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Declaració 
Emergència Climàtica

PER QUÈ AQUEST PLA?

Compliment de la Llei 
de Canvi Climàtic i 

Transició Energètica 

Compliment del Plan 
Nacional Integrado de 

Energía y Clima

Transformació a nivell 
energètic, climàtic, 
econòmic i social
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PROGRAMES
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Transició energètica socialment justa

IDEES CLAU

Accelerar la transició energètica i aconseguir el 30% de la demanda 

Abordar els reptes de la insularitat: mobilitat elèctrica, descarbonització 
de la mar i eficiència en el cicle de l'aigua

Transformar el model econòmic de Balears, perquè es recuperi i fer-ho 
més resilient a externalitats.

Principi DNHS (Do Not Significant Harm) al medi ambient
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PROGRAMA 1 Oficines de dinamització per a la transició energètica

P1.L1 Suport a les entitats locals de les Illes Balears

P1.L2 Suport a la ciutadania i les empreses en matèria de transició energètica

P1.L3 Organització d'activitats de dinamització i creació de continguts

6.5 M €

3 oficines

1 oficina

2 oficines
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PROGRAMA 2 Inversions en Projectes innovadors, tractors o 
estratègics

● P2.L1. Finançament directe de projectes innovadors, tractors                               

o estratègics

● P2.L2 Suport a l'emprenedoria en el sector energètic (IDAE)

○ Línies de suport o inversió

33,8 M €

MDI llançada 
14/3/22

30 MW 
innovadors 
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PROGRAMA 3 Principals Reptes de la Insularitat

P3.L1. Nova Mobilitat Elèctrica

● Sistemes de carsharing elèctric

● Llançadores a llocs on es restringeixi el vehicle privat

● Infraestructura de mobilitat elèctrica

P3.L2. Zones de Baixes Emissions

10 sistemes 
compartits

2.000
punts de carga

10-15 MW
de pèrgolas en 
aparcaments

7 projectes que donen compliment a la Llei 7/2021

70 M €
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PROGRAMA 3 Principals Reptes de la Insularitat

P3.L3. Descarbonització de la mar

● Connexió elèctrica de vaixells en port i sistemes innovadors en la mar

● Desenvolupament d'una indústria de fabricació d'embarcacions zero emissions

10 MW en ports 10 MW projectes innovadors de 
la mar y 5 MWh de 
emmagatzematge

150 embarcacions 0 
emissions 



Pla d’inversions per a la transició energètica IB 09
PROGRAMA 3 Principals Reptes de la Insularitat

P3.L4. Cicle de l’Aigua

● Eficiència energètica i renovables

● Possibilitat d'emmagatzematge mitjançant embassaments existents

 

30 MW 
autoconsum

12 MW

Possibilitat d'invertir 
l'estalvi en adaptació 

al canvi climàtic
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PROGRAMA 4 Actuacions integrals socialment justes
P4.L1.Actuacions integrals socialment justas

● Autoconsum i eficiència energètica amb ajuda d'Ajuntaments                                                
i serveis socials. Línies d'ajuda i inversió directa en edificis vulnerables.

P4.L2. Actuacions integrals en administracions públiques

● Actuacions en autoconsum, eficiència i mobilitat elèctrica.

P4.L3. Actuacions integrals grans consumidors

● Compliment de llei que obliga a totes les empreses amb                                                  
més de 100 kW elèctrics o 70 kW tèrmics a tenir pla de gestió energètica..

30 M €

15 MW150 punts  
de carga

240 
actuacions
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68 M €

PROGRAMA 5 Generació i emmagatzematge renovable 
distribuït i socialment just

P5.L1.Generació renovable (IDAE):

● Ajudes prioritzant espais urbans, instal·lacions petites i amb                              
participació social. A més de condicions per a instal·lar autoconsum en llars 
vulnerables.

P5.L2. Emmagatzematge renovable (IDAE) 
● Vinculat al programa anterior, inclòs tambè H2.

150 MW

30 MWh
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PROGRAMA 5 Generació i emmagatzematge renovable 
distribuït i socialment just
P5.L3. Solarització d’aparcaments

● Compliment de l'obligació establerta en la Llei per a solarizar                                    
tots els aparcaments privats de més de 1.500 m².

P5.L4. Comunitats energètiques
● Noves formes de generació elèctrica aprofundint en la                               

democratització de l'energia.

P5.L5. Xarxes intel·ligents (IDAE)
● Millora de la gestió de la demanda, capacitat de la xarxa. 

30 MW

20 MW
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PROGRAMA 6 Transición energètica en l’Administració Pública

● P6.L1. Autoconsum en l’Administració Pública. 

25 M €

35 % de
consum de la CAIB

68 MW per a 
autosuficiència
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IMPACTES

233 M €  
d’inversió pública

377 MWp de potència 30% de renovables 
aconseguit

630 M € de
mobilització total

2.290   
punts de recàrrega

7.000 treballs estables y 
de qualitat

35 MWh   
d’emmagatzematge

200.000 tonelades de 
CO2/any menys
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GOBERNANÇA I PARTICIPACIÓ SOCIAL

Comisió mixta 
Govern - MITERD

Pacte de Reactivació i 
Diversificació 

Comisió 
interdepartamental 

Comitè d’ experts

Consell Balear 
del Clima



Moltes gràcies per la seva atenció


