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1. INTRODUCCIÓ
1.1 El marc actual
La temperatura de la Terra ha experimentat una pujada clara des de principis
del segle XX. De fet, els 16 anys més càlids que s’han viscut des de 1880 s’han
registrat en els darrers 20 anys. A conseqüència de l’escalfament de
l'atmosfera i de l'oceà, les quantitats de neu i gel depositades sobre els
continents han disminuït arreu del planeta, causant la pujada del nivell del mar.
A més, alguns dels canvis observats des dels anys 1950 no tenen precedents
en dècades i, en alguns casos, en mil·lennis. A dia d'avui, sembla clar que
l’escalfament global observat està causat per l'augment de la concentració de
gasos d'efecte hivernacle (GEH) a l'atmosfera, especialment de diòxid de
carboni, metà i òxid de nitrogen, i que l'activitat humana és la responsable
d’aquest augment. Pel que fa al principal GEH, el diòxid de carboni (CO2), la
seva concentració global s’havia mantingut entre 180 i 300 ppmv (parts per
milió en volum) durant els darrers 400.000 anys; el 2018 s’ha arribat a una
concentració de 400 ppmv i segueix pujant.
Pel que fa a les Illes Balears, entre 1990 (data de referència de la primera fase
del protocol de Kyoto) i 2008, les emissions de GEH van augmentar un 70% 1,
una xifra molt superior a la mitjana espanyola (50%). Entre el 2008 i el 2014
les emissions van disminuir degut a la crisi econòmica; concretament el 2012,
la data de venciment del Protocol de Kyoto, l’increment es situava en el 53%
respecte de 1990, altra vegada molt per sobre de la mitjana espanyola (22%) i
més lluny encara del compromís de Kyoto (15%). A partir de 2014 han tornat a
augmentar les emissions de Balears: el 2016 s’emeteren un 39% més de GEH
que el 1990. Tot i així, amb aquestes darreres xifres les Illes Balears complirien
de moment els compromisos d’Espanya per al període 2013-2020.
Això és així perquè en el marc del Protocol de Kyoto i d’acord amb el
repartiment de la càrrega entre països de la Unió Europea, fins a l’any 2012
Espanya tenia dret a augmentar les seves emissions un 15% respecte de 1990
(compromís que, com s’ha dit, no va complir, i menys encara Balears). Però
després del fracàs de la COP15 de Copenhaguen (2009), a la COP18 de Doha
(2012) es va aprovar un segon període d’aplicació de Kyoto que va de 2013 a
2020. Per a aquest període la Unió Europea es va comprometre a reduir les
seves emissions un 20% respecte de 1990. La decisió 406/2009/CE sobre
l’esforç de cada país de la UE va assignar a Espanya una reducció del 10% de
les emissions no subjectes a comerç (emissions difuses dels sectors transport,
residencial, etc.) i del 21% de les emissions subjectes a comerç (les industrials,
incloses les associades a la producció d’energia), però referides al 2005, no al
1990. Quan aquestes reduccions es computen referides al 1990, per a
Espanya equivalen a un augment de l’ordre del 30%. Assumint que les Illes
Balears, i Menorca en particular, han de ser solidàries amb les reduccions
assignades a Espanya, això implica que per al període 2013-2020 Balears pot
emetre un 45% més de GEH que el 1990, i Menorca un 50% més 2.
http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/inventari_emissions_contaminants_atmosferics_a_les
_illes_balears-10452/
2 Informe de l’OBSAM sobre indicadors 1990-2016: https://www.obsam.cat/indicadors/sectors
-economics/energia/emissions-CO2/Emissions-directes-CO2-1990-2016.pdf
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Pot resultar sorprenent que en un context de reducció d’emissions surtin uns
augments tan considerables. El fet que s’adoptés 2005 com a referència va
afavorir paradoxalment a Espanya, que no estava complint amb els seus
compromisos de la primera fase de Kyoto. I dintre d’Espanya, els càlculs
proporcionals afavoreixen aquelles regions que més van augmentar les seves
emissions entre 1990 i 2005, com les Illes Balears. Val a dir que en els acords
posteriors, aquells que tenen 2030 com a fita, i sobre tot a la nova Llei i el Pla
de Canvi Climàtic que prepara el Ministeri per a la Transició Ecològica, s’han
corregit aquestes disfuncions (els detalls es donen a la secció 4).
A l’hora de desglossar les emissions per sectors, cal especificar que hi ha
diverses maneres de fer-ho (en el portal web del Govern de les Illes Balears es
dóna una explicació detallada sobre les nomenclatures SNAP i CRF 1). Seguint
la nomenclatura CRF, els resultats de 2016 mostren que el 42,4% de les
emissions de les Illes Balears estan associades a la producció d'energia
elèctrica, el 37,3% al transport, el 6,8% a la indústria (sumant combustions
directes i altres processos), el 6,6% a combustions directes d’altres sectors
(fonamentalment residencial i serveis), el 3,8% al tractament de residus i el
2,3% a l'agricultura. Seguint la nomenclatura SNAP els percentatges surten
lleugerament diferents, perquè diferents són alguns dels criteris d’assignació
(per exemple, si la incineració de residus produeix energia, les emissions
d’aquest sector queden incloses dintre el sector de producció d’electricitat; en
el sector de serveis i residencial s’hi inclouen les emissions produïdes per la
gestió de residus, abocadors i aigües residuals; etc.). Més enllà de la
nomenclatura seguida, queda prou palès quins són els sectors principals pel
que fa a les emissions de GEH a les Illes Balears.
En el cas concret de Menorca, dir primer que comparteix amb la resta de les
Illes Balears tota una sèrie de trets comuns i que alhora en té de distintius.
Entre els trets comuns es pot nomenar en primer lloc el tenir una economia
basada en els serveis (molt d’ells relacionats amb el turisme). Comuna a totes
les illes és també l’elevada taxa de motorització (nombre de vehicles per
habitant), derivada en part, però no només, de la preponderància del sector
turístic. Un altre tret comú important, i distintiu respecte d’altres regions
espanyoles, és el gran increment de població que s’ha produït durant les
darreres dècades, tant a l’hivern com a l’estiu (49,5% i 44,4%, respectivament,
entre 1997 i 2016 3 ). Tot i que l’augment d’emissions és superior al de la
població, sembla obvi que el primer no és del tot aliè al segon. Finalment, les
Balears també comparteixen una penetració de les energies renovables molt
baixa (menys del 3% del mix elèctric), molt per davall del conjunt d’Espanya.
Entre els trets distintiu de Menorca es pot nomenar la millor preservació del
paisatge i una major cohesió social, aspectes que han pesat a l’hora de ser
declarada Reserva de la Biosfera (una figura que pretén il·lustrar bons
exemples de l’equilibri sempre difícil entre desenvolupament sòcio-econòmic i
qualitat mediambiental). També es pot nomenar que a Menorca l’increment de
població ha estat notable, però no tant fort com a Mallorca o Eivissa (34,6% a
l’hivern i 32,4% a l’estiu entre 1997 i 2016).
3

Tret de les dades de l’IBESTAT (mitjanes mensuals de la pressió humana els mesos de gener
i agost de 1997 i 2016), https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/e91ffb58-6bdd-457c-bd25
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L’inventari d’emissions desglossat per illes (dades de 2009 1) mostra, en primer
lloc, que Menorca és responsable del 7% del total d’emissions de Balears,
enfront del 81% de Mallorca i el 12% d’Eivissa-Formentera. Quan es miren les
emissions per habitant, Menorca mostra el valor més petit: 8,05 tCO2eq/hab,
enfront de les 9,18 tCO2eq/hab d’Eivissa-Formentera i les 9,69 tCO2eq/hab de
Mallorca. De tota manera, s’ha de notar aquí que les emissions inclouen tan
les degudes a la població resident com als visitants (no es poden destriar),
mentre que els “habitants” són únicament la població resident, la qual cosa
penalitza les illes amb més proporció de visitants per habitant.
A més, una diagnosi exhaustiva del sector energètic de Menorca feta
recentment 4 mostra que el creixement de les emissions ha estat superior a la
mitjana de les Balears: entre 1990 i 2008 les emissions de GEH van augmentar
un 85%, enfront del 70% del conjunt de Balears. Entre el 2008 i el 2014 les
emissions van disminuir degut a la crisi; el 2012 (la data de venciment de la
primera fase del Protocol de Kyoto), l’increment respecte a 1990 es situava en
el 55%, lleugerament per sobre del 53% de Balears i molt lluny del compromís
de reducció adquirit per Espanya (15%). A partir de 2015 han tornat a repuntar
les emissions de Menorca: un 58% d’increment respecte a 1990, una xifra que
ja sobrepassa els compromisos adquirits per el període 2013-2020 (50%).
Per sectors, i seguint la nomenclatura SNAP (dades de 2009 3), un 47% de les
emissions de Menorca estan associades a la producció d'energia, el 28% al
transport, el 12% al sector serveis i residencial, el 8% a l'agricultura i el 5% a
la indústria. Més enllà de les diferències entre nomenclatures, quedar clar que
a Menorca, igual que per al conjunt de les Illes Balears, les emissions de GEH
provenen fonamentalment de la producció d’energia elèctrica i del transport.
Les dades exposades fan palesa la necessitat d’envestir una transició
energètica, tan a nivell de Menorca, com a les Illes Balears i en el conjunt
d’Espanya. Així ho entenen els governs insular, autonòmic i central, si bé el
quan i el com envestir la transició encara generen debat. Aquest informe pretén
analitzar alguns dels aspectes de la transició energètica, concretament i sobre
tot, els aspectes climàtics. L’escalfament global derivat de les emissions de
GEH té distintes manifestacions climàtiques a nivell global i regional, i
aquestes, al seu torn, tenen i/o tindran impactes sobre diferents sectors. Per
això, apart de documentar els canvis ja observats i les projeccions climàtiques
per a les properes dècades, es dedicarà una part important de l’informe a
nomenar els principals impactes que es preveuen a les Illes Balears.
Som ben conscients de que la transició energètica no és un tema únicament
climàtic. Cal parlar també de la necessària contenció de la demanda
energètica, de l’increment de població, de sobirania energètica, i dels impactes
de la pròpia transició (el consum de territori, per exemple). Per això, malgrat
l’informe sigui essencialment climàtic, sí que es nomenaran com a mínim tan
els beneficis no climàtics com els impactes potencials de la transició energètica
en el cas particular de Menorca.
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1.2 Objectius de l’informe
L’objectiu principal de l’informe és valorar la necessitat i la urgència
d’emprendre una transició energètica a Menorca. Aquesta valoració es farà en
base a la comparació entre la realitat actual i la realitat cap on es vol anar.
Realitats que s’analitzaran des de dos caires complementaris: (i) la realitat
climàtica: quina és la situació actual del clima i quina volem que sigui en el
futur; (ii) la realitat de les emissions de GEH: quina és la situació actual i quins
són els compromisos adquirits per part de la comunitat internacional i per part
d’Espanya en termes de reducció d’emissions. Òbviament es tracta de dos
caires molt relacionats, des del moment en que la reducció d’emissions
persegueix assolir uns objectius climàtics. Ara bé, els compromisos adquirits a
dia d’avui pels estats no són necessàriament els òptims per assolir els objectius
climàtics recomanats per la comunitat científica (i que es solen simplificar en el
fet que la temperatura global no pugi més de 1.5º - 2.0ºC respecte al període
pre-industrial). Per això cal distingir entre els dos.
