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L’Estratègia Menorca 2030 és fruit de la feina col·lectiva d’una gran quantitat d’organismes, institucions,
empreses i persones que, des de diferents disciplines, van adquirir el compromís d’apostar per allò que ja era
un consens social i polític: la transició energètica de l’illa de Menorca.
Després de mesos de feina intensa, el 15 d’abril de 2019 el Ple del Consell Insular de Menorca aprovava l’Estratègia, que concreta el full de ruta que la societat menorquina assumeix per impulsar la descarbonització del
sistema energètic de l’illa.
Menorca se sumava, així, als esforços que es realitzen, en l’àmbit europeu i internacional, per mitigar els efectes del canvi climàtic, i que es concreten, ateses les característiques del territori, en la iniciativa de Comissió
Europea «Clean Energy for EU Islands», de la qual Menorca forma part activa des del febrer de 2019.
Moltes de les iniciatives descrites en aquesta estratègia ja s’estan impulsant. D’altres s’iniciaran en el futur per
complir amb els ambiciosos objectius marcats.
Volem expressar el nostre més sincer agraïment a totes les persones que amb la seva implicació, feina i il·lusió
han fet possible que l’Estratègia Menorca 2030 sigui una realitat, i, molt especialment, al grup impulsor que,
reunit el 5 de juliol de 2018, va donar inici al camí que conclouria amb aquest document.
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1.1. UN FULL DE RUTA PER
A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

L’Estratègia Menorca 2030 constitueix
el full de ruta per descarbonitzar el
sistema energètic de Menorca des
de la configuració actual cap a un
model basat en renovables. Agafa
com a marcs de referència el pla de
descarbonització UE Roadmap 2050,
la Llei de canvi climàtic i transició
energètica de les Illes Balears i els
principis de la distinció de Menorca
com a Reserva de Biosfera.
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L’elaboració del full de ruta per descarbonitzar el sistema energètic de Menorca s’ha basat en una visió
integral de les diferents fonts, infraestructures i usos
de l’energia, amb l’objectiu de reduir dràsticament les
emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). La proposta dibuixa el camí per reconduir el sistema energètic des de la configuració actual cap a un model
basat en renovables, que és plenament compatible
amb els compromisos assumits pels països de la UE
per al 2030 i, fonamentalment, amb els principis d’una
reserva de biosfera.
L’Estratègia Menorca 2030 té com a objectiu últim situar Menorca a l’avantguarda en l’ús d’energies netes, i alhora servir com a referent d’altres territoris de
la Unió Europea. Defineix la transició energètica de
Menorca a fi d’establir les prioritats en política energètica, així com les accions que s’han de dur a terme
i les vies de col·laboració, suport i finançament. A
més, constitueix una guia per a la presa de decisions
en els sectors públic i privat. Amb aquest document
1

estratègic, Menorca pretén formar part de les accions
de la iniciativa de la Comissió Europea «Clean Energy
for EU Islands», però també facilitar altres iniciatives
d’àmbit públic i privat que contribueixin a impulsar la
transició energètica de l’illa.
Els marcs de referència de descarbonització són
l’UE Roadmap 2050 i la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, aprovada pel Parlament de les Illes Balears, que fixen
un objectiu mínim de reducció de gasos d’efecte
hivernacle del 40 % per a 2030, respecte als valors
de 1990.
Aquest full de ruta parteix del procés d’elaboració de
les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM), iniciat
el 2016, i de l’impuls que el Consell Insular de Menorca (CIM) vol donar al canvi de model energètic de
l’illa. En el procés de les DEM s’ha elaborat una diagnosi detallada de l’actual sistema energètic, que
serveix de punt de partida per al full de ruta.1 També

El document està disponible en castellà, català i anglès en el següent enllaç: http://www.ime.cat/contingut.aspx?idpub=14611
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suposen una base sòlida de coneixement tota la sèrie
d’indicadors que l’Observatori Socioambiental de
Menorca (OBSAM) publica, des de fa 20 anys, sobre
la dinàmica que segueix la Reserva de Biosfera. L’OBSAM i les DEM són projectes de l’Institut Menorquí
d’Estudis (IME), organisme autònom adscrit al CIM.
Per a aquest mateix objectiu, també es compta amb
l’interès de la resta d’administracions públiques implicades, tant en l’àmbit estatal (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic), com autonòmic
(Govern de les Illes Balears) i local (ajuntaments de
Menorca i Consorci de Residus i Energia de Menorca), així com una àmplia representació del sector privat, que s’ha implicat activament en l’elaboració
d’aquest full de ruta. A més, el Consell Social i el Consell Científic de la Reserva de Biosfera i el Consell
Econòmic i Social de Menorca (CES) són àmbits de
participació pública en els quals s’ha seguit el procés
de creació d’aquesta estratègia.
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1.2. PER QUÈ MENORCA PER A UNA
ESTRATÈGIA ZERO EMISSIONS?

L’avançament del canvi climàtic
causat per les emissions de gasos
d’efecte hivernacle (GEH) d’origen
antropogènic ha introduït en l’agenda
internacional la necessitat urgent
d’adquirir compromisos de reducció
d’emissions per mitigar-lo.
Menorca, declarada Reserva de
Biosfera per la UNESCO l’any 1993,
vol ser present en l’aliança global
per a la mitigació del canvi climàtic.
En aquest sentit, Menorca presenta
unes característiques especialment
apropiades per a la implementació
d’una estratègia de transició
energètica.

9
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Reserva
de Biosfera

Compromís social
i polític

Menorca i les aigües que l’envolten són una reserva
de biosfera de 514.485 ha de superfície reconeguda.
L’illa compta amb un entorn natural privilegiat i un alt
nivell de protecció del territori i del paisatge. La implantació d’infraestructures d’energies renovables en
el context d’aquesta conservació territorial encaixa
perfectament en el repte com a reserva de biosfera
de fer compatibles l’activitat humana i la preservació
del medi.

Hi ha un alt grau de consens social i polític sobre la
necessitat d’un nou model energètic basat en renovables que es generin a l’illa2, consens que es reflecteix en el suport que ha rebut aquest document3. Així
mateix, el Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de
Menorca (208-2025) i la revisió del Pla Territorial Insular de Menorca (en procés), com a principals instruments de planificació en l’àmbit insular, contemplen la
transició energètica com un dels eixos prioritaris.

2

10

Fets recents, com la desconnexió elèctrica de l’illa del sistema elèctric balear (novembre de 2017) o el tall de subministrament elèctric que va afectar mitja illa durant més de 48 hores (octubre de 2018), han elevat el grau de preocupació social i la demanda urgent
de reformular el sistema energètic. A aquesta demanda se suma la qualitat deficient de l’aire que presenten les zones properes a la central tèrmica de l’illa i el consegüent problema de salut pública.
Vegeu l’Annex A.

3
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Dependència energètica
exterior

Emissions
i impacte

La pràctica totalitat de la demanda elèctrica a Menorca procedeix de la crema de fuel i de gasoil, i la
contribució d’energia renovable només arriba a l’1 %
de tota l’energia primària. L’absoluta dependència
energètica dels combustibles fòssils, unida a l’episodi recent de desconnexió de Menorca del sistema
elèctric Mallorca-Menorca, fa patent la vulnerabilitat
del sistema i la necessitat d’optar per un model que
no depengui de fonts energètiques externes.

Hem de sumar, al grau elevat d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle lligades al sistema energètic, la
creixent preocupació per l’impacte en la salut de les
emissions contaminants de la principal planta productora d’electricitat de l’illa. Així, una estratègia de
descarbonització que aposti per l’augment gradual
de la generació elèctrica a partir d’energies renovables tindria un impacte positiu tant en el medi com
en la salut de la població.
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Diagnosi
inicial

Laboratori
viu

L’anàlisi integral del sistema energètic de l’illa, realitzat per les Directrius Estratègiques de Menorca
(DEM), permet conèixer en profunditat el punt de
partida sobre el qual es defineixen les estratègies
d’aquest full de ruta. Hi hem d’afegir l’existència
d’una sèrie consistent d’indicadors energètics,
duta a terme per l’Observatori Socioambiental de
Menorca (OBSAM) des de fa anys, que facilita el
seguiment dels objectius fixats.

La mida (702 Km2, 100.000 habitants, 8 municipis), la
situació en el centre del Mediterrani occidental i l’elevada afluència turística fan de Menorca un laboratori
idoni per a la integració d’energies renovables, de
formes alternatives de transport, d’eficiència en l’edificació i de nous sectors econòmics. A més, la pertinença a la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera
Illes i Zones Costaneres faria de Menorca una experiència que es podria replicar a altres territoris.

12
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1.3. PRINCIPIS I
CRITERIS DE
L’ESTRATÈGIA
MENORCA 2030
Seguretat de
subministrament

L’Estratègia Menorca 2030 es planteja
en el marc insular i dins dels principis
que han de regir una reserva de
biosfera: assegurar i millorar el
subministrament alhora que es redueix
la dependència energètica de l’exterior,
fomentar l’economia local i garantir la
preservació del medi sota criteris de
sostenibilitat.

El disseny del futur sistema energètic ha de mantenir i
millorar els índexs actuals de qualitat, fiabilitat i seguretat del subministrament, i reduir la dependència energètica de l’exterior en favor d’iniciatives d’autosuficiència. Tot això s’ha de fer substituint les fonts que
provenen dels dipòsits fòssils no renovables per fluxos
d’energia renovables.

13
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Participació
social

Viabilitat
econòmica

El procés de transició energètica ha d’assegurar la
complicitat amb la societat com a impulsora i beneficiària del canvi de model energètic. Això ha de tenir lloc
a través del foment de la participació ciutadana tant
per la posada en marxa d’iniciatives com per la inversió
requerida en el pla de transició energètica.

La transició energètica ha de garantir també la sostenibilitat econòmica del nou model energètic, que ha
de tenir com a eixos prioritaris la creació d’una indústria local relacionada amb les energies netes, l’atracció de talent en àrees de coneixement vinculades a
les renovables, la gestió eficient, la modernització de
les xarxes i la dinamització de l’economia local.

14
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Sostenibilitat
ambiental

Integració
paisatgística

El model de transició energètica de l’illa pren com a punt
de partida el compromís de dur a terme accions de mitigació del canvi climàtic i la millora de la qualitat de l’aire.
Per aquest motiu, aquesta estratègia de descarbonització té entre els objectius principals reduir a més de la
meitat les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

L’Estratègia Menorca 2030 preveu la integració de les
infraestructures associades a la transició energètica en
els ecosistemes i en el paisatge de Menorca, de manera que es preservin els valors del mosaic agroforestal i
del patrimoni històric de l’illa.

15
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1.4. OBJECTIUS: CAP A UN SISTEMA
ENERGÈTIC DESCARBONITZAT

L’Estratègia Menorca 2030 estableix
un objectiu global: reduir de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle
previstos a l’estratègia UE Roadmap.
Per aconseguir-ho, preveu uns
objectius específics: implantar les
renovables i reduir el consum de
combustibles fòssils.

16

ESTRATÈGIA MENORCA 2030

FULL DE RUTA PER DESCARBONITZAR EL SISTEMA ENERGÈTIC DE L’ILLA

Objectiu global: assolir un 50% menys d’emissions
de CO2 de cara a 2030. El full de ruta Menorca 2030
per a la descarbonització de l’illa es marca com a objectiu global reduir en més d’un 50 % les emissions
contaminants respecte a l’any 1990. Aquesta proposta pren com a referència l’estratègia UE Roadmap
2050 pel fet que és la més ambiciosa en la descarbonització. S’il·lustra a la figura 1.

Variació d’emissions de Menorca respecte a 1990

Límit UE Roadmap per a 2030

Objectiu Menorca 2030

100%
90%

67,88%
Sistema elèctric

REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE CO2

50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%

EU ROADMAP

-50%

MENORCA 2030

-60%
-70%

1990

1995

2000

2005

Figura 1. Evolució prevista d’emissions de CO2 a Menorca.

2010

2015

2020

2025

2030

EMISSIONS 2030

70%
60%

EMISSIONS 2013

80%

22,72% Combustibles
fòssils al transport
terrestre
7,51% Combustibles fòssils
en usos tèrmics
1,89% Gasoil B al
sector primari

36,48%
Sistema elèctric
39,40% Combustibles
fòssils al transport
terrestre

18,23% Combustibles fòssils
en usos tèrmics
5,90% Gasoil B al
sector primari
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85%

Objectius específics: reduir el consum i implantar
les renovables per substituir els combustibles fòssils. Per assolir l’objectiu global de reducció d’emissions que marca l’estratègia per a 2030, s’han establert
una sèrie d’objectius específics relatius als principals
usos energètics de l’illa.

Sistema elèctric

Transport terrestre

Sectors de serveis,
residencial i industrial

-30%

-10%

Cobertura de la
demanda elèctrica
amb renovables

Reducció de consum
de combustibles fòssils
al transport terrestre
respecte a 2013

Reducció de consum
de combustibles
fòssils per a usos tèrmics
respecte a 2013

Reducció de
consum de gasoil B
al sector primari
respecte a 2013

• 261 MW en parcs fotovoltaics
• 16,5 MW en parcs eòlics
• 4 MW d’energia de les ones
• 400 MWh d’emmagatzematge
elèctric
• Xarxes intel·ligents
• Doble enllaç elèctric amb
Mallorca
• Central tèrmica per a suport i
emergència amb gas natural o
hidrogen

-50%

• Ús compartit de desplaçaments/
vehicles
• Electrificació del transport
• Transport col·lectiu
• Alternatives al vehicle privat
motoritzat

Figura 2. Objectius específics Menorca 2030.

• Eficiència i rehabilitació energètica
• Gestió de la demanda
• Electrificació
• 30 MW d’autoconsum renovable en
entorns urbans
• Mercats avançats
• Biomassa

Sector primari

• Eficiència energètica
• Renovació de maquinària
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100%

85%

80%

EVOLUCIÓ DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS:
2020, 2025, 2030

40%
20%

L’estratègia Menorca 2030 calcula que per a 2020
la implantació de renovables cobreixi el 18 % de la
demanda elèctrica; per a 2025, el 54 %, i per a 2030,
el 85 %. Aquesta transició cap a l’ús d’energies
netes suposarà que per a 2030 la meitat del
consum d’energia final provengui de renovables, i
així s’haurà reduït significativament la producció
d’energia amb combustibles fòssils.

54%

60%

0%

18%
3,2%
0%

0%

-2%

-20%

-15%

-40%

-30%

-60%

-50%

-80%

2016

2020
Cobertura elèctrica amb renovables
Combustibles fòssils en usos tèrmics

La projecció sobre l’acompliment dels objectius específics d’aquesta estratègia adopta com a any de referència el 2016, pel fet que és l’últim de la sèrie que
disposa de tota la informació relativa a la demanda
energètica de l’illa corresponent als diferents vectors
energètics que s’han analitzat per a l’estudi.
A la figura 3 es detalla la previsió plantejada en la cobertura de la demanda elèctrica amb renovables i la
reducció en el consum de combustibles fòssils en els
diferents àmbits d’actuació fins a 2030.

-10%

2025
2030
Combustibles fòssils al transport terrestre
Gasoil B al sector primari

Figura 3. Evolució dels objectius específics.

1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
849

700
600

1.150

476

1.116

500

Pel que fa a l’evolució de la demanda d’energia final, i
segons els objectius específics marcats, les previsions
de l’Estratègia Menorca 2030 plantegen que el 50 %
de la demanda energètica final de Menorca el 2030
sigui d’energia elèctrica d’origen renovable. A la figura
4 es pot observar l’evolució d’aquesta demanda expressada en GWh per al període 2016-2030 i la seva
procedència renovable o no renovable.

400
300
479

200
100
0

292
23

93

2016

2020

Electricitat procedent de renovables

2025
Energia final no renovable

Figura 4. Previsió de l’evolució de la demanda d’energia final. Unitats: GWh.

2030
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1.5. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ
DE PARTIDA

El 97 % de la demanda elèctrica a
Menorca l’any 2018 prové de la
combustió de fuel i gasoil a la central
tèrmica, i la contribució d’energia
renovable al sistema elèctric és
del 3 % (2018).
Pel que fa a les emissions directes de
CO2 per càpita, les dades ens situen per
damunt de la mitjana estatal i europea,
i incomplim, per regions, els acords de
Kyoto. L’illa té un índex de motorització
molt elevat, amb gairebé 800 vehicles
matriculats per 1.000 habitants.
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Figura 5. Emissions de CO2 per sectors.
Font: Directrius Estratègiques de Menorca (DEM) - IME.

El punt de partida de Menorca abans de la implantació d’aquesta estratègia de descarbonització és la
d’un territori amb una elevada dependència energètica dels combustibles fòssils, fet que comporta alhora
altes xifres d’emissions contaminants i d’efecte hivernacle (GEH).
La figura 5 mostra el pes de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle dels sectors considerats més
contaminants. Les mesures previstes plantegen actuar sobre més del 80 % de les emissions directes de
GEH.
En referència a les emissions directes de CO2 per càpita, Menorca se situa per damunt de la mitjana estatal i europea, a més que incompleix, per regions, els
4

Figura 6. Comparativa d’emissions de CO2 anuals per càpita.
Unitats: tCO2 per càpita. Font: Directrius Estratègiques de Menorca (DEM) - IME.

diferents acords internacionals de reducció d’emissions de Kyoto.4
El sistema elèctric té una potència instal·lada de 5,1
MW fotovoltaics i 3,2 MW eòlics, que suposa una contribució actual (2018) al mix elèctric del 3 %. La resta
de 97 % de la demanda elèctrica la cobreix la central
tèrmica amb la combustió de fuel i gasoil, amb un rendiment del 33 %.
Pel que fa al sector de la mobilitat, el transport terrestre suposa el 30 % del consum d’energia final a Menorca. L’illa té un índex de motorització molt elevat,
amb prop de 800 vehicles matriculats per 1.000 habitants (població censada). El 53 % dels desplaçaments
es fan en vehicle privat; el 42 %, a peu; el 4 %, en bici-

Vegeu el document: http://www.obsam.cat/indicadors/sectors-economics/energia/emissions-CO2/Emissions-directes-CO2-1990-2016.pdf

cleta, i només un 1 % en transport públic. Es comptabilitzen gairebé 50.000 turismes i 9.200 motocicletes,
dades que no inclouen bona part de la flota de lloguer, que no està matriculada a l’illa.
DIAGRAMA DE SANKEY,
SITUACIÓ ENERGÈTICA ACTUAL
Al diagrama de Sankey que es reprodueix a la pàgina
següent es pot comprovar el pes de les diverses fonts
d’energia primària, els usos finals dels diferents sectors
i les pèrdues del sistema energètic de Menorca.
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ÀMBIT ILLA DE MENORCA
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2.204.475

1.058.251 (48%)
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2.468.242 MWh
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TRANSPORT TERRESTRE
478.401 MWh
30,4%

3.519
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PRIMÀRIA MENORCA
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173.227

6

TOTAL ENERGIA
FINAL CONSUMIDA
A MENORCA
1.574.217 MWh
Pèrdues
transport distribució
electricitat Menorca
43.458

TOTAL PÈRDUES
1.928.588 MWh

Figura 7. Diagrama de Sankey de la situació energètica actual a Menorca. Font: Directrius Estratègiques de Menorca (DEM) - IME.

EXPORTACIÓ
62.965 MWh
Pèrdues en usos finals
747.096

TOTAL ENERGIA FINAL ÚTIL
CONSUMIDA A MENORCA
827.121 MWh
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Accions de l’Estratègia Menorca 2030:
una illa amb renovables, menor consum
i major eficiència
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El full de ruta per a la descarbonització de Menorca proposa acomplir els objectius marcats mitjançant actuacions focalitzades en els sectors estratègics de l’illa. S’han
dissenyat, per a cada àrea d’actuació, una sèrie d’accions segons les seves característiques. Estan basades
en la penetració de renovables, la disminució del consum energètic i la millora de l’eficiència energètica.
Aquestes accions tenen en compte el context, els mit-

5

jans i les tecnologies disponibles i viables actualment,
però amb flexibilitat en les propostes per assajar i incorporar tecnologies emergents.
Les principals àrees d’actuació de l’Estratègia Menorca
20305 són: el sistema elèctric, en el qual es projecta una
alta penetració de renovables de producció pròpia; la
mobilitat terrestre, en la qual es proposa la introducció
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del vehicle elèctric i el foment del transport compartit i
col·lectiu; el sector residencial, amb l’autoproducció individual i compartida i la rehabilitació energètica com a
actuacions principals, i el sector de serveis, en el qual
s’inclouen, en d’altres, el turisme i l’administració pública. Les actuacions principals per a aquest últim àmbit se
centren a incrementar l’autoconsum i a millorar l’eficiència i la gestió de la demanda energètica.

El transport aeri i marítim s’exclouen dels objectius i accions proposades, ja que es regulen des de competències estatals i internacionals, i és difícil, de moment, actuar en aquests sectors des de polítiques locals.
Encara que les emissions que produeixen tenen un pes relatiu menor en el conjunt d’emissions atribuïbles a l’illa, no es descarta que en planificacions futures es tenguin en compte mesures de compensació de la petjada de carboni d’aquests sectors.
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2.1. UN SISTEMA ELÈCTRIC
BASAT EN LES RENOVABLES

L’escenari que es proposa per al
sistema energètic de l’illa per a 2030
és que cobreixi el 85 % de la demanda
total d’energia elèctrica amb fonts
renovables. Per assolir aquest objectiu
es considera la implantació d’energia
fotovoltaica en terra i en entorns
urbans, d’energia eòlica i de les ones,
i l’emmagatzematge elèctric a partir
de bateries o altra tecnologia.
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Es parteix d’una demanda anual d’energia elèctrica de
513 GWh per a 2020, que anirà evolucionant a l’alça, a
mesura que s’electrifiqui la demanda, fins a assolir els
561 GWh/any el 2030, com indica la figura 8.
Per assolir aquest objectiu es consideren diferents opcions de penetració d’energies renovables segons
tecnologies, de manera que permetin assolir l’objectiu
del 85 % el 2030. Es considera com a més probable
l’escenari següent:
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Figura 8. Evolució de la demanda d’energia elèctrica i la seva cobertura per al període 2019-2060. Unitats: GWh.
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2.1.1. Fotovoltaica
en terra
En el transcurs del període 2020-2030 s’ha de planificar i executar la implantació de 190 MWp de potència fotovoltaica en terra. Es prioritzarà la utilització
dels espais periurbans, amb l’objectiu de cercar
sempre el mínim impacte ambiental i paisatgístic, el
màxim aprofitament de les infraestructures existents, i de possibilitar la implicació de la població
local. Tot això implica instal·lacions d’entre 2 i 3,5
MWp i l’autorització i execució d’un poc més de 20
MWp/any durant el període esmentat.
L’energia fotovoltaica en terra a Menorca ara per ara
representa una potència instal·lada de 5,1 MWp. S’hi
han d’afegir 65,9 MWp de projectes en estudi que ja
tenen autorització administrativa, i als quals només falta l’execució material. Tenint en compte aquestes dades, en el transcurs de període 2020-2030 s’ha de
planificar i executar la implantació de 190 MWp de potència fotovoltaica en terra, que s’han d’integrar convenientment en la realitat física del territori insular.

190,1
Necessaris

8,5
En estudi

57,4
Autoritzats

5,1
En servei

Figura 9. Planificació de l’evolució de les instal·lacions
fotovoltaiques a terra 2020-2030. Unitats: MWp
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció
General d’Energia i Canvi Climàtic del GOIB.

28

ESTRATÈGIA MENORCA 2030

FULL DE RUTA PER DESCARBONITZAR EL SISTEMA ENERGÈTIC DE L’ILLA

350,00
300,00
261,1
250,00

220,8

241,0

200,6

200,00

180,5
160,3
140,1

150,00

119,9

xarxa, aquestes instal·lacions són difícilment integrables en el model territorial de l’illa, per la qual cosa
seran excepcionals. En qualsevol cas, quan existeixi
un contingent de generació renovable en la xarxa de
distribució igual o superior a 10 MW amb afectació al
mateix punt de la xarxa de transport, l’acceptabilitat
des de la perspectiva de l’operador del sistema serà
necessària per a l’obtenció dels permisos d’accés i
connexió.
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Figura 10. Evolució prevista de la potència fotovoltaica instal·lada 2020-2030. Unitats: MWp.

