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Despesa EnergDespesa Energèètica Mundialtica Mundial

La indLa indúústria i les edificacions sstria i les edificacions sóón els n els 
principals consumidors energprincipals consumidors energèètics tics 
mundials.mundials.
La major part de lLa major part de l’’energia es destina a la energia es destina a la 
climatitzaciclimatitzacióó, il, il··luminaciluminacióó, equips , equips 
electrònics i motors.electrònics i motors.
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Consum d’Energia de les Illes
Balears
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Els 26 municipis del PAES de les Illes Balears generen més de 5 M de tones de CO2



Illes Balears

Balearic Islands
Industry 25,31 5,37% -29,90%
Tertiary 244,73 51,93% 55,42%
Residential 198 41,12% 84,92%
Primary 7,3 1,55% -48,57%
Transport 0,09 0,02% 8,34%

Total 471,27 49,64%

Electric
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• A les Illes Balears el 97% de l’energia són
combustibles fòssils importats.

• El Consum Elèctric ha crescut un 50% en 10 
anys

• El 92% de l’electricitat se’n va al sector 
Terciari i residencial.



Fossil Fuel
• La  UE va importar el 54% , i segueix creixent. 
• Si res no canvia, el 2030 més del 70% del petroli i el gas de la UE seran

importats mentre que els preus energètics en augment en les pròximes dècades.
• El petroli representa el gruix del total de les importacions energètiques de la UE 

(60%), seguit pel gas (26%) i els combustibles sòlids (13%).
• La major part de les importacions de petroli procedeixen de l'OPEP (38%) i 

Rússia (33%), mentre que Noruega i Kazakhstan, respectivament, proporcionen 
el 16% i 5%. Gas representa al voltant del 27% de les importacions energètiques
de la UE i prové principalment de quatre grans proveïdors: Rússia (21%), 
Noruega (26%), Algèria (17%) i Nigèria (5%).

• Carbó de Sudàfrica, Amèrica,..

•Espanya gasta més de 60.000 milions 
de € cada any la importació de 
combustibles fòssils.
•Les Illes Balears més de 1.000 M€.
•Els 26 municipis gasten més de 500 M€





Cost de Generació I.B.

Font . REE 2012 i DGIE

Costos de Generació Energies renovables

min. max. 
Energy Cost €/kWh €/kWh 

ELECTRIC  
Retail (end-user) 0,08 0,19 
Photovoltaic (20 years) 0,032 0,06 
Wind power (10 years) 0,07 0,11 
Biomass 0.107   0.158 

 

Les illes Balears gasten més de 900.000 M€ i

Els municipis del PAES quasi 300.000 M€



• Només el pla gasta més de 40 M€ en energia



Font; Ivan Murray



Font; Ivan Murray



Font; REE

Generació Convencional
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Preus electricitat 2013

Sector domèstic
Espanya és el tercer  païs d’Europa on l’energia elèctrica és més cara, 
després d’Irlanda i Xipre. Font; Eurostat.



Preus electricitat EUROPA

Font; Eurostat, Preus Electricitat Industrial
Xipre és el país on és més cara l’energia degut a que te un sistema semblant
al de les Illes Balears.
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Preus d’Energia Tèrmica

• A les Illes Balears gastam més de 100 M€ a l’any per usos 
tèrmics.( sobretot Gas i Gasoil)

THERMAL 
Diesel 0,10 0,12 
LPG 0,08 0,12 
Retail (end-user)Natural Gas 0,049 0,06 
Biomass 0,02 0,05 
Solar Thermal (20 years) 0,02 0,03 

 

Preus grans consumidors a Alemanya



• Costos tèrmics d’un edifici en funció del 
combustible



Eficiència i rendiments

• L’eficiència és
imprescindible 
per reduir el 
consum actual.