Es pretén que l’anàlisi sigui el més objectivable possible. En el cas de la realitat
climàtica, els límits que s’imposin a l’increment de temperatura condicionen
directament el full de ruta de les emissions globals. En el cas dels compromisos
adquirits és encara més fàcil objectivar què s’ha de fer i quan s’ha de fer, des
del moment en que aquests compromisos tenen fites temporals i xifres
concretes de reducció per a cada estat. La diferència entre la situació actual i
la compromesa per a les properes dècades (juntament amb els terminis
necessaris per dur a terme les diferents iniciatives possibles) serà el que
marcarà la major o menor urgència de la transició energètica.
Tot i que sembla obvi, cal recordar aquí que assolir una veritable transició
energètica per a Menorca no implica malauradament que es compleixin els
compromisos de reducció d’emissions signats ni els objectius climàtics. En el
cas dels primers, és tot l’estat espanyol en el seu conjunt qui ha de complir els
seus compromisos. En el cas dels objectius climàtics, és tota la comunitat
internacional que els ha de complir, perquè l’efecte de les emissions sobre el
clima és absolutament global i no entén de regions ni d’estats. Està clar que, a
més de la Unió Europea, són els grans països com Estats Units, Xina o Índia
els que tenen un paper cabdal a l’hora de contenir l’escalfament global.
La qüestió es pot plantejar, també, a la inversa, des de la corresponsabilitat:
no sembla just pretendre que altres regions o estats resolguin el problema
sense la nostra contribució. Espanya es troba entre els 25 principals emissors
de GEH, tant en termes absoluts com per càpita. Tenint en compte que hi ha
200 països al món, la nostra corresponsabilitat en el problema (i per tant en la
seva solució) sembla clara.
1.3 Estructura de l’informe
L’informe s’articula de la manera següent. Primer es nomenaran breument els
canvis ja observats en els paràmetres que caracteritzen el clima de les Illes
Balears i quines són les projeccions climàtiques per a les properes dècades en
funció dels distints escenaris d’emissions de GEH. Després es nomenaran els
principals impactes d’aquests canvis: sobre els ecosistemes terrestres i marins,
sobre els recursos hídrics i sobre la salut humana. També es nomenaran els
4

possibles impactes sobre l’economia, i com poden afectar aquests canvis des
d’una perspectiva jurídica, social i política.
Tot seguit es passarà ja a valorar la necessitat i la urgència de la transició
energètica en base a les dues realitats descrites a la secció anterior: la
climàtica y la dels compromisos adquirits, a partir de comparar la situació actual
amb les fites marcades. Finalment, es comentaran altres aspectes de la
transició energètica més enllà dels estrictament climàtics, i s’exposaran les
principals conclusions.
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2. CANVIS EN EL SISTEMA CLIMÀTIC 5
L'objectiu d'aquesta secció és fer una revisió dels canvis en els paràmetres
físics que caracteritzen el clima de les Illes Balears. Alguns d’aquests canvis ja
han estat observats i atribuïts inequívocament a l’escalfament global; d’altres
han estat detectats, però la seva magnitud fa encara difícil destriar-los de la
variabilitat natural del clima. Pel que fa a les properes dècades, totes les
projeccions indiquen que els canvis seran especialment evidents a mig i llarg
termini (2050-2100), és a dir, més enllà de les fites marcades per a la reducció
d’emissions de GEH (2020, 2030 i 2050). Això és vàlid també per al gruix de
les variables ambientals, econòmiques i socials relacionades amb el canvi
climàtic. D’altra banda, però, tots els estudis indiquen que les mesures per
limitar els canvis i adaptar-s’hi s’han de començar a prendre ja ara per a que
siguin efectives a llarg termini. D’aquí que les fites de reducció d’emissions
s’hagin marcat amb uns terminis més curts que alguns dels impactes.
2.1 Canvis físics observats
Les observacions recollides a les Illes Balears mostren un augment clar de les
temperatures durant les darreres dècades. Quan s’analitza la base de dades
Spain02, es troba que per al període 1975-2015 la temperatura ha augmentat
de mitjana 0,44ºC/dècada (les màximes) i 0,37ºC/dècada (les mínimes). És a
dir, en 40 anys les màximes han augmentat de l’ordre de 1,75ºC i les mínimes
de l’ordre de 1,50ºC. Aquestes dades són consistent amb altres treballs previs
basats en conjunts de dades i tècniques d'anàlisi diferents. Els canvis
observats a Balears no estan distribuïts homogèniament durant l'any:
l'escalfament ha estat més accentuat durant el final de la primavera
(0,86ºC/dècada), fent que la transició entre l’hivern i l’estiu sigui més abrupta
ara que fa 40 anys.
En el cas de Menorca, fa poc s’han analitzat exhaustivament totes les dades
termo-pluviomètriques disponibles. Ha estat en el marc d’un projecte de
l’OBSAM sobre la relació entre canvi climàtic i biodiversitat, finançat per la
Fundación Biodiversidad 6. L’anàlisi duta a terme abasta en aquest cas 45 anys
(1971-2016) i mostra que les temperatures han augmentat de mitjana 0,41ºC/
dècada (les màximes) i 0,27ºC/dècada (les mínimes), és a dir, lleugerament
per sota de les mitjanes del conjunt de les Illes Balears. Es tracta, en qualsevol
cas, de valors similars a les pujades registrades en el conjunt d’Europa, però
molt superiors a la mitjana planetària, que no va sobrepassar els 0,18oC/
dècada d’augment durant el període 1971-2017 7.
Pel que fa a la precipitació, els canvis no són tan clars com en el cas de la
temperatura. La raó és que a les regions mediterrànies la precipitació mostra
importants variacions naturals, amb períodes (d’uns quants anys de durada)
de pluges abundants i períodes de sequera. Aquesta variabilitat fa difícil
entreveure les tendències a llarg termini, que, en qualsevol cas, de moment
Aquesta secció s’ha basat en part en el capítol que el LINCC-UIB ha redactat per a l’informe
de prospectiva “Balears H2030” del Consell Econòmic i Social (CES) de les Illes Balears.
Està previst que l’informe del CES es publiqui el primer quadrimestre de 2019.
6 Per a més informació i un resum de l’informe, veure: http://www.obsam.cat/actualitat/2018/
canvi-climatic.php
7 Veure: http://lincc.uib.eu/divulgacio/recursos-utils/estat-del-clima-a-les-illes-balears/climailles-balears-any-2017/
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són febles. De fet, quan s’analitzen les dades de Spain02, no es troba cap
tendència significativa en la precipitació sobre Balears durant el període 19502015, i el mateix s’aplica al cas de les dades de les estacions pluviomètriques
de Menorca. Val a dir que, pel contra, les dades sí mostren una disminució
apreciable de pluja per al conjunt de la península Ibèrica.
En relació amb els vents, no s’han trobat estudis específics per a les Balears,
i atenent a la recerca feta per a la Península Ibèrica, només s'han observat
canvis significatius a la meitat de les estacions analitzades i, en tot cas, sempre
petits. Pel que fa als ciclons atmosfèrics, diversos estudis suggereixen que a
la Mediterrània Occidental i durant el període 1957-2002, hi ha hagut una
disminució (estadísticament significativa) d'un 3% en el seu nombre.
En el medi marí també s'han observat canvis en les darreres dècades, i
probablement el més evident és el del nivell del mar. Les mesures obtingudes
a les Balears són massa curtes com per fer estudis climàtics, però quan
s’analitzen les sèries llargues més properes (la de Marsella, per exemple), es
troba que el nivell del mar ha pujat a un ritme de 1,3 cm/dècada entre 1885 i
2017, que és un ritme similar al de la pujada global. En relació a l'onatge no hi
ha prou observacions directes com per fer estudis de tendències climàtiques;
hi ha indicis, però, que, durant el període 1958-2002, l'altura d'ona significativa
hauria disminuït de l'ordre de 0,8 cm/dècada, amb canvis en la freqüència de
les direccions predominants (es tracta de resultats provinents de retro-anàlisis).
La temperatura de l'aigua també ha experimentat canvis a la regió. No hi ha
registres prou llargs a les Balears, però sí a zones properes: a l'Estartit (NE de
Catalunya), les dades obtingudes des de 1970 mostren un escalfament de
0,25ºC/dècada en els primers 80 m de la columna d'aigua.
2.2 Canvis físics projectats per a les properes dècades
L'evolució del clima s’estudia sota distints escenaris d'emissions de gasos
d'efecte hivernacle, atès que a dia d’avui no es pot predir quines seran les
emissions de GEH durant les properes dècades. Aquí es mostraran resultats
per a un escenari que pressuposa una reducció moderada de les emissions
(l’antic A1B o el nou RCP4.5, en la nomenclatura internacional) i per a un
escenari més pessimista, que no contempla una reducció de les emissions
(l’antic A2 o el nou RCP8.5). Sobre la plausibilitat de cada escenari, val a dir
que, fins a dia d’avui, les emissions segueixen més l’escenari pessimista que
el moderat, tot i que és d’esperar que els compromisos internacionals assolits
recentment puguin canviar aquesta situació.
Cal remarcar, també, que les projeccions climàtiques estan sotmeses a
incerteses, no només associades a les concentracions futures de GEH, sinó
també a la variabilitat natural del sistema climàtic i als errors dels models
utilitzats, que no deixen de ser una simplificació de la realitat. Això explica per
què els resultats de les projeccions poden variar d'un estudi a un altre i per què
es donen els resultats en una finestra de valors possibles, més que donar un
sol valor.
Respecte a l'evolució del clima de les Illes Balears durant el segle XXI, els
resultats mostren que, sota un escenari d'emissions pessimista, la temperatura
pujaria entre 3 i 5ºC (més probablement 4ºC) entre el 2010 i el 2100. Sota
l’escenari moderat, els canvis serien d’entre 1,75 i 2ºC cap a finals de segle.
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Distints estudis mostren que els canvis cal esperar-los sobretot durant l'estiu,
mentre que a l'hivern la pujada serà més limitada; d’aquesta manera, les
diferències hivern-estiu s'amplificarien durant les properes dècades,
augmentant dràsticament per exemple les onades de calor tal i com aquestes
estan definides actualment (és a dir, com una temperatura llindar, i no en funció
d’una desviació llindar respecte de la mitjana). En particular, les onades de
calor moderades es farien més llargues, passant de 10 dies a l'any a 30 dies a
l'any, i les onades de calor extremes canviarien de 0-1 dies per any actuals a
uns 5 dies per any.
Pel que fa als vents, no hi ha cap resultat robust que indiqui canvis significatius.
Els models mostren una disminució en la velocitat mitjana del vent menor del
5%, però hi ha moltes discrepàncies entre models. Un altre aspecte que és
interessant revisar són les característiques dels ciclons, pel fet que duen
associats vents que poden ser forts i normalment pluges. La majoria d'estudis
conclouen que hi haurà una baixada en el nombre de ciclons mediterranis de
força moderada. Ara bé, sobre el que no hi ha tant de consens és sobre si el
nombre de ciclons intensos pujarà o baixarà.
Les dades dels models suggereixen també que, si bé a dia d’avui no s’ha
observat encara una disminució clara de la precipitació, aquesta es produirà
amb molta probabilitat en el futur, essent cap a finals de segle de l’ordre d'un
20% sota l'escenari pessimista i d'un 10% sota l'escenari moderat.
Al medi marí cal esperar una pujada del nivell del mar mitjà que a la
Mediterrània seria d'entre 40 i 70 cm depenent de l’escenari, lligat sobretot a
l'evolució a l'Atlàntic proper. Els canvis de circulació dintre de la conca podrien
afegir o llevar uns 10 cm localment, respecte dels valors mitjans de la conca.
