
 
 
 
 
 

1 
 

 

CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOVILITAT 

 (Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic) 

GOVERN DE LES ILLES BALEARS 

 

AL·LEGACIONS I COMENTARIS AL AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE CANVI 

CLIMÀTIC I TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

Hazel Morgan Brown, en nom i representació, en qualitat de Presidenta de l’associació 
Amics de la Terra Balears, amb CIF: G07479397 i domicili a efectes de notificació al Carrer 
Metge Villangómez Ferrer 6, baixos, PRESENTA per a la vostra consideració les següents 
consideracions i al·legacions a l’Avantprojecte de Llei de canvi climàtic i transició energètica 
durant el procés d’informació publica, dins el termini establert en el nostre cas (carta de la 
Consellería rebuda el dia 27 de març 2018). 

 

CONSIDERACIONS GENERALS 

L'avantprojecte de Llei actualment en exposició pública és per Amics de la Terra Balears un 

bon pas endavant i suposa una eina molt necessària per combatre el greu problema que 

estem patim i patiran les generacions futures. Així també ressaltem que es un inici de camí 

cap a la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica imprescindible, necessària i 

inevitable.  

No obstant això, pensem que la llei queda lligada a les directrius econòmiques de la mal 

anomenada economia sostenible. Aquest terme s’utilitza des d’un caire més teòric que 

pràctic ja que no existeix una economia totalment desmaterialitzada que es deslligui dels 

recursos naturals, per lo que pensar que una economia pot ser sostenible simplement 

canviant el subministrament elèctric a renovable, utilitzant el cotxe elèctric i proposant 

mesures d’eficiència i estalvi pot ser més una il·lusió que una realitat. Així pensem que el 

terme economia sostenible s’utilitza sense proposar canvis estructurals importants en la 

primera font d’ingressos de la nostra comunitat autònoma. Així acompanyant a aquesta llei 

i transversalment s’haurien de fixar unes taxes per anar estabilitzant el nombre de turistes 

i població que la nostra comunitat autònoma pot absorbir, i lligar-les a un màxim 

d’emissions que també hauríem d’agafar com a base per no superar-les, si no volem que els 

estalvis aconseguits per una banda es vegin absorbits i superats per l’altre.   

Aquesta llei també hauria d’anar acompanyada d’una important partida pressupostaria per 

fer efectiu un cos de personal efectiu tant a nivell autonòmic, com municipal i insular de 

cada illa.  

Així mateix també, trobem en falta el tema de la fiscalitat verda, i en aquest esborrany no 

hem trobat que es contempli aquesta possibilitat. Si que en el títol VII es fa referència al 

règim sancionador, però res altre. Així per anar nodrint de pressupost aquesta llei, 

consideram que el tema de la fiscalitat verda és un caire que s’ha deixat totalment de banda.  
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Així, com en altres lleis de canvi climàtic, es contempla aquesta possibilitat tant en positiu 

com en negatiu. Proposem un article i el seu desenvolupament posterior en aquesta línia.  

Per exemple:  

-Les administracions públiques de Balears han de gravar les actuacions que fan augmentar 

la vulnerabilitat o incrementen les emissions de gasos d'efecte hivernacle i han d'incentivar 

fiscalment les actuacions que afavoreixen l'adaptació al canvi climàtic o la reducció 

d'emissions de gasos d'efecte hivernacle quan sigui possible tècnica i econòmicament. 

D’aquesta manera considerem que aquesta llei contemplaria una caire que de moment 

manca i que dotaria de més fons monetari per realitzar moltes de les actuacions que aquesta 

llei contempla. 

 

AL·LEGACIONS 

PRIMERA: 

Convé repassar tot el text de l'avantprojecte de Llei per adequar el llenguatge, que no 
sempre correspon al llenguatge de gènere. Per exemple en l'article 5 parla del 

President del Govern o els Consellers, sense prendre en consideració la possibilitat 

de tenir una Presidenta del Govern com hi ha actualment o conselleres, etc. 

SEGONA:  

Article 8 punt 6: “Els poders públics i la ciutadania estan obligats a col·laborar amb l'Institut 

i a aportar-li les dades estadístiques necessàries per a l'execució de les polítiques climàtiques, 

d'acord amb les determinacions del Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic”  

proposem afegir també a les empreses. Queda així: “Els poders públics, empreses i la 

ciutadania estan obligats…” 

TERCERA:  

Article 9 punt 2:“En l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma, hi ha d’haver 

almenys un gestor a cada conselleria i entitat del sector públic instrumental.” 

