició energètica facilitarà
la producció d’impactes al final del Pla per induir inversions futures, més difícilment
quantificables.
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Programa

Inversió pública

Inversió mobilitzada

Oficines de dinamització
de la transició
energètica

6.500.000 €

20.000.000 €

Més enllà de la implicació ciutadana i empresarial en la transició energètica, el Programa pretén contribuir al fet que la transició energètica sigui participativa, inclusiva i descentralitzada, dissenyada des del primer moment per atendre les particularitats i necessitats del territori insular. El Programa s’estructura entorn de tres
necessitats diverses a les quals pretén donar resposta: explicació dels esquemes
de suport i de les solucions de transició energètica existents; disseminació proactiva
de qüestions de transició energètica per arribar a totes les capes socials; i acompanyament d’entitats locals en el desenvolupament de projectes de transició energètica.
Les Illes Balears ja compten amb una experiència reeixida: el cas de l’Oficina Menorca 2030, que des del 2019 funciona per acompanyar l’Estratègia Menorca 2030.
Els resultats assolits fins avui han estat molt positius, concretats en un major aprofitament dels ajuts existents a Menorca que en la resta del territori autonòmic,
particularment en matèria d’autoconsum. Així, les oficines que es creïn en el marc
d’aquest Programa serviran com a complement i amplificador de la resta de mesures que conté aquest Pla.
Així mateix, la creació de les oficines a la resta de l’arxipèlag i el redimensionament
de l’oficina existent a Menorca són fonamentals per garantir l’èxit del conjunt de
programes del PRTR, atès que contribuirà a resoldre la falta d’informació ciutadana
i empresarial entorn de l’energia i la seva implicació en la transició. Mitjançant les
actuacions de formació, difusió i assessorament a escala local s’aconseguirà arribar
a aquelles àrees sectorials o territorials en les quals és més necessari promoure la
seva participació en els diferents programes d’acceleració de la transició energètica.
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PROGRAMA 2

INVERSIONS
EN PROJECTES
INNOVADORS,
TRACTORS O
ESTRATÈGICS

PROGRAMA 2. INVERSIONS EN PROJECTES INNOVADORS,
TRACTORS O ESTRATÈGICS
Reptes i objectius
En aquest Programa s’estableixen ajuts en forma d’inversió en projectes que puguin
ser innovadors, motors estratègics per a la Comunitat Autònoma o que fixin un percentatge important de renovables en el territori balear.
S’espera arribar a poder finançar inversions que generin almenys 30 MW a les
quatre illes. Es pretén diversificar la inversió en els quatre territoris per afavorir l’increment de projectes i potència instal·lada en cada una d’elles d’acord amb la seva
especificitat. A més de la potència renovable, aquest programa cerca estimular el
talent innovador i la necessitat que des dels territoris insulars s’aconsegueixin solucions noves gràcies al suport dels fons PRTR. Els projectes singulars i estratègics
també tenen el seu encaix en aquest programa, a fi de poder aconseguir els objectius marcats per la Llei autonòmica de canvi climàtic.
Així mateix, es pretén contribuir a la diversificació del teixit empresarial de Balears
en fomentar la implantació de noves empreses o empreses incipients innovadores
en matèria de transició energètica que puguin obtenir ajut de finançament públic
per a projectes que ajudin a descarbonitzar l’arxipèlag.
Amb aquest Programa es pretén finançar almenys cinc empreses que generin llocs
de treball estables i de qualitat, i que amb això contribueixin al desenvolupament
de la mateixa transició energètica i de solucions innovadores més enllà del territori
de Balears.
Justificació
La transició energètica està en evolució constant i els territoris insulars són propicis
per provar solucions innovadores a causa de les seves dimensions i especificitat,
com hem pogut veure amb el projecte Green Hysland, la primera planta d’hidrogen verd del sud d’Europa, que s’ha pogut dur a terme a la illa de Mallorca gràcies
a l’aposta de les administracions i les empreses promotores per dur a terme actuacions innovadores en territoris insulars que es puguin reproduir en altres territoris i
escalar la seva mesura.
Aquest Programa pretén incidir de forma directa en la promoció del desenvolupament, estabilització i creixement d’empreses locals innovadores en matèria de transició energètica, amb l’ambició no només de contribuir a la diversificació del model
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productiu de Balears, sinó també a la constitució d’un ecosistema divers d’actors
en matèria de transició energètica que permeti seguir aprofundint-la, més enllà del
marc temporal d’aquest Pla.
Així doncs, el programa pretén incidir doblement en la transició energètica, tant per
la implantació directa d’energies renovables per mitjà de projectes singulars com
per l’enfortiment i la capacitació d’actors en l’arxipèlag que permetin arrencar futurs
projectes d’energies renovables i nous models de negoci entorn de la transició energètica. Amb això es pretén contribuir a aconseguir els objectius legals en matèria de
canvi climàtic, així com fer de Balears una vertadera punta de llança de la transició
energètica, per comptar amb un ecosistema dinàmic i innovador que permet testejar
en l’arxipèlag solucions per a la seva futura exportació al continent.

Dotació econòmica del Programa 2
33.800.000 euros
Òrgan gestor
Per a l’activació d’aquest Programa es llançarà una manifestació d’interès (MDI)
conjunta entre el Govern de les Illes Balears i l’IDAE, i posteriorment serà gestionat
de forma conjunta entre ambdues administracions. Es vetllarà perquè existeixi un
repartiment entre les quatre illes, en funció de criteris objectius.
La part d’inversió en empreses es gestionarà a través de l’IDAE, el Ministeri per a la
Transició Ecològica, i amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, concretament la conselleria competent en matèria d’Energia.
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LÍNIES D’ACTUACIÓ
P.2.L1. Finançament directe de projectes innovadors, tractors o estratègics per a la
Comunitat Autònoma.
Aquests projectes han de contribuir de forma especialment rellevant a l’acceleració de la transició energètica a les Illes Balears, tenint com a referència la potència
renovable en ferm, la millora de la gestió de la xarxa, tecnologies innovadors o projectes pilot.
P.2.L2 Suport a l’emprenedoria en el sector energètic.
L’última de les grans línies que inclou aquest programa té per finalitat l’acompanyament d’aquells projectes empresarials o d’emprenedoria en matèria de transició
energètica i lluita contra el canvi climàtic, de manera que contribueixin a la consolidació d’aquests i, consegüentment, a conformar un ecosistema d’actors involucrats
en la transició energètica que, en finalitzar el marc temporal d’aquest Pla, puguin
seguir estimulant la transició energètica a les Illes Balears. Aquest acompanyament
es farà mitjançant inversió i selecció prèvia entre mostres d’interès amb l’ajuda del
Govern de les Illes Balears.
Impacte estimat de la línia d’actuació
Aquest Programa recull el que estableix el Component 7, Inversió 2 del PRTR, en
concret:
«Dins d’aquestes actuacions es plantegen programes d’inversions públiques a
través d’acords de col·laboració o participació en societats públiques o privades
per al desenvolupament de projectes innovadors reproduïbles en el mercat de
les illes. En les actuacions d’inversió, que es realitzaran per l’IDAE, es garanteix
que qualsevol retorn econòmic derivat de les inversions es manté subjecte a
les mateixes finalitats, ja que l’objecte social de l’entitat s’enfoca a l’impuls
de la transició energètica.
Programes d’ajut per a noves instal·lacions renovables, i en particular aquelles
que puguin aportar garantia de potència, projectes singulars i energia sostenible a les illes. Es donarà suport a projectes per a tot tipus d’EERR a les illes que
aportin garantia de potència, projectes singulars i energia sostenible. La integració de renovables a la xarxa i projectes que garanteixin potència, estabilitzin
la freqüència i arrencada autònoma, són el focus d’aquesta mesura.»
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Programa