L'onatge es veurà afectat directament pels canvis en els vents. Distints treballs
apunten cap a una petita reducció de l'onatge mitjà (com a màxim d'uns 20 cm
en l'altura d'ona a l'hivern i sota un escenari d'emissions pessimista). Els
successos extrems d'onatge (tempestes marines) també es pensa que podrien
disminuir (entre un 10% i un 15%). De tota manera, cal remarcar que les
tempestes marines aniran superposades a un nivell mitjà del mar més elevat i,
per tant, el risc associat a successos extrems d'onatge (aquells que poden
sobrepassar molls i dics portuaris o inundar zones costaneres) serà molt
superior a finals de segle del que és ara, malgrat l'onatge sigui un poc menys
intens.
La temperatura de l'aigua al voltant de les Balears s'espera que pugi en
superfície entre 2 i 4ºC, segons es segueixi l'escenari moderat o el pessimista.
Altra vegada aquests canvis serien més marcats durant l'estiu, de manera que
les diferències hivern-estiu augmentarien. Com ja s’ha dit per a l’atmosfera,
una implicació d'aquesta pujada de temperatura més gran a l'estiu és que hi
haurà més onades de calor marines, i aquestes seran més intenses, passant
d'una cada 5 anys en l’actualitat a una cada any a finals de segle. Considerant
la temperatura mitjana de tota la columna d'aigua (de la superfície fins al fons
de la conca), la pujada que es preveu és d'entre 0,9 i 1,3ºC, depenent de
l'escenari i del model.
L’augment de la temperatura del mar duu associada una disminució en la
quantitat d’oxigen dissolt disponible per als éssers vius. També afavoreix
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l’estratificació, que actua com una barrera física i redueix la ventilació de les
aigües. A causa d’aquests dos processos es preveu una disminució en la
concentració d’oxigen dissolt d’entre un 1% i un 7% cap a finals de segle a
nivell global. Malauradament, no es disposa de dades per les Balears.
D’altra banda, l’augment del diòxid de carboni a l’atmosfera implicarà un
augment de l’absorció oceànica d’aquest gas. Aquest procés es coneix com a
“acidificació dels oceans”, i ja ha produït una disminució del pH de les aigües
superficials de més de 0,1 unitats. A nivell global es preveu que causi una
disminució addicional de 0,3 a 0,5 unitats cap a l’any 2100. Altra vegada, no
existeixen estimes robustes sobre canvis en el pH de les aigües que envolten
les Illes Balears.
Pel que fa als corrents marins, no s'ha trobat cap resultat robust que indiqui
canvis significatius al llarg del segle XXI.
Els canvis observats i prevists descrits fins ara són només un resum de la
informació científica disponible. Per a una informació regional més completa
(ja sigui per al conjunt de la Mediterrània, o per a les regions espanyoles) es
recomana veure els documents següents, tots ells de lliure accés:
- Informació climàtica de l’Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) 8.
- Informes periòdics sobre el clima a Espanya, publicats pel comitè CLIVAREspanya 9.
- Visor d’Escenaris Climàtics ADAPTECA 10.
- Llibre sobre el clima marí observat a les costes espanyoles 11.
- Llibre sobre els canvis observats (i prevists) per al conjunt de totes les mars
que envolten les costes espanyoles 12.
Addicionalment, a l’Annex s’hi han recollit articles més específics, publicats a
revistes especialitzades, que aporten informació més detallada. No es pretén
que sigui una bibliografia única ni exhaustiva. Sí que pot fer possible, però, a
partir de les referències de cadascun d’aquests articles, la construcció d’una
bibliografia prou extensa sobre el tema.

8
9
10
11
12

http://www.aemet.es/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/
publicaciones ; http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos
http://clivar.es/?page_id=18 (en castellà a: https://doi.org/10.31978/639-18-002-5)
http://escenarios.adaptecca.es
http://www.ma.ieo.es/gcc/libro_cambio_climatico.pdf
http://www.adaptecca.es/sites/default/files/editor_documentos/2016PuertosdelEstado
FINAL.pdf
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3. IMPACTES PREVISTS
En aquesta secció just es nomenaran els principals impactes potencials del
canvi climàtic en distints àmbits. Per obtenir una informació més completa i
detallada es suggereix consultar el capítol que el LINCC-UIB ha redactat
recentment com a part de l’Informe de prospectiva “Balears H2030” elaborat
pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears 13.
3.1 Sobre els sistemes ecològics terrestres i aquàtics epicontinentals
Pel que fa al medi terrestre, i concretament a la biodiversitat, s’espera que
l’escalfament global afecti espècies vegetals i ecosistemes que són claus a
Menorca. És previsible una reducció de la superfície d’alzinar, que serà
substituït per ullastrars, una reducció i salinització de les zones humides, i un
augment de l’erosió a platges i sistemes dunars. A més a més, afectarà els
cicles biològics i la distribució de la fauna, i afavorirà una major presència
d’espècies exòtiques invasores. L’augment de la temperatura degut al canvi
climàtic suposarà per a la vegetació una major vulnerabilitat enfront de
malalties i plagues, així com una major prevalença de malalties i paràsits a les
poblacions d’animals silvestres. Les espècies animals i plantes endèmiques de
les Balears són les que apareixen com a més vulnerables, fins el punt que el
canvi climàtic podria provocar l’extinció d’alguna d’aquestes espècies.
Pel que fa als animals domèstics, es coneix que un dels principals efectes del
canvi climàtic és l’augment de malalties de transmissió vectorial. En el cas de
Balears, la principal amenaça ve donada per virus transmesos per insectes
vectors del gènere Culicoides, com ara el virus de la llengua blava en el cas
dels remugants o la pesta equina Africana en el cas dels cavalls. L'escalfament
global pot facilitar la seva expansió, ja sigui per l’expansió d’un vector
competent (per exemple el Culicoides imicola) o perquè l’augment de
temperatura faci que apareguin nous vectors de la malaltia.
Els ecosistemes aquàtics epicontinentals, o ecosistemes aquàtics no marins,
es veuran afectats per alteracions del cicle de l’aigua derivades del canvi
climàtic. En disminuir la quantitat de pluja, per exemple, l’aigua serà un factor
limitant clau pel manteniment dels ecosistemes. D’altra banda, si s’incrementa
la freqüència de les pluges torrencials, es produiran pertorbacions continuades
que impediran la successió natural en els ecosistemes.
3.2 Sobre els ecosistemes marins
Un hàbitat clau a les Illes Balears és el que configura la posidònia (Posidonia
oceanica), una fanerògama marina que forma extenses praderies. Balears
compta amb la major superfície de praderies de posidònia de l’estat espanyol,
amb un 50% del total inventariat. Aquestes praderies constitueixen una de les
comunitats més productives de l’ecosistema litoral per la seva elevada
producció primària; la fauna resident que alberga; la seva funció com a refugi
d’alevins, juvenils i adults de nombroses espècies de peixos, algunes d’elles
d’interès comercial; i la seva capacitat per exportar matèria orgànica mitjançant

13

Una versió extesa del capítol, amb més dades i referències científiques de les que sortiran
a l’informe del CES, es posarà prest a l’abast del públic en el portal web del LINCC-UIB
(http://lincc.uib.eu/).
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les seves restes mortes. A més, les praderies de posidònia constitueixen,
probablement, l’únic reservori de carboni blau de la Mediterrània.
Més enllà de la seva importància ecosistèmica, la posidònia proveeix un gran
nombre de serveis essencials per a l’economia i el benestar de les persones.
Entre aquests serveis destaquen: l’oxigenació i transparència de les aigües
(molt destacable a tot el litoral Balear); la protecció enfront de l’erosió costanera
(la fullaca que s’acumula a les platges durant la tardor i l’hivern impedeix
l’erosió de les platges); el servir d’hàbitat per a un gran nombre d’espècies; la
producció d’arena (a Balears, dues terceres parts dels sediments litorals són
d’origen biològic i els alguers juguen un paper molt important en aquesta
producció d’arena biogènica).
A escala mundial les praderies de macròfits estan en declivi, amb una taxa de
pèrdua d’un 30% des de meitats del segle XX. Aquest declivi està associat a
impactes de caràcter local (eutrofització, invasions biològiques, disrupció
mecànica per fondejos), essent el canvi climàtic un factor més a afegir. En el
cas concret de les praderies de Posidonia oceanica, la vulnerabilitat enfront del
canvi climàtic deriva del fet que les condicions tèrmiques extremes estressen
fisiològicament la planta, estimulen l’activitat bacteriana del sediment i faciliten
canvis en la biodiversitat de l’ecosistema. Les temperatures projectades per a
les properes dècades sota un escenari d'emissions moderat serien suficients
per a deteriorar greument les praderies de Balears. Els estudis suggereixen
que, a mitjans del segle XXI, podria quedar-ne menys del 10%.
Apart de l’impacte sobre la posidònia, l’increment en la concentració de CO2
provoca l’acidificació dels oceans, que pot tenir conseqüències negatives sobre
els organismes calcificadors. També afecta a les comunitat bentòniques de
filtradors; s’han observat successos de mortalitat elevada lligats a l’efecte
combinat de temperatures més elevades i una estratificació més prolongada, i
s’espera que l’escalfament global augmenti i agreugi aquests esdeveniments.
Finalment, dir que l’escalfament de la Mediterrània està afavorint l’assentament
i proliferació d’espècies exòtiques d’origen tropical i subtropical, algunes d’elles
amb caràcter invasor (per exemple, Halophila stipulacea, Lophocladia
lallemandii, Halimeda incrassata, Caulerpa cylindracea). Un exemple de fauna
invasora són dues espècies de peixos herbívors (Siganus luridus i S. rivulatus)
que són ja abundants a la zona est de la Mediterrània; aquestes espècies
consumeixen les macro-algues estructurals i prevenen l’establiment de noves
algues a la roca, deixant extenses zones desforestades. En l’actualitat, la
tolerància tèrmica d’aquestes espècies limita la seva presència al sud-est de
la Mediterrània, però es preveu que continuï la seva expansió cap a l’oest a
mesura que avanci l’escalfament. L’ampliació del Canal de Suez que s’està
duent a terme podria accelerar aquest procés.
3.3 Sobre els recursos hídrics
Com s’ha dit a la secció 2, les projeccions climàtiques preveuen una reducció
significativa de pluja en el conjunt de la Mediterrània (20-40%) i a les Illes
Balears en particular (10-20%). Aquesta disminució, combinada amb l’augment
de les temperatures (que provocarà una major evapotranspiració) tindrà com a
conseqüència una menor disponibilitat d’aigua i un major estrès hídric per al
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conjunt de la vegetació. Aquest efecte serà especialment rellevant en estiu,
que és quan el clima mediterrani ja presenta de per sí un dèficit hídric notable.
D’altra banda, si el creixement de població persisteix, es poden esperar
increments significatius de la demanda d’aigua en els sectors residencial,
serveis i industrial, la qual cosa pot agreujar la menor disponibilitat d’aigua
derivada del canvi climàtic. A les Illes Balears, les reserves hídriques presenten
els valors mínims durant els mesos centrals de l’estiu, amb el mínim absolut en
el mes d’agost (coincidint amb la màxima activitat turística), mentre els màxims
de les reserves hídriques es corresponen amb els mesos d’hivern. El fet que
la població es dupliqui durant els mesos centrals de la temporada turística
implica un increment de la demanda mensual d’entre 0,9-1,4hm3, sobre una
demanda base d’1,7hm3 per part de la població empadronada. També es
preveuen impactes del canvi climàtic sobre els sistemes de distribució i
recol·lecció d’aigua, tot i que cal dir que molts d’ells no han estat encara
analitzats científicament.
3.4 Sobre la salut humana
A escala global, de cada vegada són més els estudis que analitzen la relació
entre els impactes del canvi climàtic i la salut. Un estudi comissionat pel
Climate Vulnerable Forum va relacionar 400.000 morts anuals amb aquest
fenomen. La OMS ha estimat que, entre 2030 i 2050, el canvi climàtic
provocarà 250.000 morts addicionals degut a la malnutrició, malària, diarrees i
estrès per calor. De la mateixa forma, el canvi climàtic amenaça la disponibilitat
d’aigua i la higiene, l’aliment, la salut i l’habitatge, que poden tenir efectes
indirectes en la cultura i desenvolupament dels pobles.