Partint de la base que la generació renovable s’ha
d’ubicar tan a prop com sigui possible dels punts de
consum per tenir en compte la disponibilitat de recursos i minimitzar les pèrdues tècniques de la xarxa, es
prioritzarà la utilització dels espais periurbans, de manera que se cerqui sempre el mínim impacte ambiental i paisatgístic, el màxim aprofitament de les infraestructures existents, i que es possibiliti la implicació de
la població local.
Tot això implica la configuració de plantes de mesura
ajustada a la capacitat de la xarxa de distribució de 15
6
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kV, i la potència admissible dels nodes de connexió
ha de ser el factor limitant que condiciona la potència
dels parcs a valors compresos entre els 2 i els 4 MWp,
depenent de les zones. Unes capacitats més grans
en la configuració dels parcs ja implicaria l’execució
de línies dedicades a subestació (segons el cas, a
partir de 3,5 MWp). Atès el sobrecost econòmic que
implica una xarxa dedicada, s’entén que, en aquest
cas, les instal·lacions superarien els 10 MWp de potència de generació per ser econòmicament viables.
Si en tenim en compte les dimensions, l’impacte visual, l’ocupació de territori i les necessitats d’accés a la

Vegeu el document: <http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST545ZI73122&id=73122>

En la planificació territorial de l’illa, i, per afectació, en
l’estructura de la xarxa de distribució elèctrica, s’ha
de preveure la integració dels esmentats 190 MWp
(en caràcter de mínims) en forma d’instal·lacions d’entre 2 i 3,5 MWp, cosa que ens situaria en uns nombres
d’entre 75 i 120 instal·lacions de fotovoltaica en terra,
depenent de la potència. Això implica l’autorització i
execució d’un poc més de 20 MWp/any durant el
període 2020-2030.
Des de les institucions públiques, en col·laboració
amb els diferents grups d’interès, ja es van definir els
criteris generals per a aquesta mena d’instal·lacions,6 amb l’objectiu de limitar-ne els impactes ambientals i paisatgístics, i de facilitar, en el seu moment, la
restitució de les zones als seus valors inicials. S’ha
d’assenyalar, per limitació d’alçària, que és poc probable l’execució d’instal·lacions fotovoltaiques de seguiment solar a dos eixos.
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2.1.2. Eòlica terrestre
En el disseny del nou mix energètic de l’illa, l’energia eòlica podria arribar a aportar fins al 25 % de la
demanda. S’ha considerat un escenari que permetria una penetració d’energia eòlica de 10 MW a 30
MW. Menorca té un gran potencial de recurs eòlic,
però també té una gran part del territori protegit.
Per aquest motiu, es planteja la instal·lació de petits parcs d’un màxim de 8 MW formats per dos aerogeneradors.
En l’estratègia de transició energètica cap a l’horitzó
2030 no es pot descartar cap de les tecnologies renovables, i molt menys l’eòlica, que presenta un grau
de perfeccionament i de competitivitat molt alts. Per
això, es considera que en el nou mix energètic de
l’illa s’ha d’incloure una participació d’energia eòlica
que, en un futur, pugui arribar a aportar fins al 25 % de
la demanda, tal com s’indica i es desenvolupa a continuació.
La capacitat de penetració de l’energia eòlica en el
subsistema elèctric de Menorca està condicionada
per diversos factors, un dels quals, que actua de limitador, és la demanda vall a l’illa, així com la possibilitat
de tenir la capacitat de gestió d’energia que aporten
la interconnexió al subsistema elèctric de Mallorca i la
disponibilitat de sistemes d’emmagatzematge per
evacuar excedent i regular la xarxa. Es considera un
7
8
9

Zona d’aptitud alta
Zona d’aptitud mitjana
Zona d’aptitud baixa
Zona d’exclusió

Figura 11. Mapa d’aptitud eòlica de Menorca segons el PDSE.

escenari que permetria una penetració d’energia eòlica de 10 MW a 30 MW, amb el valor 16,5 MW com a
escenari de referència. Per limitar-ne l’afectació al territori, en el procés d’implantació es consideren petits
parcs d’un màxim de 8 MW formats per dos aerogeneradors, i se n’hauria de facilitar la integració en espais que permetessin continuar amb l’aprofitament
agrícola i ramader. Menorca té un gran potencial de
recurs eòlic, però també té una gran part del territori
protegit. Per això s’ha realitzat un estudi7 per determinar les ubicacions més aptes, segons l’atles eòlic de
l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia

TFM Estudio del Recurso Eólico para la Transición energética en Menorca. Ignacio García Belenguer, 2018.
Vegeu document: <https://www.idae.es/publicaciones/analisis-del-recurso-atlas-eolico-de-espana>
Vegeu document al BOIB de 16 de maig de 2015: <https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2015/73/919860>

(IDAE)8, i que se situïn dins de les zones d’aptitud eòlica delimitades pel Pla Director Sectorial Energètic
del Govern de les Illes Balears9 (PDSE). L’estudi conclou amb l’establiment de 5 zones prioritàries, de les
9 analitzades, on és possible instal·lar aerogeneradors d’entre 3,5 MW i 4 MW, atès que el més important és limitar el nombre d’aerogeneradors i no la potència (l’impacte visual d’un aerogenerador de 3 MW
a un altre de 4 MW és pràcticament el mateix).
Per a l’elecció de les zones s’han considerat aspectes
ambientals, visuals o de disponibilitat d’accessos,
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d’alta capacitat, amb conductor de 400 mm2 que interconnecti totes les subestacions. En cas d’avaria
en una línia d’evacuació, no es perdria la producció
de tota l’eòlica instal·lada. A més, aquesta nova configuració facilitaria a l’operador del sistema la seva
tasca de gestió de la xarxa.

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00

Aquesta configuració de la generació eòlica té viabilitat econòmica amb retorns en 12-15 anys, tenint en
compte un preu de venda de l’energia de 46 €/MWh.
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Figura 12. Evolució prevista de la potència eòlica instal·lada 2020-2030. Unitats: MW.

i sempre s’han cercat ubicacions en terreny rústic
amb poc valor agrícola, ja que el territori a Menorca
és un bé escàs. Quant a l’ordenació territorial de les
energies renovables, s’ha complert amb la distància
mínima de 500 metres de nuclis habitats que fixa el
PDSE.
En el cas d’assolir la implantació de 30 MW eòlics, i
considerant la mitjana prevista a l’estudi de 2.750 hores equivalents (HE) a 80 m d’altura, s’arribaria a una
producció de 82,5 GWh/any. Això suposaria una
aportació del 17,25 % al mix energètic de l’illa, i la re-

ducció en un 22,5 % de les emissions de CO2 produïdes per la generació elèctrica actual de Menorca.
Per fer realitat aquesta proposta, serà necessària la
construcció d’una nova xarxa de distribució de 15 kV
que connecti els punts de generació amb les subestacions de Ciutadella, es Mercadal i sa Dragonera (línies dedicades). D’aquesta manera s’evitarien els alts
costos de realitzar l’evacuació directament a la xarxa
de transport de 132 kV. És important considerar que
aquestes noves línies poden servir per vertebrar una
nova xarxa mallada de distribució/generació en 15 kV

Quant al ritme d’implantació, s’ha de tenir en compte
que són instal·lacions un poc més complexes de tramitar que les plantes fotovoltaiques, atesa la necessitat de modelitzar el comportament del vent a l’emplaçament triat. Per això, la implantació d’eòlica a
Menorca segueix la previsió de la figura 12. Cal assenyalar que la penetració de l’energia eòlica a les Illes
Balears ha estat sempre problemàtica (observem
que el parc eòlic de Milà és l’únic existent de l’arxipèlag), per la qual cosa el ritme d’implantació previst
està subjecte a una gran incertesa. Davant aquest
fet, l’Estratègia Menorca 2030 fixa objectius d’implantació fotovoltaica sensiblement superiors als que
serien estrictament necessaris per complir amb l’objectiu general d’assolir el 85 % de participació de renovables en la generació final d’energia. D’aquesta
manera es podria assegurar la consecució d’aquest
objectiu en el cas que s’endarrerís la penetració de
l’energia eòlica.
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2.1.3. Renovables
integrades en entorns
urbans
Es contemplen instal·lacions ubicades en edificis,
zones d’aparcaments, rotondes o parcel·les en polígons empresarials. Les tecnologies valorades són
la fotovoltaica i l’eòlica de petita potència destinades a l’autoconsum o a la injecció a la xarxa. Amb
l’objectiu de comptar amb 30 MW de renovables
en entorns urbans instal·lats per al 2030, s’hauran
de fer esforços importants per mantenir un ritme
d’implantació proper als 3 MW anuals.
L’Estratègia Menorca 2030 posa èmfasi en la integració de les renovables en entorns urbans mitjançant
l’aprofitament d’aquelles infraestructures ja existents
que puguin albergar sistemes de generació renovable. La fotovoltaica i l’eòlica de petita potència (inferior a 100 kW) són considerades les tecnologies més
adequades, i poden ser destinades tant a l’autoconsum, amb generació d’excedents o sense, com a la
injecció a la xarxa. Es preveuen diverses possibilitats
de desenvolupament en funció de l’ús final al qual es
destinin les instal·lacions, que es poden veure a la
dreta.
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AUTOCONSUM
EN EL SECTOR INDUSTRIAL

GENERACIÓ VINCULADA
A LA INFRAESTRUCTURA DE CÀRREGA
DE VEHICLE ELÈCTRIC (IVE)

FOTOVOLTAICA D’INJECCIÓ
A XARXA (FVC) SOBRE COBERTES
O MARQUESINES EN APARCAMENTS

EÒLICA DE PETITA
POTÈNCIA D’INJECCIÓ A LA XARXA (EPP)
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I APARCAMENTS,
NÍNXOLS DE LA FOTOVOLTAICA
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Una oportunitat important que pot propiciar un increment notable de la capacitat de generació i, alhora,
provocar la dinamització de l’ocupació local són els
polígons industrials i empresarials, en els quals s’acumulen més de 600.000 m2 de cobertes d’edificacions
construïdes amb fibres d’amiant que estan arribant al
final de la seva vida útil. Hi hauria l’oportunitat d’implementar polítiques encaminades a la rehabilitació
energètica d’aquestes construccions, de manera que
es podrien substituir les cobertes de fibrociment i, alhora, integrar la generació fotovoltaica orientada a la
injecció a la xarxa.
No s’ha de descuidar, tampoc, l’oportunitat que brinda la futura penetració de la mobilitat elèctrica. Així,
doncs, la implementació d’una infraestructura de càrrega de vehicles elèctrics hauria d’anar acompanyada d’un creixement similar de la generació renovable.
És, precisament, en les zones d’aparcament de vehicles on es pot centrar una part important de l’esforç
ubicant-hi pèrgoles fotovoltaiques i petits aerogeneradors al costat dels punts de càrrega. En aquest cas,
la gestió intel·ligent de la càrrega de vehicles ha de
ser emprada com un possible pilar de suport a l’estabilitat i la gestió de demanda de l’operador del sistema.
En l’actualitat, hi ha un total d’1,6 MWp de generació
fotovoltaica integrats en entorns urbans, la majoria
dels quals estan destinats a l’autoconsum i ubicats en
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Figura 13. Evolució prevista de la potència instal·lada en entorns urbans 2020-2030. Unitats: MW.

cobertes. La previsió per a 2019 és d’un creixement
del 30 %, que consistiria en la implantació de 0,53
MWp addicionals als existents. Perquè el ritme de
creixement sigui adequat al compliment dels objectius previstos, s’hauran de fer esforços importants per
mantenir un ritme proper als 3 MW anuals.
En general, si tenim en compte la introducció d’energia fotovoltaica prevista, així com de parcs de vehicles elèctrics, s’hauria de desenvolupar un sistema
de comunicació que permeti una operació conjunta
segura i eficient de tots els mitjans disponibles en el
sistema elèctric.
Sobre aquest aspecte és important citar l’anunci fet
per l’IDAE de destinar una partida de 4 milions d’euros provinents de fons europeus per al període 2019-

2021 destinats a la implantació d’instal·lacions de generació fotovoltaica en aparcaments, cosa que
suposarà un primer impuls a aquesta generació en
sòl urbà. A més de les línies estatals, el Govern de les
Illes Balears dedicarà partides específiques a la inversió en plaques solars tant en cobertes com en pèrgoles a través de diversos instruments. D’aquesta manera, els aparcaments, també els de titularitat privada,
i les cobertes dels edificis públics podran albergar
plaques fotovoltaiques.
En el cas que la instal·lació de les energies renovables integrades en entorns urbans fos major que la
prevista, es podria disminuir l’objectiu d’implantació
de la fotovoltaica en terra.
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2.1.4. Altres tecnologies
de generació
Encara que el mix de renovables plantejat a l’Estratègia Menorca 2030 està basat en la generació fotovoltaica i eòlica, no es descarta explorar altres
tecnologies de generació d’energia renovable.
L’aprofitament energètic dels residus biodegradables, de la biomassa o de l’energia de les ones són
fonts d’energia estudiades que contribuiran a la reducció de la dependència de combustibles fòssils a
Menorca.
Encara que el mix de renovables que planteja l’Estratègia Menorca 2030 es basa en la generació fotovoltaica i eòlica, no es descarta efectuar alguna prova
pilot per explorar la idoneïtat d’altres tecnologies de
generació d’energia renovable en l’àmbit insular.
La disponibilitat de residus biodegradables i de biomassa a l’illa ha estat suficientment estudiada durant
els darrers anys, cosa que ha permès considerar que
poden contribuir a la reducció de la dependència de
combustibles fòssils. Per altra part, l’energia de les
ones, amb un projecte proposat per al port de Ciutadella, se situa com una altra opció viable per aportar
al mix energètic.
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Residus
biodegradables
En el cas dels residus biodegradables,
es preveu la construcció d’un biodigestor associat a l’Àrea de Gestió de Residus de Milà, amb una potència de generació elèctrica de 0,5 MW, a partir de
la generació de biogàs de residus biodegradables agraris, ramaders, domèstics, comercials i industrials. Actualment, aquesta planta de biogàs està en
fase d’avantprojecte.

Biomassa
Pel que fa a l’aprofitament de la biomassa procedent de la gestió forestal
sostenible, així com de restes agrícoles
i de poda, els estudis duts a terme durant l’execució del projecte LIFE+BOSCOS delimiten la disponibilitat energètica per a usos tèrmics a 46 MWh/any,
un potencial significatiu que pot ser
aprofitat, abans d’adequar-ne les instal·lacions, pels centres esportius i
d’atenció sanitària que necessiten gran
quantitat d’aigua calenta. El Poliesportiu de Maó, les piscines municipals de
Ciutadella i des Mercadal, la Residència Geriàtrica Assistida de Maó i l’Hospital General Mateu Orfila podrien ser
destinataris potencials d’aquest recurs.
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Energia
de les ones

Eòlica marina
(offshore) i solar flotant

Una altra tecnologia que podria ser una
peça important del mix energètic de
Menorca és l’energia de les ones, que
té un projecte específic per desenvolupar al Port de Ciutadella, amb una potència de fins a 4 MW i una disponibilitat de l’energia gairebé constant, la
qual cosa seria particularment interessant en períodes nocturns.

L’energia eòlica marina i la solar flotant
són tecnologies de generació renovable emergents que es troben en fase
de desenvolupament tecnològic, però
que durant el període temporal de vigència d’aquesta estratègia poden experimentar avanços destacables que
les situïn en posició de completar el
mix de generació per a l’illa.
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2.2. EMMAGATZEMATGE D’ENERGIA I
INSTAL·LACIONS DE SUPORT

Hi ha una dificultat tècnica evident
en l’operació i gestió econòmica dels
sistemes d’energia amb alta penetració
de renovables, ja que tenen una
naturalesa intermitent i no gestionables
(non-dispatchable). Tenint en compte
que les energies renovables depenen
en bona mesura de les condicions
meteorològiques, caldrà tenir un
sistema de suport per assegurar el
subministrament elèctric en cas de
manca de producció. Els dispositius
d’emmagatzematge d’energia, així com
les possibilitats d’interconnexió amb
altres sistemes elèctrics, poden pal·liar
aquest inconvenient.
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La integració de les energies renovables a les xarxes
elèctriques està guanyant una gran acceptació en l’actualitat. Tanmateix, existeix una dificultat tècnica evident en l’operació i gestió econòmica dels sistemes
d’energia amb alta penetració de renovables, especialment a causa de la seva naturalesa intermitent i no
gestionables (non-dispatchable). Els dispositius d’emmagatzematge d’energia, com les bateries connectades a la xarxa, així com les possibilitats d’interconnexió
amb altres sistemes elèctrics, poden atenuar aquest
inconvenient mitjançant el suport que poden donar al
sistema d’energia per a la regulació de la freqüència o
tensió de xarxa.
Aquest apartat presenta una anàlisi preliminar, agafant de referència les condicions de partida de l’any
2016, del paper que poden jugar aquests dispositius.
També s’analitza l’evolució previsible de la instal·lació
d’energies renovables. Aquest estudi es basa en l’aplicació d’una metodologia d’avaluació de l’impacte i de
l’estudi de diferents projectes d’emmagatzematge en
sistemes insulars amb requeriments similars al sistema
elèctric de Menorca.

La generació d’energia amb fonts renovables està bastant subjecte a les condicions meteorològiques. Per
aquest motiu, caldrà tenir un sistema de suport o back
up per assegurar el subministrament elèctric en cas de
manca de producció d’energia renovable. Així, doncs,
perquè el sistema elèctric de Menorca pugui ser viable
amb una alta penetració de renovables, és imprescindible disposar de sistemes que permetin l’ús de l’energia generada en els moments en què aquesta energia
sigui demandada pel consumidor final. Per això, resulta indispensable incorporar en aquesta estratègia una
previsió de sistemes d’emmagatzematge d’energia.
En general, els sistemes d’emmagatzematge poden
ser especialment favorables per a les illes, els sistemes
elèctrics de les quals s’enfronten a dos grans reptes:
per una banda, el cost de producció de la generació
convencional és més elevat que en sistemes peninsulars a causa dels costos variables com el preu del
combustible; per altra banda, la fiabilitat del subministrament es veu més afectada per tecnologies amb nivells més alts d’intermitència, com és el cas de les renovables. Aquestes tecnologies són d’especial utilitat
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en sistemes aïllats de baixa potència instal·lada, com
és el cas de Menorca. Es pretén, així, utilitzar aquest
apartat com a punt de partida per a un estudi detallat
dels efectes de diferents sistemes d’emmagatzematge
en el funcionament de la xarxa elèctrica de l’illa en escenaris d’alta penetració d’energies renovables.
El criteri que s’emprarà per a l’avaluació de la fiabilitat
és el criteri n-1, però tenint en compte tots els recursos disponibles: generació renovable, generació de
suport, cable d’interconnexió, emmagatzematge i recursos de gestió de la demanda (resposta dels consumidors al preu).
També serà necessària la implementació d’un sistema
de comunicació i control del conjunt dels mitjans de
producció i emmagatzematge (inclosos els sistemes
de recàrrega dels vehicles elèctrics) a través de l’operador del sistema amb la finalitat d’abordar una integració i gestió segura i eficient.
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2.2.1. Simulacions de
generació i demanda
per a 2030
Els sistemes d’emmagatzematge seran principalment de tres tipus: emmagatzematge estacionari
de grans dimensions, emmagatzematge localitzat
en zones urbanes i emmagatzematge en vehicles
elèctrics. Per determinar el paper d’aquestes instal·lacions de suport és necessària la realització de
simulacions de com opera el sistema en diferents
condicions.
La valoració conjunta del paper de les instal·lacions
de suport, emmagatzematge i interconnexió és una
qüestió que no pot ser analitzada en termes d’energia, sinó que s’ha de fer mitjançant la simulació diària
de com opera el sistema en diferents condicions.
En aquest sentit, el primer pas és preveure la demanda
diària i les condicions associades de generació i xarxa.
Les dades i resultats que es presenten a continuació
s’han obtingut a través d’estimacions de generació i
càrrega per al 2030.
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Figura 14. Situació de partida: Evolució de l’energia final per vectors fins al 2016. Unitats: GWh.

EVOLUCIÓ DE L’ENERGIA FINAL A MENORCA PER
VECTORS 2016-2030
Figura 14. Mostra les dades energètiques de la situació de Menorca el 2016. S’ha agafat aquest any
com a referència perquè hi havia el cable d’interconnexió Mallorca-Menorca.
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Figura 15. Mostra la projecció de l’evolució de l’energia per vectors energètics de Menorca per a 2030.
Aquesta projecció es basa, a part de la instal·lació
progressiva de generació renovable, en l’estimació
de l’evolució de la demanda, que té en compte la
projecció del creixement vegetatiu, l’eficiència en
els processos de consum i l’aparició de nous consums com les bombes de calor, el vehicle elèctric,
etc.
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Figura 15. Evolució prevista de l’energia final per vectors per al període 2016-2030. Unitats: GWh.
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Figura 16. Consums setmanals estimats per a diferents mesos en 2030. Unitats: MW.

GENERACIÓ I DEMANDA D’ENERGIA EL 2030
350

Figura 16. Les previsions de la demanda s’han projectat mitjançant l’anàlisi del comportament previsible
dels consumidors tradicionals i nous en consums diaris d’energia, element fonamental per a l’anàlisi de
com opera el sistema. La figura mostra l’estimació
dels consums diaris mitjans de cada mes per a la totalitat de Menorca el 2030.
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Figura 17. Previsió horària de producció amb energies renovables davant la demanda per al 18 d’abril de 2030. Unitats: MW.
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Figura 17. Per complementar la informació requerida
per a les simulacions de com pot operar la xarxa en
2030, i a fi de determinar les necessitats de suport
del sistema, és necessari produir les corbes diàries
de generació, tal com s’ha previst en aquest document. Per això, s’han emprat les dades històriques de
producció eòlica i fotovoltaica durant un any.
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Figura 18. Potencial excés i manca de generació renovable diària en 2030. Unitats: MWh.
250

Figura 18. Segons les previsions de generació renovable i de demanda, és possible fer una anàlisi
anual dels períodes de l’any 2030 en els quals es
preveu un excés o una manca de generació amb
energies renovables segons la demanda. Cada dia
es caracteritza per unes hores (energia) en les quals
la demanda no pot ser coberta per la generació renovable i d’altres en les quals la generació excedeix
la demanda.
Figura 19. El resultat d’una anàlisi similar es mostra
en aquesta figura, on s’observa la diferència màxima entre la potència de generació renovable i de
demanda durant els períodes d’excés i manca de
generació renovable.
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Figura 19. Diferència màxima entre la potència de generació renovable i de demanda durant els períodes d’excés i manca de
generació renovable en 2030. Unitats: MW.
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Figura 20. Simulació de l’operació diària per quantificar els requeriments de gestió de xarxa (abril de 2030). Unitats: MW.
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Figura 21. Simulació de l’operació diària per quantificar els requeriments de gestió de xarxa (agost de 2030). Unitats: MW.

Figura 20. Per determinar les necessitats de suport
previsibles per a Menorca en 2030 és necessari fer
una simulació de l’operació diària, tal com mostra la
figura. Els resultats són per a una setmana d’abril de
2030, amb una capacitat d’emmagatzematge de 400
MWh i de 100 MW de potència màxima de càrrega/
descàrrega. La setmana simulada és una setmana
de baixa demanda i amb una producció significativa
d’energia renovable. Com es pot observar, durant
aquesta setmana seria necessari retallar la producció
d’energia renovable (en groc) en alguns períodes, encara que s’emmagatzema la màxima quantitat i s’exporta igualment el màxim que permet la línia d’interconnexió.
Figura 21. La figura mostra els resultats preveient
la mateixa capacitat de bateria per a una setmana d’agost de 2030, i s’hi observa que, com que la
demanda és major, gairebé no és necessari retallar
la producció d’energia renovable. Cal destacar que
els resultats mostrats són molt preliminars i que es
requeriria una anàlisi més complexa (que inclogués
taxes de fallades en equips, etc.) i la possibilitat de
modular la càrrega d’emmagatzematge.
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Figura 22. Si es fa una extensió de l’estudi a tots
els dies de l’any, es pot avaluar l’impacte de la
capacitat d’emmagatzematge en certs indicadors
clau, tal com mostra la figura. Aquests indicadors
clau són els percentatges respecte a la potència
demandada a Menorca de la necessitat de generació tèrmica, de la potència renovable no utilitzada
i de la potència importada de Mallorca i exportada
cap a Mallorca. Aquest estudi s’hauria de complementar amb la corresponent anàlisi econòmica.
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IMPACTE DE LA CAPACITAT D’EMMAGATZEMATGE
EN L’OPERACIÓ DE LA XARXA

0%
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Figura 22. Impacte de l’emmagatzematge en l’operació de la xarxa. Potència nominal bateries (MW) – Capacitat (4 h)
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1

Bateries estacionàries de grans dimensions en la proximitat de les subestacions existents.
Aquestes bateries, a més de complir amb la finalitat
d’optimitzar la generació renovable, tindrien la missió
de participar en serveis complementaris i de reserva
d’acord amb els procediments d’operació. Amb les
estimacions d’emmagatzematge que proporcionen
aquesta mena de bateries, això implicaria una instal·
lació de 196 MWh i 49 MW de potència de càrrega/
descàrrega.

TECNOLOGIES I CAPACITAT NECESSÀRIA
D’EMMAGATZEMATGE
Els resultats en els estudis i en les simulacions
preliminars que s’han presentat en els paràgrafs
anteriors suggereixen la necessitat d’instal·lar una
capacitat d’emmagatzematge màxim de 400 MWh,
amb una capacitat de potència de càrrega/descàrrega de 100 MW. Aquesta capacitat es podria ajustar, i probablement reduir, si es fes una anàlisi més
completa. Aquesta capacitat d’emmagatzematge
s’hauria d’aconseguir mitjançant l’ús de diferents
tecnologies.

2

Bateries associades localment a les plantes de generació fotovoltaiques instal·lades en
zones urbanes o semiurbanes, operades o bé per
agregadors o bé directament per consumidors o generadors. S’estima que l’any 2030 hi haurà 30 MW
instal·lats en aquest tipus d’instal·lacions, la qual cosa
durà associada una capacitat d’emmagatzematge de
160 MWh, amb una capacitat de càrrega/descàrrega
de 25 MW.
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3

Bateries associades als vehicles elèctrics
connectats a la xarxa amb capacitat de ser gestionats.
S’estima que la capacitat que existirà en aquesta tecnologia per a 2030 serà de 80 MWh amb una capacitat de
potència càrrega/descàrrega de 20 MW. Tot i així, s’hauran de realitzar escenaris més ajustats que tenguin en
compte la presència de vehicles elèctrics en diferents
zones del sistema, així com la seva operativitat (viabilitat
de la possibilitat de modular-ne la càrrega i descàrrega).

4

Gestió de la demanda. Encara que aquesta
tecnologia no suposa un emmagatzematge d’energia
pròpiament dit, sí que proporciona una flexibilitat similar que resulta de la modulació ràpida del consum.
S’estima una capacitat d’operació del 5 % de la demanda, cosa que implica una potència gestionable
de 6 MW.