Inversió pública

Inversió mobilitzada

Inversions en projectes
innovadors, tractors
o estratègics

33.800.000 €

70.000.000 €

Contribució a la transició energètica en territoris insulars
Les inversions previstes en el programa contribueixen a l’impuls de la transició energètica prevista en la inversió del Component 7 del PRTR. Les Illes són espais idonis
per impulsar aquests projectes innovadors i singulars que aportin especialment
garantia de potència i introdueixin la innovació com a element diferencial. Poden
servir com a espais per provar aquestes noves tecnologies a causa de la seva escala
territorial.
Aquestes inversions tindran un efecte en els sectors econòmics de les Illes i contribuiran també a la diversificació de l’economia cap a nous sectors productius que
ofereixin nous llocs de treball estables i de qualitat relacionats amb la transició energètica. Aquests projectes contribuiran tant a l’augment de la garantia de potència
d’energia sostenible com a millorar la integració de renovables en una xarxa més
segura, intel·ligent i eficient. Aquests projectes, a més, podran ser reproduïbles en
territoris insulars que per les seves característiques puguin acollir iniciatives similars.
A més, la línia d’inversió en empreses i empreses emergents (startups) tindrà un
efecte estimulant per al teixit econòmic balear, incentivarà la creació de nous models
de negoci i tecnologies que puguin eliminar les actuals barreres que puguin frenar la
creació d’aquestes iniciatives, que s’hauran de centrar a oferir solucions específiques
del sistema energètic insular de Balears.
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PROGRAMA 3

PRINCIPALS REPTES
DE LA INSULARITAT.
MOBILITAT SOSTENIBLE,
DESCARBONITZACIÓ
DEL MAR I CICLE
DE L’AIGUA

PROGRAMA 3. PRINCIPALS REPTES DE LA INSULARITAT. MOBILITAT SOSTENIBLE, DESCARBONITZACIÓ DEL MAR I CICLE DE
L’AIGUA
Reptes i objectius
Aquest primer bloc de línies d’ajuts aborda característiques lligades a una elevada
especificitat del context insular, lligades a l’elevat pes de la mobilitat en el consum
energètic, de les emissions de CO2, del territori i les oportunitats derivades de les
distàncies fitades; l’àmbit marítim com una de les característiques definitòries de
les illes, que suposa prop d’un 15 % de les emissions de la comunitat autònoma i
amb incidència important sobre la realitat insular, on per exemple, a Formentera és
l’únic mitjà pel qual traslladar-s’hi; així com el cicle de l’aigua, un recurs cada vegada
més escàs en determinades èpoques de l’any i que suposa un important actiu per a
activitats econòmiques com l’agricultura o el turisme i on el cost energètic és especialment significatiu en tot el cicle, a més de poder explorar possibles vectors d’emmagatzematge en embassaments.
En primer lloc, la mobilitat és un dels eixos de la transició energètica. Només la
mobilitat terrestre consumeix el 7,2 % de l’energia en la comunitat autònoma i és
responsable del 22 % de les emissions de CO2. Aquest repte no sols s’ha de basar exclusivament en la mobilitat elèctrica o el transport col·lectiu: la mobilitat s’ha
d’adaptar a noves modalitats i a les especificitats dels territoris insulars. En aquest
apartat del Programa es pretén la promoció de serveis de transport col·lectiu com a
llançadores per a llocs on es podrà restringir l’accés amb vehicle privat, com a zones
de gran valor ambiental. L’objectiu és establir almenys quatre línies de llançadores
en tot el territori balear. A més, es pretén establir sistemes de bicicleta o moto elèctrica compartida, així com promoure la implantació de sistemes d’ús temporal de
vehicles (car sharing) en tots els sectors. L’objectiu és establir, almenys, deu sistemes de lloguer de vehicles que permetran implementar aquestes noves modalitats
que podrien arribar a desplaçar a 5.000 persones diàries. A més, es fomentarà la
implantació de punts de càrrega de tot tipus i que puguin proveir-se de forma majoritària per energies renovables. Per a una bona implantació de la mobilitat elèctrica
és clau una bona xarxa de punts de càrrega que no suposin un augment de la demanda energètica, és a dir, que estiguin autoabastits. Per això, es planteja arribar a
poder finançar 2.000 punts de càrrega amb instal·lacions fotovoltaiques suficients
per proveir-los, d’entre 10 i 15 MWp. Aquests 2.000 punts d’accés públic suposaria
triplicar els punts de càrrega existents, multiplicar per dos l’objectiu fixat per a Balears el 2025, i establir una ràtio d’un punt per cada 300 vehicles aproximadament.
És a dir, la totalitat del territori balear es convertiria en una zona 100 % habilitada
per a mobilitat elèctrica.
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D’altra banda, la recent Llei 7/2021 de canvi climàtic estatal, en el seu article 14.3
estableix que abans del 2023 als territoris insulars i els municipis de més de
50.000 habitants s’estableixin Zones de Baixes Emissions; per a això, aquesta obligació en territoris tan diversos com són les quatre illes que conformen l’arxipèlag
balear requereix d’ajut econòmic per redactar aquests projectes. L’objectiu és poder
finançar set projectes de Zones de Baixes Emissions i les seves actuacions principals. Aquestes actuacions complementen les actuacions que Palma ja realitzarà
en l’àmbit del programa d’ajuts a municipis per a la implantació de Zones de Baixes
Emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència.
En segon lloc, en un context insular el mar cobra una importància major i la seva
descarbonització és clau en el procés de transició energètica. No debades, el Reial
decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial de les Illes Balears, indica en
l’article 8 que el Govern promourà l’electrificació dels ports de Balears per permetre
la connexió de vaixells en l’atracador. Tots els ports de Balears han de caminar cap
a la descarbonització i seguir un camí similar per assegurar una transició energètica real a la mar. És necessària l’electrificació dels ports de Balears i la instal·lació
d’energies renovables en les instal·lacions portuàries o en un entorn urbà proper per
proveir aquesta electrificació.
El programa recull instruments per acompanyar l’electrificació de fins a 20 ports de
Balears i la instal·lació d’una potència aproximada de 15 MWp. A més dels ports, les
embarcacions s’han d’adaptar a una combustió menys contaminant, un fet que permetria no només reduir les emissions sinó contribuir a crear un pol industrial, amb el
qual accelerar la implantació d’empreses i, així, la creació de llocs de treball estables
i de qualitat. Per això es pretén fomentar la fabricació d’embarcacions de zero emissions a Balears, per millorar el teixit industrial sostenible de la Comunitat; l’adquisició
d’embarcacions per a particulars i empreses, i també sistemes de propulsió elèctrics
per a embarcacions existents. S’espera que es puguin finançar 50 embarcacions i
establir almenys dues empreses de fabricació a Balears.
Així mateix, el mar també pot ser un actiu en la transició energètica, i és per això
que es pretén fomentar actuacions innovadores en matèria de transició energètica,
tant en producció com en emmagatzematge d’energia renovable en relació amb el
mar, com puguin ser l’aprofitament d’energia marina en ports, hidrogen renovable
aplicat a mobilitat marítima, descarbonització d’alguna línia de transport marítim o
altres actuacions de caràcter innovador. S’espera que en aquesta actuació es puguin finançar prop de 10 MWp de generació renovable, 5 MWh d’emmagatzematge
mitjançant diferents tecnologies, i almenys una línia de transport marítim interilles
descarbonitzada.
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Quant al cicle de l’aigua, es tracta d’un dels grans consumidors energètics a les
illes, i en ocasions amb baixa eficiència. Les dessaladores i depuradores demanden una gran quantitat d’energia i són necessàries per aprofitar un recurs escàs
als territoris insulars com és l’aigua, atès que el canvi climàtic imposa múltiples i
nombroses inversions en matèria d’adaptació, difícilment viable amb l’actual despesa energètica del sector. És per això que la inversió en eficiència i renovables en
el cicle de l’aigua és una inversió estratègica per a Balears. Es fomentarà la implementació d’energies renovables i eficiència energètica en el cicle de l’aigua.
Es preveu la instal·lació al voltant de 30 MWp per autoconsum, ja sigui in situ
o a través de xarxa, solucions d’emmagatzematge i actuacions en matèria d’eficiència energètica per reduir el consum al voltant de 15 instal·lacions. També es
pretén donar suport al finançament d’un sistema de bateries en el cicle de l’aigua
per autoconsum en els embassaments de Mallorca i per emmagatzemar energia
hidràulica que pugui generar 12 MW.
Justificació
L’especificitat insular presenta diversos reptes, entre els quals la mobilitat elèctrica terrestre, la descarbonització del mar i el propi cicle de l’aigua, tant en captació
d’aigua com en el seu tractament per a la mínima afectació del medi ambient, que
al seu torn suposa una despesa energètica especialment elevada en tots aquests
àmbits. El programa pretén oferir una resposta a aquests reptes específics.
La mobilitat terrestre a Balears es realitza de forma molt predominant amb vehicle privat, i la taxa de vehicle per habitant és la més alta d’Espanya, arribant a
més de 0,8 vehicles per habitant. És per això que s’han de fomentar solucions per
reduir el parc mòbil en circulació alhora que es donen solucions per a la mobilitat
i així accelerar la seva electrificació.
Quant a la descarbonització del mar, el transport marítim té una alta responsabilitat en les emissions de la comunitat autònoma, si bé és tan necessari o més que
el transport aeri. A més, el vincle insular amb la mar pot permetre crear un pol de
coneixement i industrial per a la fabricació d’embarcacions de zero emissions, així
com iniciar la transició energètica en els ports de Balears.
Finalment, el cicle de l’aigua té una gran demanda energètica i el millor aprofitament d’un recurs tan escàs com l’aigua és un deure públic per millorar la vida de
la ciutadania i de sectors altament demandants com són l’agricultura i el sector
turístic, principal motor econòmic de Balears.
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Dotació econòmica del Programa 3
70.000.000 euros