En l’àmbit de països més desenvolupats un efecte important provindrà de les
onades de calor, que afecten preferentment gent major o amb malalties
cardiovasculars i respiratòries. A aquest efecte s’hi ha d’afegir el fet que la
població envellirà substancialment en les pròximes dècades, la qual cosa farà
que la població en general sigui més vulnerable a les onades de calor. Les
persones que viuen en ambients urbans són més vulnerables, degut a l’efecte
“illa de calor” que fan els edificis de les ciutats. Per a les ciutats del sud
d’Europa les previsions indiquen que es produirà un augment del 3% en la
mortalitat per cada grau que pugi la temperatura màxima.
Pel que fa a incidència de malalties, es preveu que l’augment sostingut de
temperatura i els esdeveniments climàtics extrems puguin afavorir la incidència
de malalties transmeses per vectors en determinades zones. De fet, malalties
com el paludisme, el dengue, el chikungunya, l’encefalitis transmesa per
paparres, la febre groga i la pesta han augmentat la seva distribució en les
darreres dècades. Per a Europa es preveu que durant les darreres dècades
d’aquest segle augmenti el risc d’incursió de malalties com la pesta equina
africana, la febre hemorràgica Crimea-Congo i la febre de la Vall del Rift. A
més a més, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social considera com
un indicador bàsic de la salut i el canvi climàtic la distribució de vectors capaços
de la transmissió local de malalties com el paludisme, la febre del Nil
Occidental, el Lyme, el dengue, el chikungunya i la febre exantemàtica
mediterrània. A les Balears, la presència del moscard tigre (Aedes albopictus)
fa que el risc de transmissió local de malalties com el dengue o el chikungunya
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sigui real. En un escenari d’escalfament global, el risc de transmissió
d’aquestes malalties podria augmentar degut a l’increment de la activitat i
competència vectorial de les espècies presents a Europa.
En el cas de malalties com la salmonel·losi (de la qual són reservori les aus i
els porcs), s’ha estimat que, per cada grau que augmenta la temperatura a
partir dels 5°C, els casos d’aquesta malaltia augmenten entre un 5 i un 10%.
La salmonel·losi és una malaltia de primer ordre a Europa (100.000 casos
anuals segons l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària), per la qual cosa
un augment de casos degut al canvi climàtic tindria un impacte segur sobre la
normativa i els processos de producció.
El canvi climàtic també pot afectar la freqüència i la durada del pol·len i espores
a l’atmosfera, augmentant la incidència d’afeccions com la febre del fenc i
l’asma. En el cas de Balears, s’espera que puguin augmentar les al·lèrgies per
l’anticipació de l’inici de la producció de pol·len per part de plantes tan comuns
com l’olivera, l’ullastre, gramínies, xiprers, sabines, ginebrons, ortigues,
plataners i pins.
Menció apart mereixen els problemes causats per catàstrofes naturals, algunes
de les quals es poden veure afavorides pel canvi climàtic. Així per exemple, en
algunes regions les inundacions poden afavorir l’aparició de brots epidèmics
de malalties com la leptospirosis, diarrees, infeccions víriques, meningitis,
varicel·la, hepatitis viral i tos ferina, així com malalties transmeses per vectors
com la leishmaniosis, el dengue i la malària. De tota manera, a regions que
compten amb bones infraestructures de sanejament i sanitàries (com és el cas
de les Balears), el risc és molt menor; en aquests indrets la morbiditat
psicològica i l’estrès post-traumàtic tenen més importància que les malalties
transmissibles.
3.5 Sobre l’economia
A nivell global, s’espera que el canvi climàtic tengui un impacte substancial
sobre l’economia. Si es mantenen les tendències actuals, els costs totals que
se’n derivarien podrien ser equivalents, a finals de segle, a una pèrdua anual
d’entre un 5 i un 10% del PIB global, que seria superior al 10% per als països
en vies de desenvolupament. A nivell regional els impactes econòmics del
canvi climàtic vindran determinats pels seus efectes sobre cada sector. Atenent
als trets i la ubicació de les Balears, i malgrat encara no hi hagi molts d’estudis
que ho constatin, els canvis en el medi atmosfèric i marí, així com els efectes
que se’n derivaran sobre els ecosistemes, podrien tenir repercussions
importants sobre l’economia illenca.
Pel que fa el principal sector econòmic de les Illes Balears, el turisme, cal tenir
en compte la sensibilitat dels turistes envers el clima i els atractius naturals de
les Illes. La seva llibertat relativa a l’hora d’escollir una destinació fan preveure
que els canvis en les condicions atmosfèriques, sobre tot en la temperatura, i
la pèrdua de qualitat dels ecosistemes, duguin a una redistribució estacional i
espacial dels fluxos turístics. Pel que fa a la possible redistribució estacional,
el canvi climàtic pot dur un increment dels dies de primavera i tardor amb
condicions climàtiques acceptables per als turistes, i una disminució d’aquests
dies en estiu. Ara bé, cal notar també que només una part dels turistes poden
viatjar fora de la temporada típica de vacances, i per tant no està clar que el
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resultat sigui una desestacionalització del turisme. A més, els impactes sobre
els ecosistemes illencs podrien incidir negativament en la demanda turística,
perquè la qualitat ambiental és clau en l’elecció de la destinació per part dels
visitants. A mode d’exemple, els impactes del canvi climàtic sobre la Posidonia
oceanica poden disminuir el valor recreatiu de les Illes Balears, des del moment
en que la planta tindrà una menor capacitat per proveir serveis ecosistèmics
com ara afavorir la qualitat i transparència de l’aigua o servir d’hàbitat per a
espècies de peixos d’interès per a la pesca recreativa. Per copsar la
importància d’aquests serveis val a dir que, a les Illes Balears, el moviment
econòmic lligat a la pesca recreativa és cinc vegades superior al de la pesca
professional.
Pel que fa al sector agrícola, temperatures més elevades poden dur a
importants pèrdues d’ingressos agrícoles pel menor rendiment dels cultius,
sobretot els de reguiu. Això serà especialment notable a la Mediterrània, on el
major estrès hídric que es preveu provocarà, a més d’una major necessitat de
reg, una disminució de la capacitat productiva dels sistemes agraris que
obligarà a reconvertir i modificar zones d’activitat agrària. Per un altre costat,
es preveuen canvis en els cicles fenològics i l’estacionalitat dels cultius i canvis
en la fisiologia de les plantes a causa dels cops de calor i la menor acumulació
d’hores de fred. Així mateix, els canvis en la composició dels sòls i en la
dinàmica de la matèria orgànica que contenen a causa de l’escalfament global
poden fer que aquests perdin, lentament, matèria orgànica per mineralització.
Finalment, el canvi climàtic també podria incrementar la distribució de malalties
transmeses per vectors i el nombre de generacions anuals de plagues com,
per exemple, el barrinador del blat de moro o l’escarabat de la patata.
A les regions mediterrànies l’impacte del canvi climàtic sobre la ramaderia es
deurà principalment a efectes indirectes, provocats pels canvis en l’alimentació
dels ramats derivats de la reducció de pastures, de la seva qualitat i
composició, i de la menor disponibilitat de recursos hídrics. La rendibilitat
econòmica del sector ramader també pot disminuir a causa de l’augment de la
taxa de reproducció dels paràsits i patògens presents a les poblacions naturals
d’animals, ja que l’escalfament global n’accelerarà la transmissió i
n’incrementarà l’abundància. Així mateix, també pot provocar canvis en la
distribució de malalties animals a partir de la introducció de nous patògens,
propis de climes més càlids, i que poden afectar a poblacions poc resistents a
nivell immunològic.
Pel que fa al sector pesquer, l’augment de la temperatura i l’acidificació de la
mar afectaran el reclutament, la distribució i la reproducció d’espècies d’interès
per a la pesca comercial. Algunes d’aquestes espècies es podrien veure
desplaçades, i d’altres, sobretot les tropicals i subtropicals, com la llampuga,
beneficiades.
Menció apart mereixen els impactes sobre les infraestructures, que inclouen
tot el patrimoni construït d’obra pública i edificació i que són elements
transversals lligats a tots els sectors econòmics considerats fins aquí. Així per
exemple, la reducció de les precipitacions i l’augment de les temperatures els
mesos d’estiu comporta un augment del risc d’incendi i per tant del risc de
danys, principalment a nuclis petits de poblacions rurals, però també en altres
entorns. L’augment de la concentració de CO2 també implica un increment de
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la velocitat de la carbonatació de les estructures de formigó, i per tant un major
deteriorament; a més, el diferencial de temperatures entre estiu i hivern previst
a les Balears, pot causar un major deteriorament de les infraestructures per
dilatacions/contraccions tèrmiques. Les noves estructures poden tenir en
compte tots aquests efectes, però el que no es pot és defugir de l’impacte sobre
les infraestructures ja construïdes.
Pel que fa a les infraestructures costaneres, la pujada del nivell de la mar tindrà
un efecte cabdal, atès que reduirà l’alçada efectiva dels molls i la cota de
coronació dels dics. Això obligarà a redimensionar bona part de les estructures
portuàries, per exemple, amb el gran cost econòmic que això implica. Altres
problemes de la pujada del nivell de la mar lligats a les infraestructures poden
ser l’augment del nivell freàtic i la salinització de l’aigua al subsòl (lligat a
recursos hídrics) o la pèrdua de funcionalitat del clavegueram a les zones
costaneres. Entre els efectes positius de la pujada continuada del nivell del mar
hi ha l’augment de calat dels ports, que necessitaran així de menys dragats.
Pel que fa a les infraestructures lligades a la producció i distribució d’energia,
els canvis prevists en el clima mediterrani conduirien a una reducció de la
demanda energètica hivernal i a una major demanda estival, vinculada a l’ús
massiu dels sistemes de climatització. Això provocarà l’aparició de puntes molt
superiors a la demanda mitjana; malgrat aquesta romangui constant o fins i tot
baixi si s’apliquen mesures efectives d’estalvi energètic, és possible que sigui
necessari instal·lar capacitat de generació addicional per fer front als pics.
Una altra contribució que pot fer augmentar la demanda elèctrica de les Balears
és la dessalinització. Aquesta s'ha convertit, en les darreres dècades, en el
recurs hídric no convencional més important a zones costaneres amb
escassesa d’aigua. Actualment, a les Illes Balears hi ha 6 dessaladores en
funcionament (3 a Mallorca, 2 a Eivissa i 1 a Formentera), més 2 d’addicionals
en diferents fases de posada en servei (la de Ciutadella i la de Santa Eulàlia
del Riu), totes elles basades en la tecnologia d’osmosis inversa. La disminució
dels recursos hídrics podria fer augmentar la necessitat d’aigua dessalada, tret
de que es gestioni a la baixa la demanda.
3.6 Perspectiva jurídica, social i política dels impactes
Tant els canvis físics com els impactes lligats al canvi climàtic descrits fins ara
mostren clarament l’abast d’aquest fenomen, que repercutirà de manera clara
sobre la societat i la ciutadania de les Illes Balears i sobre les seves
institucions. I és que el medi natural no es pot concebre únicament com a font
de recursos, deslligat de l’ésser humà que hi viu. Des d’una perspectiva jurídica
és cada cop més manifesta la interdependència entre natura i societat, entre
la terra i les persones que hi viuen. Ja a l’any 1972 es va aprovar a Estocolm
la Declaració de la Conferència de Nacions Unides sobre el Medi Ambient
Humà, imprescindible per entendre l’aparició poc temps després de la idea de
sostenibilitat.