Aquestes instal·lacions d’acumulació són replicables i es podrien ampliar en funció de l’energia que
poden acumular i de l’augment de la disponibilitat
d’energia renovable generada.
Els perfils de producció presentats són adaptables
a diferents dimensions de sistema FV i tipus d’instal·lació: tant FV + bateria connectats directament
a la xarxa, com situats al costat de càrregues (edificis, fàbriques...).
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CONTROL DE FREQÜÈNCIA

Per aconseguir mantenir la freqüència dins del límits
operacionals de la xarxa, l’operador del sistema es
basa tradicionalment en unitats de generació que poden donar una rampa de lliurament de potència a la
velocitat suficient com per compensar les desviacions
de freqüència.
Com que es disposa d’un sistema d’emmagatzematge
amb bateries, es pot assignar certa capacitat en potència i energia per carregar/descarregar la bateria de
manera que aquesta doni suport al control de la freqüència en cas d’una desviació.

2

REGULACIÓ DE LA TENSIÓ

El sistema d’emmagatzematge pot injectar o absorbir energia reactiva per mantenir els nivells de tensió dins dels límits operacionals de la xarxa, ja que
empra l’energia restant del sistema de conversió
d’energia de les bateries.

ALTRES SERVEIS DELS SISTEMES
D’EMMAGATZEMATGE

3

ENGEGADA AUTÒNOMA (BLACK START)

A més de la gestió de la producció renovable, el sistema d’emmagatzematge és capaç d’oferir altres
serveis necessaris per al funcionament correcte
del sistema elèctric, com són:

L’emmagatzematge es pot emprar per fer que els sistemes s’engeguin de forma autònoma davant casos
de pèrdua total del subministrament.

48
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2.2.2. Integració
d’emmagatzematge
d’energia en sistemes
insulars
En aquest apartat s’estudia l’emmagatzematge per
integrar les energies renovables en el sistema elèctric insular de manera òptima. Així mateix, es revisen les tecnologies disponibles i els casos d’estudi
similars en altres illes, i es defineixen criteris tecnicoeconòmics per a la realització d’un estudi de simulació en profunditat.
En els sistemes insulars, l’emmagatzematge d’electricitat a gran escala s’ha basat tradicionalment en instal·lacions hidroelèctriques bombejades, com és el
cas, per exemple, de l’illa d’El Hierro (Canàries). Tanmateix, aquest emmagatzematge resulta poc pràctic
en sistemes amb alta penetració d’energies renovables, ja que necessiten respostes ràpides i temps de
rampa curts. Per aquesta raó, l’ús de bateries elèctriques assequibles i duradores està en auge en sistemes insulars.
En aquest apartat s’estudia l’ús de l’emmagatzematge
energètic com a eina per facilitar la integració de les
energies renovables en sistemes insulars, així com la
millora de l’operació de sistemes dièsel existents, que
puguin mantenir alhora la fiabilitat del sistema.
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Hi ha diferents criteris per a l’adquisició de solucions d’emmagatzematge:

1
2
3

INTEGRACIÓ DEL SISTEMA:
Estudi de les necessitats del sistema elèctric per determinar la idoneïtat de diferents tipus d’emmagatzematge i la integració amb altres components del
sistema.

EXPECTATIVES DE RENDIMENT TÈCNIC:
Hi ha tecnologies d’emmagatzematge que encara estan
en fase de desenvolupament. Emprar-los podria augmentar-ne el risc tècnic.

MANTENIMENT:
Hi ha opcions d’emmagatzematge que tenen necessitats crítiques de manteniment que han de ser quantificades en termes tècnicoeconòmics.
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La intenció és emprar aquests criteris de selecció
per definir quin paper haurà de tenir l’emmagatzematge d’energia a Menorca des del punt de vista tècnic. Així mateix, aquests criteris serviran per
quantificar, mitjançant indicadors tecnicoeconòmics, les diferents possibilitats d’emmagatzematge
existents per donar resposta a les necessitats establertes.

rístiques similars, que permeten una aportació a la
regulació primària del sistema mitjançant l’emulació
instantània d’inèrcia i a la garantia de la continuïtat
del subministrament. L’emmagatzematge d’energia
d’aire comprimit (CAES, sigles en anglès) i l’energia hidroelèctrica bombejada generalment són
adequats només per a grans sistemes d’electricitat
(més de 500 MW).

A l’informe «Electricity Storage and Renewables for
Island Power» de la International Renewable Energy Agency (IRENA, 2012), s’estableixen diferents
tecnologies d’emmagatzematge d’energia elèctrica emprades en sistemes insulars. Per començar,
les bateries de plom àcid són una tecnologia madura amb costos moderats i alta fiabilitat. Tanmateix,
aquestes bateries tenen una vida útil relativament
curta (de tres a deu anys) i s’han de rebutjar o reciclar correctament. Les bateries de ió liti són comunes per a les aplicacions mòbils (com telèfons i
ordinadors portàtils). Tenen costos inicials més alts
que les bateries de plom àcid però vides més llargues i pèrdues més baixes. Les bateries de flux (en
particular, les redox de vanadi i les de zinc brom)
tenen una vida útil llarga i baixos costos d’operació.
Però són tecnologies menys madures per a aplicacions d’emmagatzematge d’electricitat. Els volants
d’inèrcia són els més adequats per a l’emmagatzematge de curta duració (menys d’un minut). L’emmagatzematge en ultracondensadors té caracte-

Per al cas de Menorca, es pretén emmagatzemar
energia per ajudar a gestionar el pic de demanda
de la línia connectada a l’emmagatzematge i el nivell de càrrega, així com proporcionar serveis auxiliars com la regulació de freqüència i el control de
tensió. Es pretén donar prioritat, així, a l’ús centralitzat de l’emmagatzematge proper a les subestacions; però l’estudi d’emmagatzematge descentralitzat també és d’interès en el sistema insular.
Prenent en consideració aquestes consignes, a la
taula següent es detallen casos d’estudi d’emmagatzematge d’energia en diferents sistemes insulars amb alta penetració d’energies de font renovable. Aquests exemples, que s’hauran d’analitzar
detingudament, es poden agafar com a punt de
partida per observar com s’utilitzen els sistemes
d’emmagatzematge d’energia en sistemes elèctrics insulars, a fi d’ajudar a millorar la fiabilitat i
l’operació de la xarxa i d’afavorir la integració de
les energies renovables.
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LLOC

POBLACIÓ

TECNOLOGIA
D’EMMAGATZEMATGE

COMPONENTS DEL
SISTEMA ELÈCTRIC

MIDA DEL SISTEMA

Bonaire, Veneçuela

14.000

Basada en níquel

Eòlica/Dièsel/Emmagatzematge d’energia

Eòlica: 14 MW, Dièsel: 11 MW, Emmagatzematge: 3 MW

Molokai, Hawaii

10.000

Ió liti

Solar/Emmagatzematge

Planta solar: 4,88 MW, Emmagatzematge: 3 MW - 15 MWh

Scilly, Anglaterra
(Smart Island Partnership)

2.200

Li-Fe PO4 smart units

Solar/Emmagatzematge
Pilot de virtual power plant
(VPP)

(Previst)
Bateries: 43,8 kWh
Panells solars, residencial: 450 kW (70 cases)

Arxipèlag d’Åland, Finlàndia
(projecte FLEXe)

30.000
en 6.500 illes

(Previst)
Vehicles elèctrics
(V2G)/Ió liti/Hidrogen

Eòlica/FV/Biomassa

(Actual)
71,7% energia consumida: Cable submarí (AC)
des de Suècia 80 - 100 MW
20,7% energia consumida: eòlica local
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Taula 1. Casos d’estudi d’emmagatzematge d’energia en altres sistemes insulars amb alta penetració d’energies de font renovable.

Una volta reduït el número de tecnologies d’emmagatzematge proposades, s’han de caracteritzar les
propostes amb criteris tecnicoeconòmics. Es destaquen les següents mètriques per definir una tecnologia:
•
•
•
•
•

Capacitat d’emmagatzematge d’energia [kWh o Ah]
Taxes de càrrega i descàrrega [kW o A]
Vida útil [cicles, anys, kWh-life]
Eficiència [%]
Costos de capital inicials, CAPEX [$/kW, $/kWh-cap,
i $/kWh-life]
• Costos d’operació OPEX [$/MWh, $/kW-any]
• Densitat energètica [Wh/kg y Wh/m³]
Aquests indicadors s’utilitzen per definir les diferents
opcions d’emmagatzematge i per fer un estudi del

sistema elèctric de Menorca com a punt de partida
per preveure les necessitats del sistema. Així, es proposa l’estudi de diferents combinacions de tipologies
d’emmagatzematge elèctric i la seva integració amb
la resta de components del sistema elèctric de l’illa.
Això es pot fer amb eines d’anàlisi i disseny de sistemes com el sistema de simulació HOMER.
Els paràmetres de disseny per a la simulació seran les
dimensions dels generadors dièsel i de les plantes
d’energies renovables, així com les de les diferents
tipologies d’emmagatzematge elèctric. Els resultats
de la simulació mostraran l’ús d’aquests sistemes
d’emmagatzematge per donar resposta a la demanda
energètica de l’illa en diferents escenaris d’operació.
Els indicadors tecnicoeconòmics proposats permetran seleccionar la tecnologia i les dimensions ade-

quades en termes de fiabilitat de la xarxa i cost. Als
especificats anteriorment, s’afegeix el Levelised Cost
of Electricity, àmpliament utilitzat en projectes renovables, que recull el CAPEX i OPEX d’una inversió en
sistemes energètics.
Per acabar, cal remarcar que no hi ha una solució
d’emmagatzematge única per a sistemes insulars i
l’emmagatzematge no és necessàriament apropiat
per a tots els sistemes de l’illa. A través d’un estudi
detallat de consum de l’illa i de la caracterització de
les necessitats del sistema elèctric de Menorca, es
pretén planificar i dimensionar la tipologia i el nivell
d’emmagatzematge necessari.
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2.2.3. Sistemes de
suport
Els sistemes de suport en un sistema elèctric amb
energies renovables integrades aporten fiabilitat
i garanteixen la cobertura de la demanda quan la
generació renovable és baixa. A Menorca, els dos
sistemes de suport que es preveuen són l’enllaç
submarí amb Mallorca i la central tèrmica de Maó.
Els dos sistemes haurien d’evolucionar cap a la menor producció d’emissions en el futur.
Els sistemes de suport són necessaris per garantir la
fiabilitat del subministrament elèctric a Menorca, així
com la cobertura de la demanda en períodes de baix
recurs renovable. Es tracta de l’enllaç submarí amb
Mallorca i de la central tèrmica de Maó.
Aquests sistemes han d’evolucionar també cap a una
menor producció d’emissions. Per aquest motiu, està
previst que en 2025 deixin d’operar 2 dels 4 grups de
carbó de la central des Murterar a Alcúdia (Mallorca) i
el 2030 ho facin els altres dos. A la central tèrmica de
Maó també hi ha millores planificades per disminuir
les emissions, cosa que s’explica més endavant.

ENLLAÇ SUBMARÍ MALLORCA-MENORCA
L’enllaç submarí amb Mallorca està fora de servei des
d’octubre de 2017. La instal·lació d’una nova interconnexió, que tindrà una capacitat operativa de 35 MW,
s’està enllestint i està previst que entri en servei durant l’estiu de 2020. Pel que fa a la connexió actualment inoperativa, es preveu que se substitueixi a partir
de 2027, cosa que permetria augmentar la capacitat
operativa de l’enllaç fins a gairebé 90 MW. La funció
d’aquest enllaç resulta vital en un futur, i se’n destaquen els següents aspectes:
•

Permetrà la integració d’una major quantitat de
renovables en el sistema de Menorca gràcies a
la gestió de l’energia renovable en moments de
superàvit.

•

Permetrà maximitzar la producció renovable tant
a Mallorca com a la Península, tot gestionant el
superàvit en aquestes zones.

•

Permetrà una millor gestió en general del despatx de generació a les Illes Balears, reduirà
la generació connectada i la reserva rodadora
necessària a Menorca, i aportarà, en definitiva,
estalvis en els costos per al sistema.

•

Aportarà estabilitat i potència de curt circuit al
sistema tot augmentant la seguretat del subministrament, ja que l’enllaç permet la connexió de
Menorca amb un sistema gran. Gràcies a això,
la necessitat que existeixin grups convencionals
connectats a Menorca per aportar aquests paràmetres es redueixen substancialment.
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CENTRAL TÈRMICA DE MAÓ
Com que s’aposta per un augment progressiu de la
generació elèctrica a partir d’energies renovables a
Menorca i s’augmenta la capacitat d’intercanvi amb
Mallorca, l’ús d’aquesta instal·lació disminuirà de forma important al llarg dels propers anys, i s’emprarà
com a suport només en ocasions puntuals d’alta demanda o de baixa producció renovable.
Actualment la central disposa de tres motors dièsel
que treballen amb fuel com a combustible (en total,
47,4 MW) i de cinc turbines de gas que empren gasoil
(en total, 224,2 MW).
L’ús d’aquests combustibles fa que la central tèrmica
sigui la responsable a Menorca del 60 % de les emis-

UNITATS

POTÈNCIA
(MW)

sions de CO2, del 82 % de les emissions d’òxids de nitrogen (NOx), del 97 % de les emissions d’òxids de sofre (SOx), del 69 % de les emissions de partícules (PM),
del 26 % de les emissions de monòxid de carboni (CO).
En aquest període està prevista la instal·lació d’un
sistema de reducció de les emissions de NOx a les
turbines de gas; però, veient les dades anteriors,
s’hauria de limitar al màxim l’ús del fuel i utilitzar gas
natural a les turbines que el puguin emprar, i que corresponen al 82 % de la potència instal·lada a la central tèrmica. En aquest sentit, Endesa desenvoluparà
la proposta per fer el pas a gas de la central tèrmica,
que consisteix en:
•

Adequació de les turbines de gas TG3, TG4 i TG5
que puguin utilitzar gas natural.

COMBUSTIBLE
ACTUAL

ACTUACIÓ

Motors dièsel (BW 1, 2 i 3)

41

Fuel

Pas a gasoil

Turbines de gas (TG 3, 4 i 5)

138

Gasoil

Pas a gas natural

Gasoil

Actualització de TG1
a mòdul Enhance TG

Turbines de gas GE (TG 1 i 2)

66

Taula 2. Configuració de grups de generació a la central tèrmica de Maó.
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•

Adequació dels motors dièsel per utilitzar gasoil
en lloc de fuel, alhora que se’n preveu el desmantellament el 2030.

•

Construcció d’un sistema d’emmagatzematge i
vaporització de GNL annex a la central perquè
s’utilitzi de forma exclusiva.

•

Actualització de la turbina de gas TG1 amb un mòdul Enhance GT que permeti:
- L’augment de la reserva disponible a l’illa
- L’augment de la redundància davant fallades
eventuals.
Establiment d’una cadena logística (gasoducte
virtual) de transport marítim de GLN en ISO-contenidors criogènics que connecti la regasificadora de Barcelona amb el port de Maó.

•

La configuració dels grups de la central es resumeix
segons es mostra a la Taula 2.
Així, el funcionament futur de la central, quan s’hagi
executat la conversió, s’orientaria cap a la utilització de
les TG 3, 4 i 5 com a base de generació amb gas natural, mentre que es recorreria a la TG 1 com a reserva. La
resta de grups quedarien com a suport d’emergència.
Les inversions necessàries s’han valorat en 26,7 milions d’euros per a l’adequació de la central i 12,8 milions d’euros per al cost anual de l’operatiu logístic (en
aquest últim cas, considerant una producció estimada
de 500 GWh/any per a 2021).
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2.3. MOBILITAT TERRESTRE

El transport és responsable
d’aproximadament un 30 % de les
emissions de GEH. Els objectius de
reducció d’impacte i emissions seran
assolibles amb una estratègia que
contempli l’electrificació del 50 % de l’ús
del vehicle privat per a 2030 amb una
xarxa de recàrrega sostenible i eficient.
A més, s’hauran d’aplicar mesures
específiques per al sector de serveis
que permetin l’electrificació dels taxis
i vehicles de lloguer, així com mesures
per descarbonitzar el transport públic
col·lectiu i el transport de mercaderies.

ESTRATÈGIA MENORCA 2030

FULL DE RUTA PER DESCARBONITZAR EL SISTEMA ENERGÈTIC DE L’ILLA

55

Tal com s’ha explicat, el transport és responsable
d’aproximadament un 30 % de les emissions de GEH,
així com de NOx i altres partícules que han deteriorat
sensiblement la qualitat de l’aire que respiram. Com a
reserva de biosfera, els objectius que hem d’establir
de reducció d’impacte i d’emissions provinents del
transport han de ser molt ambiciosos. Per això, les línies estratègiques que s’han de seguir han de cobrir:

FASE D’ANÀLISI:
•
•
•
•

Analitzar els agents col·lectius més representatius
del transport a l’illa.
Identificar els agents de transport amb major impacte en relació a les emissions.
Avaluar la capacitat de cadascun dels col·lectius
per adoptar la mobilitat elèctrica.
Projectar, fent una anàlisi energètica de la xarxa
existent i de la idiosincràsia de l’illa (mobilitat, habitatge, centres de treball), les necessitats i el model
d’infraestructura de recàrrega per a Menorca.

DISSENY DEL PLA D’INTRODUCCIÓ DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA A L’ILLA FONAMENTAT EN CINC
PILARS:

PROMOCIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DEL VEHICLE
ELÈCTRIC (VE) EN TOTS ELS ÀMBITS, EN PARAL·
LEL A L’INCREMENT DE RENOVABLES EN EL MIX
ELÈCTRIC I A L’ADAPTACIÓ DE LA XARXA:

•

•

Conscienciació i comunicació: campanyes de pedagogia i sensibilització.
• Infraestructura de recàrrega.
• 	 L’administració com a exemple: establiment de criteris d’ambientalització rigorosos en la contractació de flotes o serveis de transport públics.
• Dinamització de la demanda: incentius a la adquisició i a l’ús de la mobilitat elèctrica, tant per al públic particular com per a empreses.
• Promoció econòmica: desenvolupament de nous
formats de mobilitat, suport a emprenedors en indústria 4.0, regeneració de teixit industrial, etc.

•

Substitució de les flotes de vehicles de combustió per VE:
- Vehicles de lloguer: 50% de VE en 2030
- Transport públic: 100% de VE o de nul·les emissions directes en 2030
- Vehicles d’administracions públiques: 70% de
VE o de nul·les emissions directes en 2030
Promoció de sistemes de vehicle compartit de VE.
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2.3.1. Vehicles privats
Per arribar a l’electrificació del 50 % del total de
vehicles particulars a Menorca el 2030, cada any
s’haurien de substituir entre 2.000 i 2.500 vehicles. D’aquesta manera, caldrà desenvolupar una
estratègia i un pla de mobilitat elèctrica que incorpori bonificacions fiscals i ajudes econòmiques directes a l’adquisició del VE, a més d’una campanya
de conscienciació i una xarxa d’infraestructura pública competitiva.

Actualment, Menorca té un parc automobilístic de
més de 74.000 vehicles dels quals només prop de
100 són elèctrics.
Per poder aconseguir una major penetració dels vehicles elèctrics, es preveu consensuar amb els diferents municipis mesures incentives perquè es puguin
adquirir, que aniran des de la gratuïtat de l’aparcament en zones blaves fins a bonificacions fiscals en
l’impost de circulació.
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- 	 Accessibilitat (interoperabilitat) i servei de 24
hores.
- 	 Assequibilitat: la xarxa de recàrrega pública
ha de ser intel·ligent, connectada i, com a mínim,
un 25 % més competitiva econòmicament que
l’alternativa de combustió.

Per assolir els objectius de penetració del vehicle
elèctric establerts en aquest estudi, s’hauran de complementar els incentius fiscals amb ajudes econòmiques directes a l’adquisició d’aquest tipus de vehicles
de forma complementària a les ja previstes per l’IDAE
per fer competitius els preus a la ciutadania.
Si es té en compte que dels 74.000 vehicles que circulen a Menorca uns 50.000 corresponen a vehicles
particulars, es considera necessària la substitució del
parc actual a un ritme d’entre 2.000 i 2.500 vehicles
l’any a partir de 2020 per poder aconseguir l’objectiu
d’electrificació del 50 % dels vehicles particulars.
Per dur a terme aquests ambiciosos objectius, caldrà
desplegar una estratègia i un pla de mobilitat elèctrica que incorporin:
•

•

Una conscienciació i comunicació sobre els avantatges d’optar per la mobilitat elèctrica, tant per a la
comunitat i com per a l’individu.
Una xarxa d’infraestructura pública que compleixi
amb els requisits següents:

•

Incentius i polítiques:
- 	 Fiscalitat municipal harmonitzada en els incentius al vehicle elèctric: bonificacions en aparcaments, impost de circulació, impost d’activitats
econòmiques, etc.
- 	 Accés a zones restringides (molt rellevant,
per exemple, per al transport de mercaderies).
- 	 Més flexibilitat en horari i disponibilitat d’àrees de càrrega i descàrrega.
- 	 Parades específiques de localització preferent i recàrrega per als taxis.
- 	 Prioritat a taxis elèctrics per a la contractació
de serveis municipals.
- 	 Incentius a la compra encaminats a col·lectius amb ús més intensiu del vehicle (mercaderies
i taxi).
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2.3.2. Flota de vehicles
de lloguer i taxis
La Llei de canvi climàtic i transició energètica de les
Illes Balears preveu la progressiva electrificació del
parc automobilístic dels vehicles de lloguer. La flota
de taxis i VTC compta amb mesures d’incentiu per
part del Govern de les Illes Balears i es preveu que
el 2025 tots els taxis siguin vehicles de baixes emissions i que progressivament augmenti el nombre de
taxis 100 % elèctrics.
La mobilitat elèctrica en el sector dels serveis és una
de les principals línies d’actuació de la Llei 10/2019, de
22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de
les Illes Balears, en què s’estableixen uns percentatges mínims obligatoris de vehicles lliures d’emissions
en la progressiva renovació de les flotes de lloguer.
Aquest percentatge augmenta fins al 100 % de les renovacions que es produeixin a partir de 2035. Aquesta
Llei estableix l’objectiu que un mínim del 30 % de les
flotes de lloguer siguin lliures d’emissions per a aquest
any. Aquest sector pateix un impacte molt pronunciat a
causa de la naturalesa turística que té l’illa, que anualment dobla el parc de vehicles durant l’estiu.
Sobre la flota de taxis i VTC (vehicle de transport amb
conductor) existeixen mesures d’incentiu per part del
Govern de les Illes Balears per aconseguir l’adquisició
de vehicles de baixes emissions i vehicles elèctrics. En
aquest sentit, es preveu que el 2025 la totalitat dels taxis siguin vehicles de baixes emissions i que, progressivament, augmenti el nombre de taxis 100 % elèctrics,

tot i les dificultats que suposa la manca de punts de
càrrega ràpida en l’actualitat.
L’estratègia per consolidar el vehicle elèctric a les flotes de lloguer ha de tenir en compte:
•
•

El tipus d’ús i d’usuari que tindran aquestes flotes.
El dimensionament que s’ha de fer de la infraestructura de recàrrega pública per absorbir aquesta
demanda.
• La necessitat d’involucrar el sector hoteler en el
desenvolupament de la infraestructura de recàrrega vinculada que ha d’oferir als clients.
Pel que fa al sector dels taxis i els VTC, s’ha de comptar
amb les eines següents:
• 	 Fiscalitat municipal harmonitzada en els incentius
al vehicle elèctric (com en el cas del vehicle privat):
bonificació en aparcaments, impost de circulació,
impost d’activitats econòmiques.
•
•
•
•

Accés a zones restringides.
Parades específiques de localització preferent i recàrrega per a taxis elèctrics.
Prioritat a taxis elèctrics per a la contractació de
serveis de l’administració.
Incentius a la compra.
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2.3.3. Transport públic
col·lectiu
L’oferta de transport col·lectiu a Menorca està poc
ajustada a la realitat, però per aconseguir la descarbonització de la mobilitat insular convé reforçar
i millorar la xarxa d’aquest tipus de transport i, alhora, dotar-lo de vehicles de nul·les emissions de
GEH.
La configuració de la mobilitat urbana a les ciutats i pobles de Menorca pivota entorn a la utilització del vehicle privat com a mitjà de transport de primera opció per
a la majoria dels ciutadans. Hi ha una percepció molt
estesa a la societat que aquesta situació deriva d’una
falta d’oferta de transport col·lectiu, visió no gaire ajustada a la realitat. En qualsevol cas, a fi d’aconseguir la
descarbonització efectiva de la mobilitat insular,
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juntament amb mesures que desincentivin l’ús del vehicle privat (progressiu ús restringit per a vianants en
els centres urbans, foment de l’ús de la bicicleta, etc.),
convé reforçar i millorar la xarxa de transport col·lectiu,
tant en rutes i freqüències com en la dotació de vehicles de nul·les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

•

Actualment, a Menorca hi ha 42 línies de transport públic, els consum energètic de les quals és de 5.800
MWh/any.
•
Accions en l’àmbit del transport públic col·lectiu:
•
•

Reforma del sistema de transport públic i millora
de línies de transport públic.
Promoció de formes alternatives de desplaçament
i facilitació del transport intermodal, de manera

que es possibiliti l’accés o el transport de bicicletes o altres mitjans de desplaçament unipersonal
de baix impacte en el transport col·lectiu.
Renovació de les flotes de vehicles per al transport col·lectiu cap a vehicles més nets i eficients,
zero emissions directes, ja siguin elèctrics o de
pila d’hidrogen. Com que es tracta de vehicles
amb rutes acotades i molt ben programades,
s’hauria d’optar per l’electrificació dels autobusos
en la majoria de les línies.
Incorporació i incentivació del transport col·lectiu
en els plans de mobilitat en aquells centres de treball que mobilitzin una gran quantitat de treballadors (per exemple: Hospital General Mateu Orfila,
seu del Consell Insular de Menorca, etc.).
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2.3.4. Transport de
mercaderies
El transport pesant requereix mesures de caràcter
incentivador a la modernització de flotes. El repartiment final de mercaderies en els nuclis de població,
d’altra banda, presenta una major complexitat de
rutes i menor volum de distribució per distància recorreguda; per aquest motiu, requereix estratègies
que prioritzin el repartiment lleuger amb vehicles de
petit format i nul·les emissions.
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El transport de mercaderies presenta dos fronts o etapes clarament diferenciats: el transport pesant, que
consisteix en la mobilització de grans càrregues fins als
magatzems logístics de distribució o fins a les àrees de
transvasament de mercaderies; i el transport lleuger (o
d’últim quilòmetre), que consisteix en el repartiment final
als diferents nuclis de població. La intensitat energètica
en la part final del repartiment és molt més elevada i
complexa, ja que les rutes són més diverses, la distribució efectiva per distància recorreguda té un volum
menor, i el transport té més incidència en la fluïdesa de
la circulació. Això fa necessari un canvi profund en la forma en què es presenta el repartiment final en uns nuclis
de població que cada vegada tenen més restriccions al
trànsit rodat.
Ateses aquestes qüestions, per a la primera etapa del
transport de mercaderies es requereixen més aviat mesures de caràcter incentivador a la modernització de flotes, orientades a la substitució de les existents per vehicles amb nul·les o molt baixes emissions contaminants
directes. Aquestes mesures es poden reforçar amb
canvis en les ordenances municipals que afavoreixin o
accelerin aquesta modernització. A part, en la planificació urbanística es pot dotar de zones o àrees amb les infraestructures adequades que facilitin el transvasament
de mercaderies per al repartiment final. Més complexa
serà l’adaptació de la part del repartiment final, en què
l’estratègia ha de combinar diferents accions que han
d’englobar els incentius econòmics, directes i indirectes, i l’adopció de mesures de mobilitat urbana i disseny
de ciutat que afavoreixin i prioritzin el repartiment lleuger amb vehicles de petit format i nul·les emissions.