Òrgan gestor
Aquest Programa serà gestionat pel Govern de les Illes Balears, concretament per la
conselleria competent en matèria d’Energia.
Per a la implementació del Programa es realitzaran convocatòries d’ajuts i inversions
directes. En els casos en els quals els beneficiaris només puguin ser una administració pública o vagin destinats a un nombre concret d’administracions o empreses del
sector públic instrumental es podran realitzar convenis.

LÍNIES D’ACTUACIÓ
P3.L1. Nova mobilitat elèctrica.
Aquesta línia pretén establir nous plantejaments integrals de mobilitat elèctrica amb
nova potència renovable per proveir-la com a nous sistemes de lloguer/préstec de
bici o moto elèctrica, en nuclis urbans o en illes de dimensions més petites, amb sistemes de gestió (aplicació mòbil) per permetre reduir el nombre de vehicles en les
carreteres i que els usuaris puguin saber on trobar la seva bicicleta o moto, a més
de promoure ajuts per a la implantació de sistemes d’ús temporal de vehicles (car
sharing) en tots els sectors. Un dels problemes quant a la massificació de vehicles
a Balears es troba en els mesos d’estiu, quan arriben molts cotxes, sobretot de lloguer; però a més en zones industrials o de gran afluència de vehicles. Aquests sistemes permetrien reduir-los en les carreteres, alhora que es dona un suport específic
a l’electrificació de flota de vehicles de lloguer (rent a car), determinada en la Llei
10/2019 de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears.
Una altra actuació d’aquesta línia del programa és la promoció de serveis de transport col·lectiu; és el cas de llançadores per a llocs on es podrà restringir l’accés amb
vehicle privat, com a zones de gran valor ambiental. Finalment, l’actuació que tanca
aquesta línia és la de punts de recarrega autoabastits a Balears, que malgrat liderar
la implantació de punts de recarrega per habitant —amb 881 d’accés públic en el
tercer trimestre de 2021, quan l’objectiu legal és d’1.000 en 2025—, segueix sent
necessari impulsar el desplegament d’aquests, així com assegurar que es podran
proveir majoritàriament amb energies renovables. Així, es pretén garantir no només
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una bona xarxa de punts de càrrega de vehicles elèctrics, sinó evitar tensionar el
sistema elèctric augmentant la demanda energètica.
P3.L2. Zones de Baixes Emissions.
Aquesta línia pretén el foment de les ZBE, d’acord amb la recent Llei 7/2021 de
canvi climàtic estatal, que en l’article 14.3 obliga a que abans de 2023 els territoris
insulars i els municipis de més de 50.000 habitants estableixin Zones de Baixes
Emissions. Per a això, aquesta obligació en territoris tan diversos com són les quatre
illes de l’arxipèlag requereix d’ajut econòmic per redactar aquests projectes.
P3.L3. Descarbonització del mar.
Aquesta línia pretén l’electrificació dels ports de Balears i la instal·lació d’energies
renovables en el mateix port o en un entorn urbà proper per proveir aquesta electrificació. També vol fomentar que les embarcacions s’adaptin a una combustió menys
contaminant i alhora ajudar a crear un pol industrial per accelerar la implantació
d’empreses que puguin fomentar llocs de treball estables i de qualitat. Per això es
pot fomentar la fabricació d’embarcacions de zero emissions a Balears per millorar
el teixit industrial sostenible de la Comunitat, així com l’adquisició d’embarcacions
per a particulars i empreses, i també sistemes de propulsió elèctrics per a embarcacions existents. Finalment, també pretén recolzar projectes de caràcter innovador
a la mar, que també poden ser un actiu en la transició energètica, tant en producció
com en emmagatzematge d’energia renovable en relació amb el mar, com puguin
ser l’aprofitament d’energia marina en ports, hidrogen renovable aplicat a mobilitat
marítima, descarbonització d’alguna línia de transport marítim o altres actuacions de
caràcter innovador.
P3.L4. Cicle de l’aigua.
Aquesta actuació fa referència a la implementació d’energies renovables i eficiència
energètica en el cicle de l’aigua i també a sistemes de bateries en el cicle de l’aigua
per autoconsum en els embassaments de Mallorca per emmagatzemar energia
hidràulica.
Impacte estimat de la línia d’actuació
Aquest Programa recull el que estableix el Component 7, Inversió 2 del PRTR, en
concret:
«Tot això es planteja amb l’ànim d’accelerar la descarbonització d’aquests territoris,
fomentar que es produeixin inversions en infraestructura amb emplaçaments locals, així com un desenvolupament de l’activitat industrial, empresarial i tecnològi47