Les evidències científiques sobre el canvi climàtic han fet augmentar la
consciència sobre la vulnerabilitat de l’ésser humà davant les variacions del
medi natural, fins al punt que s’està plantejant avui en dia l’existència d’un dret
humà a un clima estable i adequat. Així ho han reconegut decisions judicials
pioneres als Estats Units (2016), o la del Tribunal Superior d’Irlanda el 2017,
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que en una sentència relativa a l’ampliació d’un aeroport i en la qual
s’analitzava també la seva repercussió sobre el canvi climàtic, deia: «El dret a
un medi ambient que faci possible la dignitat humana i el benestar de la
ciutadania és una condició essencial per al respecte de tots els drets humans.
I és un dret existencial indispensable»14.
En el cas concret de les persones que viuen a Balears, els drets que es veuran
especialment afectats pel canvi climàtic són el dret a la vida, a la salut, a la vida
privada i familiar, a la propietat, a l’alimentació, a l’aigua i a l’habitatge. Cal tenir
en compte que aquests drets estan reconeguts a diversos instruments de dret
internacional (Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966, Conveni dels Drets dels Infants
de 1989, Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació
Contra la Dona de 1979, Conveni Europeu de Drets Humans de 1950 o la Carta
Social Europea de 1961) i obliguen els òrgans de l’Estat espanyol, incloses les
institucions autonòmiques, insulars i municipals, a respectar-los.
La vulneració d’aquests drets pot, a més de causar patiment a la població de
les Illes Balears, donar lloc a accions legals i, fins i tot, judicials de reclamació
de responsabilitats contra empreses i administracions públiques, per acció o
per omissió davant el perill que representa el canvi climàtic. A nombrosos
països, persones individuals i organitzacions civils estan ja denunciant davant
els tribunals tan a empreses que consideren responsables de vulnerar aquests
drets com a les institucions que en principi haurien de protegir-los 15.
Finalment, és molt probable que el canvi climàtic intensifiqui els moviments
migratoris, i cal tenir present que les Illes Balears es situen geogràficament
entre Europa i el continent africà. En cas que les institucions no donin una
resposta adequada al desafiament del canvi climàtic, tan a nivell de mitigació
com d’adaptació, pot produir-se de fet una degradació important del clima
social i una desafecció creixent cap al sistema polític i les institucions
democràtiques.
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Friends of the Irish Environment et al. v. Fingal County Council et al., High Court of Ireland,
Judgment, 2017 No. 201 JR, 21 November 2017, §264.
Els exemples són nombrosos: Native Village of Kivalina v. ExxonMobil Corp., Greenpeace
Southeast Asia v. Carbon Majors, Urgenda Foundation v. The Netherlands, Foster v.
Washington Department of Ecology, Ashgar Leghari v. Federation Pakistan, Union of Swiss
Senior Women for Climate Protection v. Swiss Federal Parliament, Plan B Earth v. The
Secretary of State for Business, Energy, and Industrial Strategy, entre d’altres.
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4. MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC
Les mesures de mitigació són aquelles encaminades a reduir la concentració
de gasos d’efecte hivernacle amb l’objectiu de reduir l’augment global de
temperatures i minimitzar les conseqüències que se’n deriven. Per contra, les
mesures d’adaptació són aquelles dirigides a fer front a les conseqüències
esperades, enlloc d’evitar-les. La diferència entre els dos tipus de mesura és
molt important a l’hora d’establir una política climàtica adequada.
Actuar sobre les causes del canvi climàtic en un intent de prevenir els danys
que se’n deriven i que s’accentuaran encara més en el futur és, des del punt
de vista del patiment humà, del cost econòmic i de la capacitat de recuperació
dels sistemes, millor que només intentar adaptar-s’hi. A més, sense mesures
de mitigació significatives, el més probable és que el canvi climàtic s’accentuï
tant i els seus impactes siguin tan greus que esdevingui simplement impossible
o massa car adaptar-s’hi. De fet, com més es tardi en aplicar-les major serà la
concentració de GEH i, per tant, més difícil serà limitar l’augment de la
temperatura per sota d’un nivell controlable, més costos econòmics i socials
tindrà aquesta reducció d’emissions (s’haurà de fer amb menys temps), i
menys opcions possibles hi haurà de planificar i decidir com es vol fer.
El fet que tant les causes com les conseqüències de l'escalfament global
travessin les fronteres fa imprescindible una resposta col·lectiva, organitzada i
coherent, en la qual cada actor, cada país, assumeixi de manera responsable
les actuacions necessàries. Així ho ha entès la comunitat internacional (tot i
que amb reticències per part d’alguns països) i així ho ha entès sobre tot la
Unió Europea, que encapçala les iniciatives de reducció d’emissions. Això ha
fet possible arribar a una sèrie de compromisos que es detallen a continuació.
4.1 Els compromisos a nivell global
La comunitat internacional va donar la primera passa important per afrontar
aquest desafiament amb la creació, l'any 1988, del Panell Intergovernamental
sobre Canvi Climàtic (IPCC, en les seves sigles en anglès). Per tal de donar
una resposta adequada a l'escalfament global i les seves conseqüències, era
imprescindible entendre millor aquest fenomen, i per això, l’Organització
Meteorològica Mundial (WMO) i el Programa de Nacions Unides pel Medi
Ambient (UNEP), van unir esforços per a la creació d'un grup d'experts a nivell
internacional que s'encarregués, de manera periòdica, de revisar tota la
ciència produïda al voltant del canvi climàtic. La revisió havia d’incloure les
seves causes, la situació actual en comparació a situacions prèvies en la
història de la humanitat i més enrere, els possibles impactes i, de manera molt
especial, els distints escenaris d'emissions i concentració de GEH i els nivells
de reducció necessaris d'aquestes emissions per tal de situar-se en un o altre
escenari. O per dir-ho d'una altra manera, el nivell de mitigació requerit per no
sobrepassar un augment de temperatura donat.
És precisament a partir de les anàlisis i les propostes de l'IPCC que es va
començar a articular una resposta política internacional per front al problema
del canvi climàtic. Aquesta resposta s’ha traduït en una sèrie de textos legals
molt importants, com la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi
Climàtic (CMNUCC, 1992), el Protocol de Kyoto (1997) ja esmentat abans, o
els Acords de París (2015).
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4.1.1 La Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic
La CMNUCC és el primer acord internacional multilateral de la història destinat
a donar resposta al canvi climàtic. Es va adoptar el 1992, després del primer
informe de l'IPCC, publicat l'any 1990. La Convenció suposa, de fet,
l'instrument jurídic principal sobre el qual s'han desenvolupat la resta d'acords
sobre el clima adoptats des de llavors.
La CMNUCC estableix diverses fites importants. Per una banda, defineix quin
és l'objectiu al qual han de contribuir tots els estats signataris del Conveni.
Aquest objectiu està recollit a l'article 2, i diu el següent: “El objetivo último de
la presente Convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la
Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las disposiciones
pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida
interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel
debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se
adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de
alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico
prosiga de manera sostenible”. Aquest és, per tant, l'objectiu que ha de
presidir l'actuació de tots els estats membres i també el criteri d'interpretació
de tots els acords que es subscriguin posteriorment en el marc d'aquesta
convenció.
En segon lloc, la CMUNCC estableix el principi de responsabilitats comunes
però diferenciades. Això significa que, a l'hora de fer front al canvi climàtic, els
països que més han contribuït històricament al problema (pel seu volum
acumulat d'emissions de GEH) i que més se n'han aprofitat d’aquestes
emissions (en forma de creixement econòmic), són els que han de fer els
majors esforços de mitigació. És a dir, que són els països europeus (entre ells
Espanya), els Estats Units, Canadà, Japó, Austràlia i Nova Zelanda els que
han de reduir de manera més important les seves emissions. A aquests països
s'han unit recentment la Xina i la Índia, atès el seu gran volum d'emissions
actual i potencial.
Finalment, la CMUNCC consagra el principi de precaució, inclòs també a la
Declaració de Rio sobre Medi Ambient i Desenvolupament de 1992 i
posteriorment incorporat com un dels principis rectors de la Unió Europea.
Aquest principi, bàsicament, estableix que davant la possibilitat d'un risc,
l'absència de certesa científica no ha d'impedir o posposar l'adopció de
mesures necessàries per a fer front a aquest risc. Això és molt important pel
que fa a l'escalfament global, atès que la complexitat del sistema climàtic
dificulta predir amb total certesa a quin moment precís i de quina manera es
manifestaran les conseqüències més greus del canvi climàtic. Tot i això, cal
dir que els nivells d'incertesa al voltant del canvi climàtic s'han anat reduint
considerablement amb els anys, i això s'ha vist reflectit en els successius
informes de l'IPCC.
4.1.2 El Protocol de Kyoto
Aprovat l'any 1997, poc després de la publicació del segon informe de l'IPCC,
es tracta del primer acord internacional en incloure objectius concrets de
reducció d'emissions per part dels principals països emissors (entre ells, i de
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manera destacada, els de la Unió Europea). L'objectiu del Protocol era que el
2012 les emissions d'aquests països fossin com a mínim un 5% inferiors a les
de 1990. Pel que fa a la UE, el compromís assumit era reduir les emissions en
un 8%, però no de manera homogènia entre els estats. Fent seu l’esperit de
la CMUNCC sobre responsabilitats comunes però diferenciades, a Espanya
se li va permetre augmentar les emissions en un 15% respecte de 1990.
Els resultats d’aquesta primera fase del Protocol de Kyoto van ser desiguals:
Espanya no va complir el seu compromís (el 2012 va emetre un 22% més de
GEH que el 1990), però la UE en el seu conjunt sí que va complir el seu. Més
enllà de la UE hi va haver estats que no el van ni ratificar, i d’altres que no el
van complir. A la COP18 de Doha (2012) es va aprovar un segon període
d’aplicació de Kyoto que va de 2013 a 2020 i nous acords de reducció
d’emissions. Així per exemple, l'objectiu de la UE per a 2020 és reduir les
seves emissions un 20% respecte de 1990 (veure més detalls a la secció 4.2,
sobre els compromisos a nivell europeu).
4.1.3 L'Acord de París
L'any 2015 es va adoptar, a París, l'acord que regula els compromisos de
reducció d'emissions més enllà de 2020. Aquest Acord va ser precedit pel
quart (2007) i cinquè (2013-2014) informes de l'IPCC, en els quals es definia
amb molta major certesa l'existència real del canvi climàtic i el seu origen
antropogènic (originat en les activitats humanes). Al mateix temps, l’Acord de
París constatava que les emissions globals seguien augmentant, posant de
manifest la insuficiència dels esforços desplegats fins aleshores i fent palesa
la necessitat d’escometre reduccions més importants que les dutes a terme
fins aquell moment. De fet, els mateixos estats constataren, a la decisió
relativa a l'adopció de l'Acord, la seva preocupació pel desfasament entre els
compromisos expressats fins aleshores per les parts i els nivells de reducció
necessaris per assolir l'objectiu definit per l'Acord de París: mantenir l’augment
de la temperatura global ben per sota dels 2ºC, intentant limitar-lo a 1,5ºC 16.
De fet, aquest objectiu és un dels elements fonamentals de l'Acord, ja que fixa
clarament quin és l'horitzó cap al qual han de tendir tots els estats.
A diferència del Protocol de Kyoto, que establia obligacions “de dalt cap a baix”
per als països, a l'Acord de París es va optar per una estratègia “de baix cap
a dalt”, en la qual són els propis països els que defineixen el seu compromís
de reducció d'emissions fins el 2025 o 2030 (les anomenades "Contribucions
Determinades a Nivell Nacional", NDCs). Aquests compromisos s'han de
revisar cada cinc anys i només es pot fer a l'alça, reflectint la major ambició
possible de cada estat.