Transport pesant

Transport lleuger

Accions de reforç a les mesures reguladores de caràcter europeu, estatal i
regional que accelerin la modernització
de flotes:

Incentius i polítiques enfocades a la descarbonització total del repartiment final de
mercaderies:
•

• 	 Fiscalitat municipal harmonitzada en
els incentius al vehicle elèctric i de nul·
les emissions de gasos contaminants:
bonificacions en impost de circulació,
impostos d’activitats econòmiques,
etc.
• 	 Accés prioritari a àrees o zones restringides, flexibilitat horària i disponibilitat d’àrees de càrrega i descàrrega.

Fiscalitat municipal harmonitzada en els
incentius al vehicle elèctric: bonificació en
impost de circulació, impost d’activitats
econòmiques, etc.
• Accés a zones restringides, amb especial
atenció a la convivència amb zones de vianants o de trànsit limitat.
• Major flexibilitat en horari i disponibilitat
d’àrees de càrrega i descàrrega.
• Circulació habilitada en carrils especials.
• Previsió d’àrees adequades per facilitar
l’intercanvi modal a transport de repartiment final.
• Incentius a l’ús de vehicles de repartiment
ecològics de capacitat de càrrega limitada (bicicleta amb pedaleig assistit per a
repartiments de petit volum i càrrega inferior a 200 kg i vehicles elèctrics per a
càrregues d’entre 200 i 400 kg) que necessitaran d’accés preferent a les zones
urbanes i àrees adequades per facilitar
l’intercanvi modal.
• 	 Delimitació d’àrees o espais en zones
adequades en els entorns urbans que
possibilitin l’intercanvi modal de transport
de gran format a repartiment final, dotades de les infraestructures necessàries i
incorporades en la planificació urbana.
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2.3.5. Infraestructura
de recàrrega del vehicle
elèctric
Per assolir la introducció massiva del VE a Menorca,
és necessari desenvolupar una xarxa de recàrrega
sostenible i eficient que combini recàrrega ràpida, recàrrega de conveniència i recàrrega vinculada, a més
de l’adopció d’estratègies de càrrega que incorporen
el VE en el sistema elèctric.
Actualment existeix una xarxa bastant desenvolupada de punts de recàrrega a Menorca a través
de llocs de titularitat municipal distribuïts per tot
el territori que garanteixen l’autonomia del vehicle
elèctric a tota l’illa. La xarxa està conformada per
20 punts dobles distribuïts de la manera següent:
2 a Ciutadella, 1 a Ferreries, 3 as Mercadal, 2 as
Migjorn Gran, 2 a Alaior, 5 a Maó, 1 as Castell i 4 a
Sant Lluís.
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A més dels punts ja existents, el Govern de les Illes
Balears, mitjançant l’impost sobre estades turístiques, ha decidit donar un impuls definitiu a la xarxa de punts de recàrrega existents a Menorca per
aconseguir una transició en el model de transport.
Per això, el desembre de 2018 es va publicar una
línia d’ajuts amb la qual es preveia la instal·lació de
més de 20 punts de càrrega ràpida (més de 30 kW)
i de 15 nous punts de càrrega semiràpida a Menorca durant els propers 5 anys.
Per altra banda, també hi ha línies d’ajuts per a la
instal·lació de punts de recàrrega privats que permetin a les empreses poder carregar de forma senzilla els seus vehicles a les instal·lacions.
El Govern de les Illes Balears ha integrat aquesta
infraestructura de punts de recàrrega en una plataforma denominada MELIB10 per poder gestionar
de forma conjunta les demandes dels usuaris. Així
mateix, preveu en un futur la creació d’un sistema
de gestió de càrregues per poder adaptar els consums en recàrrega de vehicles elèctrics a les necessitats de la xarxa elèctrica, de tal manera que es
10

MELIB: <https://www.tib.org/ximelib/public/map.xhtml>
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podrà reduir la potència de recàrrega en les puntes
de demanada o fins i tot emprar l’energia de les bateries dels vehicles que estan connectats per després carregar-les en moments de menor demanda.

integrada en tots els nivells ha de permetre reduir
les inversions necessàries en xarxes, així com millorar la incorporació i gestió del mix de generació
renovable a l’illa.

A mitjan i curt termini es projectarà la infraestructura de recàrrega per introduir de forma massiva el vehicle elèctric a l’illa. Es tenen en consideració dos eixos:

Tenint presents els eixos anteriors, haurem de dur a
terme accions sobre:

1. Mobilitat més sostenible i eficient. A fi de «convertir» el transport de combustió en transport de
tracció elèctrica, s’ha de dimensionar la infraestructura de recàrrega adequadament per equiparar,
tant com sigui possible, el vehicle elèctric al vehicle de combustió, sota criteris de practicitat. La recàrrega vinculada (càrrega lenta) és la referència a
l’hora d’idear un model, però, a llarg termini, no es
pot obviar que és necessari un model de recàrrega
per a aquell vehicle que no disposi d’aparcament
fix (càrrega ràpida).
2. Consolidació sostenible del vehicle elèctric i la
seva aportació al sistema. La recàrrega intel·ligent

•

•

•

Recàrrega pública: suport a l’estratègia, desenvolupament i manteniment de la recàrrega pública
—amb un mix adequat de recàrrega ràpida, recàrrega de conveniència (semiràpida) i recàrrega vinculada (lenta)— que permeti fer viable un model de
negoci, que ja arrossega uns costos fixos altíssims.
Modernitzar i digitalitzar les xarxes per desplegar
la recàrrega intel·ligent i, per tant, l’adopció massiva de la mobilitat elèctrica en edificis d’habitatges i
centres de treball.
Desenvolupar estratègies de càrrega que facilitin
la integració dels vehicles elèctrics en el sistema
elèctric especialment en grans flotes, com ara estratègies vehicle to grid (V2G) o grid for vehicle
(G4V).
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2.3.6. Gestió activa del
vehicle elèctric
És important organitzar adequadament l’increment de la demanda elèctrica provocada per
l’electrificació del transport terrestre. Serà necessari un sistema de carregadors de VE interconnectats, capaços de gestionar la informació proporcionada per l’usuari i la informació rebuda de la
situació de la xarxa.
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L’electrificació del transport terrestre implica la reducció
del consum directe de combustibles derivats del petroli,
però també comporta un increment important de la demanda elèctrica.

SERVIDOR
AGREGADOR
DEL VEHICLE
ELÈCTRIC

Si aquest increment es produís sense que s’organitzés
adequadament, és a dir, de manera que es permetés als
usuaris recarregar els seus vehicles elèctrics sense cap
mena de restricció, seria necessària una forta inversió
en el reforç i ampliació de les infraestructures existents
associades a les xarxes de transport i distribució. També
incrementaria considerablement la ineficiència en l’ús
del sistema elèctric.
Per tant, es pot afirmar que per aconseguir una òptima
integració del vehicle elèctric serà necessari realitzar
una gestió coordinada de la recàrrega en funció de les
condicions d’operació del sistema elèctric, especialment en el cas de Menorca. Aquesta gestió no només
ha de reduir els problemes comentats anteriorment,
sinó que permetrà que la recàrrega del vehicle elèctric
passi a ser un recurs útil per als operadors de xarxa.
Perquè la recàrrega del VE sigui gestionable a l’illa,
cal que els diferents tipus de carregadors que s’instal·
lin compleixin amb una sèrie de requeriments des del
punt de vista de les comunicacions. Es proposa que els
carregadors (modes de càrrega 3 i 4) que s’instal·lin en
cases, aparcaments públics o privats, així com electrolineres, siguin capaços, de forma individual o col·lectiva,
de gestionar les condicions de la recàrrega dels vehi-
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OCPP 2.0

CARREGADOR
DE PARET

LLOC DE
RECÀRREGA
PÚBLIC O
PRIVAT

ELECTROLINERA

Figura 23. Gestió centralitzada de carregadors de vehicle elèctric.

cles connectats en funció de la informació proporcionada per l’usuari i de la informació rebuda de la situació
de la xarxa (senyals de preus o de potències màximes
demanades).
En aquest sentit, aquests carregadors hauran de ser
capaços de rebre senyals d’un tercer segons les especificacions tècniques del protocol de comunicacions

OCPP 2.0, mitjançant connexió segura a través d’internet o d’una xarxa privada dedicada.
D’aquesta forma, els carregadors de major potència instal·lada es podran integrar en un sistema de gestió que
permetrà als consumidors més flexibles reduir el cost de
les recàrregues al seu VE, alhora que facilitarà la gestió
del sistema elèctric als operadors de la xarxa.
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2.3.7. Mesures
complementàries
per a la reducció
d’emissions
Més enllà de l’objectiu principal d’electrificar el
transport terrestre a Menorca, serà important
també prendre una sèrie de mesures complementàries entre 2020 i 2030 per oferir alternatives
al transport motoritzat, i així reduir la demanda
energètica que hi va lligada.
En el període 2020-2030 serà necessari dur a terme
diferents mesures complementàries a les que ja s’han
citat en matèria de mobilitat, amb l’objectiu d’assegurar
la reducció d’emissions derivades del transport terrestre a l’illa, la majoria de les quals s’hauran de desenvolupar conjuntament en l’àmbit insular i municipal.
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MESURES MÉS RELLEVANTS:
•

•

•

Desincentivar l’ús del vehicle privat, a través
de mesures de pacificació de la circulació en els
àmbits urbans.
Fomentar l’ús de bicicletes a través de l’increment de quilòmetres de carril bici i de la promoció de l’accés al lloguer de bicicletes tradicionals i elèctriques. En aquest sentit també resulta
interessant que els centres de treball habilitin
una flota de bicicletes per a trajectes curts.
Fer una planificació urbanística que integri accions dirigides a la mobilitat i a la reducció d’emissions. En aquest sentit, cal destacar que el Consell
Insular és l’administració que té la competència
en ordenació del territori de l’illa, i que els ajuntaments són les institucions que han d’adaptar-ne
els plans urbanístics a aquesta planificació territorial.

•

•

•

•

Incentivar els vehicles de baixes emissions
o sistemes més eficients amb mesures com,
per exemple, delimitar àrees de circulació restringida a vehicles d’altes emissions, o facilitar
l’aparcament a vehicles compartits i vehicles de
baixes emissions.
Crear bonificacions fiscals a alternatives al vehicle de combustió (impost municipal de vehicles, zona blava, etc.)
Plantejar solucions a la mobilitat escolar mitjançant el transport col·lectiu i facilitant desplaçaments a peu, camins escolars i rutes saludables.
Fomentar el servei de vehicles multiusuari (car
pooling) per als desplaçaments.
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2.4. EFICIÈNCIA I GESTIÓ ACTIVA
DE LA DEMANDA

És un pas molt important reduir el
consum d’energia a tots els sectors de
la societat, i fer que el 2030 la demanda
disminueixi respecte a l’actual.
A més s’ha d’aconseguir l’objectiu de
reducció del 30 % de combustibles fòssils
per a usos tèrmics en tots els sectors.
Per això, es plantegen un conjunt
de mesures encaminades a millorar
l’eficiència, a incorporar renovables
en forma d’autoconsum, a substituir
combustibles fòssils i a fer una gestió
activa de la demanda.
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2.4.1. Sector residencial
Per assolir més eficiència energètica i reduir el
consum en el sector residencial i les emissions que
provoca, es planteja la substitució de combustibles
fòssils, la millora dels envoltants en edificis, l’autoconsum i una gestió activa de la demanda. Serà
clau la conscienciació social per aconseguir la participació dels consumidors, així com per desenvolupar una nova normativa local per garantir que els
nous edificis assoleixin nivells de consum energètic zero o gairebé zero.
Segons la informació de l’anàlisi energètic de Menorca, el sector residencial representa un 17 % de
la demanda d’energia final de l’illa, de la qual l’electricitat suposa un 74,3 % (45 % del total d’energia
elèctrica demanada), els combustibles fòssils, un

22,9 % (gasoil i gasos liquats dels petroli, GLP) i la
biomassa, un 2,9 %. La demanda de combustibles
fòssils d’aquest sector representa un 30 % de la
demanda del total a l’illa, sense tenir en compte la
del transport (terrestre, aeri i marítim).
Com ja s’ha comentat prèviament, és important fomentar la generació d’origen renovable a les instal·lacions elèctriques dels consumidors individuals
i en les instal·lacions col·lectives. Però també és
necessària la reducció de la demanda d’energia en
el sector residencial, per a la qual cosa es fomentaran iniciatives d’eficiència energètica associades a
aquest sector (com per exemple millorar l’envoltant
dels edificis o crear instal·lacions més eficients).
Amb aquestes accions, els habitatges reduiran el
consum energètic alhora que es millorarà el confort
dels que hi viuen. Addicionalment, es fomentarà la
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substitució d’instal·lacions que utilitzin combustibles fòssils (GLP i gasoil) per tecnologies més eficients i respectuoses amb el medi ambient.
En relació amb els edificis d’habitatges de nova
construcció, es desenvoluparà una nova normativa
local per garantir que aquests edificis integrin totes
les mesures proposades en aquest document més
altres d’específiques per a aquest tipus d’instal·lacions, amb l’objectiu d’assolir nivells de consum
zero o quasi zero. Finalment, cal mencionar que els
beneficis d’aquest nou model energètic revertiran
a la societat amb a la creació de llocs de feina, la
reducció de la pobresa energètica i la millora de la
salut de les persones.
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AUTOCONSUM A PARTIR DE FONTS
RENOVABLES
L’objectiu és estendre a gran escala l’autoconsum
en el parc edificat de l’illa, principalment l’autoconsum fotovoltaic individual i també compartit. L’objectiu global que es vol assolir és instal·lar com a mínim
30 MW d’autoconsum entre el sector residencial i la
resta de sectors, a part dels parcs fotovoltaics, que
ja s’han comentat.
El RD 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les
condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, promou
el desenvolupament de l’autoconsum. El mecanisme
de compensació simplificada, així com la regulació
normativa de les instal·lacions col·lectives d’autoconsum renovable en comunitats de veïns suposen
un bon punt de partida per a la progressiva integració de renovables en el sector residencial.
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En el primer període 2019-2021, i per iniciativa del
Ministeri de Transició Ecològica, a través de l’IDAE,
es disposa ja de fons FEDER assignats per al foment de l’autoconsum a l’illa per un total de 5 milions d’euros. En càlculs conservadors, s’estima que
aquests fons poden fomentar la posada en marxa
d’unes 1.300 instal·lacions noves i un total de 4 MW
de potència instal·lada en règim d’autoconsum en
aquest primer període a Menorca. En paral·lel, el
Govern de les Illes Balears destina anualment una
partida pressupostària de prop de 2 milions d’euros per a la promoció de l’autoconsum a cases i
indústries de les Illes Balears. Si bé no és específica per a Menorca, sí que és complementària a les
ajudes de l’IDAE i pot seguir estimulant l’expansió
de l’autoconsum.
En aquest sentit, cal destacar l’impacte que el foment de l’autoconsum pot generar sobre la societat
menorquina en termes d’economia local, així com

també en efecte sensibilitzador, implicació directa i
consciència sobre les persones.
El desenvolupament d’aquestes petites instal·lacions domèstiques suposarà sens dubte una reactivació i un impacte positiu sobre petites empreses
instal·ladores del sector renovable a l’illa.
Per altra banda, disposar d’instal·lacions d’autoconsum domèstic tindrà un efecte positiu de conscienciació social envers el consum energètic. També
suposarà una disminució progressiva de la demanda sobre el sistema elèctric actual per part del sector residencial, un efecte exemplificador de cara a
la ciutadania de les possibilitats de la generació
renovable a les llars, i també un efecte desincentivador de consums innecessaris.
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
La reducció del 30 % de la demanda d’energia mitjançant la millora de l’eficiència energètica és un
dels principals objectius de la Comissió Europea en
l’horitzó 2030. En aquest sentit, es proposen dos
tipus d’actuacions de millora de l’eficiència energètica. Per una banda, es fomentarà la millora dels
envoltants en edificis, cosa que permetrà no només
reduir la demanda destinada a climatització, sinó
també augmentar el confort de les persones dins
les cases. Per altra banda, es fomentarà la utilització
d’instal·lacions de climatització més eficients i que
no consumeixin cap mena de combustibles fòssils.
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MILLORES EN L’ENVOLTANT
TÈRMIC DELS EDIFICIS
El foment de l’eficiència energètica en edificis és una
de les mesures clau en el camí cap a la reducció de la
demanda energètica global de l’illa. Segons les anàlisis fetes durant el procés inicial de les Directrius Estratègiques de Menorca, hi ha un recorregut ampli a
realitzar quant a la millora de l’eficiència tèrmica del
parc edificat existent a Menorca. El clima mediterrani
temperat de l’illa afavoreix el bon funcionament bioclimàtic dels edificis amb un envoltant correctament aïllat, amb proteccions solars, ventilació natural i limitant
fuites d’aire. Si s’implementen aquestes mesures, el
consum energètic per climatitzar edificis es pot reduir
considerablement i aconseguir un confort òptim.
En aquest sentit, les prioritats d’actuació en la rehabi-

litació energètica de l’envoltant dels edificis existents
seran els següents:
1. Incrementar l’aïllament tèrmic, amb especial
atenció a l’eliminació de ponts tèrmics.
2. Millorar les prestacions de les obertures a
l’exterior (portes, finestres, etc.), amb la col·locació de fusteries i envidraments més eficients i la
inclusió de sistemes de protecció solar.
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litació energètica i promovent que les noves construccions incorporin les màximes exigències en matèria
d’eficiència en l’edificació.
Aquestes mesures, tant per al parc residencial edificat
com per a la nova construcció, s’han de complementar
també amb altres mesures complementàries:
4. Oferir facilitats de tramitació de llicències per
a la rehabilitació energètica d’edificis i per a la implantació de sistemes d’eficiència i autoconsum.

3. Incorporar estratègies de bioclimatisme: ventilació creuada, inèrcia tèrmica, sistemes passius
de captació solar hivernal, ús de la vegetació i materials per modular la temperatura dels edificis, etc.

5. Promoure projectes pilot demostratius per diferents tipologies d’edificacions, tot visibilitzant-ne
el procés i els resultats.

A més, l’ordenació territorial i urbanística de l’illa ha de
preveure mesures en aquest sentit, facilitant la rehabi-

6. Establir bonificacions fiscals per a la rehabilitació energètica i els edificis de baix consum.
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MILLORES RELACIONADES AMB
ELS USOS FINALS
Des del punt de vista de la demanda associada als
usos finals del sector residencial, caldrà fomentar la
utilització de tecnologies més eficients i que requereixin altres fonts d’energia. Els principals usos finals
relacionats amb la utilització de combustibles fòssils
en aquest sector són els sistemes de calefacció, l’aigua calenta sanitària i les cuines.
D’acord amb aquesta anàlisi, la instal·lació de col·lectors solars (energia solar tèrmica) o panells híbrids
(energia tèrmica + elèctrica) amb emmagatzematge
tèrmic pot suposar una reducció significativa de les
necessitats de combustibles fòssils en els usos finals,
com ACS i calefacció, per la qual cosa se’n fomentarà
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la instal·lació en edificis residencials existents, especialment en instal·lacions col·lectives.

important impulsar les activitats d’obtenció d’aquest
recurs també a Menorca.

A més, considerant un escenari en què la producció
d’energia elèctrica presenta una participació molt elevada de generació renovable, el foment de la substitució dels sistemes de gasoil i gas liquat de petroli
(GLP) per sistemes basats en bombes de calor d’alta
eficiència per a calefacció i aigua calenta sanitària suposarà una millora rellevant en el procés de descarbonització del sector residencial.

A més de les mesures indicades anteriorment per a
la reducció de la demanda energètica en el sector
residencial, també resultarà d’interès especial dur a
terme altres programes complementaris per a la promoció dels electrodomèstics més eficients, amb un
especial interès en el foment de la cuina d’inducció
per substituir la cuina tradicional, que funciona actualment amb alguns dels GLP.

Finalment, la instal·lació de calderes de biomassa en
habitatges en substitució del gasoil i gas liquat de petroli (GLP) és una altra alternativa que s’haurà de fomentar. En aquest sentit, i com s’ha esmentat a l’apartat 2.1.4, sobre «Altres tecnologies de generació», és
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FOMENT EUROPACE
En matèria de rehabilitació d’edificacions existents,
destaca el potencial que pot tenir a Menorca l’impuls
de programes com EuroPACE11 per a la implantació
d’experiències pilot en l’àmbit municipal.
El mecanisme PACE (Property Assessed Clean Energy, energia neta avaluada per la propietat) és una experiència que s’ha emprat als Estats Units per facilitar
el finançament d’obres en els envoltants d’immobles
per millorar l’eficiència energètica.
11

<http://www.europace2020.eu>
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La implantació d’un programa EuroPACE es basa en
la creació d’una entitat gestora del programa (EGP)
local supervisada per l’administració pública, la qual
estableix els criteris fonamentals del programa de rehabilitació energètica basant-se en les necessitats i la
idiosincràsia específiques del territori, així com del parc
d’habitatges existent.
El mecanisme que s’empra és el finançament tributari.
Es tracta d’un mecanisme de finançament emprat per
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aconseguir aportacions d’inversors privats per inversions en millores d’edificis que compleixen un «propòsit
públic vàlid»; per exemple, estalviar o produir energia.
Aquests inversors tenen garantit el reemborsament de
la seva inversió i dels interessos mitjançant la recaptació tributària de les administracions. Els beneficiaris del
finançament la van tornant amb un càrrec sobre l’IBI
anual, a un termini normalment llarg (fins a 25 anys).
A més, en cas de venda de l’habitatge, la devolució
del finançament pendent es transmet al nou propietari.

EuroPACE és una forma de finançament tributari que
es basa en una relació ja existent entre els municipis i
la ciutadania: el sistema d’impostos a la propietat.
La previsió d’inversió total en el període 2020-2030 és
de 68 milions d’euros, repartits com es veu a la figura
següent.
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Figura 24. Evolució de la inversió EuroPACE prevista a Menorca 2020-2030.
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GESTIÓ ACTIVA DE LA DEMANDA
L’objectiu proposat d’incrementar fins al 85 % la participació de les energies renovables en el mix de
generació d’electricitat de l’illa implica, des del punt
de vista tècnic de l’operació del sistema elèctric, la
necessitat de disposar d’una demanda més flexible.
El sector residencial suposa un 45 % de l’energia elèctrica total de la demanda per part dels usuaris finals a
Menorca, per la qual cosa aconseguir la participació
activa d’aquests consumidors en les activitats d’operació serà fonamental per aconseguir aquest objectiu.
Les tasques de conscienciació social en aquest sentit
seran determinants per garantir l’èxit d’aquesta participació. Segons les experiències realitzades a escala
global, els principals usos finals lligats a la demanda
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d’electricitat dels consumidors residencials que podrien ser gestionats de forma externa serien la climatització dels habitatges (aire condicionat i calefacció) i
la producció d’ACS.
Segons aquestes necessitats, es proposa establir en
la normativa corresponent que, en els habitatges de
nova construcció o habitatges existents que haguessin de canviar o afegir un sistema de control per participar en algun programa de resposta de la demanda,
els termòstats o equips de control associats als usos
finals citats (climatització i ACS que demanin electricitat) tenguin la possibilitat de connectar-se a una
xarxa local d’un tercer de forma segura (Ethernet o
wifi). Amb aquesta operació es reben senyals externs
de preus o comandaments d’actuació segons les
especificacions tècniques establertes en el protocol

de comunicació OpenADR 2.0b, i es pot configurar
el comportament d’aquestes instal·lacions en funció
dels senyals.
Els termòstats o dispositius de control proposats seran capaços de planificar el funcionament dels equips
associats als citats usos finals de manera automàtica tenint en compte els hàbits de l’usuari, el nivell
de confort seleccionat, els senyals de preus rebuts
prèviament i les condicions meteorològiques previstes. D’aquesta forma, els consumidors del sector
residencial podrien participar en futurs programes de
resposta de la demanda, cosa que significarà un benefici addicional o reducció del cost energètic per a
aquests consumidors, però sense reduir-ne el nivell
de confort. Aquest punt és fonamental per garantir
l’èxit de participació dels consumidors residencials.
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2.4.2. Sector de serveis
És important actuar sobre el sector turístic i els edificis públics i fomentar-hi l’autoconsum amb fonts renovables, l’eficiència energètica i la gestió de la demanda. L’enllumenat públic també s’haurà d’adaptar
per tenir més eficiència energètica i menys contaminació lumínica. S’hauran de centrar esforços en
el cicle de l’aigua per assolir més eficiència en els
sistemes de bombament i en els de gestió i control.
Finalment, l’aeroport, principal consumidor d’electricitat de l’illa, haurà de seguir fent feina per reduir
la demanda d’energia.
Segons les dades de l’estudi energètic fet a Menorca,
el sector de serveis representa un 17,9 % de la demanda d’energia final de Menorca, de la qual l’electricitat
suposa un 74,5 % (47,7 % del total d’energia elèctrica
demanada), mentre que els combustibles fòssils suposen un 25,5 % (gasoil i GLP). La demanda de combustibles fòssils en aquest sector representa un 36 % de la
demanda total, sense tenir en compte la demanda del
transport (terrestre, aeri i marítim).