ca d’aquestes regions. Programa d’Ajuts públics per “Clean Energy for EU Islands”.
Que inclourà les inversions en projectes renovables d’acord amb l’anàlisi de les
propostes i resultats de la manifestació d’interès, així com el desenvolupament del
programa europeu esmentat.»
Aquest Programa tindrà un impacte econòmic i d’actuacions que es diversificarà en
sectors com el turístic, serveis de mobilitat, industrial, particulars, empreses i administracions públiques.

Programa

Inversió pública

Inversió mobilitzada

Principals reptes de la insularitat. Mobilitat sostenible, descarbonitzacióndel mar i cicle de l’aigua

70.000.000 €

200.000.000 €

La descarbonització del sector marítim és una altra àrea específica i pròpia dels
territoris insulars que qualsevol procés de transició energètica ha de tenir en compte
per incloure mesures que avancin en la descarbonització. Més enllà de la reducció
de la dependència energètica de combustibles fòssils també representa una oportunitat per a l’impuls a l’economia blava, centrada en la sostenibilitat d’aquest sector
tan important en l’arxipèlag.

Contribució a la transició energètica en territoris insulars
Aquest Programa aborda de manera específica i concreta els reptes més importants
identificats relacionats amb la insularitat. El cicle de l’aigua, la descarbonització del
sector marítim i la mobilitat terrestre són tres àrees d’actuació imprescindibles per
impulsar la transició energètica de les Illes Balears. Són àrees amb un gran consum
energètic i amb un alt grau d’emissions, per tant les inversions contemplades en
aquest punt contribuiran de manera efectiva en aquest aspecte.
Les actuacions relacionades amb el cicle de l’aigua contribueixen a augmentar l’autosuficiència energètica d’aquest gran consumidor i prioritzen actuacions sobre espais
antropitzats sense necessitat de consumir territori, recurs limitat en el cas balear.
A més, contempla la introducció de nous sistemes d’emmagatzematge d’energia
hidràulica que puguin aprofitar els embassaments existents de la illa de Mallorca.
Les actuacions relacionades amb la mobilitat elèctrica i les Zones de Baixes Emissions contribueixen a afrontar la descarbonització del principal sector consumidor
d’energia i emissor de gasos contaminants. Unes actuacions que, a més, són reproduïbles a altres illes amb característiques similars i que són essencials per reduir
la dependència energètica de combustibles fòssils de l’exterior. Les illes són espais
idonis per a una ràpida implementació de la mobilitat elèctrica, ateses les limitacions
territorials; a més, el cas de les Illes Balears ja parteix amb una àmplia xarxa de
punts de recarrega d’accés públic. Respecte a la línia d’impuls a les Zones de Baixes
Emissions, aquesta contribueix efectivament a complir amb les obligacions previstes
en la legislació estatal.
48

49

PROGRAMA 4

PROGRAMA 4. ACTUACIONS INTEGRALS SOCIALMENT JUSTES

ACTUACIONS
INTEGRALS
SOCIALMENT
JUSTES

Reptes i objectius
La descarbonització completa de la nostra societat implica necessàriament fer
arribar la transició energètica a totes les capes de la societat i a tots els sectors, i es
tasca de les administracions públiques assegurar que ningú quedi exclòs d’aquesta
transició. És per això que cal definir noves línies d’actuació per fer possible que hi
arribi a aquelles persones i col·lectius que per motius de vulnerabilitat no es puguin
acollir a les línies d’ajut per autoconsum, eficiència energètica o mobilitat elèctrica.
La inclusió de la perspectiva social i de transició justa implica precisament assegurar que els beneficis de la transició energètica es traslladin al conjunt de la societat i
que redundin particularment en millor i major accés a l’energia per part dels col·lectius més vulnerables, i així garantir una major democratització de l’energia.
Així, totes les famílies, empreses i administracions haurien de poder beneficiar-se
dels avantatges d’autoconsumir electricitat o d’un menor consum energètic. Aquest
Programa fomenta les actuacions integrals en matèria d’energia, de manera que
contribueixin a crear sinergies entre aquests. Així, no es pretén fer una actuació
concreta com millorar eficiència energètica, instal·lar autoconsum o implementar
la mobilitat elèctrica, sinó que el Programa pretén impulsar projectes holístics, que
puguin servir de referent per escalar solucions en tot el territori insular i donar-los un
gran valor exemplificador.
L’arribada dels projectes holístics s’hauria de fer en tres grans blocs: sector residencial amb prevalença de vulnerabilitat, de cara a pal·liar la pobresa energètica, així
com assegurar la democratització de l’energia; grans consumidors d’energia, per ser
els que major capacitat d’impacte tenen; i administracions públiques, pel seu efecte exemplificant. Amb això es pretén, al seu torn, accelerar la transició energètica a
Balears i facilitar l’acostament a la mitjana estatal en tots els àmbits. És per això que
aquests projectes integrals són especialment importants.
Aquests projectes integrals podran aconseguir en total més de 15 MW de potència instal·lada en autoconsum per a famílies vulnerables, administracions i grans
consumidors d’energia (aquells determinats en la Llei de canvi climàtic autonòmica,
que tenguin contractats més de 100 kW elèctrics o 70 kW tèrmics), amb un total
de més de 200 actuacions, que podrien arribar a beneficiar en una reducció de fins
a un 40 % de la factura elèctrica en els col·lectius vulnerables. A més, s’estima que
es podran instal·lar més de 150 punts de càrrega de vehicles elèctrics públics amb
autoabastiment renovable que podria arribar a 2 MW. També s’espera poder donar
suport a més de 50 plans de gestió energètica.
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Justificació
Aquest programa es justifica, en primer lloc, per la necessitat de traslladar la transició energètica a totes les capes de la societat, i molt especialment aquelles més
desproveïdes de recursos per fer-li front, permetent no només avançar en la descarbonització de l’economia, sinó fer-ho de manera socialment justa i assegurant la
democratització dels beneficis de la transició energètica. Al seu torn, el Programa
vol donar resposta a la necessitat de reduir el consum energètic i involucrar molt
especialment els principals consumidors d’energia de Balears. Al mateix temps, el
Programa pretén solucionar l’element de dispersió que implica la individualització
d’accions a través de línies d’ajuts diferents, per fomentar precisament les actuacions
holístiques i integrals en un mateix projecte. Així, es pretén que actuacions que integrin diverses actuacions puguin tenir un percentatge d’ajut major, precisament per
fomentar aquestes intervencions.
Balears ha d’assumir el repte de l’eficiència energètica com un dels més importants
que se li presenten, a més de la integració de renovables. És per això que tots els
sectors, però sobretot el terciari, han de fer una passa endavant i millorar la seva
eficiència energètica, així com la capacitat d’autoabastiment d’energia elèctrica. Per
això, i atenent l’obligació de la Llei 10/2019 de canvi climàtic de Balears, els grans
consumidors que han de fer un pla de gestió energètica podran tenir ajuda per realitzar-ho i executar accions d’aquest pla.