Per tal de garantir una millor aplicació de l'Acord, els països participants a la
COP21 de Paris van encarregar a l'IPCC l'elaboració d'un informe específic
que permetés conèixer amb més detall les diferències entre un escalfament
d'1,5ºC i un de 2ºC, i les reduccions d'emissions necessàries per tal de limitar
16

«Emphasizing with serious concern the urgent need to address the significant gap between
the aggregate effect of Parties’ mitigation pledges in terms of global annual emissions of
greenhouse gases by 2020 and aggregate emission pathways consistent with holding the
increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre- industrial levels
and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre- industrial levels».
FCCC/CP/2015/10/Add.1, Decision 1/CP.21, Adoption of the Paris Agreement.
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l'escalfament a un o altre llindar. Les conclusions de l'informe, publicat
l'octubre de 2018, són clares: les conseqüències d'un augment d'1,5ºC en la
temperatura global són molt greus, però les conseqüències d'un escalfament
de 2ºC ho són significativament més, afectant a centenars de milions de
persones addicionals i amb impactes significatius en termes de salut i
mortalitat humana, seguretat alimentària, accés a l'aigua potable o desaparició
d'ecosistemes, entre d'altres 17. Per tal d'intentar assegurar un augment de la
temperatura no superior a 1,5ºC, afirma l'informe, és necessari reduir un 45%
les emissions de CO2 d'aquí a l'any 2030, assolir zero emissions netes de CO2
entre l'any 2040 i l'any 2055, i reduir dràsticament les emissions de la resta de
GEH 18. A més, segons l'IPCC, la velocitat i la intensitat amb que es duguin a
terme aquestes reduccions serà clau per assolir els objectius.
Per altra banda, l'IPCC subratlla el fet que unes polítiques adequades de
transició energètica també contribueixen positivament a l'assoliment dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), acordats l'any 2015 per
l'Assemblea General de l'ONU, i viceversa 19.
El problema fonamental és que els compromisos actuals de reducció
d'emissions (NDCs) apunten cap a un augment de temperatura per sobre dels
3ºC l'any 2100, amb la qual cosa es fa imprescindible augmentar l'ambició
climàtica i posar en marxa reduccions molt més importants. Per això, l'informe
de 2018 del Programa de Nacions Unides del Medi Ambient (PNUMA) sobre
el desfasament entre les emissions reals i les emissions requerides
(Emissions Gap Report), publicat poc després de l'informe de l'IPCC, posa de
manifest que per assolir els objectius fixats a l'Acord de París i evitar una
catàstrofe climàtica és imprescindible multiplicar les accions de
descarbonització d'aquí a l'any 2030: mentre els NDCs preveuen unes
emissions de 53 GtCO2eq per l'any 2030, per tenir un 66% de possibilitats de
limitar l'augment de temperatura a 1,5ºC seria necessari que les emissions
fossin com a màxim de 24 GtCO2eq 20. Aquest informe subratlla també la gran
importància de les accions que poden dur a terme els actors sub-nacionals
(regions i municipis) per tal d'assolir aquest objectiu 21.
4.2 Els compromisos a nivell europeu
La UE ha estat, des del principi, un dels grans valedors de l’estratègia
multilateral imprescindible per donar resposta al desafiament del canvi climàtic.
Per aquest motiu ha assumit sempre compromisos ambiciosos, intentant donar
exemple per tal que la resta dels principals emissors augmentessin els seus
objectius. Així per exemple, en el marc de la segona fase del Protocol de Kyoto,
la Unió Europea va assumir l’anomenada estratègia 20-20-20, que suposa
reduir un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle, augmentar un 20%
la producció d’energia a través de fonts renovables i millorar un 20% l’eficiència
energètica cap a l’any 2020, sempre respecte als nivells de 1990. Com ja s’ha
comentat a la introducció, aquesta estratègia es tradueix en compromisos
17
18
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20
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IPCC, Special Report on Global Warming of 1.5ºC, Summary for Policymakers, 2018, 9-13.
Idem, pp. 14-15.
Idem, pp. 21-25. Per a més informació sobre els ODS, visiteu
https://sustainabledevelopment.un.org/.
UNEP, Emissions Gap Report 2018, p. XVII.
Idem, p. XIX.

20

desiguals per als estats membres de la Unió. El fet que per a Espanya es
pactessin les reduccions respecte a l’any 2005 la va afavorir, perquè quan les
reduccions pactades es computen referides al 1990 equivalen realment a un
augment de l’ordre del 30%.
Més enllà de 2020, la UE s’havia compromès (el 2014) a una reducció del 40%
de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, a un 27% de generació
energètica renovable, i a una millora del 27% en l’eficiència energètica per a
l’any 2030. Aquests objectius han estat recentment revisats a l’alça: el nou
objectiu de renovables per a l’any 2030 és del 32%, i l’objectiu d’eficiència, del
32,5% 22 . Això implica, segons el Comissari per a l’Acció Climàtica i l’Energia,
que la reducció d’emissions de GEH passarà, de facto, del 40% al 45% l’any
2030, tot i que encara no hi ha una modificació oficial de l’objectiu inicialment
previst del 40%. A més, el Parlament Europeu ha demanat oficialment que
s’estableixi un objectiu de reducció d’emissions del 55%, per tal de poder
respondre adequadament a l’informe de l’IPCC sobre l’1,5ºC 23.
Pel que fa a les obligacions específiques d’Espanya per a 2030, el Reglament
ESD 24 de 2018 li assigna una reducció del 26% respecte del 2005 (que equival
encara a un increment d’emissions respecte a 1990). Tot i així, la nova Llei i el
Pla de Canvi Climàtic que prepara el Ministeri per a la Transició Ecològica
fixaran per a 2030 un objectiu bastant més ambiciós: una reducció del 20% de
les emissions respecte a 1990, més en consonància amb els objectius del
conjunt de la Unió Europea. Val a dir que els compromisos que estableix la UE
per als seus estats són de mínims. En el cas d’Espanya, per primera vegada
adoptarà compromisos que van més enllà de les seves obligacions.
A més llarg termini, l’estratègia de la UE (publicada el 2018) estableix un
objectiu de zero emissions netes per a l’any 2050 25. Aquest objectiu passa,
segons la pròpia estratègia, per maximitzar el desplegament de les energies
renovables i la descarbonització de la generació d’energia 26.
Finalment, i a nivell més regional, dir que la UE va llançar l’any 2017 la iniciativa
“Clean Energy for EU Islands” (Energia Neta per a les Illes de la UE) 27, que
vol donar suport a les illes de la Unió Europea per a què deixin de dependre
dels combustibles fòssils i generin la seva energia a partir de fonts renovables.
El fet de posar el focus sobre les illes és perquè són territoris ideals per assajar
la transició energètica, pel fet d’estar clarament delimitats. També són, sovint,
territoris especialment vulnerables des del punt de vista energètic, des del
moment en que depenen absolutament dels derivats del petroli.
22
23
24
25

26
27

Comunicats oficials de la Comissió: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-184155_en.htm i http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3997_en.htm.
Comunicat del Parlament Europeu: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/
20181018IPR16550/paris-agreement-meps-call-for-stepping-up-eu-climate-commitments .
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-3-2018-INIT/en/pdf
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4.3 L’obligació legal d’establir un nivell de reducció d’emissions suficient
Més enllà de les obligacions establertes a nivell internacional, europeu o
nacional, cal tenir en compte també una evolució recent de la jurisprudència a
diversos països que ha establert que els estats estan obligats a definir
polítiques i fixar objectius de reducció d’emissions que siguin coherents amb
els escenaris de reducció d’emissions plantejats per la ciència. En aquest
sentit, cal citar el cas Urgenda, en el qual els tribunals holandesos, tant en
primera instància com en apel·lació, han condemnat a l’estat holandès i l’han
obligat a establir un objectiu de reducció d’emissions del 25% per a l’any 2020.
El raonament de la sentència és que l’objectiu que s’havia fixat Holanda (17%
per al 2020) era clarament insuficient a la llum dels informes de l’IPCC, tenint
en compte els importants riscos que comportaria un augment de la temperatura
per sobre dels 2ºC. 28 Decisions similars s’han adoptat recentment a altres
països del món, com ara a Colòmbia 29 o a Pakistan 30 , en un moviment
interessant que recorre al poder judicial quan els altres dos poders dels estats,
el legislatiu i l’executiu, semblen renunciar a establir les polítiques necessàries
per a protegir la seva població.
4.4 El paper dels actors sub-nacionals
Els actors sub-nacionals han anat agafant força els darrers anys, especialment
a partir de l’adopció de l’Acord de París, que recull expressament el paper
d’aquests actors i els convida a augmentar els seus esforços 31. La rellevància
del seu paper ha estat subratllada també per informes científics com el del
PNUMA 32, entre d’altres. En el cas de la Unió Europea, una mostra del paper
significatiu de les regions en l’acció climàtica és la ja comentada “Iniciativa
Energia Neta per a les Illes de la UE”.
En el cas que ens pertoca, i mentre el govern espanyol està ultimant encara la
seva Llei de Canvi Climàtic, a les Illes Balears el Consell de Govern va aprovar
el mes d’agost de 2018 el Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició
Energètica de les Illes Balears. Aquesta llei està en línia amb els objectius
globals de reducció de la UE per 2030 i 2050 i per tant obliga a les Balears a
ser corresponsables en la reducció d’emissions i en la penetració de les
energies renovables.
A un nivell encara més local, l’estratègia de descarbonització de l’illa de
Menorca (que es troba a dia d’avui encara en fase de proposta), també proposa
unes quotes de reducció d’emissions que s’insereix plenament en la línia legal,
política i científica més avançada per a combatre el canvi climàtic. A les
seccions següents s’analitzen amb més detall diferents aspectes de la transició
energètica de Menorca.

28
29
30
31
32

Urgenda Foundation v. The State of The Netherlands, 2015 i 2018.
Salamanca Mancera v. Repúbilca de Colombia, 2018.
Ashgar Leghari v. Pakistan, 2015.
Secció V de la decisió d’adopció de l’Acord de París. FCCC/CP/2015/10/Add.1, Decision
1/CP.21, Adoption of the Paris Agreement.
Veure nota al peu nº 12.
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5. LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA DE MENORCA
Fetes totes les consideracions anteriors pel que fa a canvis climàtics observats
i esperats, els seus impactes potencials, i els compromisos ja adoptats a
distints nivells, es pot avaluar d’una manera més fonamentada la urgència
climàtica de la transició energètica de Menorca. Com es deia a la introducció,
la vessant estrictament climàtica no dóna una visió completa del problema.
Per això, una vegada analitzada la urgència climàtica es parlarà també d’altres
beneficis (no climàtics) de la transició energètica, dels seus impactes, i
d’alguns requisits desitjables que hauria de complir.
5.1 Urgència de la transició energètica
En base als arguments exposats a la secció anterior, la urgència d’emprendre
una veritable transició energètica a Menorca i a la resta de les Illes Balears
sembla evident. Només pel que fa a la corresponsabilitat amb els compromisos
adquirits per la Unió Europea per a 2030 i els que sembla que adquirirà
Espanya pròximament, no es pot endarrerir més l’inici d’aquesta transició. De
fet, a Espanya i a les Illes Balears en particular, la transició energètica ja arriba
tard, amb les conseqüències que això té sobre la seva planificació i
desplegament, que podria haver estat més pausat.