Les propostes d’actuació en el sector, centrades en
l’eficiència, la gestió integral de l’energia i la generació
pròpia d’energia de fonts renovables, s’han organitzat
tenint en compte el seu caràcter públic o privat, així
com la tipologia de les instal·lacions. En resulten quatre apartats: sector turístic, edificis públics, enllumenat
públic i els serveis vinculats al cicle de l’aigua. Els beneficis econòmics lligats a la implementació de les mesures proposades es reverteixen en l’economia local i
milloren la projecció internacional de Menorca.
2.4.2.1. SECTOR TURÍSTIC
L’activitat turística és el principal motor de l’economia
de l’illa en l’actualitat. De fet, la pressió humana a Menorca en temporada alta arriba a ser aproximadament
dues vegades i mitja superior a la pressió humana en
temporada baixa. Per aquest motiu, és important dur a
terme accions orientades a l’increment de l’autoconsum, la millora de l’eficiència energètica i la millora de
la gestió de la demanda perquè aquesta estacionalitat
no es converteixi en un problema rellevant de cara a
la implantació del nou model energètic de Menorca.
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AUTOCONSUM A PARTIR
DE FONTS RENOVABLES
•

•

•

Ús de fonts d’energia locals:
- Instal·lació de generació fotovoltaica en cobertes i aparcaments, i, si és possible, també
minieòlica.
- Sistemes solars tèrmics per a l’escalfament de
l’aigua (suport a ACS, calefacció i piscines climatitzades).
- Calderes de biomassa en substitució del gasoil i del gas liquat de petroli (GLP).
Desenvolupament de mecanismes de compensació estacional de les instal·lacions d’autoconsum amb abocament a la xarxa.
Creació d’una marca específica per a les empreses turístiques que es comprometin amb els
objectius de descarbonització.

energètic» com a persona encarregada d’observar com actua el personal i com es desenvolupen els processos, amb la finalitat de localitzar
millores simples en la forma d’actuar que aportin
un estalvi energètic directe i sense que sigui necessària cap inversió.
• 	 Impuls en la renovació i actualització de les instal·
lacions dels edificis per millorar l’eficiència i l’ús
de fonts d’energia locals:
- Sistemes de monitoratge del consum energètic.
- Sistemes de recuperació de calor.
- Sistemes de climatització amb bomba de calor
per substituir calderes de gasoil i GLP.

Adopció de mesures que promoguin l’ús eficient
de l’energia per part dels turistes que visiten Menorca.

•

Conscienciació del personal del sector. Implantació en els hotels de la figura de l’«ambaixador
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• Millora de l’eficiència dels edificis segons les accions definides per al sector residencial (vegeu
l’apartat 2.4.1.).
GESTIÓ ACTIVA DE LA DEMANDA
Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, la necessitat de disposar d’una demanda més flexible és fonamental per assolir uns nivells elevats d’integració
de renovables en sistemes aïllats. El sector de serveis representa un 47,7 % de la demanda d’energia
elèctrica per part dels usuaris finals a Menorca, per la
qual cosa aconseguir la participació activa d’aquests
consumidors en les activitats d’operació serà fonamental per assolir l’objectiu marcat. Dins del sector
de serveis, un dels principals consumidors d’energia
elèctrica són els establiments encarregats de l’allotjament dels turistes, especialment els hotels.

•

Creació de sistemes de gestió de l’energia que
permetin veure l’evolució dels consums i els estalvis obtinguts en funció de les accions preses.

•

Creació de sistemes i instal·lacions que promoguin l’ús de l’aigua de mar (intercanvi tèrmic...).

•

Disseny d’un programa específic d’eficiència energètica i descarbonització per al sector hoteler, que
repliqui exemples d’èxit a través de les associacions empresarials.

D’acord amb les experiències realitzades en l’àmbit
global, els usos finals vinculats a la demanda d’electricitat en el sector turístic que són més flexibles —o
que podrien ser-ho mitjançant la instal·lació d’emmagatzematge tèrmic (PCM o similar)— són els sistemes
de climatització (especialment els centralitzats amb
bombes de calor) i de producció d’aigua calenta.

•

Foment de les auditories energètiques dels establiments turístics.

Segons aquestes necessitats, es proposa establir en
la normativa corresponent que els edificis amb

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
•
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sistema de control centralitzat per a la gestió de les
instal·lacions de climatització, o els edificis existents
que haguessin de canviar o afegir aquest sistema de
control centralitzat nou, haurien de ser capaços de
connectar-se a una xarxa local d’un tercer de forma
segura (Ethernet o wifi). Amb aquesta operació es
reben senyals externs de preus o comandaments
d’actuació segons les especificacions tècniques establertes en el protocol de comunicació OpenADR
2.0b, i es pot configurar el comportament d’aquestes
instal·lacions en funció dels senyals.
D’aquesta forma, els sistemes de control centralitzats
seran capaços de planificar automàticament el funcionament dels equips vinculats als usos finals, tenint
en compte les necessitats dels usuaris, el nivell de
confort seleccionat, els senyals de preus rebuts prèviament i les condicions meteorològiques previstes.
Així, els consumidors del sector turístic podrien participar en futurs programes de resposta de la demanda, cosa que significaria un benefici addicional o reducció del cost energètic per a aquests consumidors.
Tot això es faria, cosa que és ben important, sense
reduir el nivell de servei que ofereixen.

ESTRATÈGIA MENORCA 2030

83

ESTRATÈGIA MENORCA 2030

FULL DE RUTA PER DESCARBONITZAR EL SISTEMA ENERGÈTIC DE L’ILLA

84

2.4.2.2. EDIFICIS PÚBLICS
AUTOCONSUM A PARTIR
DE FONTS RENOVABLES
És important desenvolupar instal·lacions fotovoltaiques en els edificis, en les infraestructures i en els
espais públics; així mateix, també ha de ser un objectiu treballar per a una major eficiència energètica
en aquests equipaments a través de les actuacions
següents:
•

Realitzar auditories energètiques a les instal·lacions i edificis públics.

•

Implantar un programa d’informació i formació
d’agents energètics del sector públic.

•

Implantar pràctiques de capitalització d’estalvis
econòmics gràcies a l’eficiència energètica per
tal de reinvertir-los en noves mesures d’estalvi
d’energia.

•

Millorar l’eficiència energètica i l’ús de fonts locals d’energia en edificis i instal·lacions del sector
públic:
- Programa anual d’actuacions per promoure l’eficiència energètica en edificis públics.
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- Millora de l’eficiència dels edificis segons les accions definides per al sector residencial (vegeu
l’apartat 2.4.1.).
- Sistemes de recuperació de calor.
- Equips de monitoratge del consum energètic.
- Instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes dels
edificis per a autoconsum, sigui amb sistemes
d’emmagatzematge o sense.
- Sistemes solars tèrmics per escalfar l’aigua.
- Calderes de biomassa en substitució del gasoil
i el gas liquat de petroli (GLP).
- Sistemes de climatització amb bomba de calor o
sistemes d’emmagatzematge tèrmic.
GESTIÓ ACTIVA DE LA DEMANDA
Els edificis públics, no només perquè són un dels principals consumidors d’energia elèctrica de l’illa, sinó
també perquè han de ser un exemple per a la societat

menorquina, són consumidors dins el sector de serveis que són d’especial interès.
S’han realitzat experiències en l’àmbit global, segons
les quals el principal ús final vinculat a la demanda
d’electricitat dels edificis públics que és flexible, o podria ser-ho mitjançant la instal·lació d’emmagatzematge tèrmic (PCM o similar), és el sistema de climatització
(especialment els centralitzats amb bombes de calor).
D’acord amb aquestes necessitats, es proposa establir a la normativa corresponent que els edificis amb
sistema de control centralitzat per a la gestió de les
instal·lacions de climatització, o els edificis existents
que haguessin de canviar o afegir aquest sistema de
control centralitzat nou, haurien de ser capaços de
connectar-se a una xarxa local d’un tercer de forma
segura (Ethernet o wifi). Amb aquesta operació, rebrien
senyals externs de preus o comandaments d’actuació
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segons les especificacions tècniques establertes en el
protocol de comunicació, i es permetria configurar el
comportament d’aquestes instal·lacions en funció dels
senyals.
Així, els sistemes de control centralitzats seran capaços de planificar automàticament el funcionament
dels equips vinculats als usos finals, tenint en compte
les necessitats dels usuaris, el nivell de confort seleccionat, els senyals de preus rebuts prèviament i les
condicions meteorològiques previstes. Així, els consumidors del sector públic podrien participar en futurs programes de resposta de la demanda, cosa que
significaria un benefici addicional o reducció del cost
energètic per a aquests consumidors. Tot això es faria,
cosa que és ben important, sense reduir el nivell de
servei que ofereixen.

ESTRATÈGIA MENORCA 2030
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2.4.2.3. ENLLUMENAT PÚBLIC
Menorca parteix d’una àmplia experiència en la racionalització i millora de l’enllumenat públic gràcies a
les accions dutes a terme, des de principis d’aquest
segle, amb l’execució de les diferents fases del Pla
d’Eficiència Energètica en l’enllumenat públic dels
municipis de Menorca (PEEM).12 Aquestes accions es
van reforçar amb el compromís assumit el 2016 per
millorar la qualitat del cel nocturn, la redacció del Reglament de protecció del medi nocturn de Menorca i
l’obtenció de les certificacions Reserva i Destí Turístic
Starlight, rebudes el gener de 2019 en el marc de la
fira FITUR.
Ser Reserva Starlight implica el compromís de protegir el cel nocturn i d’eliminar la contaminació lumínica,
i una aposta per la il·luminació eficient i sostenible
amb l’entorn de l’illa. Tots aquestes elements milloren
la qualitat de vida de la flora, la fauna i la població
humana.
12
13

Així mateix, la certificació Destí Turístic Starlight13 suposa una oportunitat per impulsar una nova modalitat de turisme sostenible: el turisme d’estrelles. Les
destins turístics Starlight no només han d’acreditar
la qualitat del cel nocturn i els mitjans de protecció,
sinó que també han d’adequar les infraestructures i
activitats relacionades amb l’oferta turística (allotjament, mitjans d’observació disponibles al servei dels
visitants, formació del personal encarregat de la interpretació astronòmica, etc.) i la manera com s’integren
en la natura.
Per això, s’ha desenvolupat un inventari detallat de tot
l’enllumenat públic exterior de Menorca, amb la finalitat d’avaluar la situació de partida i establir la priorització d’actuacions a dur terme amb una doble intenció:
per una banda, millorar l’eficiència energètica i reduir,
per tant, les emissions de gasos d’efecte hivernacle;
per l’altra, disminuir la contaminació lumínica de l’illa i
millorar la qualitat del cel nocturn, per oferir una millor
experiència en l’observació del firmament.

Vegeu a la web del Consorci de Residus i Energia de Menorca: <http://cremenorca.org/Contingut.aspx?IdPub=8533&menu=Energia>
Vegeu a la web de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera: <http://www.menorcabiosfera.org/Contingut.aspx?idpub=1791>
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Així, les accions que es plantegen en aquest apartat
reuneixen una doble intencionalitat: per una banda,
asseguren la preservació de la qualitat del cel nocturn
mitjançant la limitació i reducció de la contaminació
lumínica; per l’altra, contribueixen a la descarbonització energètica de l’illa ja que redueixen la demanda
d’energia de l’enllumenat exterior mitjançant millores
en eficiència energètica i racionalització de l’ús que
se’n fa.
Entre les accions que es pretén desenvolupar destaquen les següents:

•

Crear l’oficina de protecció del medi nocturn.

•

Implementar la zonificació de l’illa d’acord amb el
Reglament de protecció del medi nocturn.

•

Formar tècnics, projectistes i instal·ladors en matèria d’eficiència energètica i luminotècnia.
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• 	 Desenvolupar noves fases del PEEM, orientades a:
- Substituir sistemes d’enllumenat obsolets o ineficients per la tecnologia LED.
- Controlar de forma intel·ligent l’enllumenat públic en urbanitzacions d’estacionalitat marcada.
- Introduir sistemes de control basats en sensors
que possibilitin la regulació de flux segons diferents nivells de presència.
- Reduir nivells lumínics segons les necessitats
reals de cada zona.
- Racionalitzar l’enllumenat ornamental i de projecció d’edificis i espais singulars.
- Fomentar una cultura de valoració i respecte al
cel estrellat.
L’objectiu últim és reduir la demanda energètica de
l’enllumenat exterior de Menorca en un mínim del
40 % respecte als nivells de 2017.
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2.4.2.4. CICLE DE L’AIGUA
Les activitats que componen el cicle de l’aigua es
caracteritzen per ser processos de consum molt
flexibles que es poden utilitzar per traslladar consum d’hores amb poca disponibilitat de recursos
renovables en moments en els quals n’hi hagi excedents. D’aquesta manera, es pot ajudar a integrar la generació renovable en el sistema elèctric.
En general, serà necessari realitzar un estudi energètic d’aquestes instal·lacions, amb l’objectiu de
caracteritzar-ne el consum energètic, identificar
possibles punts de millora des del punt de vista de
l’eficiència energètica i del manteniment, determinar la possibilitat d’integrar generació renovable,
així com estudiar la flexibilitat actual d’aquests processos i la viabilitat tecnicoeconòmica de millorar-la.
La major part de l’aigua utilitzada a l’illa procedeix
de captacions per bombament de l’aqüífer. El volum màxim concedit és de 37,8 hm3/any, xifra que, si
es fes efectiva, comprometria greument la integritat
de l’aqüífer, ja que la recàrrega que es produeix
amb l’aportació de la pluja se situa entorn als 49
hm3/any, i la consegüent reducció del volum de sortida d’aigua a la mar propiciaria la intrusió d’aigua
salada (font: «La ‘‘cuenta corriente’’ del acuífero de
Migjorn», J. A. Fayas, 2014). Per tant, el balanç hídric
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és molt delicat i està condicionat pels canvis estacionals i els períodes de sequera.
El proveïment urbà (10 hm3/any), especialment en
temporada turística, amb un increment notable de
la demanda d’aigua, i l’activitat agrària (9 hm3/any)
suposen més del 91 % del total dels volums d’extracció autoritzats.
Així, tenint en compte aquestes dades, l’estratègia
ha de centrar els principals esforços en el proveïment urbà, amb un enfocament integral a tot el cicle de l’aigua, i en el sector agrari, en el qual es
treballarà tant l’aspecte d’adaptar les activitats cap
a una menor demanda hídrica com la millora de
l’eficiència en la captació i utilització del recurs. Tot
això, sense obviar que s’han de fer esforços per
aprofitar les aigües depurades (amb la millora dels
tractaments terciaris per a usos agrícoles) i generalitzar la captació d’aigües pluvials en els entorns
urbans per a usos directes amb aigua no potable.
A continuació, es descriuran breument les instal·lacions existents i les possibles línies d’actuació en
els diferents tipus de sistema que componen el cicle de l’aigua a Menorca.
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SISTEMES DE BOMBAMENT D’AIGÜES NETES

dels estudis energètics proposats en aquest punt.

El sistema de bombament d’aigües netes està molt
distribuït al llarg de tota l’illa, encara que, com és
lògic, l’entramat es fa més dens a prop dels nuclis
urbans. Aquest sistema és propietat dels municipis,
encara que en alguns casos el manteniment i l’explotació els realitzen empreses privades adjudicatàries del corresponent concurs públic.

Encara que des del punt de vista de l’eficiència
energètica seria suficient amb la instal·lació d’un petit sistema de control per reduir el consum, per poder obtenir els beneficis d’aquest nou recurs flexible
des del punt de vista de la gestió de la demanda
és necessari que la gestió es realitzi des d’un sistema de control centralitzat que disposi de la informació adequada per optimitzar l’operació del conjunt
d’instal·lacions de bombament controlades segons
els criteris de priorització previstos a cada moment.
Aquest sistema ha de disposar de la capacitat de
rebre senyals de preus o de variació de consums
d’acord amb un protocol de comunicació específic
(es proposa OpenADR 2.0) amb l’objectiu que un
altre agent del sistema elèctric, o bé un agregador
de la demanda o un operador de xarxa, puguin enviar senyals que condicionin el funcionament de les
instal·lacions segons les condicions previstes o existents a la xarxa a cada moment.

La proposta d’actuació en aquestes instal·lacions
va orientada a millorar l’eficiència dels sistemes de
bombament, amb la consegüent reducció de la demanda elèctrica associada, i a millorar la flexibilitat
de la demanda.
Per aconseguir aquests objectius, es proposa la
instal·lació de variadors de velocitat a les bombes
d’impulsió d’aigua. Això permetrà millorar l’eficiència, ja que amb aquest mecanisme es redueix l’efecte del sobredimensionat que es realitza en el càlcul
d’aquests sistemes i s’ajusta millor la potència segons la demanda existent a cada moment. A més,
s’aconseguirà una major flexibilitat de regulació que,
juntament amb l’increment de la capacitat d’emmagatzematge d’aigua mitjançant la instal·lació de nous
dipòsits, permetrà incrementar la flexibilitat de la
demanda associada a aquest procés. La instal·lació
de nous dipòsits d’emmagatzematge serà avaluada
des del punt de vista tecnicoeconòmic com a part

ESTACIONS DEPURADORES
D’AIGÜES RESIDUALS (EDAR)
El sistema de tractament d’aigües residuals a Menorca el componen 12 plantes pròximes als principals
nuclis urbans. Actualment, l’operació i el manteniment d’aquestes instal·lacions el duu a terme una
empresa concessionària a través d’ABAQUA.
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Segons s’ha comprovat en diferents estudis d’àmbit global (per exemple: projecte EU-DEEP), aquesta mena d’instal·lacions comporta processos de
consum molt flexibles, cosa que podria ajudar a millorar l’operativitat de la xarxa. En principi, i segons
experiències prèvies, es proposa actuar sobre la
línia de captació d’aigua i sobre la línia de fangs,
encara que és probable que durant l’estudi energètic es puguin plantejar altres mesures d’actuació.
En relació amb la línia de captació d’aigua, es proposa la interrupció o reducció de la velocitat de
l’estació de bombament associada al transport
d’aigua a l’estació depuradora. Més concretament,
el tanc situat a l’entrada de la planta, que normalment s’empra per a l’emmagatzematge d’aigua en
períodes plujosos, es pot emprar per emmagatzemar aigua en períodes amb excés de generació renovable per poder deixar de bombar en moments
d’escassetat de renovables. Per dur a terme aquesta mesura, podria ser necessària la instal·lació de
variadors de velocitat en bombes i la integració de
la gestió d’aquests dispositius dins del sistema de
control de la planta.
Per altra banda, la línia de fangs sol tenir una duració típica de 10 a 13 hores, per la qual cosa es proposa planificar diàriament aquest procés en funció
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de les necessitats de la xarxa i de la disponibilitat
de recursos renovables. Per això, caldrà assegurar
que el sistema de monitoratge i control d’aquest
procés permet dur a terme aquesta mena d’accions. En cas contrari, es faran les modificacions pertinents en aquest sistema per revertir la situació.
Igual que en els sistemes de bombament d’aigües
netes, és necessari que el sistema de control de
les plantes depuradores sigui capaç de rebre una
previsió dels preus o de la situació de la xarxa per
poder implementar la planificació diària corresponent. D’aquesta manera, es proposa la utilització
d’un protocol de comunicacions dedicat a aquests
fins com és l’OpenADR mitjançant la utilització de
llibreries que es puguin instal·lar en els sistemes
de control actuals o a través de passarel·les de comunicació en cas que aquests sistemes no admetin
modificacions.
PLANTA DE DESSALINITZACIÓ DE CIUTADELLA
Les plantes dessalinitzadores normalment són utilitzades per proveir d’aigua potable àrees on la
provisió d’aquest recurs no és senzilla. Probablement, on s’aplica de forma més habitual és a les
illes, on les fonts d’aquest recurs són escasses. De
fet, hi ha un total de 17 plantes de dessalinització

situades a les Illes Balears i unes altres 19 situades
a les Illes Canàries.
A Menorca hi ha una sola planta dessalinitzadora
d’osmosi inversa situada al costat de la planta depuradora (Ciutadella Sud), i que està en funcionament des de 2019. Aquesta planta està dissenyada
per subministrar un volum diari de 10.000 metres
cúbics mitjançant dues línies de procés de 5.000
metres cúbics cadascuna, encara que ja està prevista una ampliació per arribar fins a 15.000 metres
cúbics per dia. L’aigua tractada en aquesta estació
depuradora està destinada a satisfer les demandes
hídriques del terme municipal de Ciutadella.
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sistema de monitoratge i control centralitzat, el qual
pot ser que hagi de ser lleugerament modificat per
incloure les accions proposades o per afegir la funcionalitat de rebre preus o informació sobre la situació
de la xarxa.
Per altra banda, es proposa la instal·lació de generació renovable d’origen fotovoltaic i eòlic a fi de reduir
la demanda d’electricitat de les instal·lacions, de manera que es redueixi el cost específic del subministrament energètic que hi va associada i que ajudi a
aconseguir un sistema energètic sostenible.
ALTRES ACCIONS A DESENVOLUPAR
Aquesta planta dessalinitzadora és operada i mantinguda per una empresa concessionària a través
d’ABAQUA.

•
•

La dessalinització és un procés de consum energètic
elevat que es pot fer molt flexible sense fer inversions importants. Es proposa utilitzar els dipòsits existents, o ampliar-los si fos necessari, per emmagatzemar l’aigua de la dessalinitzadora de forma que es
pugui gestionar la potència que demanen els sistemes de bombament associats als diferents dipòsits.
En alguns casos, pot ser necessària la instal·lació de
variadors de velocitat a les bombes per permetre un
millor reglatge. L’estació depuradora compta amb un

Realitzar una auditoria integral del consum energètic del cicle de l’aigua.
Dissenyar i implementar millores a les instal·lacions i al manteniment d’aquestes, de manera que
es consideri:
Instal·lar variadors de velocitat per millorar
l’eficiència dels sistemes de bombament a la
xarxa de distribució i disposar de major flexibilitat de regulació.
Promoure l’autosuficiència energètica del cicle de l’aigua amb la introducció de l’energia
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solar fotovoltaica i eòlica, tant en captació com
en distribució i tractament d’aigua (aigües residuals, desnitrificació i dessalinització).
Millorar els tractaments terciaris a l’EDAR
Maó-es Castell per a la reutilització en agricultura i usos industrials.
Realitzar un projecte experimental de recàrrega de l’aqüífer mitjançant aigua depurada a
l’EDAR Sant Lluís.
Promoure la instal·lació de comptadors intel·
ligents en totes les captacions.
Incentivar l’aprofitament d’aigües pluvials a
les noves edificacions mitjançant la modificació d’ordenances municipals.
Promoure un projecte demostratiu de captació hídrica a gran escala per a aprofitament
urbà i agrícola a l’Aeroport de Menorca.
Recuperar aljubs públics.
Promocionar filtres verdes per a la depuració
d’aigües residuals a habitatges aïllats en entorns no urbans.
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2.4.2.5. AEROPORT DE MENORCA
L’Aeroport de Menorca es troba a 4,5 km del centre
de la ciutat de Maó. L’any 2016, 3,2 milions de passatgers van utilitzar aquestes instal·lacions, i aquesta
xifra ha estat creixent al voltant del 5,7 % durant els
darrers 4 anys. El 89 % d’aquest trànsit se centra en
la temporada d’estiu (d’abril a octubre). Les principals
infraestructures i instal·lacions inclouen 1 terminal, 1
pista CAT I, 42 mostradors de facturació, 6 cintes de
recollida d’equipatges, 16 portes d’embarcament, 5
passarel·les d’embarcament, 1.948 estacionaments, 7
restaurants i cafeteries, i 11 botigues.