Entenem que per la seva transversalitat a tots els nivells també s’hauria de 

contemplar la figura del gestor energètic a nivell municipal, o en el cas de municipis 

amb poblacions de menys de 5.000 habitants, el Consell de cada illa assumirà 

aquestes funcions  

QUARTA:  

Article 10 punt 4: “El Pla ha de preveure inicialment una vigència temporal d'almenys deu 

anys i s'ha de revisar cada cinc per concretar les determinacions que s’han d'aplicar en els 

períodes de vigència següents.” 

En sintonia amb la llei de canvi climàtic d’altres països europeus, considerem que 

aquest punt anterior s’hauria de modificar i canviar per fixar plans anuals o bianuals 

de reduccions i objectius, per així poder fer un seguiment acurat del seu  
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acompliment, i poder corregir més fàcilment les desviacions, implicant de ple i 

directament els governants d’any en any, sense poder dilatar els processos i 

decisions. 

Derivat de l’anterior s’haurien de poder fixar mecanismes per poder fer complir 

l’anterior a tots els nivells. 

CINQUENA: 

 Article 12: “El Pla ha de concretar les quotes quinquennals de reducció d'emissions de gasos 

d'efecte hivernacle i ha de prendre el 2005 com a any base per assolir els objectius mínims de 

reducció següents….” 

No entenem els criteris o bases que s’han seguit per agafar com any de referència el 

2005 i no un altre. En aquest sentit s’haurien de fer públiques les emissions i dades 

de referència que es volen fer servir per poder fer un seguiment posterior i publicar 

anualment el grau de compliment dels objectius fixats. Tot i que es poden trobar al 

registre nacional del MAPAMA, és important tenir les dades publicades i a l’abast. En 

aquest sentit a l’acord de París, els països signants, entre els que estava l’Estat 

Espanyol, es comprometeren a que les emissions globals arribessin a un màxim quant 

abans, i poder així fixar les reduccions adients i necessàries en cadascun dels casos.  

SISENA:  

Article 14:  

En la mateixa línia dels comentaris anterior per l’article 12 proposem agafar un any 

de referència de màxims per ser més ambiciosos en la reducció de GEI. 

SETENA: 

Article 16: "El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic definirà les línies estratègiques 

d'actuació mínimes que hauran de seguir les diferents polítiques sectorials, en particular per 

als sectors de l'energia, el transport i la mobilitat, l'agricultura i la ramaderia, l'aigua, el 

territori i l'urbanisme, els espais naturals i el turisme, sense perjudici d'altres que poden 

determinar per reglament. " 

Proposem afegir a l’article: sectors de gestió de residus,  industrial i pesca 

VUITENA: 

Article 25, 1.: “Emissions difuses:  1. Les grans i mitjanes empreses radicades a les Illes Balears 

que no estiguin sotmeses al règim de comerç d'emissions estaran obligades a reduir 

progressivament les emissions per assolir els objectius establerts en la present Llei. 

Entenem que no es pot demanar els mateixos requeriments a les mitjanes-grans que 

a les petites, però proposem incloure alguns requeriments a les petites empreses que 

per la seva tipologia siguin gran emissores de GEI.    
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NOVENA: 

Article 26: “Compensacions d’emissions difuses 

L'Administració de la Comunitat Autònoma establirà mecanismes voluntaris de compensació 

d'emissions per a aquelles empreses no subjectes al règim de comerç d'emissions mitjançant la 

participació o aportació a projectes d'absorció de CO2, com l'adequada recuperació, protecció 

o gestió d'ecosistemes.” 

Consideram que les empreses no subjectes al règim de comerç d’emissions, més aviat 

o més d’hora també hauran de fer canvis importants i que sempre hi pot haver marge 

de maniobra per reduir les seves emissions, el seu consum energètic i millorar la seva 

eficiència.  

En aquest sentit s’hauria de fer un seguiment de totes les empreses, i que no es pugui 

fer servir aquest mecanisme voluntari per tal de deixar de fer les inversions i accions 

que pertocarien, o que es fixi un límit o nombre determinat de vegades que aquest 

mecanisme voluntari es pugui fer servir. Sobre tot, que no pugui utilitzar-ho com a 

excusa per no realitzar les millores i reduccions que correspondrien.  

Proposem que s’inclogui l’obligació d’establir un % per a cada any.  

DESENA: 

Article 27: “Registre balear de petjada de carboni” 

Proposem que les dades del Registre balear de petjada de carboni  puguin ser 

públiques i fàcilment accessibles per als ciutadans.  