Més enllà dels compromisos adquirits, cal parlar per damunt de tot de urgència
climàtica. Perquè fins i tot en el cas que tots els estats del món fessin seus els
compromisos que s’ha marcat la Unió Europea a dia d’avui, no bastaria per
contenir l’augment de temperatura global per davall del llindar dels 1,5º. I com
s’ha descrit a les seccions 2 i 3, els canvis que es poden esperar si la
temperatura sobrepassa el llindar dels 2ºC, i els impactes que se’n deriven,
seran especialment greus a les regions mediterrànies. Si a nivell planetari es
parla ja d’urgència climàtica, més encara se’n pot parlar a la nostra regió. De
fet, a mesura que el canvi climàtic avanci i es comencin a fer més paleses les
seves conseqüències, és probable que es pactin reduccions d’emissions més
dràstiques, amb la qual cosa la urgència de la transició energètica requerida
per assolir els compromisos serà encara major.
5.2 Eixos principals de la transició energètica
Les Illes Balears i Menorca en particular, s’han caracteritzat fins ara per un
creixement molt marcat de la despesa d’energia i de les emissions de GEH.
La diagnosi de les emissions mostra, a més, que el gruix d’aquestes prové de
la generació d’energia elèctrica i del transport. Per tant, la transició energètica
s’ha de basar sobre tot en tres línies d’actuació: (1) contenció de la despesa
energètica, mitjançant mesures destinades a contenir la demanda i a
augmentar l’eficiència energètica; (2) electrificar en la mesura del que sigui
possible el transport (i qualsevol altre activitat que a dia d’avui impliqui
emissions directes de GEH); (3) generar l’electricitat amb fonts renovables.
Les tres iniciatives són necessàries i complementàries.
Respecte a la primera, cal dir en primer lloc que un sistema que augmenti
indefinidament la seva despesa energètica difícilment es pot considerar
sostenible, malgrat l’energia provengui de fonts renovables. Per això, la
contenció de la demanda energètica (també l’augment de l’eficiència) és
fonamental. I la societat i el poder polític han d’entendre que aquesta
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contenció de la demanda és absolutament transversal a totes les polítiques.
Està lligada a l’urbanisme, per exemple, perquè del model territorial en
depenen les necessitats de mobilitat, i d’aquestes en depèn el consum
d’energia derivat del transport. Està lligada als models de producció i de
consum, que han de complir criteris de sostenibilitat i de justícia social. Està
lligada al turisme, perquè mentre no es posi fre a l’increment de visitants (i a
l’increment de població resident i de consum que aquest comporta), difícilment
es podrà reduir la demanda energètica. La contenció de la demanda
energètica també està lligada a la gestió dels recursos hídrics, l’escassesa
dels quals obliga a fer potabilitzadores i dessaladores que són instal·lacions
que consumeixen molta energia. Finalment, i no lligat a la despesa energètica
però sí a les emissions de GEH, cal tenir en compte que els sistemes naturals
actuen com a segrestadors de carboni, i per tant la conservació dels espais
naturals, com poden ser els boscos i les praderies de posidònia, és també
fonamental per a la reducció del CO2 atmosfèric (i per tant per a la mitigació
del canvi climàtic). Una transició energètica, en definitiva, no pot ser
estrictament tècnica, de substitució d’unes fonts d’energia per unes altres. Una
veritable transició energètica ha de contemplar tots els objectius de
desenvolupament sostenible, i la de Menorca hauria de ser un exemple en
aquest aspecte.
Respecte a l’electrificació de la major part possible de les combustions (en
particular de les associades al transport), té un sentit molt clar: a dia d’avui la
producció d’energia renovable passa per la producció d’electricitat, i per tant
qualsevol procés que es pugui dur a terme mitjançant l’electricitat serà
susceptible d’emprar energia renovable. Per suposat, l’electrificació del
transport no té cap sentit si en paral·lel no es canvia el sistema de generació
d’electricitat cap a fonts renovables. Es tracta de dos processos que han
d’anar de la mà.
Si sembla evident que dels dos primers eixos (la contenció de la demanda i
l’electrificació del transport) no en podrà defugir cap regió, sí que es pot
plantejar que la generació d’energia renovable no es faci en la seva totalitat
allà on es consumeix. En el cas de les Illes Balears, per exemple, l’escassetat
de territori i la importància del paisatge han fet que es plantegi aprofitar
l’energia renovable generada a la Península i que les Illes la importin
mitjançant una interconnexió elèctrica (la qual cosa implica coordinar la
planificació energètica de les Illes Balears amb la que es faci al continent).
Aquesta opció té punts a favor i punts en contra respecte de la producció
d’energia renovable a les mateixes Illes Balears pel que fa a preservació del
paisatge, sobirania energètica i oportunitats econòmiques.
Com ja s’ha dit abans, per valorar cada decisió cal analitzar tots els aspectes
de la transició energètica, no només els climàtics; per això s’intentarà
nomenar, ni que sigui breument, aquests aspectes a les seccions següents.
5.3 Beneficis de la transició energètica
Més enllà del beneficis climàtics, la contenció de la demanda i l’augment de
l’eficiència energètica duen aparellades, en primer lloc, una disminució dels
costos energètics. A més, el canvi d’hàbits de la població envers l’energia
normalment va associat amb un canvi d’hàbits envers l’ús d’altres recursos
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naturals, des del moment en que aquest canvi prové (o hauria de provenir) de
la presa de consciència de viure en un territori (i en un planeta) amb recursos
finits. La contenció de la demanda lligada a un consum més sostenible hauria
de millorar també la justícia social i disminuir la desigualtat entre els països
rics (grans consumidors) i els països en vies de desenvolupament (d’on
provenen gran part de les matèries primeres). En aquest sentit, la contenció
de la demanda entronca clarament amb els objectius de desenvolupament
sostenible, com ja s’ha dit a seccions anteriors.
Pel que fa a l’electrificació del transport i a l’ús de fonts renovables per a la
producció d’electricitat, aquestes suposarien, en primer lloc, una reducció
dràstica de la contaminació atmosfèrica. No ens referim aquí als GEH, sinó a
aquells components químics que afecten la salut humana i els ecosistemes, i
que s’emeten també durant la crema de combustibles fòssils; en particular: els
òxids de nitrogen, el monòxid de carboni, els òxids de sofre i les partícules. La
presència d’aquests contaminants és un problema especialment greu a les
grans ciutats i a la vora de centrals tèrmiques, ja siguin de carbó o de derivats
del petroli. A l’inventari d’emissions contaminants de les Illes Balears (també
a les Directrius Estratègiques de Menorca) es mostra una anàlisi de la
procedència de cadascun d’aquests contaminants en el cas de Menorca: els
òxids de nitrogen provenen majoritàriament de la central tèrmica de Maó
(82%) i del transport terrestre (11%); el mateix passa amb el monòxid de
carboni (69% i 22%, respectivament); els òxids de sofre provenen gairebé en
la seva totalitat de la central tèrmica (97%), mentre que les partícules
provenen sobre tot del transport terrestre (70%) i de la central tèrmica de Maó
(26%). A més dels contaminants primaris hi ha els secundaris, fruit de la
reacció química entre contaminants primaris; pot ser el més rellevant sigui
l’ozó troposfèric, que resulta principalment de la reacció entre òxids de
nitrogen i la llum solar. Des de 2009 i fins a dia d’avui aquests contaminants
s’estan mesurant a tres indrets: el polígon industrial de Ciutadella, la sortida
de Maó cap a Ciutadella (km 1) i la carretera de Maó a Sant Lluís (km 2). Els
resultats mostren una qualitat de l’aire entre bona i excel·lent excepte pel que
fa a l’ozó, que és regular. Recentment s’ha proposat que es mesurin també a
l’àrea portuària de Maó, que és on s’ubica la central tèrmica.
Val a dir que si bé l’electrificació del transport i l’ús de fonts renovables per a
la producció d’electricitat asseguren una reducció dràstica de la contaminació
atmosfèrica, aquesta també es podria reduir aplicant algunes millores
tecnològiques o canviant els combustibles fòssils actuals (fuels pesants,
motors dièsel) per altres combustibles també fòssils, però menys
contaminants (el gas natural, per exemple). Ara bé, això no eliminaria les
emissions de GEH. Amb altres paraules i perquè quedi més clar: els GEH i la
contaminació estan molt relacionats, però no indissolublement. Finalment dir
que, òbviament, la transició energètica acabarà amb els contaminants descrits
independentment d’on s’ubiqui la generació d’energia renovable.
Un segon benefici rellevant és la sobirania i seguretat energètiques. Amb el
sistema actual, Espanya i Menorca en particular són absolutament
dependents de la producció de petroli i gas, el cost dels quals és sensible a la
geopolítica internacional. Situacions de conflicte als llocs de producció poden
donar lloc a situacions d’encariment i fins i tot de desproveïment, en casos
greus. Pel contra, les energies renovables són molt més independents de la
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situació geopolítica. És cert que hi pot haver una certa dependència
tecnològica i de matèries primeres (més pel que fa als sistemes
d’emmagatzematge, que empren per exemple liti, que no pel que fa als
sistemes de generació), però en principi aquesta dependència és menor que
en el cas del petroli. A més, les energies renovables també són molt menys
sensibles a alts-i-baixos en els preus; de fet, si alguna cosa han mostrat durant
la darrera dècada ha estat un abaratiment sostingut que encara no ha tocat
fons.
Pel que fa al context geopolític comentat fins ara, la sobirania i seguretat
energètiques són bastant independents de la fracció d’energia renovable que
es produeixi a Menorca i de la que s’importa de la península. Mes enllà del
context internacional, però, la sobirania energètica també es pot entendre a
un nivell més local, de control de l’energia per part de la societat civil. En
aquest sentit, no hi ha cap dubte que el sector de les energies renovables és
molt més propici a la participació de la societat que no el sector de les energies
convencionals. En primer lloc, mitjançant les instal·lacions destinades a
l’autoconsum. I en segon lloc, a través de la participació de petits productors,
cooperatives i institucions públiques en petits parcs fotovoltaics o eòlics. La
generació local d’energia, també permet una major autonomia política (una
major capacitat de decisió a nivell regional i local) que si es depèn de decisions
d’altres regions o de l’estat central. La generació local d’energia permet, en
definitiva, un control més efectiu per part de la societat que la consumeix.
La generació d’energia a la pròpia illa de Menorca també juga a favor de la
seguretat: una interconnexió és susceptible de fallida, mentre que la generació
local, si es fa de manera distribuïda i no depenent d’un sol punt de generació
com és el cas actual, és menys sensible a problemes de desproveïment. Això
no implica que no sigui bo tenir una connexió elèctrica a un sistema més gran
(Menorca amb Mallorca, i aquesta amb la península), el que no sembla
desitjable és que l’abastiment depengui única i exclusivament d’aquesta
connexió. De fet, com més opcions tengui un sistema (generació local més
connexió) més segur serà enfront de fallides.
Finalment, un altre benefici de la transició energètica que també juga a favor
de la generació de renovables a Menorca és el mercat de treball. El sector de
les energies renovables pot suposar una oportunitat per a diversificar
l’economia mitjançant la creació d’oportunitats i llocs de feina en sectors
tecnològics, qualificats, difícilment deslocalitzables i d‘alt valor afegit. Això és
especialment valuós a una illa com Menorca, que no ofereix moltes
oportunitats de llocs de feina qualificats, fet que provoca que una part
important dels joves formats no puguin tornar a l’illa una vegada finalitzats els
seus estudis. En aquest sentit, la generació d’energia renovable a Menorca
mateix suposaria una oportunitat de llocs de feina lligats a aquest sector que,
val a dir, en genera molts més que no el sector de les energies convencionals.
