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RESUM DE LA TROBADA AMB EL DIRECTOR GENERAL 
D’ENERGIA I CANVI CLIMATIC, JOAN GROIZARD 

 
El Director General d’Energia i Canvi Climàtic del Govern Balear exposa davant 
els socis del Cercle els plans del seu departament en matèria d’energia. 
 
Groizard afirma que l’arribada del gas natural a Menorca és molt important per 
minimitzar la contaminació actual i es tracta d’una energia de transició cap a les 
renovables. Convocarà el Consell Consultiu per resoldre si cal la declaració 
d’utilitat pública davant les al·legacions del Consell Insular de Menorca. 
 
El passat 12 de febrer, vam mantenir una trobada amb el Sr. Joan Groizard, 
Director General d’Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears. 
Groizard va fer una exposició clara i concisa sobre els plans en matèria 
energètica per Balears i Menorca, amb una intervenció on va destacar el 
compromís de l’executiu per un futur basat en energies renovables amb 
diversos temes com el canvi climàtic, la necessitat de veure el gas natural com 
energia de transició cap a un futur renovable o el rescat energètic com 
prevenció a futurs problemes socials. 
 
En primer lloc, el Director General d’Energia va parlar sobre els acords socials 
de govern respecte al rescat energètic, fent referència a totes aquelles famílies 
que no arriben a final de mes per fer front als costos energètics o als 
problemes energètics que pateixen determinats sectors, com per exemple 
l’agrari a qui l’estacionalitat castiga severament. Va explicar que aquests costos 
energètics es tradueixen en costos econòmics i socials a nivell de malalties de 
gent que viu en situacions de manca de calefacció o les conseqüències que 
això pot tenir a nivell de despesa pública “Si no pots aturar una situació que 
anava a desembocar en una situació de risc, acaba sortint més cara per tots i 
per tant, cal treballar-ho abans”. 
 
A nivell balear, Joan Groizard va destacar que volien treballar en un nou pla 
sectorial energètic perquè l’actual pla director datava de 2005 i tenia un 
horitzó per deu anys. “L’any passat es va incorporar un apèndix que per 
primera vegada parlava de les energies renovables i de quina manera s’han de 
compatibilitzar amb el territori però és un debat que encara està molt verd”. 
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Per altra banda, va comentar que el Govern pretenia articular una llei 
d’energies renovables que marqués el camí per la situació actual i un model 
cent per cent renovable, el més aviat possible, un model d’aquí a l’any 2050. 
“A Balears no tenim generació de combustibles fòssils pròpia, no en volem 
tenir, no volem prospeccions petrolieres perquè és un perill pel medi ambient i 
pel motor turístic que representa el patrimoni natural. En canvi tenim vent, 
tenim sol, tenim el mar i hem de veure com ho podem explotar i aprofitar al 
màxim”. Joan Groizard també va parlar d’actuacions en matèria de canvi 
climàtic amb mesures vinculants. “Fins ara havien sigut grans paraules i 
documents que quedaven en un calaix cada canvi de legislatura. Prefereixo 
que hi hagi un gran consens sobre les mesures davant el canvi climàtic i la 
manera de fer-ho que no pas un pla ambiciós que no s’acabi executant mai 
perquè qui vingui després de mi, comparteixi, al menys, l’objectiu general”. El 
Director General també va parlar d’un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic per tal 
que tots els sistemes econòmics i socials s’anticipin, s’adaptin i es preparin per 
tot el que vindrà. “A Menorca, per exemple cal treballar en matèria de l’aigua 
per anticipar-nos a la sequera, per exemple, que ja està afectant a Eivissa” 
 
    En quant a Menorca, el Director General d’Energia, Joan Groizard va fer 
esment al projecte d’arribada del gas natural a l’illa. “És un tema no exempt de 
controvèrsies des de diferents àmbits però per mi, és un tema prou important 
a nivell econòmic i nivell medi ambiental per l’illa de Menorca. Actualment 
l’electricitat que es genera prové de fuel, dièsel o carbó i quan es cremen, són 
combustibles especialment bruts. Un canvi a gas natural suposarà una reducció 
important dels combustibles fòssils. Ara bé, no podem oblidar que el gas es 
també energia fòssil i l’aposta de futur és un horitzó amb energia cent per cent 
renovable. Per tant, pensem en el gas natural com energia de transició cap 
aquest horitzó, reduint les emissions de C02 ara mateix perquè no podem 
perdre més temps, no podem esperar deu anys ni vint. El gas natural és una 
eina de transició molt important que ens permet treballar en aquesta direcció i 
també en paral·lel amb les renovables. Una cosa no ha condicionar l’altre. Una 
cosa no ha de servir com enfrontament a l’altre. 
 
Com anècdota, va voler referir-se a les al·legacions que havia fet el GOB al 
projecte de gasificació: “De fet, una de les al·legacions que ha fet el GOB al 
projecte de gasificació, fent referència al càlcul de reduccions d’emissions de 
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C02 en base als combustibles que es reemplaçaran per gas, (es parla d’un 
22%), la seva argumentació és que el que es reemplaça representa només una 
part del consum global d’energia i per tant, la reducció d’emissions de C02 és 
molt menor. L’argumentació és vàlida però cau en un contrasentit perquè la 
resposta que pertocaria dir és que si només gasificant un 22%, s’aconsegueix 
reduir una part d’emissions, caldria gasificar més per reduir més quantitat.  
 