Dotació econòmica del Programa 4
30.000.000 euros

LÍNIES D’ACTUACIÓ
P.4.L1. Actuacions integrals socialment justes.
Actuacions integrals d’autoconsum i eficiència en edificis o llars vulnerables, amb
ajuda dels ajuntaments per a la selecció d’aquests edificis. Les condicions perquè es facin aquestes actuacions serà que un percentatge dels usuaris de l’edifici
siguin beneficiaris de la Renda Social Garantida (RESOGA), o l’Ingrés Mínim Vital
(IMV), o qualsevol altra prestació, o sigui declarada persona/es amb un grau de
vulnerabilitat. Per obtenir aquesta informació s’establirà una comunicació amb les
administracions competents en matèria de Serveis Socials per poder definir els
edificis on realitzar les actuacions.
P4.L2. Actuacions integrals en administracions públiques.
Actuacions integrals d’autoconsum, eficiència i mobilitat elèctrica per a l’administració local. Les administracions públiques han de ser l’exemple per ser un referent en matèria de transició energètica i lluita contra el canvi climàtic. Per això, les
actuacions integrals en edificis de titularitat municipal o insular, que a més revertiran en un estalvi pressupostari immediat, han de ser un objectiu clau d’aquest pla.
P4.L3. Actuacions integrals grans consumidors.
La Llei 10/2019 de canvi climàtic de Balears, preveu que els grans consumidors
(aquells que tenen contractats més de 100 kW elèctrics o 70 kW tèrmics) han de
fer plans de gestió energètica. Es pretén en aquesta actuació donar un impuls a
actuacions integrals en el sector privat i, per això, ajudar aquelles empreses que
en els propers dos anys facin plans de gestió energètica i duguin a terme actuacions d’eficiència o renovables derivades d’aquests plans.

Òrgan gestor
Aquest Programa serà gestionat pel Govern de les Illes Balears, concretament per la
conselleria competent en matèria d’Energia.
Per a la implementació del Programa es duran a terme convocatòries d’ajuts i inversions directes en els edificis seleccionats conjuntament amb ajuntaments i consells
insulars, prèvia consulta als serveis socials d’aquests per establir quins edificis són
els candidats i establir de forma conjunta amb les entitats locals la forma d’executar
aquests fons.
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Impacte estimat de la línia d’actuació
Aquest Programa recull el que estableix el Component 7, Inversió 2 del PRTR, en
concret:
«Tot això es planteja amb l’ànim d’accelerar la descarbonització d’aquests territoris, fomentar que es produeixin inversions en infraestructura amb emplaçaments locals, així com un desenvolupament de l’activitat industrial, empresarial
i tecnològica d’aquestes regions. Programa d’Ajuts públics per “Clean Energy for
EU Islands”. Que inclourà les inversions en projectes renovables d’acord amb
l’anàlisi de les propostes i resultats de la manifestació d’interès, així com el desenvolupament del programa europeu esmentat.»
Aquest Programa tindrà un impacte econòmic i d’actuacions que es diversificarà en
sectors com el turístic, industrial i a particulars, altres empreses i administracions
públiques.

Programa

Inversió pública

Inversió mobilitzada

Actuacions integrals en
eficiència energètica,
renovables
i socialment justes

30.000.000 €

70.000.000 €

Les línies d’actuació incorporades en aquest Programa posen l’accent en accions
integrals en aquelles llars que acreditin condicions de vulnerabilitat. D’aquesta
manera s’incorpora la transició socialment justa en col·laboració amb les administracions locals, que són les més properes al territori i coneixedores de les prioritats d’actuació. A més, es contempla una altra línia perquè las pròpies administracions municipals i insulars duguin a terme la seva descarbonització, apostant
per l’eficiència, l’autoconsum i la mobilitat sostenible. Atès el pes relatiu sobre el
consum final d’energia, les accions executades contribuiran significativament a la
transició energètica de l’arxipèlag.
Finalment, els grans consumidors d’energia que compleixin amb els requisits
establerts rebran també ajuts públics perquè tenguin l’oportunitat de reduir el seu
consum energètic mitjançant la implantació de mesures d’eficiència i renovables,
tal com estableix l’article 34 de la LCCTE. Unes actuacions que tindran un impacte efectiu en matèria de reducció d’emissions de CO2 i augment de l’autoconsum,
així com de penetració de renovables en el conjunt del sistema.

