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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d'avui, i en primer lloc demanaria si hi
ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Margalida Capó en substitució de Josep Cardona.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí en substitució de Joan Marí Bonet.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Salvador Cànoves en substitució de Sofia Hernanz.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Francisca Bennàssar en substitució de Maria Salom.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele en substitució de Maria Antònia Vadell.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí en substitució de Francina Armengol.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Sr. President, Vicent Tur en substitució del Sr. Gascon.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.- Compareixença RGE núm. 3265/00, sol Alicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació i Energia, per tal d'informar sobre les línies
fonamentals de la Conselleria en relació amb el Pla energètic.

L'únic punt de l'ordre del dia d'avui consisteix en el debat de
la compareixença 3265, presentada pel Govern de les Illes
Balears, mitjançant la qual se solAlicita la compareixença de la
consellera d'Innovació i Energia per tal de celebrar sessió
informativa sobre les línies fonamentals de la Conselleria en
relació al Pla energia.

Assisteixen la consellera el Sr. Joan Perxes, director general
d'Energia, i el secretari general tècnic, Sr. Ramon Morey.

Per part del Govern, té la paraula l'Hble. Sra. Misericòrdia
Ramon, consellera d'Innovació i Energia.

LA SRA. CONSELLERA D'INNOVACIÓ I ENERGIA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

Sr. President, senyores i senyors diputats, el motiu de la
solAlicitud d'aquesta compareixença és explicar-los les línies
fonamentals del Pla Director Sectorial energètic, i a més a més
amb una coincidència important, atès que el dia d'avui
comença, és el primer dia de l'exposició pública d'aquest pla. Per
tant, és en el primer dia en el qual també s'explica en aquesta
comissió.

El Pla Director Sectorial Energètic es basa en la Llei 6/99, de
directrius d'ordenació territorial, que ens marca que aquest pla
s'ha de redactar d'acord amb aquesta llei en el seu títol II, article
58. Quant als criteris que s'han de seguir per a l'elaboració del
Pla energètic, estan marcats al capítol IV, i s'agrupen
fonamentalment en dos, per una banda fomentar l'eficiència,
minimitzant els impactes, i potenciar les energies renovables i
també potenciar la diversificació energètica.

Els objectius, que estan marcats també en aquesta
normativa, per una banda, i que ens hem proposat en
l'elaboració d'aquest Pla, primer de tot és complir el previst a la
Llei; el segon objectiu seria disposar d'un instrument per seguir
l'activitat energètica liberalitzada, de tal forma que ens permeti
garantir el subministrament, i garantir-ho amb les condicions de
qualitat adequades; també disminuir la densitat energètica i
facilitar la compatibilització del desenvolupament econòmic i
social amb la preservació del medi.

L'esquema de treball que s'ha seguit a terme, ho veiem en la
part marcada en color groc, les primeres passes serien la
diagnosi de quina és la situació energètica actual, i també la
valoració de quines són les infraestructures amb les quals es
compta, per després poder fer una previsió d'evolució de la
demanda, veure com es pot abastar aquesta futura demanda
mitjançant uns plans d'actuació per tal de racionalitzar el
consum, la qual cosa ens conclou al final amb una descripció i
ubicació de les infraestructures energètiques necessàries per tal
de garantir el subministrament.

El consum energètic a la nostra comunitat ha sofert un
increment que el poden veure reflectit aquí, en els últims deu
anys, des d'una situació a 1990, fins a les darreres dades, que
són les de 1999. L'increment ha tornat un increment exponencial
a partir de 1993. La demanda energètica, si la valorem per illes,
ha crescut a totes les illes, i aquí tindríem els valors de la
demanda energètica a Menorca, a Mallorca i al conjunt
d'Eivissa i Formentera, així com el total de Balears, en els tres
darrers anys. Podem veure un increment d'un 96, els 96
corresponen a kTEP, com la demanda energètica es pot fer en
diferents factors, ho hem traduït tot a tones equivalents de
petroli, independentment de quina sigui la font energètica
utilitzada, per tant les unitats són milers de tones equivalents
de petroli. Per exemple, Menorca ha passat d'un consum de
96.000 tones equivalents de petroli a l'any 97 a un consum de
105 el 98 i de 117 l'any 99. Podem observar com s'ha anat
incrementant el consum al total de les Balears des d'un consum
de 1.545 fins a un consum de 1.771, que va ser la demanda a
l'any 99.