ONZENA: 

Article 29 punt 1: “Les administracions públiques de les Illes Balears han de fomentar l’estalvi 

d’emissions en el procés constructiu de les edificacions i l’ús de materials de construcció 

sostenibles.” 

 
S’haurien de definir o concretar més lo que s’entén per “materials de construcció 
sostenibles”.  
 
DOZENA: 
 
Article 30 punt 4: “Les edificacions existents que se sotmetin a actuacions edificatòries de 
rehabilitació integral, a actuacions d'ampliació o reforma que afecten un percentatge igual o 
superior al 50% de la seva superfície inicial, o actuacions que comportin el seu canvi d'ús, 
s'han d'adequar a les condicions d’eficiència energètica establertes en la normativa vigent.” 
 
Proposem que sigui obligatori per a qualsevol tipus de reforma adequar-se a les 

condicions d’eficiència energètica, , no només igual o superior al 50%. 
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TRETZENA: 

Article 34 punt 1: “Grans infraestructures i equipaments públics 
 
1. Els projectes de les grans infraestructures i equipaments que siguin titularitat de les 
administracions públiques de les Illes Balears han d'incloure una avaluació de les diferents 
alternatives relatives a la seva eficiència energètica i, especialment, el cost del consum 
energètic corresponent a tota la seva vida útil.” 
 
Entenem que “ grans infraestructures i equipaments” inclouen les carreteres. Per 
evitar confusió proposem afegir-ho: “grans infraestructures, carreteres i equipaments”    
 
CATORZENA: 
 
Article 35: “L’Administració de la Comunitat Autònoma ha d'aprovar plans d'electrificació 
progressiva dels ports de la seva competència, en els quals s'haurà de preveure en tot cas per 
a les embarcacions una oferta suficient de punts de connexió per al subministrament o la 
recàrrega elèctrica.” 
 
Proposem afegir a aquest article, que es comminarà a l’Estat a l’electrificació 

progressiva dels ports de la seva competència, per aconseguir que els vaixells i 

creuers que recalen a tots els ports de les Illes Balears puguin deixar d’utilitzar els 

motors de combustió interna per a les seves instal·lacions i equips.  

 
QUINZENA:  
 
Article 38: “Instal·lacions i aparells que s'han de substituir 
 
Amb l'objectiu de reduir el consum d'energia i les emissions de gasos, les administracions 
públiques de les Illes Balears hauran de fomentar la substitució d'instal·lacions d'energia 
obsoletes per altres més eficients, així com el consum d'aparells eficients.” 
 
Proposem obligar la substitució d’instal·lacions d’energia obsoletes per altres de 
més eficients, com també el consum d’aparells eficients,  no només fomentar la seva 
substitució.  “  
 
 
SETZENA: 
 
Article 53: “Producció de biocombustibles  
 
Les administracions públiques de les Illes Balears han de fomentar la generació de 
biocombustibles a partir del tractament d'aigües residuals i la reutilització d'olis d'ús 
domèstic i industrial, els residus i les restes d'origen orgànic.” 
 
Proposem afegir al final: sense deixar de prioritzar el compostatge com a mesura de 
gestió dels residus d’origen orgànic. 
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DISSETENA: 

Article 54 punt 1:” Les noves instal·lacions tèrmiques de potència nominal superior a 5 kW 

hauran d'emprar preferentment energia d'origen renovable. S'admetrà l'ús de combustible 

fòssil en aquelles instal·lacions tèrmiques que així ho justifiquin en els termes que 

reglamentàriament s'estableixin.” 

Al respecte d’aquelles instal·lacions tèrmiques que així ho justifiquin en els termes 

que s'estableixin reglamentàriament, caldria especificar quin són aquests termes, o 

a on estaran especificats/desenvolupats.  

DIVUITENA: 
 
Article 54 punt 3: “En tot cas, les instal·lacions tèrmiques que entrin en funcionament a 
partir l'1 de gener de 2025 no podran utilitzar el gasoil com a combustible.” 
 
Proposem afegir “no podran utilitzar el gasoil ni el carbó”, per tancar la possibilitat 
que es pugui usar en un futur. 
 
DINOVENA: 
 
Article 55: “Promoció de la mobilitat sostenible” 
 
No aborda el tema de potenciar el transport públic com a veritable alternativa, 
malgrat ser la Conselleria competent, amb una xarxa amb més freqüència i punts de 
connexió, i a les grans ciutats facilitar connexions des dels pàrquings dissuasius, A 
més, proposem l’impuls de la xarxa ferroviària a Mallorca promovent la seva 
ampliació, modernització, electrificació i la millora de les freqüències.  
 