Contribució a la transició energètica en territoris insulars
Aquest Programa aborda dues qüestions importants en els territoris insulars, sobretot en el balear, que és el creixement de la desigualtat en la població en matèria
d’accés a l’energia i les grans actuacions integrals en edificis i sectors econòmics.
Actualment la comunitat autònoma presenta un dels majors índexs de desigualtat
de l’Estat, un fet agreujat per la crisi de la COVID-19.
D’aquesta situació socioeconòmica, combinada amb l’existència d’un parc edificat
antiquat i molt poc eficient energèticament, sorgeix la necessitat que des de les administracions públiques es promoguin actuacions integrals amb l’objectiu de combatre la pobresa energètica. La transició energètica dels territoris insulars ha de servir
també per garantir l’accés a una energia assequible, a més de renovable.
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PROGRAMA 5

GENERACIÓ
I EMMAGATZEMATGE
DE RENOVABLES
DISTRIBUÏTS
I SOCIALMENT
JUSTS

PROGRAMA 5. GENERACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE RENOVABLES DISTRIBUÏTS I SOCIALMENT JUSTS
Reptes i objectius
Actualment hi ha en funcionament al voltant de 150 MW renovables a Balears, la
qual cosa representa aproximadament un 6 % de la demanda elèctrica. Malgrat
l’increment dels últims anys aquesta xifra ha d’augmentar de forma accelerada, igual
que la reducció de consum també a través de l’autoconsum. A Balears tenim un territori molt limitat i fràgil; però hem d’aconseguir un 70 % de producció renovable en
el nostre territori per al 2050, segons la Llei 10/2019. Amb la generació renovable
amb permisos d’accés i connexió, sumada als 320 MW que es plantegen en aquest
paquet del Fons Illes, es podria arribar a generar prop d’un 30 % de la demanda
elèctrica de Balears. Aquestes actuacions tindran un component ambiental i social,
prevaldran aquelles actuacions que es realitzin en sòl urbà o industrial per sobre
d’aquelles que es facin en rústic i amb un condicionant que lliga amb el programa
anterior, que és el d’instal·lar renovables en edificis en els quals resideixen famílies
amb algun grau de vulnerabilitat. S’espera que aquest Programa pugui beneficiar
a més de 200 famílies. En aquest sentit cal destacar que la Llei de canvi climàtic
de les Illes Balears, en l’article 52.1 ja estableix que les administracions públiques
fomentaran l’autoconsum, i en l’article 49 ja inicia el camí perquè hi hagi un retorn
econòmic local en establir la socialització d’instal·lacions fotovoltaiques de més de
5 MW de potència. En aquest cas es fa una passa més perquè el encaix social de les
renovables sigui total.
En el marc de la instal·lació de plaques fotovoltaiques en sòl urbà, una de les obligacions de la Llei 10/2019 de canvi climàtic és la de cobrir amb plaques fotovoltaiques
els aparcaments públics de més de 1.000 m2 i els privats de més de 1.500 m2, és
per això que es donarà suport econòmic tant a administracions com al sector privat
per dur a terme aquestes inversions que podran arribar fins a 30 MW d’instal·lació
en aparcaments, que a més tindran un incentiu a compartir l’energia que produeixin. S’espera arribar a més de cent aparcaments, i segons dades de l’Institut Balear
de l’Energia es podria arribar al 6 % de la demanda elèctrica si s’instal·len plaques
fotovoltaiques a tots els aparcaments de més de 1.000 m2.
Però no tot s’ha de basar en la instal·lació d’energies renovables. La nostra xarxa de
distribució i transport no pot assumir actualment una càrrega massiva de renovables, i és per això que s’ha d’apostar també per impulsar l’emmagatzematge i també
la millora de les nostres xarxes, així com projectes innovadors de xarxes intel·ligents,
simuladors d’inèrcia, etc., que puguin ser reproduïbles en altres llocs per precisament
ampliar la capacitat d’absorció de renovables, alhora que s’inclou l’emmagatzematge
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per poder arribar amb aquest Programa a 30 MWh d’emmagatzematge renovable,
que també podrà servir per a la producció d’hidrogen verd sempre que els seus
usos s’adeqüin als principis d’eficiència.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

Finalment, un altre gran repte és el de democratitzar l’energia i anar canviant el model energètic basat en la generació centralitzada per passar a un col·lectiu i distribuït.
És per això que es fomentarà la creació de comunitats energètiques i la instal·lació
de renovables, fins que es creïn més de 30 comunitats i s’instal·lin més de 20 MW
de renovables.

El percentatge d’ajut anirà en augment en funció d’on es faci la instal·lació, serà
prioritari el desenvolupament en urbà i de parcs de grandària reduïda; també es
podran realitzar repotenciacions d’instal·lacions. A més, s’afegiran incentius com la
participació social no obligada, això és, en les instal·lacions de menys de 5 MW, o
l’emmagatzematge. També, com a novetat, s’ha d’incloure que per cada MW instal·lat
s’hagi de fer una instal·lació d’autoconsum per a habitatges vulnerables que també
posarà a disposició el Govern Balear amb l’ajuda d’altres administracions.

Dotació econòmica del Programa 5

P5.L2. Emmagatzematge renovable.

68.000.000 euros

La tecnologia d’emmagatzematge pot ser diversa, incloent en aquest apartat l’emmagatzematge a través de generació d’hidrogen verd, entre altres tecnologies.
D’aquesta forma també es dona una ajuda a sistemes de generació d’hidrogen verd,
sempre en funció dels usos que es donaran a aquest hidrogen renovable, sempre
tenint en compte el principi de major eficiència. En aquesta línia d’actuació s’incentivarà la combinació amb la primera línia d’aquest programa.

Justificació
Aquest Programa té una justificació clara en l’increment de la potència renovable
instal·lada i arribar a prop d’un 30 % de renovables en la demanda elèctrica de les
Illes Balears. Però a més, la instal·lació ha d’estar aparellada amb millors xarxes i la
implementació d’emmagatzematge, ja que la gestionabilitat de les renovables és un
repte que a les Illes és encara més important que a la resta del territori.
A més, el canvi de model energètic ha de transitar cap al col·lectiu i poder compartir
energia, per això les línies d’instal·lació de plaques fotovoltaiques en aparcaments i
la creació de comunitats energètiques poden ajudar a complir aquests objectius de
forma clara.
Òrgan gestor
Per a la implementació del Programa es realitzaran convocatòries d’ajuts. En aquest
sentit, els ajuts a la generació renovable i emmagatzematge es gestionaran de forma centralitzada per part del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic,
i la resta de línies es gestionaran per part de la conselleria competent en matèria
d’Energia del Govern de les Illes Balears.
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P5.L1. Generació renovable.

P5.L3. Instal·lació de plaques fotovoltaiques en aparcaments.
Segons la Llei 10/2019, s’han d’instal·lar plaques fotovoltaiques en aparcaments
de més de 1.000 m2 públics i en els privats de més de 1.500 m2. Per donar un suport específic a aquests, dels quals es disposa informació i la grandària mitjana del
pàrquing a Balears és de 2 .500 m2. A més, es pretén donar prioritat al fet que es
comparteixi l’energia generada en l’aparcament. S’estima que amb la instal·lació de
plaques en tots els aparcaments de més de 1.000 m2 de Balears s’arribaria a cobrir
un 6 % de la demanda elèctrica de la comunitat autònoma.
P5.L4. Comunitats energètiques.
A Balears les comunitats energètiques són clau per seguir amb el procés de democratització de l’energia. Es pretén incloure ajuntaments, empreses i particulars, a més
del propi Govern Balear, a través de l’Institut Balear de l’Energia per a la definició,
el funcionament i l’execució.
P5.L5. Xarxes intel·ligents.
Per ser capaços de tenir un sistema 100 % renovable, la xarxa existent s’ha d’adequar a aquesta tecnologia. Per això serà necessari incorporar projectes de gestió
de demanda, simulació d’inèrcia, emmagatzematge i augment de capacitats de
connexió a la xarxa per poder absorbir la generació renovable que haurà d’arribar.
Aquestes actuacions tenen per objecte establir projectes pilot perquè s’extrapolin a
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altres llocs on es produeixin problemes associats a xarxes, sempre tenint en compte
que la planificació de la xarxa de transport i les adequacions de les xarxes de distribució són l’element fonamental.