Normalment la demanda energètica i el creixement de la
demanda energètica es representa o es veu molt influïda en
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funció del creixement del producte interior brut. Aquí tindríem
representat en vermell l'increment que ha sofert el producte
interior brut a la nostra comunitat; en blau estaria representat
l'increment de la demanda energètica, i és habitual crear un
vector, que seria el quocient entre ambdues, el que es denomina
intensitat energètica, veiem que és el que està representat en
verd. Veurem que aquest vector es representa equivalent a un
valor 100, és a dir que pràcticament a mesura que creix un, creix
en la mateixa intensitat l'altre. Aquesta situació, que podria
parèixer una situació normal, no és normal a la majoria de països
de la Unió Europea, de manera que és possible créixer el
producte interior brut per damunt del creixement de la demanda
energètica, de tal manera que es troba aquesta relació al voltant
d'uns valors de 70 o 80.

La situació, per situar-nos una mica en el context mundial,
podríem dir que aquest consum energètic per habitant a les
Balears es trobaria a dins la quarta columna, que representaria
Europa, a la part superior europea. És important aquesta
situació dins la banda europea i a la part superior, si tenim en
compte que a la nostra comunitat no fa el fred que fa a moltes
de les regions europees, on les necessitats energètiques per
temperatura són molt majors, i tampoc no disposam d'una
indústria pesada, o una indústria potent, que sigui forta
consumidora d'energia, la qual cosa ens dóna una idea que aquí
molta part del consum és un consum serveis, és un increment
de consum energètic de servei, però que no va directament
vehiculat a unes necessitats de temperatura importants i
tampoc a unes necessitats industrials importants.

Un altre factor a l'hora de diagnosticar la situació actual és
veure, fins ara hem tractat el conjunt energètic en tones
equivalents de petroli, però veure-ho amb diferents vectors, és
a dir els diferents vectors, separar-ho pels diferents factors.
Aquí, en vermell es troba representat el petroli; en color gris es
troba representat el carbó, en color groc es troba representat el
gas, en color blau es troba l'electricitat, i en aquest color verd
pàlAlid es trobarien altres, que en aquest cas podrien ser els
residus o la biomassa, altres factors.

És fonamental destacar la imp ortant presència dels
productes petrolífics en tots ells, però sobretot destacar el
magre paper que té el gas en el conjunt de les Illes Balears,
arribant a ser un paper tan magre que arriba a ser zero en el
moment que mirem el conjunt de Menorca.

Això, no pretenc detallar-los-el, això seria un balanç
energètic, en aquesta part d'aquí trobaríem tot el que entra, i a
la banda oposada de la diapositiva trobaríem tot el que surt,
amb la qual cosa veiem que aquesta fletxa, aquest bloc vermell
serien els derivats de petroli, el color gris seria el carbó, amb la
qual cosa és només important destacar aquesta fletxa que baixa
per baix, que és la que correspon a les pèrdues. És a dir, del
total de derivats de petroli i carbó que entren per fabricar
electricitat, la fabricació d'electricitat estaria en aquest requadre
blanc que tenim pintat al centre, el procés té un baix rendiment,
de tal manera que una important part, per exemple una part que
pot ser d'un valor similar a la sortida de serveis domèstics i
consum industrial, se'ns en va a pèrdues. El nostre sistema de
fabricació d'electricitat és un sistema amb una baixa eficiència,

per tant pel seu propi sistema gran part de l'energia que entra en
el sistema se'n va a pèrdues. 

