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Les Reserves de Biosfera són llocs del planeta que
destaquen per l’elevada conservació del seu
patrimoni natural i cultural. Però també són llocs per a
l’experimentació del camí cap a la sostenibilitat.
La lluita per mitigar el canvi climàtic s’imposa ja com
una necessitat, i són les illes els espais que s’han de
posar a l’avantguarda de les accions innovadores.
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Menorca, un moment clau
Entorn ambiental

Compromís social

Salut pública

Espai natural privilegiat, alt
nivell de protecció del territori,
preocupació per la
conservació del paisatge,
procés de revisió de la
planificació territorial

Alta conscienciació social,
consens polític, empresarial i
social entorn a la necessitat
d’un nou model energètic,
predisposició a mesures per a
la transició energètica

Alarma social i preocupació
per la deficient qualitat de
l’aire, especialment a la ciutat
de Maó.

Living lab

Aïllament elèctric

Reserva Biosfera

Menorca pot esdevenir un
territori experimental de canvi
de model, escenari per provar
sistemes amb alta penetració
de renovables, mesures de
gestió de la demanda, smart
grids, i veure l’impacte sobre
l’economia local

Procés recent de desconnexió
elèctrica del sistema balear,
preocupació per la
vulnerabilitat del sistema,
percepció de la necessitat
d’optar per un model no
depenent de fonts
energètiques externes

Situació Mediterrània
Occidental, elevada influència
turística, estacionalitat en el
consum, alt potencial de
replicabilitat, connexió amb
altres territoris RB (Xarxa
mundial illes i costaneres)
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Objetius Menorca 2030
DEMANDA
ELÈCTRICA

85 % cobertura
amb renovables

TRANSPORT
TERRESTRE

50 % reducció
consum
combustibles
fòssils

USOS TÈRMICS
30 % reducció
consum de
fòssils als
sectors serveis,
residencial i
industrial
SISTEMES
RECOLZAMENT

DESPLEGAMENT
DE
RENOVABLES

MÀXIMA
PENETRACIÓ
AUTOCONSUM
ENTORNS
URBANS

EMMAGATZEMATGE
650 MWh
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ESTALVI
ENERGÈTIC

Llars
Empresa
Sector públic

CENTRAL
TÈRMICA MAÓ
(Reserva)
DOBLE ENLLAÇ
ELÈCTRIC
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ACCIONS CLAU
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ACCIONS CLAU
1 Projecte renovables a Milà
2 Instal·lació parcs fotovoltaics
3 Bateria d’emmagatzematge
4 Autoconsum en edificis
5 Fotovoltaica en aparcaments públics
6 Programa EUROPACEs (eficiència energètica)
7 Mobilitat elèctrica i infrastructura de recàrrega
8 Smart Grids
9 Mercats locals d’energia
10 Oficina d’impuls Menorca 2030
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REPOTENCIACIÓ
PARC EÒLIC

FOTOVOLTÀICA
Milà 2

FUTURA
PLANTA BIOGÀS

FOTOVOLTÀICA
Milà 1

15,8MW

GENERACIÓ RENOVABLE
MILÀ
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FOTOVOLTAICA EN SÒL URBÀ
S’ha d’instal·lar a un ritme de creixement constant mínim de
3MW/any fins 2030. Si es supera la previsió es reduiria la
presència de generació a sòl no urbà.

Propicia l’augment de l’autoconsum, la integració de la
mobilitat elèctrica, la generació distribuïda, la cultura de la
comunitat energètica, i l’empoderament de la ciutadania i
els mercats locals d’energia.
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Sector residencial
Suposa el 17% del consum d’energia final, un 75% és elèctric.
Objectiu 2030: els habitatges redueixen consum, i milloren el
comfort tèrmic. L’autoconsum és habitual a les cases.

AUTOCONSUM
FOTOVOLTAIC
(bateries i usos
compartits)

MONITORATGE
SMART I
INTEGRACIÓ
VEHICLE
ELÈCTRIC

REHABILITACIÓ
ENERGÈTICA
EXPERIENCIA
EUROPACE

BOMBA CALOR I
BIOMASSA
Usos tèrmics

SERVEI
D’INFORMACIÓ
I FORMACIÓ

EFICIÈNCIA
INSTAL·LACIONS I
ELECTRODOMÈSTICS

Sector serveis
OBJECTIU 2030
Els serveis associats al
turisme, l’administració
i en particular del cicle
de l’aigua, funcionen
sota criteris d’eficiència,
gestió integral de
l’energia i generació
pròpia a partir de
renovables.
Les mesures generen
economia local i els
exemples d’èxit tenen
alta replicabilitat.

Sector turístic
Generació renovable, autoconsum i
emmagatzematge.
Experiències de PPA (Power Purchase
Agreement).
Desenvolupament de mecanismes de
compensació estacional de l’abocament
d’excedents d’energia a xarxa.
Millora envolvents i eficiència tèrmica.
Programes de gestió i millora contínua del
consum (control i monitoreig).
Sistemes de recuperació de calor i
intercanvi tèrmic.
Fonts renovables per usos tèrmics.
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Sector serveis
Suposa 18% consum d’energia final,
majoritàriament elèctric
Polígons
empresarials

Infrastructura
Cicle de l’aigua

Generació renovable a
cobertes i aparcaments

Major eficiència als
sistemes de bombeig

Sistemes de consum
compartit i projecte
pilot a sector

Increment capacitat
emmagatzematge
d’aigua (flexibilització
demanda elèctrica)