Aquest Programa tindrà un impacte econòmic i d’actuacions que es diversificarà en
sectors com el d’empreses de generació, cooperatives, altres empreses, particulars i
administracions públiques.

Impacte estimat de la línia d’actuació
Aquest Programa recull el que estableix el Component 7, Inversió 2 del PRTR, en
concret:
«Programa d’ajuts públics per a projectes sostenibles d’emmagatzematge. S’inclouran projectes amb nova potència de generació d’energies renovables amb
emmagatzematge a les illes que permetin el seu desplegament per a l’optimització de la gestió de generació renovable. El desenvolupament de l’emmagatzematge a les illes és de particular importància per reduir la seva dependència
dels combustibles fòssils.
Programa d’ajuts públics per “Smart Islands” per al desenvolupament de projectes que promoguin la integració de sistemes intel·ligents.
Més concretament, el desenvolupament d’un programa de foment de projectes
a les Illes que promoguin la integració de sistemes intel·ligents. Amb aquest
tipus de projectes es promouran actuacions que tinguin un efecte en la flexibilitat de la demanda, de l’oferta, així com qualsevol altra actuació que permeti
facilitar la integració de renovables en el sistema insular.
Programa d’ajuts públics per a projectes sostenibles d’emmagatzematge. S’inclouran projectes amb nova potència de generació d’energies renovables amb
emmagatzematge a les illes que permetin el seu desplegament per a l’optimització de la gestió de generació renovable. El desenvolupament de l’emmagatzematge a les illes és de particular importància per reduir la seva dependència
dels combustibles fòssils.
Les tecnologies inicialment considerades seran les més madures en l’actualitat
(principalment bateries), encara que també s’inclourà l’hidrogen, i no es descarten altres tecnologies més noves, ja que és important també avançar en el desenvolupament i coneixement de tecnologies emergents. Es podrà considerar
alguna actuació aïllada de bombament subjecta a avaluació d’impacte ambiental. La integració de l’emmagatzematge a les Illes és necessari per optimitzar
la producció de renovables, evitant els abocaments a través de la modificació
de la corba de producció i la seva adaptació a la corba de demanda. Per a això
és necessària la incorporació de la instal·lació de sistemes d’emmagatzematge
lligats a la generació de renovables directament o a través de la xarxa.»
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Programa

Inversió pública

Inversió mobilitzada

Generació i emmagatzematge renovable distribuït
i socialment just

68.000.000 €

230.000.000 €

Contribució a la transició energètica en territoris insulars
Per avançar cap a un model energètic basat completament en energies renovables,
les Illes Balears han d’explotar el seu major potencial d’energies renovables, sobretot
d’energia solar fotovoltaica, que actualment suposa un escàs 6 % del sistema elèctric.
No obstant això, una de les principals limitacions de l’arxipèlag és la falta de territori
per dedicar-ho al seu aprofitament energètic. Per aquesta raó, per al desenvolupament de renovables es prioritzen les actuacions en les quals no sigui necessari ocupar territori addicional, però assumint que és necessari ocupar una part del territori
per aconseguir la sobirania energètica establerta en els objectius. L’autoconsum es
converteix en un element imprescindible per impulsar la instal·lació de potència respectant el territori, afavorir la descentralització i democratització del sistema i reduir
les necessitats de transport. A més, l’impuls de les energies renovables és una eina
efectiva per abaratir l’electricitat a la ciutadania i teixit productiu de forma immediata
en deixar de dependre de circumstàncies externes i apostant per la sobirania energètica.
Per aquesta raó, el programa contempla actuacions en la instal·lació de plaques
fotovoltaiques en aparcaments, tal com marca l’article 53 de la Llei de canvi climàtic
i transició energètica balear. Segons dades de l’Institut Balear de l’Energia, es calcula
que si es cobrissin de plaques fotovoltaiques tots els aparcaments identificats, es
podria cobrir el 6 % de la demanda elèctrica balear; per tant, la seva contribució
a la transició energètica de les Illes Balears és molt significativa.
A més, la línia de suport a les comunitats energètiques s’emmarca en el principi de
democratització i apoderament de la ciutadania per fer-los partícips del procés. Una
figura especialment útil per a àrees amb grans cobertes com polígons industrials,
que segueix la línia de prioritzar l’ús dels espais urbans i antropitzats. També aque61

lles instal·lacions en les quals es promogui la participació social i local i avancin cap
a un sistema energètic participat per més consumidors i agrupacions d’aquests.
Finalment, es contemplen línies d’actuació que atenen de manera específica les necessitats i limitacions de les Illes Balears en incorporar inversions per incrementar la
capacitat d’emmagatzematge, millorar l’eficiència de les xarxes i promoure projectes
renovables integrats al territori, de petita grandària i amb obligacions addicionals per
fomentar l’autoconsum en altres espais.
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PROGRAMA 6

TRANSICIÓ
ENERGÈTICA
EN L’ ADMINISTRACIÓ

PROGRAMA 6. TRANSICIÓ ENERGÈTICA EN L’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA
Reptes i objectius
L’Administració Pública autonòmica és un dels grans consumidors de les Illes Balears, sobretot en els camps de salut, educació i cicle de l’aigua, serveis bàsics que
tenen una alta demanda energètica. Un dels objectius és donar compliment a l’article 69.1 de la Llei 10/2019 de canvi climàtic de les Illes Balears, el qual estableix que
les administracions públiques, en la mesura que es pugui, s’han d’autoabastir d’energia renovable.
Precisament per l’alta demanda energètica que suposa, aquest Programa pretén
abordar el repte d’augmentar l’autoconsum renovable i passar del 2 % actual al 35 %
el 2026, amb més de 150 actuacions que faran incrementar la generació renovable
de 4 MW a 68 MW. Totes elles en instal·lacions de titularitat autonòmica, incloent
les basses de reg i assumint l’Institut Balear de l’Energia un rol important en la comercialització d’aquesta energia a l’administració autonòmica.
Justificació
L’administració pública ha de ser exemplar en matèria de transició energètica, però
a més els serveis essencials que presta han de tenir una perspectiva climàtica, i actualment ja de sostenibilitat econòmica. Per això, la inversió en autoconsum té
un termini d’amortització molt curt, i és per això que en el context de preus d’energia
elèctrica que vivim és un moment clau.