Aquí estan detallats dins aquest diagnòstic què és el que
tenim nosaltres per fabricar electricitat, quina central tenim, quin
tipus de central tenim, la potència nominal de cadascuna de les
màquines que hi ha en aquesta central, l'any de posada en
servei, i també quin és el seu tant per cent de participació en el
sistema. Aquí hi ha el sistema Mallorca-Menorca, saben vostès
que es troba interconnectat mitjançant un cable elèctric, i aquí
hi ha el sistema Eivissa-Formentera. 

També dins el diagnòstic, a part dels centres de producció,
ens és interessant veure quins són els punts de distribució.
Aquí hi trobaríem indicades les línies d'alta tensió, la xarxa d'alta
tensió amb els seus diferents punts en el moment actual. En
color verd hi ha la xarxa de 220 Mw, i amb diferent gradació de
línies, la xarxa de 66 kw. Aquí hi ha la situació de línies d'alta
tensió a Menorca, i la situació de línies d'alta tensió a Eivissa.

També s'han diagnosticat quines són les infraestructures
energètiques quant a la nostra capacitat d'emmagatzemament en
productes petrolífics, aquí ja la situació a l'any 99, separada per
diferents (...). Les unitats estan representades en metres cúbics,
és a dir que la nostra capacitat d'emmagatzemament és de
295.860 metres cúbics.

Ja la primera part ha estat la diagnosi de la situació i les
infraestructures de la situació actual, i ara passaríem a l'estudi
d'evolució de la demanda. Aquí tenim unes dades des de 1990
fins a 1999, i com utilitzant els diferents models especialitzats
per estimar aquests factors, com es pot preveure l'evolució de
la demanda. Veuen indicat una espècie d'arbre, entre un mínim
en què es creu que pot anar, fins a un màxim. Són previsions
teòriques, i lògicament dins aquestes previsions teòriques s'ha
de..., no és una previsió d'un número concret, sinó dins un
interval en funció de molts de factors, i també en funció del que
siguem o no siguem capaços de posar mesures de
racionalització del consum i de diversificació i major eficiència.
Aquesta és la previsió. El Pla est à presentat en període, tal com
indica la normativa, de quinze anys, per tant tenim la previsió a
l'any 2005, a l'any 2010 i a l'any 2015. Veiem que la previsió que
fa el Pla és mantenir el carbó, no incrementar la demanda de
carbó, mantenir els residus sòlids urbans, això seria la planta de
Tirme, mantenir o incrementar lleugerament la producció
d'energia a través de biomassa, i on hi ha l'aposta important és
per incrementar la participació del gas en el sistema.
Dissortadament els derivats del petroli es continuen
incrementant, però hem de pensar que els derivats del petroli no
només són font energètica per a l'electricitat o per al consum,
sinó que també està inclòs al tema transport, que en aquest
moment representa més del 60% del consum energètic de la
nostra comunitat.

És també important la participació d'energia renovable, que
encara que la inversió ha de ser forta, en aquest cas les unitats
en kTEP arribaria a unes 43, i també sobretot quant a
quantitativament important el que hem posat en una columna
d'estalvi, que estaria compresa amb mesures d'adequació,
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racionalització i estalvi, però per simplificació i perquè fos més
gràfic ho hem posat com a estalvi.

Per tant, he esmentat anteriorment la importància de
l'entrada del gas natural al sistema, i aquesta seria la previsió de
la demanda de gas natural al mercat, veiem que hi ha una
previsió en blau, que seria la previsió global, i una línia en
vermell, que seria la de generació elèctrica, és a dir, l'entrada de
gas natural ens milloraria d'una gran manera l'eficiència quant
a la fabricació elèctrica, és a dir aquell vector pèrdues tan
important que teníem en el diagrama anterior podria ser reduït
substancialment.