Històric de l’Energia
Consumida als habitatges.
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• Els edificis fets a finals dels 70 son els que tenen el màxim de consum
• Els canvis normatius ( NBE-79, CTE/RITE, 28/2012) han fet disminuir el consum
• S’hauran d’incorporar més energies renovables en els propers anys



Net Zero Energy Buildings
• DIRECTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL

• RD 28/2012. Edificis amb balanç quasi zero
Tots els nous edificis a partir del 31 Desembre 2020 seran amb balanç quasi zero.
Tots els nous edificis públics des del 31 Desembre 2018 seran amb balanç quasi

zero .
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La visió: cap a un futur d’energia
sostenible

La visió del municipi ha de ser  compatible amb els compromisos del 
Pacte de Batles,

• implica el compliment de l’objetiu de reducció de les emissions de CO2
en un 20% per a l’any 2020 (com a mínim); 

• pero també podem ser més ambiciosos: ja hi ha ciutats que estan
planejant arribar a ser “carboni neutrals” a llarg plaç.
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Edificis dels Ajuntaments del PAES



Àmbit d’actuació PAES
Algaida
Andratx
Ariany
Binissalem
Búger
Calvia
Campanet
Capdepera
Ciutadella
Consell
Esporles
Ferreries
Inca
Lloseta
Mancor de la Vall
Maria de la Salut
Palma
Petra
Puigpunyent
Sa Pobla
Sant Llorenç des Cardassar
Sant Lluís
Santa Eugènia
Santa Margalida
Santa Maria del Camí
Son Servera
Vilafranca de Bonany



Actuacions Municipals
4.1. OPTIMIZACIÓ DE FACTURA ELÈCTRICA
4.2. MILLORA DE L’ENLLUMENTAT PÚBLIC
4.3. EDIFICIS MUNICIPALS

4.3.1. Característiques constructives
4.3.2. Climatizació ( Geotèrmia, solar, biomassa)
4.3.3. Aigua calenta sanitària (Solar, Aerotèrmia, Geotèrmica..)
4.3.4. Ventilació
4.3.5. Il·luminació interior
4.3.6. Equipament
4.3.7. Certificació energètica d’edificis

4.4. ALTRES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
4.5. FLOTES DE VEHÍCLES MUNICIPALS



Llista d’Ajuntaments i actuacions



Vies d’actuació

• Actuacions municipals PAES
– Finançament pròpi (<1% pressupost annual)
– Finançament a través d’ajuts i subvencions
– Finançament a través d’ESE/ESCO 

(Empreses de Serveis Energètics).
• Ordenances municipals (afavorir ER i Reduir la 

demanda)

• Impostos municipals ( per ex. impost de circulació
vs. Emissions de CO2 i CV)



Legislació
Conflictes d’Interessos

USUARI FINAL
(Interés particular)

ADMINISTRACIÓ
Interessos socials SITUACIÓ

FINAL

INTERESSANT INTERESSANT

INTERESSANT NO INTERESSANT

NO INTERESSANT

NO INTERESSANT NO INTERESSANT

S’IMPOSA

BARRERES 

AJUDES 

DECAU

INTERESSANT



Nivell d’actuacions
• Individuals ( millora d’aïllaments, millora d’eficiència, 

implantació d’ER,..)
• Col·lectives ( Enllumenat, xarxes de districte ( ACS, Calor, 

Refrigeració,..)
– Un Tub ( cond. Geotèrmica, ACS,..)
– 2 Tubs ( Calor o Fred) (Exemple Platja de Palma)
– 4 Tubs (Calor i Fred)(ex. Parc Bit-UIB)

• Inversió; Privada, pública, mixte o  subvencionada 
(CIM, IDAE, CAIB, FEDER,…)



• Xarxa de Districte UIB actual.
– 5 Edificis. 2,2 km. 4T i 2T

Actual 
Elèctric:     3 MWe
Calor:    2,4 MW
Fred:    1,8 MWf
Fred Solar:   0,4 MWf
Previsió ampliació
Eléctrico:      10 MW
Calor:       9 MW
Fred:        7 MW

Red de Distrito Red de Distrito ParcParc BitBit

Parc Bit –
UIB:CHP-DCH



Factor d’escala
• Generació d’Energia Tèrmica a un cost

cada vegada més competitiu (increment
preus d’energia i factor d’escala de grans
projectes)

Preu €/m2
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EXEMPLES A LA U.E.
• Lausanne (Switzerland), 50% reducció al 2050
• Graz, Austria: Global reduction emission target of 60% by 2000 
• Barcelona, Spain: Solar Thermal Ordinance
• Leicester, UK: 50% CO2 reduction by 2025
• Växjö, Sweden: Fossil Fuel Free Community. 100% reducció.
• Bruck on the Leitha, Germany: 100% RES Community
• Malmö, Sweden: 100% RES Community
• Samsø, Denmark: 100% RES Community