Dotació econòmica del Programa 5
25.000.000 euros
Òrgan gestor
Aquest Programa serà gestionat pel Govern de les Illes Balears mitjançant inversió
directa en instal·lacions d’autoconsum o generació d’energia i substitució de vehicles
de combustió per vehicles de zero emissions i instal·lació de punts de recarrega.
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LÍNIES D’ACTUACIÓ
P.6.L1. Autoconsum en l’Administració Pública.
Línia per a la implementació d’energies renovables per l’autoconsum del govern de
la comunitat autònoma. Actualment el percentatge d’autoconsum és d’un 2 % del
consum total de l’administració autonòmica. Es definirà un pla per ampliar aquest
autoconsum fins a un 35 % i passar de 4 MW instal·lats fins a 68 MW en els propers
cinc anys. Per a això es pretén l’execució d’instal·lacions per part del govern en cobertes, aparcaments i sòl de titularitat autonòmica.
Impacte estimat de la línia d’actuació
Aquest Programa recull el que estableix el Component 7, Inversió 2 del PRTR, en
concret:

En aquest sentit, les dues línies d’inversió contemplades en aquest Programa estan
dirigides perquè el sector públic contribueixi de manera efectiva a la descarbonització i transició energètica de les Illes Balears. Tenint en compte l’important pes relatiu sobre el consum final d’energia, les accions impulsades tindran una contribució
significativa en la transició energètica del territori insular. A més, l’aprofitament de
tots els espais públics per produir energia contribuirà a incloure la perspectiva de
l’ús social de l’energia, es podrà compartir amb la ciutadania i així contribuir a una
transició socialment justa i accessible per als ciutadans.
Addicionalment, aquestes actuacions aconseguiran un important estalvi econòmic
per a l’administració en matèria de despesa energètica. Aquestes quantitats podran
tenir un efecte tractor i multiplicador en poder ser reinvertides en nous projectes o
programes dirigits a accelerar la transició energètica i descarbonització del sector
públic i altres àrees. Per tant, la seva contribució va més enllà gràcies al retorn obtingut per l’administració i la seva reinversió posterior.

«Programes d’ajut per a noves instal·lacions renovables, i en particular aquelles
que puguin aportar garantia de potència, projectes singulars i energia sostenible a les illes. Es donarà suport a projectes per a tot tipus d’EERR a les Illes que
aportin garantia de potència, projectes singulars i energia sostenible.»

Programa

Inversió pública

Mobilitzada

Transició energètica
en l’Administració
Pública

25.000.000 €

50.000.000 €

Contribució a la transició energètica en territoris insulars
Les Illes Balears han d’involucrar tots els sectors per avançar cap a un model energètic basat en renovables, complir els objectius establerts i reduir la seva dependència de combustibles fòssils. Actualment, només el 6 % de la demanda elèctrica
està coberta per renovables; per tant és necessari accelerar la implantació de nova
potència, prioritzant els espais urbans antropitzats com les cobertes i aparcaments.
Davant aquest escenari, el conjunt de les administracions públiques és una de les
principals consumidores d’energia de les Illes i aquestes tenen el deure d’impulsar
la seva descarbonització a través de l’eficiència energètica, la implantació de l’autoconsum i renovació de flotes. La pròpia LCCTE marca en l’article 69 l’obligació d’implantar l’autoconsum i l’article 70 l’eliminació de l’ús d’energies no renovables
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GESTIÓ
I EXECUCIÓ
2022
2026

5. GESTIÓ I EXECUCIÓ
La gestió i execució dels fons serà clau per aconseguir les fites establertes. Per això
s’establirà una comissió bilateral que serà participada per ambdues administracions,
de l’Estat i de la Comunitat Autònoma. Aquesta comissió es reunirà almenys de forma trimestral i quan qualsevol de les parts ho consideri oportú per avaluar l’execució
i la consecució de les fites programades. Aquesta comissió definirà les fites intermèdies per assolir els objectius #119 i#120 del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència.
A més, com a màxim òrgan de participació social sobre el clima de les Illes Balears,
el Consell Balear del Clima serà el lloc de rendició de comptes davant la societat i
les administracions de Balears.
El Reglament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència assenyala, en l’article 19,
un total d’onze criteris que s’han utilitzat en l’avaluació dels diferents Plans Nacionals
de Recuperació i Resiliència. Un d’aquests onze criteris és el relatiu al principi de no
causar un perjudici significatiu (do no significant harm, o DNSH), per la qual cosa
aquest Pla queda subjecte a aquest criteri i cap de les seves accions pot suposar cap
perjudici a objectius mediambientals, tals com l’adaptació i la mitigació o la transició
a una economia circular.
A més, tot la gestió del Pla queda subjecta al Reial decret llei 36/2020, de 30 de
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència;
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; i l’Ordre HFP/1031/2021,
de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a
proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable
de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
El pressupost total per les Illes Balears és inicialment de 233.300.000 euros, dels
700.000.000 euros del paquet d’inversions C7.I2, Energia Sostenible a les Illes, de
les Illes Balears. Aquesta quantia està subjecta al compliment dels calendaris d’execució de fons i compliment d’indicadors intermedis que s’acordin entre les parts amb
l’objectiu de complir les fites i objectius del Pla de Recuperació, i s’haurà de justificar
en tot cas la seva execució en els terminis previstos en el calendari acordat i en el
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; això és, el 2023 o el 2026, en funció
de l’indicador.
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· Aquests fons tenen com a finalitat última contribuir als objectius #118, #119 i
#120 de l’annex de la Proposta de decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya. En aquest sentit,
la inversió tindrà per objectiu el suport a l’energia sostenible a les Illes, això és, la
transformació del sistema energètic en les Illes Balears i s’estructurarà principalment al voltant de les actuacions i eixos que s’inclouen en l’annex d’aquest acta,
que hauran de complir amb l’aprovat en el marc de la inversió C7.I2.

REPARTIMENT ECONÒMIC ENTRE LES DIFERENTS LÍNIES

· Els fons es gestionaran de forma centralitzada a través de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia i territorialitzada a través de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la conselleria competent en matèria d’Energia,
en funció de la línia d’actuació que es tracti.
El repartiment econòmic entre les diferents línies i la calendarització de les actuacions serà el següent:

Tipologia d’actuació

Fons (M€)

Calendarització

Oficines de dinamització		 6,5 		Es preveu iniciar les activitats
de la transició energètica				
en el segon semestre de 2022
Ajuts per a l’impuls 		 193		Les primeres convocatòries es
de la transició energètica				
llançaran en el segon semestre
				
de 2022
Projectes singulars 		 33,8
o innovadors				
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Les convocatòries es llançaran
en el segon semestre de 2022
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dissenyimaquetació©idi