Per una altra banda, encara que en quantitat no sigui
important, sí que en nivell de qualitat per als ciutadans és
important, és la part verda indicada a la part inferior, que seria
poder disposar de gas canalitzat a la majoria dels domicilis i
dels llocs particulars de les Illes. Aquesta decisió del gas
natural està en consonància amb quines són les previsions que
s'han fet a l'any 99 per quina serà en aquest mateix període
l'evolució i la participació de les diferents fonts energètiques a
nivell del món.

Per què el gas natural és una aposta? Per una banda perquè
representa diversificació energètica, perquè ens permet
racionalitzar el consum, en el moment que les cases poden fer
servir el gas natural per encalentir aigua, i no han d'utilitzar
electricitat per al consum domèstic, l'eficiència és molt major,
pensem que en una central s'ha d'encalentir aigua per fabricar
electricitat, que quan arriba a la casa particular es torna emprar
per a encalentir aigua. Per tant, entenem que aquest sistema de
racionalització lògicament és de molt baixa eficiència.

També ens permetrà la introducció de tècniques avançades
en el sistema per exemple de transport públic, o en el sistema
dels taxis, que en aquest moment tenen dificultats per funcionar
amb gas liquat tipus butà, permetria la introducció de sistemes
de cogeneració altament aplicats, per exemple en el cas de
Catalunya, a hospitals, important per a indústria que pugui
aprofitar el calor residual que produeix aquesta generació. Ja
hem esmentat que la generació elèctrica seria de molt major
rendiment, podria passar a un rendiment d'un 50 i busques per
cent, quan en aquest moment just arriba al 30%. És un
carburant net per al transport, quan hi ha un tema més futurista,
les futures piles de combustible, i sobretot representaria un
estalvi en milions de tones de CO2 emeses a l'atmosfera que
seria altament important per millorar la qualitat del nostre medi.

Per dur el gas natural fins a la nostra comunitat, les
tècniques actuals ens presenten dues alternatives de
subministrament: per una part, emmagatzemar el gas natural
liquat, que és un gas que ve refredat, per poder-lo aconseguir
líquid, aquest gas es troba per davall de -170º, i fer una planta
regasificadora que permeti passar aquest gas que es transporta
en vaixells en forma líquida a l'estat gas. I la segona alternativa
és fer un gasoducte submarí, que  pareix que l'emplaçament més
idoni seria des d'Oliva fins a Sant Antoni d'Eivissa, i després
tornaria a sortir des de Sant Antoni d'Eivissa fins a Palma com
a segona alternativa.

Estudiada la primera alternativa, la de cercar possibilitat per
t robar un dipòsit d'emmagatzemament i d'una planta
regasificadora, la dimensió, la mida dels dipòsits va
condicionada per la dimensió dels vaixells metaners que
existeixen en aquest moment, i que passen per les nostres
rodalies. Cada vegada la dimensió dels vaixells és més gran, la
qual cosa implica que la dimensió dels dipòsits ha de ser més
gran. És impossible, atesa la temperatura a la qual es troba el
gas, fer un buidat parcial d'aquests dipòsits, s'ha de produir un
buidat total del contingut del dipòsit. Per tant, parlam que
necessitem uns tancs que tinguin capacitat per a un milió de
metres cúbics, en volum els tancs d'un volum equivalent
vindrien a ser, ateses les normes de seguretat en tractar-se
d'uns dipòsits que es troben amb un contingut a -170º, ha de
tenir unes dimensions i unes formes que els tècnics
especifiquen, ve a ser aproximadament una alçada de 13 pisos,
que són uns 50-55 metres, i una amplada,  diàmetre superior, de
l'ordre de 50 a 60 metres.