Exemples d’actuacions
Agueda: Free electric biking
Albertslund: Living in a climate laboratory
Beckerich: 30 years working towards energy self-sufficiency
Bristol: Green ICT for business and community
Budapest: Green energy from the spa to... the zoo!
Burgas: A transport pioneer in South East Europe
Frankfurt: Every day greener
Gothenburg: From waste to wheels: driving on biogas
Heerhugowaard: City of the Sun
Hersonissos: Reducing the tourism carbon footprint
Helsinki: Integrated district heating and cooling
Ivanić-Grad: Engaging citizens for energy-efficiency
Kaunas: Half-way through clean energy production
Milan: Congestion charge for a clean city
Nantes: Mobility for all
Province of Limburg: Teaming up for carbon neutrality
Province of La Spezia: Together for energy-efficient buildings
Sabadell: Families change their energy consumption with smart-meters
Tallinn: Enjoy a free ride
Vienna: Green social housing for all
Warsaw: Powering the city through cogeneration



Campitello di 
Fassa

• Overall CO2 emission
reduction target: 39%

Estimated CO2 reduction per sector: 

Buildings and others Transport TOTAL
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• Donat que les emissions l’any 2005 van ser de  41.392,04 TCO2 eq,  el compromís
de reducció se situaria en les 8.278,40 tCO2eq

• Cal tenir present però, que el fet de no  poder separar part de l’electricitat i dels
combustibles líquids del sector industrial, fa que el valor de l’àmbit PAES de l’any
2005 les incl ogui, i per tant cal establir algun tipus de reducció per tal que les 
emissions del com promís del Pacte dels Batles sigui més pròximes a la realitat i 
més assumibles per part del consistori





Pla d’actuació actual

• Pla d’actuació del futur



Eficiència energètica en edificis.
Objectiu final: limitar el consum total.

• Expressió del consum energètic:

Per a calefacció, refrigeració, il·luminació i ACS.

• Reducció del consum energètic

Reducció de la demanda.
Augment del rendiment en sistemes convencionals.
Ús de sistemes alternatius (Energies Renovables).

sistemadelmigentnd
EnergèticaDemandaC

imRe
=



El Repte: com garantir la disponibilitat El Repte: com garantir la disponibilitat 
energenergèètica y preservar el medi ambienttica y preservar el medi ambient

•• GeneraciGeneracióó
(m(méés eficient i neta)s eficient i neta)

•• ConsumConsum
(conservaci(conservacióó i us mi us méés eficient)s eficient)

Desenvolupament de tecnologies i Desenvolupament de tecnologies i 
ll’’augment de la penetraciaugment de la penetracióó de les de les 
energies renovables.energies renovables.

EficiEficièència energncia energèètica. Les tecnologies tica. Les tecnologies 
actuals permeten estalviar entre un 30% actuals permeten estalviar entre un 30% 
i un 60% del consum energi un 60% del consum energèètic dtic d’’una una 
edificaciedificacióó..

Grup dGrup d’’enginyeria de lenginyeria de l’’edificaciedificacióó i la gestii la gestióó energenergèèticatica



EficiEficièència Energncia Energèètica en Edificacitica en Edificacióó

•• Equips  i edificis Equips  i edificis 
energenergèèticament eficientsticament eficients

•• AutomatitzaciAutomatitzacióó

•• SupervisiSupervisióó i gestii gestióó eficienteficient

Estalvi energEstalvi energèètic (20%tic (20%--40%)40%)

Estalvi energEstalvi energèètic (5% tic (5% -- 15%)15%)

Estalvi energEstalvi energèètic (2% tic (2% -- 8%)8%)

Grup dGrup d’’enginyeria de lenginyeria de l’’edificaciedificacióó i la gestii la gestióó energenergèèticatica



Coste de la instalaciCoste de la instalacióónn

InstalaciInstalacióón mn máás s 
eficienteeficiente

Coste de explotaciCoste de explotacióónn

Impactos sobre Impactos sobre 
el medio ambienteel medio ambiente

InstalaciInstalacióónn
convencionalconvencional

Reducción de 
coste ambiental

Menores
costes

Aumento de 
inversiones



Les mesures d’estalvi les podem classificar a diferents nivells, en funció de la 
dificultat tècnico-econòmica i de l’estalvi energètic, o be del termini; 

- Nivell elemental; Formació, gestió, regulació i control
- Nivell bàsic; Manteniment preventiu i operació d'equips.
- Nivell mig; Substitució d'equips i fonts d'energia (Il·luminació, NH3, GN, RES,...)
-Nivell alt; Reconversió tecnològica, canvis de processos (cogeneració, trigeneració, piles de 
combustible(H2), Biomassa,...)
- Nivell màxim; Reconversió total dels equipaments( estructures, infraestructures, 
Bioclimatisme,..)