FULL DE RUTA PER DESCARBONITZAR EL SISTEMA ENERGÈTIC DE L’ILLA

Des del punt de vista de l’energia, l’Aeroport de Menorca és el principal consumidor d’electricitat a l’illa,
amb una demanda anual total de 10,84 GWh el 2017.
L’edifici terminal gasta al voltant del 73 % del consum
total d’electricitat i el sistema HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning)14 representa el 41 % de la
demanda total d’aquest edifici.
L’aeroport ha instal·lat un sistema fotovoltaic de 75 kW
en una de les dues àrees d’estacionament principals.
Es fa el seguiment del consum d’energia de la majoria
dels usos finals emprant un conjunt d’uns 20 mesuradors. La producció de calor i fred del sistema HVAC
14
15

consta de dues bombes de calor que es controlen
mitjançant un sistema de control local centralitzat
(SCADA, segons les sigles en anglès). Aquest sistema
també està dedicat a fer el seguiment i controlar el
sistema d’il·luminació i altres instal·lacions existents a
l’aeroport.
Hi ha dos generadors dièsel d’emergència amb el
suport d’alguns SAI15 per garantir el subministrament d’electricitat almenys per als consums crítics
de l’aeroport. Actualment, l’operador del sistema
de Menorca ha sol·licitat l’ús d’aquests grups durant els períodes pic a l’estiu. Aquesta opció podria

Es refereix al sistema de climatització (calefacció, ventilació i aire condicionat) amb les sigles en anglès.
Es tracta dels grups electrògens SAI (sistema d’alimentació ininterrompuda), també coneguts per les sigles en anglès com a UPS (Uninterruptible Power Supply).
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ser útil per reduir la demanda màxima, que es produeix habitualment durant menys de 300 hores per
any, en lloc d’augmentar la capacitat de generació
de l’illa.
AUTOCONSUM A PARTIR
DE FONTS RENOVABLES
L’aeroport ja compra energia renovable amb garantia d’origen. En concret, el 2018 el 40 % de l’energia
elèctrica de l’aeroport procedia de fonts renovables.
Aquest percentatge ha augmentat fins al 60 % el 2019
i està previst que arribi al 80 % el 2030.
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En aquest moment, l’Aeroport ja disposa de generació
fotovoltaica, però té previst instal·lar una nova planta
fotovoltaica a les marquesines de l’aparcament públic
de 459 kWp.
El sistema es podria complementar amb un conjunt de
bateries híbrides, que estarien associades a plantes
solars fotovoltaiques. Per una banda, hi hauria un sistema de bateria de resposta ràpida (per exemple, ió liti)
amb una potència instal·lada de 60 kW i una capacitat
d’energia total de 120 kWh; per una altra, un sistema
de bateria de resposta lenta (per exemple, plom àcid)
amb una potència instal·lada de 60 kW i una capacitat
d’energia total de 480 kWh. La producció d’energies
renovables podria alimentar les càrregues elèctriques
de l’aeroport (autoconsum) o les bateries instal·lades.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
A l’Aeroport, s’està treballant actualment en la conscienciació de la gestió dels consums energètics i en el
monitoratge d’aquests consums.
S’han d’instal·lar mesuradors per fer el seguiment de
forma remota del consum total, del sistema HVAC (2
punts de mesura), dels sistemes d’acumulació i de les
generacions renovables.
16
17

Phase Change Material en la sigla en anglès.
Ground Support Equipment en la sigla en anglès.

Un projecte interessant que milloraria l’eficiència energètica global (no només de l’Aeroport, sinó de tota la
comunitat) seria la captació hídrica a gran escala a les
instal·lacions per aprofitament urbà i agrícola. Es preveu una captació d’aproximadament 1 hm3 anual, que
actualment es capta de l’aqüífer, amb un consum elèctric aproximat en distribució final d’1 kWh/m3. Una altra
actuació d’eficiència energètica a l’Aeroport està relacionada amb la implantació de sistemes d’il·luminació
eficient de forma massiva en exteriors, interiors, abalisament i torres d’il·luminació de plataforma de l’Aeroport. També està prevista la instal·lació de làmines de
protecció solar a les façanes de la terminal per minvar
el consum de climatització.
GESTIÓ ACTIVA DE LA DEMANDA
Es proposa la instal·lació d’un sistema d’emmagatzematge tèrmic que utilitza materials amb canvi de fase
PCM16 per augmentar la flexibilitat de la producció de
calor i fred en el sistema HVAC. Aquest sistema permetrà al client canviar una gran part del consum d’energia
del període de major a menor demanda, o simplement
per proporcionar certa flexibilitat al sistema d’energia.
A més, es poden instal·lar punts de recàrrega de VE
situats en dues zones d’aparcament existents a l’Aeroport. Aquest equip permetria la càrrega lenta i ràpida, i
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la gestió de la càrrega remota. L’estació de càrrega VE
inclourà el seu propi sistema de mesura.
Per reduir les emissions de terceres parts (equips de
serveis de terra, vehicles de passatgers, treballadors,
etc.), l’Aeroport està duent a terme les següents iniciatives:
•

Instal·lació de punts de recàrrega en aparcaments:
En una primera fase, per a 2020, està prevista la
instal·lació de 3 punts de càrrega per a vehicles
elèctrics a la zona de l’aparcament de l’aeroport.

•

Reducció de les emissions dels equips de servei
de terra:
Per a la reducció progressiva de les emissions
dels equips de suport terrestre GSE17, en els plecs
de condicions per a la concessió de llicències
d’activitats dels serveis de terra s’ha inclòs un
compromís de reducció d’emissions del 20 % per
a 2020. Segons això, els agents de serveis de terra han elaborat un pla de reducció d’emissions i
s’ha establert una metodologia comuna per al càlcul d’emissions dels vehicles.
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2.4.3. Sector industrial
Es pretenen crear polígons empresarials autosuficients energèticament a partir de la integració
de renovables, sistemes d’autoconsum compartit
i d’emmagatzematge energètic. Els consumidors
industrials reduirien els seus costos energètics alhora que n’augmentarien la competitivitat. A més,
el foment de la compra i de la venda d’energia renovable ha de servir per augmentar l’interès per
l’autoconsum en el sector.
Segons les dades de l’estudi energètic realitzat a
Menorca, el sector industrial representa un 3,5 % de
la demanda d’energia final de l’illa, de la qual l’electricitat suposa un 43,8 % (5,5 % del total de la demanda d’energia elèctrica), mentre que els combustibles fòssils suposen un 56,1 % (gas natural, gasoil i
GLP). La demanda de combustibles fòssils d’aquest
sector representa un 15 % de la demanda total a l’illa,
sense tenir en compte la del transport (terrestre, aeri
i marítim).
Tot i que Menorca no presenta una forta activitat industrial, els polígons empresarials formats per naus
industrials suposen una oportunitat interessant per
a la integració de generació a partir de fonts renovables. A més, l’extensió de les activitats proposades en el sector turístic a aquest sector (gestió de
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la demanda i eficiència energètica) pot derivar en
l’augment de la competitivitat, juntament amb la consegüent reducció del consum elèctric i dependència
dels combustibles fòssils.
AUTOCONSUM A PARTIR
DE FONTS RENOVABLES
La disponibilitat de grans extensions sense ombres combinada amb processos de consum energètic elevat suposa una oportunitat per a la integració de generació renovable en els polígons
empresarials en règim d’autoconsum. En aquest
sentit, es proposa fomentar l’autoconsum individual per als consumidors industrials que disposin
d’aquestes característiques, cosa que permetria
moderar-ne la dependència de l’energia elèctrica,
reduir-ne els costos energètics i augmentar-ne la
competitivitat.
Els mecanismes de compensació de l’energia abocada a la xarxa en períodes en què la generació és
superior a la demanda serviran per augmentar considerablement l’interès per l’autoconsum per part
dels consumidors industrials. En aquest aspecte, es
proposen les següents accions:

•

Integrar la generació renovable (fotovoltaica i
eòlica) en polígons empresarials.

•
•
•
•
•
•

Fomentar l’autoconsum, individual o compartit, a polígons empresarials de l’illa o a sectors
d’aquests.
Fomentar fórmules PPA (Power Purchase Agreement) de compravenda d’energia renovable
en el sector empresarial.
Promoure instal·lacions d’emmagatzematge
de petita i mitjana escala.
Propiciar estratègies de finançament de millores energètiques.
Instal·lar calderes de biomassa en empreses
en substitució de gasoil i gas liquat de petroli
(GLP)
Realitzar projectes pilot demostratius.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
Igual que a la resta de sectors, es fomentaran les
millores d’eficiència energètica en els processos
productius dels consumidors industrials, especialment aquelles mesures que redueixin la dependència dels combustibles fòssils mitjançant
l’aprofitament de la calor residual dels processos
i la reducció de les pèrdues. D’aquesta manera,
serà necessari desenvolupar estratègies de finançament complementàries a les que ja existeixen
a l’Institut de Diversificació i Estalvi de l’Energia
(IDAE). Es pretén, per una banda, reduir el consum
específic d’energia a les indústries existents, i, per

l’altra, augmentar-ne la competitivitat gràcies a la
reducció del cost energètic.
En aquest aspecte, s’hauran d’incorporar millores
en els envoltants i oferir l’oportunitat d’integració
en cobertes.
GESTIÓ ACTIVA DE LA DEMANDA
La introducció de la gestió de la demanda en el
sector industrial de Menorca requereix la realització d’estudis específics i projectes pilots demostratius en aquells centres que es consideren de referència dins de les activitats industrials de l’illa. En
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aquest procés es valoraran i validaran estratègies
d’actuació en els sectors estudiats a fi de reduir i
flexibilitzar la demanda.
D’aquesta forma, els consumidors del sector industrial podrien participar en futurs programes de
resposta de la demanda, cosa que significaria un
benefici addicional o reducció del cost energètic
per a aquests consumidors, sense que això afecti a
la qualitat dels seus productes.
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2.4.4. Sector primari
Es proposa finançar la renovació de la maquinària,
especialment per substituir el gasoil com a font
d’energia, amb l’objectiu que sigui menys contaminant i alhora suposi una millora de la competitivitat
dels productes d’aquest sector.
Segons les dades de l’estudi energètic realitzat a
Menorca, el sector primari representa un 2,9 % de
la demanda d’energia final de Menorca, de la qual
l’electricitat suposa només un 16,6 % (1,7 % del total de
la demanda elèctrica), mentre que els combustibles
fòssils suposen un 83,4 % (gasoil B). La demanda de
combustibles fòssils d’aquest sector representa un
19 % de la demanda total a l’illa, sense tenir en compte la del transport (terrestre, aeri i marítim).
Encara que el sector primari no és dels que més demanda energètica presenta, sí que és interessant
assenyalar que és una de les activitats econòmiques
amb major dependència dels combustibles fòssils, en
especial del gasoil B. En aquest sentit, es proposa finançar la renovació de maquinària del sector primari,
especialment en aquells casos en què se substitueixi
el consum de gasoil B per algun altre vector energètic menys contaminant (electricitat, GNL, biomassa,
etc.) L’objectiu d’aquesta mesura, a més de la reducció d’emissions, és la millora de la competitivitat dels
productes d’aquest sector.
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2.5. XARXES INTEL·LIGENTS

La generació elèctrica renovable
requereix sistemes elèctrics flexibles
i dinàmics que tenguin en compte la
impossibilitat de generació a demanda
d’aquest tipus d’energia. Per això, es
planteja la substitució del paradigma
elèctric tradicional, amb xarxes que
connecten grans centres de producció
i consum allunyats entre ells, pel de
les xarxes intel·ligents o smart grids,
que disposen d’elements de generació
i emmagatzematge distribuïts i
connectats, i que són capaços de
predir la generació, la demanda i els
fluxos que circularan per les xarxes, i
adaptar-s’hi automàticament.
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XARXES
TRADICIONALS
AMB GENERACIÓ
CENTRALITZADA

A causa de la impossibilitat de generar energia elèctrica renovable a demanda (és a dir, quan i on es necessita), el punt primordial per permetre la penetració
d’aquestes energies és aconseguir que les xarxes de
distribució i transport siguin dinàmiques i s’adaptin de
forma eficient al comportament i a les accions de tots
els usuaris connectats, entenent com a usuaris tant
consumidors com productors d’energia. A la figura 25
s’observa la diferència entre les xarxes clàssiques i
les xarxes intel·ligents.
Les xarxes tradicionals estan caracteritzades per
grans centrals de producció d’energia normalment
molt allunyades dels grans centres de consum, grans
sistemes de transport (línies de molt alta tensió) per
connectar els grans centres de producció i de consum, i una xarxa molt extensa de distribució, formada
únicament per elements passius com línies de mitjana
i baixa tensió, transformadors i consumidors passius.
La producció d’electricitat en aquests sistemes tradicionals està basada en grans unitats tèrmiques (i utilitzen normalment combustibles fòssils).

XARXES
INTEL·LIGENTS
AMB GENERACIÓ
DISTRIBUÏDA

GENERACIÓ
CENTRALITZADA

XARXA ELÈCTRICA
XARXA ELÈCTRICA

CONSUMIDORS

Flux d’energia

VEHICLES
ELÈCTRICS

Flux d’informació periòdica

CONSUMIDORS
ACTIUS

EMMAGATZEMATGE
ENERGÈTIC

Flux d’informació contínua

Figura 25. Xarxes tradicionals amb generació centralitzada envers xarxes intel·ligents amb generació distribuïda.
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Aquest paradigma tradicional està sent substituït pel
de xarxes intel·ligents (smart grids), en el qual es pretén generar electricitat utilitzant al màxim energies
renovables, solar fotovoltaica i eòlica principalment.
Aquestes tenen l’avantatge que la generació no és
agressiva amb el medi ambient; per contra, però, presenten l’inconvenient que el recurs energètic primari
no està sempre disponible, cosa que implica una producció intermitent i moltes vegades imprevisible.
Això està modificant completament el paradigma
elèctric tradicional, que està evolucionant al concepte de xarxes intel·ligents. Això implica sistemes elèctrics molt més flexibles i dinàmics que disposen d’elements de generació i emmagatzematge distribuïts i
connectats per xarxes intel·ligents que són capaces
de predir la generació, la demanda i els fluxos que circularan per les xarxes i adaptar-s’hi automàticament.
La implantació de xarxes intel·ligents requereix la utilització combinada d’un conjunt de tecnologies que
les fa possible, com ara tecnologies avançades de
generació i consum, un conjunt de xarxes de mitjana
i baixa tensió robustes davant canvis, centres de gestió i control, tecnologies de transmissió d’informació
i comunicacions, equips avançats d’electrònica de
potència, centres de despatx que permetin la nego-

ciació a curt i mitjà termini de transaccions minoristes
d’energia i de serveis complementaris, etc.
Les principals característiques que s’exigeixen a
aquestes xarxes intel·ligents són:

•

•

•

•

•

Fiabilitat amb uns nivells similars o superiors a
les xarxes de subministrament tradicional. A més,
és possible aprofitar-ne la capacitat de readaptació automàtica davant d’errors en alguns dels
elements, de manera que se’n minimitza així
l’efecte (self-healing).
Interactivitat, de manera que els usuaris poden interaccionar amb plataformes d’informació,
mercats i intercanviadors de potència (power exchangers), mercats intel·ligents (smart markets).
Predictibilitat, en lloc de ser reactives com la
xarxa tradicional, de forma que es poden preveure emergències i són capaces de preparar-se i
actuar-hi davant.
Interconnectivitat. Les xarxes han de ser capaces de connectar àrees distribuïdes al llarg de
zones àmplies i d’interaccionar amb altres xarxes
intel·ligents o altres tipus de xarxes.
Seguretat, de manera que s’assumeix de forma
coordinada la vigilància, el control, el manteniment,
el màrqueting i la tecnologia de la informació.
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PLANTA
VIRTUAL DE
GENERACIÓ
(VPP)
HABITATGES

OFICINES I
EDIFICIS PÚBLICS

NAUS INDUSTRIALS
I COMERCIALS

MARQUESINES
FOTOVOLTAIQUES

XARXA
INTEL·LIGENT
PUNTS DE
RECÀRREGA DE
VEHICLE ELÈCTRIC

CENTRAL
TÈRMICA

Figura 26. Elements físics i virtuals d’una xarxa intel·ligent.
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La figura 27 mostra l’estructura de TIC i centres de
control necessaris per assegurar el funcionament
de la xarxa, en la qual es distingeix entre les accions purament de control i l’intercanvi d’operacions entre els agents compradors i venedors que
garanteixen que l’operador de la xarxa disposa de
suficients recursos per garantir totes transaccions
d’energia.
El 2018 un temporal va causar problemes importants
en el subministrament d’energia elèctrica de Menorca, i va deixar una part de la població sense electricitat durant dos o tres dies, fet que es va veure agreujat a causa del tall del cable d’interconnexió amb
Mallorca que havia tingut lloc prèviament. Aquest tipus de situacions fa que es consideri que el sistema
de subministrament de l’illa pugui beneficiar-se dels
avantatges que aporten les xarxes intel·ligents.

MERCAT
ENERGÈTIC

OPERADOR DE
TRANSPORT

OPERADOR DE
DISTRIBUCIÓ

OPERADOR
DE MERCAT
NAUS
INDUSTRIALS
I COMERCIALS

PARCS
EÒLICS

PARCS
FOTOVOLTAICS

OFICINES
I EDIFICIS
PÚBLICS

Figura 27. Intercanvi d’informació i control a la xarxa intel·ligent.
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2.5.1. Infraestructura
de transport i distribució
existent a Menorca
El sistema elèctric de Menorca consta d’una xarxa
de transport de sis línies de 132kV, tres subestacions
elèctriques que redueixen la tensió a 15 kV, més una
altra per elevar la tensió de sortida de la central tèrmica, i línies de mitjana tensió que subministren, amb
una configuració radial d’operació, energia elèctrica
a les diferents zones de consum. El següent apartat
explica com està configurada la infraestructura de
transport i distribució elèctrica a l’illa per a contextualitzar les millores que es pretenen implementar amb
l’aplicació d’aquesta estratègia.
D’acord amb l’estructura tradicional que té, el sistema
elèctric de Menorca consta d’una xarxa de transport
formada per sis línies de 132 kV, organitzada en dos
circuits gairebé paral·lels:
• Maó-sa Dragonera I
• Maó-sa Dragonera II
• Ciutadella-sa Dragonera
• Ciutadella-es Mercadal
• Es Mercadal-sa Dragonera
• Interconnexió amb Mallorca
A excepció de l’enllaç amb Mallorca, tota la xarxa de transport està duplicada amb la finalitat d’augmentar la fiabilitat
del sistema i de poder donar subministrament alternatiu
en cas d’indisponibilitat d’alguna de les línies. La disposició
de les línies aèries de transport es mostra a la figura 28.

Ciutadella
Es Mercadal

Cala en Bosc
Central tèrmica
de Maó

Sa Dragonera

Figura 28. Xarxa de transport d’electricitat de Menorca.
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La xarxa de transport consta actualment de cinc subestacions elèctriques:
1. 	 Sa Dragonera, es Mercadal, Ciutadella: estan enllaçades entre si i tenen transformadors 132 kV/15
kV per donar subministrament a les línies de distribució a mitja tensió. La potència instal·lada en
aquestes tres subestacions és la següent:
Sa Dragonera disposa de tres transformadors
de 30 MVA, i el 2019 va entrar en funcionament un
altre transformador.
-	 Es Mercadal està composta de quatre transformadors de 30 MVA.
- 	 Ciutadella disposa de tres transformadors de
30 MVA.
2. Central tèrmica de Maó: enllaça la generació de la
central tèrmica amb la xarxa de transport aèria.
3. Cala en Bosc (en desús): enllaçava l’antic cable
submarí amb la xarxa de transport aèria.
S’està executant l’obra per a l’ampliació de la subestació a Ciutadella per rebre el cable submarí que està
en construcció.

sió amb 541 centres de transformació i una potència instal·lada de 156 MVA, que subministren a
31.200 clients.
2. Es Mercadal disposa d’11 línies de mitjana tensió
amb 388 centres de transformació i una potència
instal·lada de 92 MVA, que subministren a 17.100
clients.
3. Ciutadella disposa de 18 línies de mitjana tensió
amb 343 centres de transformació i una potència instal·lada de 104 MVA, que subministren a
21.030 clients.
Aquestes línies arriben als centres de transformació
per aconseguir la distribució d’ús habitual en baixa
tensió (400/230 V).
Les línies de distribució més antigues que queden
a Menorca són de finals dels anys 60, però la major
part daten dels anys 80. La majoria de les línies de
distribució MT existents i que poden intervenir en la
penetració de renovables són aèries. Aquestes línies
disposen de protecció contra error homopolar i sobreintensitats a la capçalera (als interruptors de sortida de subestació).

LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ
La distribució a Menorca es realitza a través de línies
de mitjana tensió (15 kV), que subministren, amb una
configuració radial d’operació, energia elèctrica a les
diferents zones de consum a partir de les tres subestacions existents. A continuació, es descriuen les característiques d’aquestes tres subestacions:
1.

Sa Dragonera disposa de 21 línies de mitjana ten-

A l’actualitat, no hi ha cap línia de distribució a 15 kV
que arribi a nivells de saturació del 90 %, com tampoc transformadors de les subestacions. Pel que fa
als transformadors de distribució en baixa tensió, no
es disposa de dades sobre la seva saturació. Per tant,
la saturació de les instal·lacions a Menorca no és, de
moment, un problema gaire greu. Malgrat això, sí que
ho és la manca de mallat de les xarxes a causa, en
gran mesura, de la morfologia de l’illa.
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Respecte a les prospeccions de subfreqüència, cal
destacar que amb l’enllaç amb Mallorca, quan és
operatiu, hi ha disponibles cinc graons de desllast de
línies en intervals de 0,5 Hz, en què el primer desllast comença quan la freqüència baixa fins als 49,5
Hz. Per altra banda, quan l’enllaç amb Mallorca no és
operatiu, hi ha onze graons de desllast de línies en
intervals de 0,1 Hz, el primer dels quals comença quan
la freqüència baixa fins als 49 Hz.
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2.5.2. Millores
constructives a les
xarxes actuals
Per a la implantació de renovables a la xarxa elèctrica de Menorca serà necessari el mallat i el reforç
de les línies de distribució, de manera que es millori la resiliència del sistema i es faci possible l’absorció de la demanda.
Perquè les xarxes elèctriques puguin adaptar-se a la
generació amb energies renovables, és indispensable la millora de les xarxes de distribució, sobretot a fi
de permetre el mallat.
La morfologia de Menorca fa molt complicat el mallat
de certes línies de distribució si no és mitjançant la
instal·lació de línies subterrànies per camins existents
o, en algun cas, per trams de Camí de Cavalls. Exemples d’això es donen a zones com Fornells, es Grau,
la Mola i Cala Morell.

Això faria que millorés la resiliència del sistema elèctric i, per tant, la qualitat i la seguretat del subministrament, de manera que es permetrien dobles alimentacions, així com la seguretat i la facilitat de connexió
de les plantes renovables. Actualment, tant la planta
fotovoltaica de Son Salomó, així com el parc eòlic de
Milà, estan connectats a línies de mitjana tensió en
punta, sense realimentació possible en cas d’indisponibilitat.
A més del mallat, serà necessari reforçar les línies
afectades per la instal·lació d’alguna planta renovable
per poder absorbir la demanda. També caldrà reformar l’aparellatge dels centres de transformació per
poder permetre la instal·lació d’elements de telecomandament.
Per planificar les millores necessàries s’haurà de crear un grup de coordinació de la planificació en el qual
intervenguin els operadors de les xarxes de distribució i transport, així com el Govern de les Illes Balears
i el Consell Insular de Menorca.
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2.5.3. Evolució
a xarxes intel·ligents
En un sistema elèctric, el subministrament es proporciona a través de les xarxes de transport i distribució d’electricitat, que és propietat dels transportistes i distribuïdors. Quan els consumidors
absorbeixen energia, els generadors han de proporcionar aquesta mateixa quantitat d’energia a la
xarxa. Les plantes virtuals de generació (VPP) i els
agregadors s’encarreguen d’agrupar la generació
o demanda disgregada en valors significatius per
al conjunt del sistema. Finalment, el comercialitzador fa d’intermediari en la venda d’energia entre consumidors i productors d’electricitat. Tots
aquests agents desenvolupen funcions específiques en una xarxa intel·ligent.
La finalitat del sistema elèctric és subministrar energia elèctrica als consumidors finals en les condicions
requerides de seguretat i qualitat a uns costos raona-
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bles. A partir d’aquest concepte bàsic, en el cas de
les xarxes intel·ligents l’aparició de diferents agents
sorgeix com una necessitat, i als requeriments tècnics s’hi afegeix un enfocament econòmic per fer-ho,
a més, de la forma més rendible possible.
La xarxa elèctrica és el mitjà físic a través del qual els
consumidors poden obtenir l’energia elèctrica que
necessiten. En funció del tipus de xarxa (caracteritzat,
entre altres paràmetres, pel nivell de voltatge i per la
capacitat), existeixen les de transport i les de distribució. Les xarxes de distribució són estructures que parteixen de la xarxa de transport i duen el subministrament elèctric directament als consumidors finals. Els
propietaris de la xarxa, encarregats del manteniment
i desenvolupament, seran, per tant, els transportistes
i els distribuïdors.
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Si els consumidors absorbeixen energia de la xarxa,
és necessari que un altre agent hi proporcioni aquesta
mateixa quantitat d’energia, més les pèrdues que sempre es produeixen en qualsevol mitjà de transmissió de
l’energia. Es defineixen, per tant, els generadors com a
agents complementaris als consumidors.
Juntament amb els consumidors, generadors i propietaris, i operadors de la xarxa, apareixen altres agents
a causa de les relacions que poden establir-se en funció de la mida i característiques, així com de les configuracions que pot adoptar la xarxa. És el cas de les
plantes virtuals de generació (VPP) i els agregadors,
la missió dels quals és la de transformar petits recursos de generació o de demanda distribuïts en paquets
més grossos que puguin proporcionar un valor significatiu al sistema en conjunt. Finalment, apareix la figura
del comercialitzador com a intermediari del mercat minorista entre els consumidors finals (petites quantitats
d’energia) i els mecanismes del mercat majorista i de
producció d’electricitat (grans quantitats d’energia).

L’estructura proposada de mercat minorista competitiu
requereix prèviament l’existència de mecanismes per
a la compra d’energia en l’àmbit majorista (ja sigui a
través de contractes bilaterals o un altre mecanisme),
de forma que es tengui en tot moment un preu de referència pel valor de l’energia lligat al cost que suposa
per als comercialitzadors.
A continuació, es detallen els diferents agents necessaris i les activitats que realitzaran a la xarxa intel·ligent que es planteja per a Menorca dins del nou marc
que s’ofereix.
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2.5.4. Agents del
sector elèctric a
les xarxes intel·ligents
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estar connectats directament a la xarxa de transport.
En funció del voltatge de subministrament al qual estan
connectats, es distingeixen tres tipus de consumidors:

L’evolució d’un sistema tradicional a un sistema
basat en xarxes i mercats intel·ligents requereix
l’aparició de nous agents i la redefinició de les funcions dels agents tradicionals. En aquest sentit, es
planteja la nova estructura d’agents i funcions que
serien necessaris per aplicar el paradigma de les
xarxes intel·ligents a l’illa de Menorca.