Emmagatzematge
Potenciar biomassa
com a vector energètic
substitutiu
Monitorització de
consums

Sistemes de gestió i
control smart
Renovables a
captacions,
distribució i
tractament d’aigua
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Sector Públic
Programes de gestió i
millora contínua del
consum.
Enllumenats públics
exteriors i Starlight
Programa d’agents
energètics, Eficiència
energètica d’edificis
Fotovoltaica en
cobertes i
emmagatzematge

Sistemes de calor amb
renovables

XARXES INTEL·LIGENTS SMART
GRIDS
L’adaptació de l’actual xarxa de transport i distribució a un
sistema de funcionament d’smart grid és fonamental a
l’escenari Menorca 2030.
Així la generació i l’emmagatzematge estan interconectats per
xarxes capaces de predir la generació, la demanda i els fluxos
d’energia automàticament.
Aporten:
Fiabilitat
Interactivitat
Predictibilitat
Interconectivitat
Seguretat
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MOBILITAT TERRESTRE
2030: 50% Reducció de combustibles per automoció
Vehicle
privat

Lloguer i
taxis

Transp.
lleuger
mercaderies

MOBILITAT
ELÈCTRICA

PLANEJAMENT
INCENTIUS
PÚBLICS

Xarxa de
recàrrega

MITJANS
ALTERNATIUS
I TRANSPORT
INTERMODAL

Incentius
normatius
i fiscals
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Transport
públic
col·lectiu

FULL DE RUTA

●
●
●

●

●

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

2020

2025

2030

Enllaç elèctric 1
operatiu (35MW)
20% cobertura
energètica amb
renovables
En marxa cobertura
aparcaments
públics amb
fotovoltaica
Desplegament
autoconsum a llars
i empreses
Electrolineres i
xarxa recàrrega

●
●
●
●
●
●

●

Doble enllaç elèctric
operatiu (100MW)
35% cobertura
energètica amb
renovables
Bateria emmagatzematge 240 MWh
Fotovoltaica a grans
cobertes
Central tèrmica a
gas natural
Xarxa vehicle elèctric desplegada
15% reducció
fòssils en transport
i usos tèrmics
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●
●
●

●
●
●
●

Doble enllaç
operatiu (100MW)
85% cobertura
renovables
Bateria emmagatzematge 650 MWh
Fotovoltaica 100%
desplegada en urbà
– 300MW.
Central tèrmica (ús
recolzament)
Xarxa vehicle elèctric desplegada
50% reducció
fòssils en transport
i usos tèrmics

DIMENSIÓ ECONÒMICA
Es preveu mobilitzar una inversió de 600 milions
d’euros (sector públic i privat).
Són inversions fàcilment amortitzables, que
generaran un nou model de negoci i diversificaran
l’economia insular.
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Emissions (tones de CO2)
544.818
340.951
157.110

1990

2013

2030

Menorca 2030 ACCIÓ COORDINADA
UNIÓ EUROPEA

GOVERN ESPANYA

GOVERN BALEAR
Estimula econòmic.autoconsum

Dotació programa Clean Energy

Marc normatiu balanç net,
autoconsum i emmagatzematge

Sistema emmagatzematge

Ajudes renovables

Xarxa punts recàrrega vehicle elec.

Intercanvi i visibilitat Menorca
2030

Execució doble enllaç

Facilita desplegament renovables

Adaptació Central termica Maó

Reforç xarxa elèctrica i smart grids

Xarxa illes europees

Fomenta living lab Menorca

Difusió resta illes Balears

Suport tècnic i econòmic

CONSELL / CONSORCI

Gestió demanda i venda excedents

AJUNTAMENTS

EMPRESA I SOCIETAT

Impuls i coordinació Menorca 2030

Fotovoltaica en sòl públic

Innovació i nous mercats energètics

Zonificació territorial renovables PTI

Estimulen l’autoconsum

Inversió en autoconsum

Eficiència energètica sector públic

Adaptació urbanística

Participació en socialització plantes

Acció climàtica i Reserva de Biosfera

Polítiques promoció
d’acció i incentius

Mesures d’estalvi energètic

Oficina impuls Menorca 2030

Eficiència en edificació

Parc de vehicles a 0 emissions
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Menorca 2030 SUPORT SOCIAL

ADMINISTRACIONS

ENTITATS

SECTOR PRIVAT

UNESCO

Climate Alliance.

CAEB Menorca.

Govern d’Espanya

Fundación Renovables.

PIME Menorca.

Govern balear.

Plataforma por un Nuevo
Modelo Energetico.

ASHOME.

Asociación Economistas frente a
la crisis..

Unión Española Fotovoltaica.

Ajuntament d’Alaior.
Ajuntament d’Es Castell.
Ajuntament de Ciutadella.
Ajuntament de Ferreries.
Ajuntament de Maó.

Institut Menorquí d’Estudis.
OBSAM.

Artiem.
Red Eléctrica de España.
Endesa.
Nissan.

Ajuntament d’Es Mercadal.

Directrius Estratègiques de
Menorca.

Ajuntament d’Es Migjorn Gran.

GOB Menorca.

ECOOO Revolución Solar.

Ajuntament de Sant Lluís.

Menorca Preservation Found.

Som Energia.

Asociación Leader Isla de
Menorca.

Global New Energy Finance – GNE
Finance.

Federación de Asociaciones de
Vecinos de Menorca.

Ecosis Ingeniería.

Q-Energy.

Fotoplat.
AEDIVE.
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