VINTENA: 
 
Article 62: “Disposicions generals de contractació” 
 
Proposam afegir un punt 6: En els instruments de contractació pública per a 
menjadors a centres educatius, centres de majors etc. , en els criteris de 
sostenibilitat energètica i ambiental, caldria incloure obligatòriament la compra de 
un % de productes agràries locals ja que la petjada de carboni es més reduït.   
 
VINT PRIMERA: 
 
Article 63. “Garantia de l’origen renovable del consum elèctric.” 
 
Hauria d’especificar en quin termini màxim les administracions públiques de les 
Illes Balears han de realitzar el subministrament elèctric amb energia d’origen 
100% renovable, per evitar que la mesura es demori indefinidament en el temps. 
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VINT SEGONA: 
 
Article 67: “Organització d'esdeveniments i actes públics 
 
La licitació de contractes per a l'organització d'esdeveniments i actes públics de caràcter 
social, cultural, esportiu o de naturalesa similar que duguin a terme les administracions 
públiques de les Illes Balears incorporarà en els corresponents plecs criteris de sostenibilitat i 
reducció d'emissions associades als mateixos.” 
 
Caldria exigir un mínim de criteris de sostenibilitat i reducció d’emissions 
associades i especificar on estaran detallats/desenvolupats.  
  
VINT TERCERA: 
 
Disposició addicional segona. “Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic 
 
El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic, que regula l'article 10, s'aprovarà en el 
termini màxim de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei i, en tot cas, s'ha d'ajustar 
a les regles del Pla Nacional d'Assignació de Drets d'Emissions vigent. A aquest efecte, en el 
termini màxim de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les conselleries del 
Govern de les Illes Balears aportaran a l'òrgan competent en matèria de canvi climàtic la 
informació que els sigui requerida respecte dels seus àmbits competencials .” 
 
A causa de la urgència existent a l'hora de prendre mesures efectives per fer front al 
problema del canvi climàtic, com moltes de les que conté aquesta Llei, hauria 
d'establir que el Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic s'aprovés i entrés en 
vigor a el termini màxim d'un any i no dos, com s'estableix en aquesta disposició 
addicional segona. 
 
VINT QUARTA: 
 
Disposició transitòria tercera. “Plans territorials insulars: Els plans territorials insulars que 
es modifiquin abans de l'adaptació o l'aprovació d'un nou Pla Director Sectorial Energètic 
ajustat a les prescripcions d'aquesta Llei, han de definir les zones de desenvolupament 
prioritari d'acord amb l'article 44, amb els criteris mínims següents:  
 

a) L'extensió total a cada illa ha de ser adequada i suficient per permetre la generació 

d'energia equivalent al consum anual de l'illa.” 

En aquest apartat a), s’ha de fixar un any de referència o límit al consum anual. En cas 

contrari, entenem que el territori s’haurà de supeditar als capricis del creixement 

econòmic, quan ha de ser totalment a l’inrevés si no volem sacrificar encara més 

territori a un desenvolupament econòmic moltes vegades innecessari que es sustenta 

sense cap mena de dubtes en un creixement del consum energètic. 

A més s’hauria de contemplar que els Plans territorials insulars puguin reduir les 

superfícies establertes en els apartats 1 i 2 de la Disposició final tercera (Modificació 

del Pla Director Sectorial Energètic) atesa la realitat territorial de cada illa.  
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VINT QUARTA: 

Disposició final segona 
 
“Modificació de la Llei 12/2016, de 17 d'agost d’avaluació d’Impacte ambiental de les Illes 
Balears” 
 
No considerem oportunes les modificacions plantejades als Annexes 1 i 2 de la Llei 

12/2016, i proposem mantenir els actuals ombralls  per exigir una avaluació 

d’impacte ambiental dels projectes de parcs solars fotovoltaics o parcs eòlics, atès 

que malgrat s’hagin augmentat les superfícies y potències per no exigir la seva 

declaració d’interès general, sí s’han de mantenir els controls ambientals d’aquestes 

infraestructures. 

 

 

 

 

PER TOT L'ANTERIORMENT EXPOSAT: 

 

 

SOL·LICITA 

Que tenint per presentat el present escrit, se serveixi admetre-ho, i tingui en consideració 

les al·legacions presentades per a la millora de l'Avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic i 

Transició Energètica de les Illes Balears. 

 

Signat: 

 

HAZEL MORGAN 

Presidenta AMICS DE LA TERRA BALEARS 

 

Eivissa, 24 d’abril de 2018  

 

 

 

 