•

Consumidors connectats a baixa tensió (tensions inferiors a 1.000 V). Són la major part dels consumidors, que pertanyen habitualment als sectors
residencial i comercial. Petites indústries també
poden formar part d’aquest grup. Tots els consumidors subministrats en aquest nivell de voltatge
estan connectats a la xarxa de distribució.

CONSUMIDORS

•

Consumidors a mitjana tensió (entre 1.000 V i 30
kV) connectats a la xarxa de distribució. En aquest
grup hi ha la major part dels consumidors industrials, i mitjans i grans consumidors comercials.

•

Consumidors connectats directament a alta
tensió (més de 132 kV). Aquest grup està format
per grans consumidors industrials.

Els consumidors són el principal element de la xarxa
intel·ligent i són els agents connectats a la xarxa que
consumeixen energia elèctrica i que, eventualment, la
poden generar. Els consumidors estan connectats habitualment a la xarxa de distribució. No obstant això,
existeixen grans consumidors industrials que poden
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Si bé la principal funció dels consumidors és absorbir
energia de la xarxa, existeix la possibilitat (i és cada
vegada més freqüent) que aquests disposin d’algun
tipus de dispositiu de generació, especialment amb
recursos energètics renovables, tal com s’està fomentant en aquest pla. En aquest cas, els consumidors
tindrien la possibilitat de produir part de l’energia que
demanen en règim d’autoconsum (amb compensació
o venda de l’excedent o sense) o de generar directament per subministrar potència a la xarxa. Tot això
dependrà de la mida i de les característiques dels dispositius de generació de què disposi.
Una darrera funció que podria ser exercida pel consumidor és la de proveïdor de serveis per a l’operació
del sistema, que consistiria en la capacitat de gestionar totalment o parcialment la quantitat d’energia
demanada de la xarxa. Aquesta capacitat pot ser molt
significativa en el cas de consumidors que disposen
d’elements d’emmagatzematge d’energia o de recàrrega de vehicles elèctrics. Amb la utilització d’aquests
dispositius, així com altres consums que es puguin
gestionar, el consumidor podria oferir de forma dinàmica a altres agents variacions en el seu patró habitual de consum, cosa que podria ser de gran utilitat per
a l’operació del sistema elèctric.
Els consumidors podran prestar serveis de resposta
de la demanda a comercialitzadors, plantes de generació virtual, operadors de distribució i a l’operador de transport, tot i que només podran prestar els
seus serveis a un d’aquests agents de forma simultània.

CONSUM
D’ENERGIA

SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA

SISTEMES DE
GENERACIÓ

CONSUMIDORS

COMPTADOR
INTEL·LIGENT

CÀRREGUES NO GESTIONABLES

CÀRREGUES GESTIONABLES

EMMAGATZEMATGE

VEHICLE ELÈCTRIC

GESTIÓ
DE LA DEMANDA
Figura 29. Activitats dels consumidors.
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GENERADORS
Els generadors produeixen i proporcionen energia
elèctrica al sistema. Tradicionalment, grans centrals
generadores connectades a la xarxa de transport han
subministrat la potència requerida pels consumidors
al sistema elèctric. En concert, a Menorca l’ha subministrada la central de 256 MW de Maó. Tanmateix, en
els darrers anys, petits generadors dispersos (generalment subministrats per fonts d’energia renovables)
connectats a la xarxa de distribució han potenciat el
concepte de generació distribuïda com una manera
de reduir les pèrdues de transport pel fet de situar-se
més a prop dels punts de consum. Aquest és el cas
de Menorca amb els actuals 5,1 MW de solar fotovoltaica i els 3,2 MW del parc eòlic.
Pel que fa a la naturalesa de la matèria primera utilitzada, els generadors es divideixen en dos grups:
•

•

Generadors convencionals, que inclouen com a
font primària diferents tipus de combustibles fòssils (gas natural, carbó, fuel, etc.). A causa de la
seva significació històrica i de la quantitat de potència que són capaces de subministrar, les grans
centrals hidroelèctriques (amb potències superiors als 30 MW) també entrarien dins d’aquest
grup.
Generadors renovables, que són aquells que
empren com a font primària algun recurs renovable. D’aquesta forma, existeixen generadors eòlics, fotovoltaics, minihidràulics, de biomassa, etc.

Els generadors poden abocar energia a la xarxa a través de, bàsicament, dos mecanismes:
•

Connectats directament a la xarxa de transport, de manera que disposen d’una capacitat de
control i regulació suficient que garanteix que poden fer-ho en les condicions de seguretat i fiabilitat requerides. Aquests generadors han de tenir
una potència lliurable (Pgen) d’almenys 0,5 MW.

•

Connectats a la xarxa de distribució però gestionats per entitats que els proporcionen les característiques de dimensió, control i regulació
necessàries per poder lliurar aquesta potència
(Pgen) al sistema. Es poden donar els següents
casos:
- Els generadors de potència inferior a 10 kW associats a instal·lacions de consum estaran gestionats per les companyies comercialitzadores que
subministrin energia a aquests consumidors en
règim d’autoconsum.
- Els generadors de potència generada superior
a 100 kW estaran gestionats per plantes virtuals
de generació.
- En el cas de generadors d’entre 10 i 100 kW, tindran l’opció de gestionar-ne la capacitat per mitjà
d’agregadors (i alhora vendran aquesta capacitat
a VPP en blocs de majors dimensions) o en règim d’autoconsum mitjançant contractes amb les
companyies comercialitzadores.
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SUBMINISTRAMENT
SERVEI
D’ENERGIA
D’OPERACIÓ
Pgen ≥ 0,5 MW

GENERADORS
VIRTUALS
(VPP)

GENERADORS

Si Pgen ≥ 0,5 MW
Si Pgen< 0,5 MW

CENTRALS I GENERADORS
CONVENCIONALS

TÈRMICA

HIDRÀULICA
(>30MW)

Figura 30. Activitats dels generadors.

CENTRALS I GENERADORS
RENOVABLES

EÒLICA

FOTOVOLTAICA

MINIHIDRÀULICA

ALTRES
RECURSOS
RENOVABLES

A més de subministrar energia, els generadors proporcionen a l’operador serveis de reglatge i operació
per garantir la seguretat, la qualitat i la fiabilitat del subministrament. Aquests serveis també es poden intercanviar amb els generadors virtuals, que els podrien
demanar o subministrar als generadors reals.
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PLANTES VIRTUALS DE GENERACIÓ (VPP)
A diferència de les plantes reals (o generadors reals),
les plantes virtuals de generació estan integrades
per petits generadors connectats a la xarxa de distribució que estan geogràficament distribuïts, com ara
generadors eòlics, centres de cogeneració, sistemes
fotovoltaics, petites plantes minihidràuliques i unitats
de biogàs. L’objectiu principal de les VPP és proporcionar a la xarxa tant energia com serveis d’operació en les mateixes condicions de seguretat, qualitat
i fiabilitat amb què ho faria una planta de generació
convencional. D’aquesta manera, les plantes virtuals
són capaces de compensar fluctuacions de demanda, i optimitzen en temps real els recursos energètics.
En l’actualitat, hi ha exemples de VPP que han demostrat la conveniència d’implementar aquest tipus
d’instal·lacions. Per exemple, la companyia alemanya
RWE Deutschland AG, que opera la xarxa de distribució de l’àrea nord-oest d’Alemanya i que és el segon
productor elèctric del país, va instal·lar una VPP que
integra diferents recursos renovables i que compta
en l’actualitat amb una capacitat de 80 MW. A través
d’aquesta planta virtual, RWE subministra energia a
la xarxa mitjançant la seva participació en bloc en el
mercat elèctric alemany per mitjà de la plataforma
d’intercanvi European Energy Exchange (EEX) a Leipzig, alhora que proporciona serveis de regulació secundària i terciària (minutes reserve) al sistema.

SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA

SERVEI
D’OPERACIÓ

Pgen ≥ 0,5 MW
SERVEI
D’OPERACIÓ

GENERADORS
VIRTUALS (VPP)

GENERADORS
Pgen < 0,5 MW

Si Pgen < 0,5 MW

EMMAGATZEMATGE

PETITS GENERADORS
CONVENCIONALS
TÈRMICA

Figura 31. Activitats dels generadors virtuals.

Si Pgen ≥ 100 kW

SERVEI
D’OPERACIÓ
AGREGADORS
Pgen ≥ 100 kW

Si Pgen< 100 kW

PETITS GENERADORS
RENOVABLES
EÒLICA

FOTOVOLTAICA

MINIHIDRÀULICA

ALTRES
RECURSOS
RENOVABLES
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A causa de la integració de petits recursos de generació que es poden connectar i desconnectar
amb facilitat, les VPP tenen un valor addicional per
a l’operació ja que són més flexibles que els grans
generadors i poden oferir aquesta flexibilitat al sistema elèctric amb els mecanismes d’operació i control
adequats.

•

Generadors convencionals connectats a la xarxa
de distribució amb una capacitat de producció
d’entre 100 kW i 0,5 MW.

•

Generadors renovables connectats a la xarxa de
distribució amb una capacitat de producció d’entre 100 kW i 0,5 MW.

Les VPP també poden integrar recursos de demanda per ajustar els seus serveis a les necessitats del
sistema, o bé de forma directa per als consumidors
més grans o bé a través d’agregadors. Així mateix,
les VPP podrien intercanviar serveis d’operació amb
generadors reals, de manera que podrien rebre o
donar suport a l’operació d’altres plantes perquè
compleixin amb els requeriments adequats.

Els generadors més petits, amb una capacitat de producció entre 10 i 100 kW, han d’oferir la seva capacitat mitjançant agregadors, tal com es defineix a la
següent secció.

A l’àrea que es determina, les VPP han de proporcionar una potència en conjunt de, mínim, 0,5 MW, tal
com s’ha definit per als generadors reals. Els recursos de generació per agregar podrien ser:

A fi de garantir la coordinació entre les unitats de generació distribuïda i la provisió de la capacitat de regulació requerida, tots els generadors connectats a
la xarxa de distribució podrien estar integrats en una
estructura de planta virtual de generació. Per tant,
hauria d’existir, almenys, una VPP a cadascuna de les
zones en les quals es prevegi la implantació significativa de generació distribuïda.
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AGREGADORS
De forma similar a les plantes virtuals de generació, els
agregadors són agents que actuen com a intermediaris
entre els petits consumidors i generadors i el sistema
elèctric perquè aquests puguin oferir el seu potencial.
En el cas dels agregadors com a gestors de recursos
de demanda, aquests agents construeixen paquets
flexibles de demanda de dimensions significatives que
es poden oferir als gestors de xarxa i a altres agents
interessats. Aquest potencial de flexibilitat el poden
proporcionar els consumidors a través de la gestió de
càrregues flexibles o bé a través de sistemes d’emmagatzematge o de recàrrega de vehicles elèctrics disponibles a la instal·lació. En qualsevol cas, els serveis
de resposta de la demanda tenen sempre un caràcter

de modulació de la càrrega (augment o reducció del
consum), però mai d’injecció de potència de xarxa. Els
agregadors podrien oferir altres serveis de gestió de
la demanda tant a operadors de xarxa (de transport i
de distribució) com a comercialitzadors que volguessin
emprar aquests recursos per optimitzar la seva cartera
de compres d’energia per ajustar-lo a la demanda dels
consumidors als quals subministren electricitat en el
mercat minorista, de manera que s’evitarien possibles
penalitzacions per desviaments.
Per altra banda, els agregadors també poden agrupar
petits recursos de generació amb la finalitat de cons-

truir paquets de potència de suficient entitat (almenys
100 kW) com per ser admissibles per una planta de
potència virtual per utilitzar-los en la producció d’energia i subministrament a la xarxa. La principal diferència
entre les VPP i els agregadors és que, si bé les primeres tenen com a objectiu subministrar potència al sistema, els agregadors no ho poden fer directament sinó
només a través de la venda indirecta de la generació
agregada a una VPP, tal com mostra la figura 32.
Un cas particular d’aquesta figura és l’agregador de
vehicles elèctrics, que anirà assumint major rellevància
a mesura que augmenti la penetració dels VE.

AGREGADOR

OPERADORS DE XARXA
COMERCIALITZADORS

SERVEI DE RESPOSTA DE LA DEMANDA
(CÀRREGA GESTIONABLE > 1MW)

GENERADORS
VIRTUALS (VPP)

Figura 32. Activitats dels agregadors.

Pgen ≥ 100 kW

RECURSOS DE
DEMANDA

RECURSOS DE
GENERACIÓ
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CÀRREGA GESTIONABLE ≤ 1MW
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OPERADOR DEL SISTEMA DE TRANSPORT
L’operador del sistema de transport o, simplement,
operador del sistema és una entitat que realitza les
activitats necessàries per garantir la seguretat i continuïtat del subministrament en tot el sistema elèctric
estatal, així com la correcta coordinació entre el sistema de producció i la xarxa de transport. D’aquesta
manera, s’assegura que l’energia produïda pels generadors es transporti fins a les xarxes de distribució en
les condicions de qualitat exigibles en aplicació de la
normativa vigent. A Menorca, es fa des del centre de
control de xarxa elèctrica que es troba a Mallorca.
L’operador del sistema s’encarregarà, alhora, de mobilitzar els nous recursos de serveis complementaris
que sorgeixen de l’aplicació del concepte de xarxa intel·ligent. És per això que recorrerà a les VPP i
als agregadors per realitzar el control de freqüència i
tensió del sistema, cosa que ruduirà els costos i afavorirà una gestió activa i intel·ligent de la demanda.

MICROXARXA
PONENT

A GENERACIÓ
BASE

MICROXARXA
LLEVANT

A GENERACIÓ
BASE
Interruptors intel·ligents

A més, es planteja la implementació de tres microxarxes
(microgrids) associades a les tres principals subestacions de Menorca (Ciutadella, es Mercadal i Maó) i als seus
corresponents sistemes de distribució. Els intercanvis
d’energia, potència i serveis complementaris de la xarxa seran aportats mitjançant transaccions realitzades
amb el suport físic de la xarxa de transport gestionada
per REE. Així, es planteja la creació de tres xarxes intel·
ligents (smart grids) interconnectades que puguin donar
suport i transaccionar energies entre elles seguint el
plantejament presentat a la figura 33. Tot això serà gestionat per part de l’operador del sistema de transport.

A GENERACIÓ
BASE

MICROXARXA
CENTRE

Nodes de consumidors

Generació renovable

Figura 33. Xarxes intel·ligents en distribució a Menorca connectades per xarxa de 132 kV.

L’aplicació en la xarxa de transport d’aquesta innovació
basada en electrònica de potència, a través del desenvolupament de solucions constructives intel·ligents al
servei de l’electrotècnia, resulta ser una excel·lent eina
d’ajuda per a l’operació del sistema i es materialitza en
elements d’alta tensió que regulen i controlen els fluxos
de càrrega i les tensions de manera automàtica. Aquestes eines també modifiquen de forma voluntària els paràmetres que afecten la potència elèctrica, de manera

que mantenen un equilibri més adequat de la xarxa de
transport, alhora que disminueixen els costos del sistema elèctric i maximitzen la integració de renovables.
Exemples d’aquesta tecnologia són la instal·lació a la
xarxa de transport d’equips com ara redireccionadors de
flux, desfasadors, STATCOM, volants d’inèrcia i sistemes
d’emmagatzematge. Alguns d’aquests estan recollits en
la planificació elèctrica espanyola, i d’altres, com que no
estan madurats tecnològicament, són projectes d’I+D+I.
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OPERADOR DE DISTRIBUCIÓ
De forma similar a l’operador del sistema, els operadors de distribució gestionen la xarxa de distribució de l’àrea que tenen sota la seva responsabilitat
per garantir de forma exclusiva el subministrament
d’energia elèctrica als consumidors finals connectats a aquesta xarxa en les condicions de seguretat
i qualitat de subministrament fixades en la normativa vigent. No obstant això, els operadors de la xarxa de distribució no compren ni venen electricitat, ja
que aquesta activitat serà desenvolupada per altres
agents (comercialitzadors) que fan ús de la xarxa de
distribució. Els seus serveis, igual que el dels propietaris de la xarxa, serien compensats per tots els consumidors connectats a la xarxa de distribució que ells
gestionen mitjançant una taxa o tarifa en funció del nivell de voltatge i consum usats i de la potència instal·
lada. En el cas de Menorca, les xarxes de distribució
són gestionades únicament per Endesa Distribución,
propietària de tota la xarxa de distribució de l’illa, que
cercarà suport en els nous agents (VPP i agregadors)
per garantir el subministrament elèctric mentre es maximitza la integració dels nous recursos renovables
de generació elèctrica.
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2.5.5. Infraestructura
de comunicacions
Amb l’evolució de les xarxes de distribució convencionals a xarxes intel·ligents, serà necessari millorar les comunicacions dels centres de control i les
respectives subestacions de distribució. Per això,
es proposa la implementació d’una arquitectura de
comunicacions que integri els nous elements de
les xarxes intel·ligents a les xarxes de distribució i
que permeti automatitzar la distribució, fer mesures intel·ligents i bidireccionals, i gestionar els recursos energètics proveïts.
L’arquitectura de comunicacions ha de comptar, des
del punt de vista de les comunicacions, amb tres
parts fonamentals per a la implementació de les xarxes intel·ligents:
• Automatització de la distribució (DA)
• Infraestructura de mesura avançada (AMI)
• Gestió dels recursos energètics distribuïts (DER)
Tenint en compte que les xarxes de distribució evolucionaran a xarxes intel·ligents, cosa que implica la
18

Dispositius electrònics intel·ligents en la sigla en anglès (Intelligent Electronic Devices).

integració dels mesuradors intel·ligents dins del sistema i la integració dels recursos energètics distribuïts
i dels dispositius de camp (reconnectadors, seccionalitzadors, seccionadors, indicadors d’error, banc de
condensadors, etc.), serà necessari fer un esforç per
millorar les comunicacions dels 20 centres de control
amb les respectives subestacions de distribució, emprant en la mesura del possible fibra òptica o tecnologies d’altes prestacions.
Connectats a la xarxa de la subestació es trobaran els
concentradors de dades, els IED18 i els mesuradors
de la subestació, els quals haurien d’estar units directament a aquesta xarxa mitjançant fast Ethernet, i s’ha
de tendir a reduir els dispositius que utilitzin comunicacions en sèrie del tipus mestre-esclau.
Entre els estàndards de comunicacions recomanats
per a l’automatització de la distribució seguint un esquema de xarxes intel·ligents, cal destacar l’estàndard de comunicacions IEC 61850, que es proposa
com a estàndard únic dins de la xarxa de la subestació, i entre aquesta i el centre de control. Aquest protocol està contínuament evolucionant per integrar els
nous elements de les xarxes intel·ligents a les xarxes
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de distribució, com és el cas dels recursos energètics
distribuïts.
Dins de les xarxes intel·ligents, un element clau és el
mesurador intel·ligent o smart meter, ja que és l’element frontera amb els consumidors, principals protagonistes de les xarxes intel·ligents. Una de les principals diferències entre els mesuradors d’un sistema
AMR (mesurador de lectura automàtica) i els mesuradors intel·ligents és el canvi d’esquema de comunicacions, que passa d’una comunicació unidireccional,
en què només es recull la informació emmagatzemada en el mesurador, a una comunicació bidireccional,
en què és el mateix mesurador el que pot iniciar una
comunicació. Aquest canvi de paradigma obre tot un
ventall de noves funcionalitats, com, per exemple,
l’enviament d’una alarma d’absència de voltatge a
l’entrada del mesurador abans d’apagar-se.
Aquests dispositius permeten la lectura remota, fet
que ja permetien els seus antecessors, però incorporen noves funcionalitats molt importants en la gestió d’una distribuïdora, com la desconnexió i reconnexió a distància del consumidor per impagaments,
cosa que permet reduir considerablement els costos
19

Xarxa d’àrea domèstica en la sigla en anglès (Home Area Network).
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i els temps del procés. Són dispositius configurables
i actualitzables de forma remota. Permeten limitar la
potència demanada per un consumidor i incorporar
la programació adequada perquè en cas de disparament per excés de potència l’usuari pugui restablir
la connexió manejant el seu quadre de proteccions
sense haver d’accedir físicament al mesurador.
Aquests equips poden ser utilitzats com a passarel·les de comunicacions, de manera que serveixin
de pont entre la xarxa de comunicacions del client
(HAN19 en residències) i la xarxa de comunicacions
dels mesuradors. Aquesta opció no s’ha considerat la
més adequada per a la implementació de la resposta
de la demanda a causa dels endarreriments introduïts
per aquest tipus d’implementacions.
Des del punt de vista de l’arquitectura de comunicacions, el sistema AMI està dividit en parts segons la proximitat als extrems. Tal com es mostra a la figura 34,
es poden distingir la xarxa de retorn (xarxa WAN distribuïdora) i la comunicació d’accés (xarxa NAN/FAN).
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Figura 34. Arquitectura de comunicacions AMI.

Una de les parts més significatives a l’hora de dissenyar la infraestructura de comunicacions d’un sistema
AMI és la xarxa d’accés, que és la part de la xarxa que
ajunta la columna vertebral de la xarxa (backbone) amb
els dispositius finals. Aquesta xarxa es divideix en dues
parts diferents: la xarxa d’agregació i la coneguda com a
«última milla». En l’actualitat, hi ha dues tendències diferents a l’hora d’adoptar una solució vàlida per al disseny

d’aquesta part de la xarxa. Per una banda, hi ha les xarxes americanes, en les quals es troba un ús majoritari de
tecnologies de radiofreqüència; per altra, la dels països
europeus, en què, a causa de les restriccions en les emissions d’ones, s’utilitzen més tecnologies PLC (controlador
lògic programable).
Cadascuna d’aquestes solucions té avantatges i incon-

venients, però afortunadament en l’actualitat ja existeixen
solucions comercials que combinen les dues tecnologies, i que utilitzen dispositius amb dualitat de comunicacions RF Mesh i Power Line Communication (PLC): es tracta
d’una tecnologia amb una topologia flexible que tria a
cada moment el millor mitjà de comunicació possible i determina dinàmicament la ruta més fiable i ràpida segons
les condicions operatives de la xarxa.
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2.6. MECANISMES DE MERCATS
AVANÇATS: SMART MARKETS