Per acabar la seva exposició, Joan Groizard va voler parlar d’energies 
renovables i debat territorial, parlant del projecte de Son Salomó, un parc 
fotovoltaic que podria ser el més gran de les Balears si es construeix. Això ve 
acompanyat d’una preocupació per l’impacte paisatgístic i d’un debat per la 
ocupació de territori que pugui tenir en una illa com la nostra. Respecte 
l’argument d’ocupar tots els terrats i teulats de plaques solars, va dir que calia 
treballar en aquest camí però que no tindríem prou per generar la energia 
necessària i que si es volia apostar per un model cent per cent renovable, 
matemàticament no bastava. “En algun moment hauríem de tocar rústic i 
caldrà fer el debat a les illes com i de quina manera”. 
 
Respecte als costos de l’energia i el sistema energètic, Groizard va 
parlar del tema de l’autoconsum (que cadascú es generi la seva pròpia 
energia elèctrica) i el polèmic Real Decret 900/2015 de l’impost al sòl. Va 
explicar que si qualcú genera energia elèctrica i la consumeix, igualment ha de 
pagar un peatge ja sigui particular, comerç o fàbrica. Per altra banda, el 
sistema energètic compartit té uns costos, de xarxa i línies que es 
comparteixen entre els usuaris. En el moment que un usuari comença a 
generar la seva pròpia energia, deixa de consumir-la de la xarxa i per tant, 
contribueix menys en els costos compartits del sistema energètic global, que 
utilitza en els moments que no es pot generar la seva pròpia energia. El 
Director General considera que aquest raonament no es correcte perquè 
penalitza l’eficiència energètica o la generació de la pròpia energia. Això va 
lligat amb un concepte de sortida de sistema que es diu grid defection. Aquest 
concepte està teoritzat però ja es comença a posar en pràctica i considera que 
el cost de generar energia, va disminuint amb el pas del temps quan a 
l’inrevés, el cost de l’energia de xarxa a mesura que passa el temps, cada 
vegada és més cara. Per tant, tenim dues corbes: una que puja i l’altre que 
baixa i en un punt es trobaran, moment en el qual és més eficient o més 



 

 4 

econòmic serà generar la pròpia energia i separar-te de la xarxa. Això és el 
més problemàtic per la xarxa ja que passarà a ser de cop ineficient. Davant 
això, els Governs poden aprofitar això incentivant-t’ho de manera controlada i 
reconèixer positivament la generació d’energia i que la pot consumir el propi 
generador o el veïnat. En aquest sentit, actuaria com a ajustador del sistema 
cap a un renovable. L’altra opció, que és la escollida pel Govern Espanyol, és 
penalitzar la generació d’energia. És una situació complicada, que molesta i 
que l’objectiu és aplaçar el moment de canvi. De tota manera, arribarà un dia 
que no es podrà aplaçar més i hi haurà el canvi i serà una reacció en cadena de 
desconnexió massiva. Quedaran uns pocs per compartir els costos, de menys 
recursos i serà inviable. Acabà dient que aquesta última via no és la que creu 
més encertada. A més, digué que l’autogeneració per consums mitjos-alts, ja 
és rentable. 
 
El Director General d’Energia també va alertar de que el Govern central ha 
emès un decret el mes de juliol passat que obliga a separar els mercats 
energètics. Fins ara, el preu de l’energia de tots els usuaris de l’estat era el 
mateix i d’aquesta manera no es penalitzaven els sobrecostos de la insularitat. 
Amb el nou decret, no serà així. A Balears s’ha separat Eivissa junt amb 
Formentera i Mallorca junt amb Menorca. A cada territori el cost de generació 
d’energia és diferent i el cost de Menorca i Mallorca és dels més cars de l’estat. 
A més, les comercialitzadores d’energia han de comprar d’energia amb unes 
condicions diferents, amb uns càlculs diferents depenen del territori, cosa que 
ha provocat una gran inseguretat empresarial perquè no es coneix quin preu 
serà aquest i per tant, no saben a quin preu l’hauran de vendre als usuaris. 
“Això és un efecte negatiu cap a ses illes que discrimina i que ens empeny a 
pensar encara més en l’autosuficiència de les illes per poder protegir-nos”. 
 
Al torn de paraules, el soci Josep Pons Fraga va preguntar al Director General 
com pensava respondre a la negativa del Consell Insular de Menorca actual a 
facilitar l’arribada del gas natural a Menorca amb l’atorgament de l’interès 
general. Groizard va explicar que les al·legacions que s’havien fet és que la 
gasificació no era prou justificada per atorgar l’interès autonòmic i la utilitat 
pública. “Pel que fa a l’interès autonòmic vol dir que escurça i simplifica 
terminis de tramitació i en aquest sentit, estic d’acord que les coses s’han de 
fer bé amb tots els tràmits d’exposició pública i ambientals que calguin per 
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evitar que ningú pugui dir que s’han saltat coses per fer arribar al gas. En quant 
a la utilitat pública, davant la possibilitat que hi hagi conflicte entre la Direcció 
General d’Energia i Canvi Climàtic i les institucions afectades, intentarem 
resoldre convocant la Comissió Consultiva que va adjudicar la gasificació on 
estan representats tots els grups del Parlament per tenir un fòrum obert i que 
aquesta dictamini”.  
 
Per la seva banda, Rafael Muñoz, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Maó va manifestar que no hi havia una oposició al desplegament del gas però 
si una preocupació a la ocupació de terreny rústic per instal·lar la planta, tenint 
un excedent de sòl industrial.  
 
Per la seva banda, en Lluis Hernández va demanar que faltava insistir en la 
seguretat jurídica al ministeri per afrontar millor els reptes de canvi climàtic, 
simplificant els tràmits o fent entenedora la factura i que li agradava sentir com 
el Director General parlava de consens i de projectes amb objectius comuns 
que no canviïn cada legislatura. Va felicitar al Sr. Groizard per la seva exposició. 
 

 