Ús racional de l’energia



Energies Renovables i 
eficiència

• Energia Solar  Tèrmica
• Energia Solar Fotovoltaica
• Energía Minieòlica
• Energia Geotèrmica
• Biomassa
• Microcogeneració



Energies Renovables



Energies Renovables
• Susbstituir els consums d’energia primària per energies

renovables:
– Biomassa o Geotèrmica
– Solar Tèrmica ( ACS, Calefacció, Refrigeració)
– Solar Fotovoltaica ( Calefacció, Refrigeració, Iluminació, 

Altres Usos )



Reducció Energia Primària
• Un Edifici amb Solar Tèrmica, Fotovoltaica.
• Reducció de més d’un 50% el consum d’energia

primària



Solar Radiation

• Les Illes Balears tenim una energia gratuïta;
– 1500 kWh/m2 any que poden aportar de 1200 a 225 kWh/m2 any. 
– Els edificis tenen un consum Energètic de menys de 300 kWh/m2 any



Bomba de calor per
ACS, Calefacció i/o 

refrig.



ENERGÍA SOLAR TÉRMICA A BAJA TEMPERATURA 

Placa planaPlaca plana

Tubo de vacioTubo de vacio

Polipropileno



Preus tèrmics vs. Energia Solar



• Grècia 5 vegades
més petit que 
Espanya i amb més
crisis instal·la més
Energia solar que 
Espanya



Energia Solar Tèrmica
• L'energia solar tèrmica

és pot utilitzar pràctiment
tots els mesos de l'any, 
per usos tèrmics
convencionals Aigua
Calenta Sanitària
(ACS)., i Calefacció i 
Piscines com per
Refrigeració.

• Es poden generar uns 550 
kWh/m2

• Amb menys d’1m2 per
persona es podria cobrir
bona part d’aquesta
demanda.



Biomassa al municipis
• Mallorca te un alt potencial d'aplicació (usos tèrmics ( ACS, Calefacció, 

Refrigeració i també es pot generar electricitat ( 40% RSU)). 

• Distàncies reduïdes (Explotacions agrícoles properes als nuclis urbans). 



Fotovoltaica

• És un dels sistemes
solars més senzills. 

• Les primes han produït
una millora tecnològica i 
abaratiment dels preus.

• Actualment s'ha assolit
el “Grid Parity”

• Amb un any s’ha reduit
el preu un 80%.

• S’ha convertit amb un 
dels sistemes més
barats de generació
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2007 7000 1200 1500 0,292 0,233
2008 6000 1200 1500 0,250 0,200
2009 5000 1200 1500 0,208 0,167
2010 4000 1200 1500 0,167 0,133
2011 3000 1200 1500 0,125 0,100

2012 1t 2000 1200 1500 0,083 0,067
2012 2nt 1000 1200 1500 0,042 0,033
2012 3rt 800 1200 1500 0,033 0,027

Hores pic any preu €/kWh



Parc Fotovoltaics

Al 2008 mes de 50,7 MWp
• Son Servera Febrer 2008
• Manacor,Sa Gruta (2,5 MW) 
• Manacor, Son Sureda (1,6).
• Petra,Ses Cabanasses (2,1)
• Llucmajor, Son Valardell (2,3)
• Campos, Son Toni Amer (1,2). 
• BINIPARK(2,8) Setembre 2008
•2.8 MW, genera 4,38 GWh evita l’emissió de 6.000 
tonelades de CO2.



Potencial d’Eòlica



EÒLICA URBANA
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Tipus d’aerogeneradors



Hores equivalents, factor de 
capacitat 



Annual mean
Temperature
at soil level



López García, J.M. (2007)



Balanç tèrmic
Si H > GF + S + C + Gin –Gout El 

calor emmagatzemant, es 
produirà un refredament de la 
temperatura del subsol.