La implantació d’una xarxa intel·ligent
suposa integrar una sèrie de
procediments econòmics en línia amb
el nou paradigma que permetin la
realització de transaccions per part de
consumidors, generadors i operadors
de la xarxa de transport en condicions
òptimes per als seus interessos.
Aquests procediments econòmics
requereixen la participació de tres nous
agents: comercialitzadors, mercats
minoristes d’ajustament i mercats de
serveis complementaris.
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La implantació d’una xarxa intel·ligent, tal com s’ha
descrit als apartats anteriors, necessita ser complementada amb una sèrie de procediments econòmics
que permetin:
1. Realitzar transaccions de forma que els consumidors d’energia es puguin proveir de l’energia que necessiten en les millors condicions de
preu i qualitat.
2. Realitzar transaccions de forma que els generadors (reals i virtuals) puguin vendre l’energia que generen de la forma més avantatjosa
possible, d’acord amb les tecnologies de generació utilitzades.
3. Realitzar transaccions econòmiques, per part
dels operadors de la xarxa de transport i de dis-

tribució, que els permetin disposar dels recursos
necessaris per poder operar les xarxes d’una
forma fiable, segura i òptima econòmicament.
Aquests recursos poden ser subministrats per
generadors, virtuals o reals, per consumidors o
per agregadors, tal com s’ha mencionat al capítol
anterior.
La realització de transaccions i contractes al mercat
local que crea una xarxa intel·ligent ha de tenir com
a conseqüència que els consumidors puguin negociar els seus recursos de demanda i generació d’una
forma simple i segura, de manera que li garanteixi un
preu competitiu i ajustat al valor del recurs.
En el cas de Menorca, i d’acord amb els objectius de
generació renovable que s’han plantejat, es primaran
les transaccions a mitjà i a curt termini, atès que és di-
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fícil realitzar previsions de generació a llarg termini.
Això afegirà una dificultat addicional als mecanismes
de transacció. Amb l’objectiu d’optimitzar el funcionament econòmic del sistema, és necessari que els consumidors i agregadors disposin d’aplicacions de predicció de la demanda, i que els generadors disposin,
a la vegada, d’aquest tipus d’eines per preveure la
generació renovable el més fiables possible.
La implementació d’aquestes transaccions requereix
la participació de tres nous agents addicionals als ja
definits anteriorment: comercialitzadors, mercats minoristes de fixació i mercats de serveis complementaris.
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2.6.1. Comercialitzador
El comercialitzador podria utilitzar recursos de demanda proporcionats pels seus consumidors o per
agregadors, per ajustar millor els seus consums
en temps real amb l’energia prèviament adquirida
al mercat majorista. Per això, haurà de disposar
de mesures detallades de consum i generació de
clients. Basa el seu benefici en el marge comercial
aplicat sobre els preus a què paga l’energia al mercat majorista.
Els comercialitzadors són les companyies que, a través de les xarxes de la distribuïdora, venen l’electricitat al consumidor final, i constitueixen el primer punt
de contacte quan es contracta un subministrament
d’electricitat. Per això, els comercialitzadors es proveeixen amb la compra de grans paquets d’energia
al mercat majorista o a través de contractes bilaterals amb generadors (reals o virtuals) per després
subministrar aquesta energia als consumidors finals
mitjançant mecanismes del mercat minorista. Actuen,
doncs, de pont entre ambdós mercats.
Per realitzar les compres al mercat majorista, les comercialitzadores han de realitzar previsions de la demanda dels consumidors als quals subministren l’energia.
Com que sempre existeixen diferències entre l’energia
comprada i l’energia subministrada, es produeixen desviaments pels quals el comercialitzador ha de pagar al
mercat majorista un preu normalment elevat. Per ajustar-ne millor els consums en temps real amb l’energia
prèviament adquirida al mercat majorista, el comercia-

litzador podria utilitzar recursos de demanda proporcionats pels seus propis consumidors o per agregadors.
Els comercialitzadors han de disposar de mesures detallades del consum i, en el seu cas, de saldo consum-generació dels clients als quals estan subministrant. Les
mesures corresponents hauran de ser proporcionades pel distribuïdor, que és el responsable de les mesures a la xarxa de distribució i, per tant, de determinar els fluxos de potència entrant i sortint de la xarxa.
El benefici obtingut de la seva activitat per part dels
comercialitzadors es basaria en un marge comercial
aplicat sobre els preus a què paga l’energia al mercat
majorista, una vegada cobertes totes les despeses
dutes a terme a causa de la seva activitat (pèrdues en
la xarxa, serveis de reglatge, peatges per utilització
de la xarxa, pagaments a operadors, etc.).
Els comercialitzadors han de tenir capacitat financera
suficient com exigeix la seva activitat, en la mesura
que han de proveir-se de grans quantitats d’energia
abans de subministrar-la i liquidar-la als consumidors
finals.
Les transaccions de compra del comercialitzador les
podria realitzar independentment amb els possibles
proveïdors (OvertheCounter, OTC) o a través d’una plataforma dissenyada a l’efecte (PowerExchanger, PX).
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2.6.2. Gestor de
transaccions a curt
termini (spot)
El gestor de les transaccions de mercat al comptat (spot)20 té la missió de proporcionar els mecanismes necessaris de compra i venda d’energia a
curt termini (un dia, normalment). Així, els diferents
agents compradors i venedors del sistema poden
subministrar-se o ajustar les seves posicions que
resulten de transaccions bilaterals (a mitjà i a llarg
termini) a la realitat del subministrament. En aquest
punt, la generació ha d’estar instantàniament ajustada al consum més les pèrdues.
El mercat al comptat que es proposa pot operar amb
diferents mecanismes. El primer d’aquests podria consistir en una o diverses sessions (diari, intradiari, etc.),
i estaria gestionat pel corresponent gestor de les
transaccions. En aquest model, les empreses productores comunicarien cada dia de forma lliure les condicions de quantitat i preu a les quals estarien disposades
a vendre l’electricitat de les seves instal·lacions, i seria
l’operador de xarxa el qui fixaria en primera instància
20

les quantitats a produir per a cada unitat generadora
en funció del resultat del mercat, i així s’aconseguirien
tant les ofertes de producció com de compra d’energia. En una etapa posterior als resultats del mercat,
l’operador del sistema elèctric determinaria les quantitats definitives a produir, una volta adaptat el resultat
del mercat a les condicions físiques de la xarxa.
Una altra forma d’organitzar aquest mercat de fixació
podria ser a través de contractes bilaterals a curt termini, que es negociarien lliurement entre els agents
compradors i venedors, o a través d’una plataforma
d’intercanvi (coneguda normalment com a PX), en què
el regulador obligaria a publicar índexs relatius als tipus de productes i preus mitjans que es negocien. En
aquest últim cas, també seria necessària la creació de
mecanismes a molt curt termini (poques hores abans
del despatx) amb l’objectiu d’aconseguir recursos per
equilibrar generació i càrrega.
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2.6.3. Gestor
de serveis
complementaris
El gestor de serveis complementaris proporciona
mecanismes de compra i venda d’energia i afegeix
productes de reserva de potència activa i reactiva
a curt termini.
Aquest gestor es podria identificar amb el gestor de
transaccions a curt termini, que inclou, a més de productes d’energia, productes de reserva de potència
activa a curt i a mitjà termini.
Tota l’operació es realitzarà a través dels agents que
s’han definit en l’apartat 2.5, coordinats respectant les
transaccions dinàmiques que s’han definit en aquest
punt.

Les transaccions d’energia requerides per al funcionament de la xarxa intel·ligent estaran basades en
transaccions bilaterals que podran ser lliurement pactades i transaccions minoristes realitzades a través
d’una plataforma electrònica PX.

El mercat al comptat (spot en anglès) és aquell en què els actius s’integren de forma immediata al preu de mercat del moment de la compravenda. Aquest mercat contrasta amb el de futurs, en el qual el lliurament de l’actiu és en una data futura.
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2.7. COMUNITAT ENERGÈTICA
DE MENORCA

Es pretén implicar la societat
menorquina en la transició energètica
perquè participi activament en la
presa de decisions. És necessari
impulsar el canvi de model que adapti
els hàbits de la societat en favor d’un
consum més eficient que, alhora,
impliqui l’economia local.
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ACCIONS
Incorporar la participació ciutadana, per part
de l’Oficina de l’Energia Menorca 2030 (vegeu
l’apartat 6) i de l’Agència Menorca Reserva de
Biosfera, per implicar la societat en la transició
energètica.
Crear un centre d’excel·lència i bones pràctiques en el disseny i implantació d’energies renovables, de manera que serveixi per atraure
talent i indústria al voltant de la sostenibilitat.

Fomentar la creació d’empreses, professionals,
cooperatives i associacions que tenguin fins,
que aportin coneixement i que ofereixin serveis relacionats amb l’energia i el procés de
transició cap a la descarbonització.
Promoure la transparència en les accions que
es duen a terme perquè la ciutadania exerceixi un paper més proactiu en el seguiment dels
resultats.

Introduir la transició energètica als programes
d’educació reglada i a les àrees de formació
superior.

Crear un servei d’assessorament a la ciutadania encaminat a fomentar sistemes de seguiment, control i optimització de consums, a fer
un bon ús de les seves instal·lacions i a proporcionar millores a implantar en l’àmbit domèstic.

Crear i potenciar fórmules de participació col·
lectiva en el finançament de nous actius energètics.

Formar el personal dels sectors primari i industrial en matèria d’eficàcia i eficiència en els processos productius.
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Implantar un programa d’informació i formació
d’agents energètics del sector públic.
Dur a terme mesures demostratives amb la participació ciutadana en edificis de l’administració de consum elevat.
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2.8. PROJECTES SINGULARS

Gràcies a l’Estratègia Menorca 2030,
l’illa s’ha de convertir en banc de proves
i experimentació de noves tecnologies
per al desenvolupament de qualsevol
dels punts de l’apartat anterior.
L’experiència adquirida a Menorca
s’ha d’emprar per replicar les accions
exitoses a altre llocs i per disseminar
els coneixements obtinguts.
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Exemples de projectes replicables o extrapolables
a altres territoris:
Disseny d’una metodologia i implementació de
les eines que hi van associades per a la planificació, seguiment i control de la transició energètica ràpida a illes geogràfiques.
Creació d’un sistema de seguiment i control de
les mesures preses i dels efectes que es produeixen, mitjançant l’aplicació de KPI21 (Key Performance Indicators), i anàlisis de sensibilitat per als
factors clau del procés.
Projecte pilot d’instal·lació d’emmagatzematge
elèctric a Menorca: dimensionat, gestió i operació òptima.
Anàlisi i dimensionat del sistema d’emmagatzematge òptim per al cas de Menorca, de forma
que sigui replicable a altres territoris.
Conversió d’un polígon empresarial en autosuficient energèticament.
En els polígons empresarials existents actualment a Menorca, hi ha emplaçaments susceptibles de transformar-se en aquest sentit i, a més,
21

Indicadors de rendiment clau, en la sigla en anglès.
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hi ha el compromís d’associacions empresarials
d’impulsar aquest projecte.

Implantació a gran escala de millora d’envoltants d’edificis mitjançant el sistema EuroPACE.

Projecte demostratiu de rehabilitació d’edificis
comunitaris d’habitatges cap a edificis de consum gairebé nul.

Amb aquest sistema de finançament, es milloraria
gran part dels envoltants dels edificis existents i
s’aconseguiria una major eficiència energètica.

Es tracta de provar aquestes rehabilitacions en
edificis d’habitatge social, i també en algun edifici
d’habitatge privat. Així se’n podrà fer el seguiment
abans i després, i replicar experiències.

Creació d’un centre tècnic i formatiu en eficiència energètica i energies renovables.
Es tracta d’un centre de capacitació per a projectistes, tècnics i empresaris.

Projecte demostratiu de construcció d’un nou
edifici comunitari d’habitatges de consum gairebé nul.

Planta de biogàs de Milà.

Es prioritzarà l’execució d’aquest projecte en un
edifici destinat a habitatge social.

Es tracta d’una planta que ja es troba en fase
d’avantprojecte, en la qual s’aprofitaran els gasos
produïts en una deixalleria de residus urbans per
generar energia elèctrica.

Projecte de gestió integral dels recursos de forma sostenible a l’Aeroport de Menorca.
Pel fet de ser el màxim consumidor d’energia de
Menorca, es proposa un projecte integral que
inclogui la instal·lació de generació renovable,
l’augment de la flexibilitat de la demanda, l’electrificació del transport i una captació d’aigua de
pluja per a l’aprofitament.

Aquesta llista no és tancada i, evidentment, amb l’evolució de la tecnologia i el coneixement, s’ampliarà a
altres exemples.
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1

2

3

4

Desenvolupament d’energies
renovables a l’àrea de gestió de
residus de Milà
Hi ha un projecte per instal·lar a la
zona de Milà una àrea de generació
renovable mitjançant la hibridació
d’eòlica, fotovoltaica i biogàs amb
una potència total prevista d’entre 18
i 20 MW.
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Parc fotovoltaic de Son Salomó
Aquest parc ja consta d’autorització
i comptarà amb una potència instal·
lada de 49,8 MW. Tot i ser un tipus
d’instal·lació de grans dimensions
comparat amb el model que es pretén implantar a Menorca, tindrà un
gran impacte en l’augment de generació a partir d’energia solar fotovoltaica.

Una sèrie d’actuacions previstes a
l’Estratègia Menorca 2030 destaquen
per un major impacte en la consecució
dels objectius plantejats per a la
transició energètica.
L’Estratègia Menorca 2030 respon a un plantejament
integral del procés de transició energètica que ha de
realitzar l’illa per complir amb els objectius establerts.
Això fa que inclogui totes les actuacions necessàries
per dur a terme en els àmbits establerts com a clau.
No obstant això, hi ha una sèrie d’actuacions previstes
que destaquen per damunt la resta pel major impacte
en la consecució dels objectius, que s’han anat desenvolupant durant el capítol anterior.

Bateries d’emmagatzematge
Amb aquest equipament se cerca
poder acumular a gran escala energia produïda a Menorca amb recursos renovables en moments de sobreproducció, per poder-la emprar
quan la producció no sigui suficient
i d’aquesta manera minimitzar la importació d’energia de l’exterior.

Autoconsum en edificis
Això farà que la generació d’energia
sigui al costat d’on es consumeix, i
s’aconseguirà, a més, implicar la població en la penetració de les energies renovables.
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5

6

7

8

9

10

Plantes fotovoltaiques en
zones d’aparcament públic urbà
Amb això s’aconseguirà aprofitar la
superfície utilitzada per places d’aparcament sense altre ús per generar
energia elèctrica en plantes fotovoltaiques sense hipotecar noves superfícies.

Implantació de xarxes intel·ligents
Per permetre la penetració de les
energies renovables és indispensable que la gestió del sistema elèctric
es faci de manera pràcticament automàtica, amb la qual cosa les xarxes
actuals es transformaran en intel·ligents.

Programa EuroPACE Menorca
Gràcies al programa EuroPACE, els
propietaris de locals, cases i edificis
disposaran de finançament per fer reformes i rehabilitacions encaminades
a millorar els envoltants per millorar
l’eficiència energètica.

Mercats locals d’energia
Es pretén emprar Menorca com a
espai de proves (sandbox) per analitzar les innovacions tecnològiques
o reguladores que puguin ser necessàries per complir els objectius de la
transició energètica.
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Mobilitat elèctrica i infraestructura
de recàrrega
L’electrificació de la mobilitat és de
vital importància, i per aconseguir-la
és indispensable disposar d’una bona
infraestructura de recàrrega.

Oficina de l’Energia Menorca 2030
Aquesta oficina tindrà les funcions
d’assessorament de la població en
temes d’energies renovables i eficiència energètica. Això inclourà tràmits, possibles ajuts i assessorament
tècnic.
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4

Identificació
de riscos
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Absència de sistema remuneratori clar i estable a
llarg termini.

Necessitat d’avaluació detallada del recurs eòlic
per a cada emplaçament.

Tràmits administratius complexos i excessivament
llargs.

Necessitat de formació de professionals especialitzats per a l’operació i manteniment d’instal·lacions eòliques.

Infraestructures de distribució elèctrica amb problemes estructurals a causa d’un mallat deficient
de la xarxa.
Necessitat de capacitat d’interconnexió elèctrica
amb Mallorca per a l’estabilitat de la xarxa i per
a una gestió adequada de fluxos energètics en
situacions d’excés i manca de producció.
Necessitat de certa capacitat d’emmagatzematge,
ja que el ritme de penetració de renovables ha de
venir acompanyat d’un increment equivalent en la
capacitat de gestió i regulació del sistema elèctric.
Normativa d’accés i connexió a la xarxa obsoleta. Manca d’informació disponible de l’estat de la xarxa per
fer previsions de punts de connexió de noves plantes
en fase d’estudi, especialment en allò que fa referència a la capacitat d’avaluació a cada punt de la xarxa.

Necessitat que els ajuntaments harmonitzin les
ordenances per facilitar instal·lacions en entorns
urbans i incorporar bonificacions fiscals. En el cas
de la biomassa, s’han de permetre espais per a
l’acumulació.
Manca d’estructura empresarial d’extracció, provisió i distribució de la biomassa per a usos tèrmics.
Necessitat d’adaptació o reforma d’instal·lacions
en edificis existents.
Manca de desenvolupament de les tecnologies
de generació en l’àmbit marí a les Illes; per això
serà necessari adaptar el planejament i les autoritzacions per facilitar-ne la implantació.
Manca d’ordenament legal de l’emmagatzematge.

Manca de previsió de la realitat insular en la regulació del sistema de retribució de l’energia generada. Pot ser necessària la definició d’un marc
retributiu especial.

S’identifiquen algunes barreres que es
podran trobar en el procés d’execució de
les actuacions previstes a l’Estratègia
Menorca 2030.

Necessitat d’adaptació de l’ordenació territorial i
urbanística per facilitar la penetració d’aquest tipus d’instal·lacions.

Necessitat d’implantació de sistemes intel·ligents
de gestió conjunta de producció, de vehicles i de
sistemes d’emmagatzematge en bateries amb
comunicació i visibilitat per part tant de l’operador de distribució com de l’operador del sistema,
a fi de millorar la gestió de tots els recursos, tant
fotovoltaics com de vehicles elèctrics.
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A partir de la identificació de riscos i
de les accions definides en els apartats
anteriors, es detecta la necessitat
d’adoptar o afavorir determinades
mesures de caràcter regulador que
facilitin l’execució de les accions
previstes. En aquest punt es resumeixen
els diferents nivells de responsabilitat i
competència per adoptar o per impulsar
les mesures necessàries.
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ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE O COMPETENT
MESURA NECESSÀRIA/NECESSITAT A COBRIR
L’ordenació territorial i urbanística s’ha d’adaptar per facilitar la penetració d’aquest tipus d’instal·lacions.
Els ajuntaments han d’harmonitzar les seves ordenances per facilitar instal·lacions en entorns urbans i incorporar bonificacions
fiscals. En el cas de la biomassa s’han de permetre espais per fer provisió i acumulació.
Les tecnologies de generació en l’àmbit marí no estan desenvolupades a l’arxipèlag, i serà necessari adaptar el planejament i
les autoritzacions per facilitar-ne la implantació.
Mesures de pacificació del trànsit en els àmbits urbans.
Planificació urbanística que integri accions dirigides a la mobilitat i a la reducció d’emissions.
Absència d’un sistema remuneratori clar i estable a llarg termini.
Desenvolupament de mecanismes de compensació estacional de les instal·lacions d’autoconsum amb abocament a la xarxa.
Mesures per incentivar els vehicles de baixes emissions o sistemes més eficients, com per exemple delimitar àrees de circulació
restringida a vehicles d’altes emissions o facilitar l’aparcament a vehicles compartits i vehicles de baixes emissions.
La regulació del sistema de retribució de l’energia generada no preveu la realitat insular.
Per a l’emmagatzematge d’energia pot ser necessària la definició d’un marc retributiu especial.
Manca d’ordenament legal de l’emmagatzematge d’energia.
Tràmits administratius complexos i excessivament llargs.
Planificació d’interconnexió elèctrica entre sistemes.
Normativa d’accés i connexió a xarxa obsoleta.
Manca de transparència a l’estat i gestió de les xarxes.
Avaluació detallada del recurs eòlic per a cada emplaçament.
Necessitat de formació de professionals especialitzats per a l’operació i manteniment d’instal·lacions eòliques.
S’ha de crear una estructura empresarial d’extracció, acumulació i distribució de la biomassa per a usos tèrmics.
Pot ser necessària l’adaptació o reformes d’instal·lacions en edificis existents.
Per millorar la gestió de tots els recursos, tant fotovoltaics com dels vehicles elèctrics, s’han d’implementar sistemes intel·ligents de gestió conjunta de producció, de vehicles i de sistemes d’emmagatzematge en bateries amb comunicació i visibilitat
per part tant de l’operador de distribució com de l’operador del sistema.
Modernització i millora del mallat de la xarxa de distribució.
Adaptació de normativa de diferents reglamentacions i lleis relacionades amb les hisendes locals i les competències municipals
per a la implantació d’EuroPACE.
Crear una marca específica per a les empreses turístiques que es comprometin amb els objectius de descarbonització.

AJUNTAMENTS

CONSELL
INSULAR

COMUNITAT
AUTÒNOMA

ADMINISTRACIÓ
DE L’ESTAT
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Com a agent facilitador, l’Oficina de l’Energia Menorca 2030 assumirà les següents funcions:
•

L’Oficina de l’Energia Menorca 2030
pretén ser un agent facilitador que
integri els principals actors, promogui
la participació i la formació de la
ciutadania. L’oficina ha de tenir la
capacitat de finançament i execució de
projectes pilot i s’hauria d’integrar en la
xarxa de territoris i centres que aposten
pel canvi de model energètic.

Interlocució o centre de referència de totes les
qüestions relacionades amb l’energia a Menorca.
•	 Formació, tant en nivells educatius bàsics com
en capacitació professional.
•	 Finançament:
- Capacitat de finançar iniciatives en línia amb els
objectius Menorca 2030.
- Presentació de candidatures a projectes de finançament.
- Capitalització d’estalvis per a finançament de
projectes.
• Seguiment d’aquest full de ruta per a Menorca.
• 	 Facilitació de la participació ciutadana.
• 	 Assessorament tècnic i legal als sectors privat i
públic.
• Comunicació, capacitació i empoderament de la
ciutadania en matèria d’energia.
• Impuls d’experiències pilot amb caràcter demostratiu.
• Accions de difusió i conscienciació.
• Proposta de modificació de normatives.
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•
•
•
•

Enllaç elèctric amb Mallorca (capacitat operativa: 35 MW)

54 % de cobertura de la demanda elèctrica amb renovables: 160

18 % de cobertura de la demanda elèctrica amb renova-

•

Gas natural com a combustible de la central tèrmica

bles: 53,1 MWp, FV; 3,2 MW, eòlica; 3,2 MW, autoconsum

•

15 % de reducció de consum de combustibles fòssils en el trans-

Posada en funcionament de l’Oficina de l’Energia Menorca

port terrestre
•

2030
•

Doble enllaç elèctric amb Mallorca (capacitat operativa: 90 MW)
MWp, FV; 10 MW, eòlica; 15,2 MW, renovables en entorns urbans

en àmbit urbà
•

Posada en funcionament del programa EuroPACE

140

15 % de reducció de consum de combustibles fòssils per a usos
tèrmics en sector de serveis, residencial i industrial

•

2 % de reducció de consum de gasoil B en el sector primari

•

•
•

•

85 % de cobertura de la demanda elèctrica amb
renovables: 261 MWp, FV; 16,5 MW, eòlica; 30 MW
de renovables en entorns urbans; 4 MW d’altres
tecnologies; 400 MWh d’emmagatzematge
50 % de reducció de consum de combustibles
fòssils en el transport terrestre.
30 % de reducció de consum de combustibles
fòssils per a usos tèrmics en el sector de serveis,
residencial i industrial
10 % de reducció de consum de gasoil B en el sector primari.
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Per fer un seguiment correcte dels
objectius, s’estableix un conjunt
d’indicadors de referència que permetrà
seguir-ne el compliment, a més de
l’evolució dels diferents sectors.

I. SISTEMA ELÈCTRIC

Valor 2013

Electricitat anual produïda
i importada

484.059

Percentatge de generació
elèctrica renovable insular

3

Unitats

II. TRANSPORT TERRESTRE

MWh

Demanda anual de combustibles
d’automoció23
Demanda anual de
combustibles d’automoció
per càpita (població de fet)

%

478.599

4.189

Unitats
MWh

kWh/persona

Factor d’emissions sobre
electricitat generada

0,75

tCO2/MWh

Nombre de vehicles elèctrics24

0

Ud.

Potència instal·lada d’eòlica

3,20

MW

Percentatge de vehicles
elèctrics sobre el total

0

%

Potència instal·lada
de solar fotovoltaica

5,10

Potència instal·lada d’autoconsum
amb renovables
Consum anual facturat
d’electricitat
Consum anual d’electricitat
per càpita (població de fet)22

440.601
3.856

MWp

Nombre de motocicletes elèctriques

kW

Percentatge de motocicletes
elèctriques sobre el total

MWh

IMD anual de l’aforador del PK 20,4
de la carretera general Me-1

kWh/persona

Nombre de passatgers en línies
regulars de transport públic

23
22

Valor 2013

El terme «població de fet» inclou residents i visitants de forma prorratejada anualment.

24

17
0
9.066
2.060.359

Ud.
%
Vehicles/dia
Ud.

Combustible subministrat en estacions de servei. Per manca de dades desagregades, aquest valor inclou nàutica recreativa.
Els indicadors relatius a vehicles motoritzats i els seus valors corresponents fan referència a vehicles matriculats a Menorca.
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III. RESIDENCIAL, SERVEIS,
INDUSTRIAL I PRIMARI

Valor 2013

Consum anual de GL

59.915

MWh

Consum anual de gasoil C
de calefacció

96.495

MWh

8.251

MWh

164.661

MWh

Consum anual de gas natural
Consum anual total de GLP,
gasoil de calefacció i gas natural
Consum anual total de GLP,
gasoil de calefacció i gas natural
per càpita (població de fet)
Consum anual de gasoil B

1,44
38.556

IV. INDICADORS GLOBALS

Unitats

Emissions directes de CO225
Emissions directes de CO2
per càpita (població de fet)

MWh/persona
MWh

25

Valor 2013
542.395
4,75

Consum anual d’energia primària

2.254.347

Consum anual d’energia primària
per càpita (població de fet)

19,73

Unitats
tCO2
tCO2/persona
MWh
MWh/persona

Consum anual d’energia secundària 	

1.169.724

MWh

Consum anual d’energia final

1.126.138

MWh

Consum anual d’energia final
per càpita (població de fet)

9,86

MWh/persona

Els indicadors relatius tant a emissions de CO2 com a consum d’energia en cap cas inclouen transport aeri ni marítim.
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Relació d’institucions, entitats, associacions
i empreses que han expressat el suport explícit
a l’Estratègia Menorca 2030*
ORGANISMES PÚBLICS
• UNESCO – Programa MaB (Man & Biosphere)
• Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic
• Delegació del Govern de les Illes Balears
• Delegació del Govern de les Illes Balears Direcció Insular de l’Administració General de
l’Estat a Menorca
• Govern de les Illes Balears - Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat – Direcció General
d’Energia i Canvi Climàtic
• Ajuntament d’Alaior
• Ajuntament des Castell
• Ajuntament de Ciutadella de Menorca
• Ajuntament de Ferreries
• Ajuntament de Maó
• Ajuntament des Mercadal
• Ajuntament des Migjorn Gran
• Ajuntament de Sant Lluís

* Relació de cartes de suport rebudes fins al mes de febrer de 2019.

ENTITAT D’ÀMBIT INTERNACIONAL,
NACIONAL I LOCAL
• Associació Economistas Frente a la Crisis
• Associació Leader Illa de Menorca
• Associació Ramón San Martín
• Associació TECNICAT
• Climate Alliance
• Federació d’Associacions de Veïns de Menorca
• Fundació Renovables
• Grup d’Ornitologia Balear - GOB Menorca
• Institut Menorquí d’Estudis - OBSAM - Directrius
Estratègiques de Menorca
• Menorca Preservation Fund
• Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

EMPRESES I AGRUPACIONS EMPRESARIALS
• AEDIVE - Asociación Empresarial para el
Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico
• Aeroport de Menorca - AENA
• ASEIME - Asociación de Empresas
de Instalaciones Eléctricas y de
Telecomunicaciones de Menorca
• Asociación Hotelera de Menorca - ASHOME
• Confederació d’Associacions Empresarials de
Balears - CAEB Menorca
• ECOOO Revolución Solar
• Ecosis Ingeniería
• ENDESA
• Federació de la Petita i Mitjana Empresa de
Menorca - PIME Menorca
• Fotoplat
• Global New Energy Finance - GNE Finance
• Grup hoteler ARTIEM
• MIATEC Innova
• NISSAN
• Q-ENERGY
• Red Eléctrica de España
• SOM ENERGIA - Grup Local Menorca
• Unión Española Fotovoltaica (UNEF)