5.4 Impactes de la transició energètica
Molt poques activitats humanes tenen un cost zero, i la producció i ús
d’energia no entra dintre d’aquestes. Per això s‘ha proposat com a primera
iniciativa necessària la reducció de la demanda i l’augment de l’eficiència,
perquè fins i tot quan l’energia es genera amb fonts renovables té uns costos
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associats. En primer lloc hi ha el cost de matèries primeres (els components
dels panells fotovoltaics i dels aerogeneradors, els components químics de les
bateries) i els costos energètics derivats de la fabricació dels components del
sistema (en aquest sentit, un aerogenerador té per exemple un retorn
energètic molt superior als panells fotovoltaics).
En segon lloc, el desplegament de les renovables pot tenir un cost ambiental,
depenent d’on s’instal·lin. És evident que s’han de prioritzar primer teulades
(tan d’habitatges com industrials), sòls urbans i sòls ja degradats. Tot i així, si
es vol generar un percentatge important de la demanda, i malgrat que aquesta
disminueixi fins als límits desitjats, sembla clar que s’haurà de fer ús també de
sòl rústic. I això pot implicar un impacte sobre els ecosistemes. Aquests
impactes són coneguts en el cas dels aerogeneradors (principalment sobre la
fauna), però no tant en el cas dels parcs fotovoltaics 33. Igualment s’ha de
considerar la generació dels residus que provoca el desmantellament
d'aquestes instal·lacions quan finalitza la seva via útil (tot i que són molt
menors que els residus que originen les plantes convencionals durant tot el
seu cicle de vida útil).
Dit això, s’ha de dir també que cal no confondre els impactes sobre els
ecosistemes amb els impactes sobre el paisatge. És evident que els parcs
fotovoltaics i els aerogeneradors sempre tindran un impacte sobre el paisatge,
però això no implica necessàriament un impacte sobre els ecosistemes. I en
qualsevol cas, a l’hora de fer una valoració dels impactes, cal comparar-los
amb els que tindrà el canvi climàtic tan sobre el paisatge com sobre els
ecosistemes si no es limita de manera suficient l’escalfament global.
5.5 Requisits desitjables
Atenent als impactes descrits, i en cas d’optar per generar tota o part de
l’energia a la mateixa illa de Menorca, es pot pensar en una sèrie de requisits
que convindria exigir a les noves instal·lacions.
En primer lloc, sembla lògic apostar decididament per l’autoconsum. A més de
fomentar la consciència envers l’estalvi d’energia, l’autoconsum disminueix la
necessitat de desplegar plantes solars o eòliques en sòl rústic. El mateix
s’aplica a instal·lacions en cobertes urbanes i industrials. Tot i així, i com ja
s’ha dit, és possible que aquests tipus de sòl no siguin suficients i calgui
emprar sòl rústic; per això és molt rellevant que una de les dimensions
essencials de la transició energètica sigui la reducció de la demanda.
Pe que fa a l’ús de sòl rústic, es fa del tot necessària una caracterització del
sòl en funció de la seva adequació per allotjar plantes fotovoltaiques o parcs
eòlics. No és en absolut una tasca fàcil a una illa que té una part important del
seu territori protegit per distintes figures, però sí que és una tasca essencial.
El que no sembla lògic és haver de discutir la idoneïtat de la ubicació de cada
projecte de generació d’energia renovable que es proposa. Si en el cas de
l’urbanisme es té clar que es necessita un marc regulador (el PTI per
exemple), el mateix seria convenient per a la ubicació dels eventuals parcs
fotovoltaics i eòlics, que no haurien d’afectar els espais naturals protegits ni el
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Veure per exemple Harrison, C., Lloyd, H. & Field, C. (2017). Evidence review of the impact
of solar farms on birds, bats and general ecology. Ed. Natural England. Report NEER012.
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/6384664523046912.
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sòl rústic protegit. Aquesta discussió no és aliena a la decisió de quanta
energia es vol generar a l’illa, atès que la reserva de sòl haurà de ser
proporcionada a la quantitat i al tipus d’energia que es vol generar. Finalment,
dir que per garantir el mínim impacte d’aquestes instal·lacions es important
que les avaluacions d’impacte tenguin en compte el projecte sencer, incloent
l’evacuació de l’energia i els accessos.
Com també s’ha dit ja, malgrat es tracti de minimitzar l’impacte de les
instal·lacions sobre els ecosistemes, sempre hi haurà com a mínim un impacte
de transformació del paisatge. Per això sembla convenient exigir dues coses
a les noves instal·lacions: i) que es faci servir la tecnologia més avançada del
moment (la que generi més energia en menor superfície) enlloc de considerar
només factors cost/benefici; ii) que tenguin la màxima reversibilitat possible.
Especialment en el cas dels parcs fotovoltaics, aquesta reversibilitat pot ser
garantida si a les clàusules d’autorització es disposen totes les condicions
necessàries pel que fa al seu desmantellament una vegada finalitzat el termini
d’explotació. També s’hauria de garantir l’ús de materials òptims de cara a la
seva posterior reutilització o reciclatge.
Un altre punt susceptible de debatre és si convé més poques instal·lacions i
més grans, o més instal·lacions més petites. Més enllà de la seva rendibilitat
econòmica (que sol ser més gran en el cas d’instal·lacions grans), hi ha punts
que juguen a favor d’una opció o una altra. És evident que l’impacte sobre el
paisatge i/o ecosistemes té a veure amb la mida de la instal·lació, però també
cal tenir en compte que cadascuna d’elles implica esteses elèctriques (ni que
siguin subterrànies) i ús de vials, i el nombre d’aquests és més proporcional
al nombre d’instal·lacions que no a la seva mida. Això fa difícil valorar les dues
opcions de manera general, sense entrar en els detalls de cada cas particular.
Un altre aspecte que no és aliè a la mida de les instal·lacions és que
normalment una de gran només és assumible per part d’una gran companyia,
mentre que instal·lacions més petites són susceptibles de ser promogudes per
iniciatives ciutadanes, cooperatives o institucions municipals, un aspecte que
entronca amb el de la desitjable sobirania energètica. Dit això, a dia d’avui
sembla poc realista que es puguin assolir els objectius de reducció
d’emissions a curt termini (2030) sense la participació de grans productors.
Pot ser igual que en el cas de la disjuntiva entre generar tota l’energia
necessària o gens a la pròpia illa, s’hagin d’explorar opcions intermèdies.
5.6 Altres consideracions
Un fet a tenir en compte és que en el marc actual i més enllà de l’autoconsum,
per a la instal·lació d’energies renovables cal primer un acord entre propietaris
de sòl o cobertes, i productors. Això fa que a vegades, a les ubicacions més
propícies (pel seu baix impacte) no hi hagi acord, o que allà on l’acord és
possible no sigui el lloc més idoni. Mentre no es faci la zonificació energètica
de que es parlava a la secció anterior es poden produir distorsions com les
descrites. Amb aquesta consideració el que s’intenta dir és que les regles del
joc que formen el marc on el mercat actua poden condicionar de manera
important tan la planificació del territori com la pròpia transició energètica. Una
reflexió en profunditat sobre les conseqüències d’aquest fet sembla, per tant,
necessària.
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6. CONCLUSIONS
Si el primer objectiu d’aquest informe era valorar la necessitat d’emprendre
una veritable transició energètica, la primera conclusió no és altra que avalar
completament aquesta necessitat. Els impactes del canvi climàtic desgranats
a la secció 3 són tan importants com per considerar la transició energètica
com una estratègia d’interès general. El que hi ha en joc no és un
ecosistema particular, ni cap altre bé concret, és tot un conjunt d’ecosistemes
i bens que proveeixen a la societat de serveis indispensables per a tenir una
bona qualitat de vida (i, en el cas d’algunes regions, de serveis indispensables
per a la pròpia supervivència). Malgrat la dimensió de Menorca no permet per
si mateixa ser un actor decisiu en la mitigació del canvi climàtic, tenim una
responsabilitat que ens obliga, al menys com a laboratori i exemple de com
fer les coses. En aquest sentit és molt important el poder demostrar que
aquesta transició es pot fer de manera intel·ligent i conseqüent amb els
objectius de desenvolupament sostenible.
El segon objectiu era valorar la urgència de la transició energètica. Els
compromisos adquirits a dia d’avui per la Unió Europea per a l’any 2030, són
assolir una reducció del 40% de les emissions de GEH, aconseguir una
penetració del 32% de generació energètica renovable, i una millora del 32,5%
en l’eficiència energètica (sempre respecte als nivells de 1990). A més llarg
termini, l’estratègia de la UE estableix un objectiu de zero emissions netes per
a l’any 2050. En un àmbit més proper, el Projecte de Llei de Canvi Climàtic i
Transició Energètica de les Illes Balears va en la mateixa línia que els
objectius de reducció de la UE. Tal i com reconeix la pròpia estratègia de la
UE, assolir aquests compromisos passa per descarbonitzar la generació
d’energia i maximitzar el desplegament de les energies renovables.
Més enllà de la urgència derivada dels compromisos adquirits, cal parlar per
damunt de tot de urgència climàtica. Perquè fins i tot en el cas que tots els
estats del món fessin seus els compromisos que s’ha marcat la Unió Europea
a dia d’avui, no bastaria per contenir l’augment de temperatura global per
davall del llindar dels 1,5º. I com s’ha descrit a les seccions 2 i 3, els canvis
que es poden esperar si la temperatura sobrepassa el llindar dels 2ºC, i els
impactes que se’n deriven, seran especialment greus a les regions
mediterrànies.
La urgència de la transició energètica no implica que no s’hagi de fer una
reflexió profunda sobre com fer-la efectiva. Les conseqüències de procedir
d’una o altra manera són prou importants com per estudiar tots els aspectes
amb esment. En primer lloc, s’ha dit que la transició energètica no pot ser
estrictament tècnica, de substitució d’unes fonts d’energia per unes altres.
Una veritable transició energètica ha de contemplar tots els objectius de
desenvolupament sostenible, començant per una reducció de la demanda
energètica, i això passa per articular polítiques conseqüents a àmbits tan
importants com l’urbanisme, els modes de producció i consum, la gestió dels
recursos hídrics, la gestió de residus o el turisme. També cal protegir i
potenciar els sistemes naturals que capturen i segresten el carboni atmosfèric,
com els boscos o les praderies de posidònia, atès que aquests sistemes estan
contribuint de manera substancial a la mitigació del canvi climàtic.
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En el cas de Menorca, i a més de la contenció de la demanda i la protecció
dels sistemes naturals, la transició energètica s’ha de basar en l’electrificació
del transport i en la generació d’electricitat a partir de fonts renovables.
Respecte al segon eix, s’han exposat arguments a favor de generar l’energia
a la pròpia illa, entre ells la corresponsabilitat, la sobirania i seguretat
energètiques, i els beneficis que el nou sector pot tenir sobre el marcat
de treball. Una component important de la penetració de les renovables
hauria de recaure en l’autoconsum, per les seves implicacions de sobirania
energètica i per l’estalvi que suposa quan a l’ocupació de territori. També s’han
fet palesos els possibles impactes sobre ecosistemes i els inevitables
impactes sobre el paisatge que suposa el desplegament de les noves
instal·lacions, indicant quins requisits semblen recomanables a l’hora de
minimitzar aquests impactes.
La jerarquia de beneficis i impactes té components subjectives i, per tant,
sempre serà objecte de debat. El contrapesar el punts a favor i els punts
en contra de cara a la presa de decisions és una tasca que ha de fer tan
la ciutadania com el poder polític en el qual aquesta té delegades les
competències corresponents.
Per concloure tal i com s’ha començat, el que té molt menys de subjectiu és
que, en el punt on ens trobam, l’adopció d’aquestes decisions és cada vegada
més urgent. Perquè totes les evidències apunten a que quan més es tardi en
reduir les emissions de GEH, majors seran els impactes i més difícil i
costós serà adaptar-s’hi.
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