Si H < GF + S + C + Gin -Gout es 
produirà un escalfament de la 
temperatura del subsol



Sistemes Geotèrmics
Pot tenir COP (3-8). Format com a 
mínim per tres components bàsics: 

una unitat exterior principal, un 
bescaviador a l’evaporador i/o 
condensador (compon bàsicament d'una 
bateria per a poder condensar o 
evaporar el refrigerant) 
un circuit secundari. Composat per un 
circuit hidràulic amb bescanviadors 
aigua-aigua (fancoils, climatitzadors,..).



Exemple: Barcelona  

Superfície Total Edificis 22.250 m2 

Superfície Total Jardins 15.000 m2 SHALLOW
GEOTHERMAL
POTENCIAL
By geothermal flux
By hidrogeology
By climate/
Demand building

By conductivity



Example: Barcelona 
Fred i Calor: 3000 kW
Demanda Total: 3.400 MWh/any
34.920 ml amb 291 BHE (pous)
4 Tubs,  Fred i Calor

Un alt COP & EER

Alta conductivitat: Granit+pissarra

POTENCIAL
GEOTÈRMICA
SOMERA
By geothermal flux
By hidrogeology
By climate/
Demand building

By conductivity



Tecnologies: Fred Solar + 
Biomasa + Calor residual

Cond <35ºC



• Cogeneración: Producción simultánea de 
electricidad y calor útil a partir de la energía de 
un combustible. 

Suministro Convencional

Rendimiento Global = (60+30)/(65+95) = 
56%

TECNOLOGÍASTECNOLOGÍAS

Suministro con micro‐cogeneración

Rendimiento Global = (60+30)/(100) = 90%

Ahorro medio de energía primaria de un 30%



SmartGrids
Per aconseguir una eficiPer aconseguir una eficièència energncia energèètica òptima i la mtica òptima i la mààxima penetracixima penetracióó
de les energies renovables es necessiten xarxes intelde les energies renovables es necessiten xarxes intel··ligentsligents



Smart Grids with RE.
En zones amb alta densitat

energètica es poden fer xarxes
de districte tèrmiques.

Les xarxes de districte poden;
• Reduir consums
• Millorar eficiència d'equips
• Compartir recursos en funció de 

la disponibilitat d'espai
• Aprofitar el 100% de renovables 
• Es poden assolir balanç quasi

zero de CO2 en zones
turístiques .
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Cas Energy Net

•La idea neix de fer grans edificis amb Sales de 
màquines distribuïdes.
•Xarxes de distribució optimitzades
•Recuperació de calor i transferència per balanç.
•Combinació de Solar, Geotèrmia i cogeneració.
•Extrapol·lable a qualsevol comunitat energètica



PLATJA DE PALMA

•La Platja de Palma que estableix que vol assolir un escenari de 100% de renovables, 
podria arribar-hi fent un adequat mix energètic,
•Actualment es vol fer una xarxa de districte amb Biomassa
•Pero combinant biomassa amb solar tèrmica, fotovoltaica i eólica pot tenir Zero
Emissions.
•El potencial d’instal·lació de solar tèrmica és de més de 50.000 m2



Mesures d’estalvi energètic

• Amb una inversió de 2.000 M€ se poden assolir escenaris de 
zero emissions a 10 anys.

• Els Ajutaments haurien d’assolir uns 250 M€ d’inversió a 10 
anys.
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conclusions
• La sostenibilitat dur un canvi global, en tots els aspectes; 

tècnics, econòmics i ambientals. 
• El Ajuntaments i municipis pot augmentar la seva 

competitivitat, reduint el consum d’energia primària sense 
reduir el confort. 

• El model actual de les Illes Balears presenten una gran 
dependència dels combustibles fòssils, necessita avançar 
amb la implantació progressiva de tecnologies de baixa 
emissió de CO2 i ER. 

• A les IB la integració d'energia Solar Tèrmica i Fotovoltaica, 
amb costos menors, permeten reduir més d’un 50% el 
consum d’energía final, tèrmica i elèctrica. 

• Actualment tenir Municipis amb balanç Zero d’emissions de 
CO2 es tècnica i econòmicament viable.
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