Aquí la imatge no és de molta qualitat , perquè és una imatge
virtual, seria un possible emplaçament, veuríem el vaixell
metaner venint, veuríem el moll que permetés -lògicament això
és una simulació- l'atracament d'aquest vaixell; i a la part dreta
de la imatge veuen una excavació feta a la costa, i l'impacte que
podria tenir aquest dipòsit. Un possible emp laçament estudiat
seria la costa de Llucmajor, que té un penya-segat que
permetria aquest buidat i la instalAlació del dipòsit. Lògicament
com que el dipòsit seria d'un volum equivalent a un milió de
metres cúbic, hauríem de fer un buidat de terres per poder
instalAlar el dipòsit, d'un volum similar o un poc superior,
perquè a més a més permetés posar-hi també la planta de
regasificació. Això en una estimació que va fer la pròpia
companyia, representaria 50 camions diaris de 30 tones durant
dos anys, simplement per llevar la terra corresponent a aquest
buidat, amb l'impacte corresponent que té això. 

Ara s'està intentant millorar l'impacte d'aquesta hipòtesi, es
va demanar a les companyies la possibilitat de fer dipòsit no
embocat obert per part de la costa, sinó retirar un poc més el
dipòsit cap a l'interior, i fer un con, i instalAlar el dipòsit al seu
interior, i que després per la planta baixa sortís. Aquí, amb
aquest color més claret seria la imatge del dipòsit, això seria
també una representació sobre la costa de Llucmajor, i l'únic
que es veuria des de la mar seria la imatge del moll. Tal vegada
aquí, en aquest cas, el moll queda molt gran, perquè a l'hora de
fer composició d'imatge tampoc és tan fàcil fer-ho que quedi tot
a una escala. Aquí ho veuríem més de prop, amb la qual cosa es
veuria el dipòsit enterrat amb totes instalAlacions, i la part del
litoral que quedaria lliure d'excavació. Hem de pensar que el
volum de buidat de terra continua sent el mateix, es faci
directament a la costa o es faci a l'interior.

Una altra hipòtesi de treball és la possibilitat d'instalAlar el
tanc al port de Palma. Aquesta seria una imatge virtual sobre el
que representaria al port de Palma fer un moll, fer un dic, i posar
el dipòsit semienterrat, en el qual aquesta plataforma en color
groc, la plataforma que tenim allà és la que en aquest moment
s'està construint, o en el moment en què es va prendre la imatge
estava en aquesta fase, crec que en aquest moment ja es troba
més avançada, la imatge que tindria en el dic de l'Oest la planta.
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El dipòsit estaria semienterrat, part d'ell estaria a dins la mar, i
només emergiria l'alçada corresponent a l'alçada de la paret del
dic de l'Oest, per intentar que des de Ciutat l'impacte visual fos
el menor possible. En aquest cas la plataforma hauria de ser de
40.000 metres quadrats aproximadament, i en aquest cas ens
faria falta el milió de metres cúbics de terra que ens sobraven en
la hipòtesi anterior, hauríem d'omplir un espai marí, fins
aconseguir un espai compacte on situar-hi el dipòsit. Això seria
la imatge per intentar en el nivell del que seria la paret el dic de
l'Oest, i que només emergiria la tapadora, la part superior del
dipòsit.

Aquí és un plànol, i en intentar fer (...) sobre el plànol la
qualitat no és molt bona, aquesta seria una preimatge del que
podria ser el gasoducte. Aquí tendríem la Comunitat
Valenciana, el punt probable de sortida, amb un trajecte que
entraria fins a Eivissa, deixaria part del gas que fos necessari
per a la illa, la qual cosa permetria, ja que entre Eivissa i
Formentera existeix connexió elèctrica, poder generar
l'electricitat del sistema Eivissa-Formentera mitjançant gas
natural, i llavors la connexió tornaria a sortir fins a Palma, i
permetria que el conjunt Mallorca-Menorca tingués també una
generació mitjançant gas natural.

Aquí tindríem on aniríem a buscar el gas. El que està pintat
en gris seria la xarxa bàsica de gasoductes de l'Estat, aquí hi ha
un gasoducte que puja des del nord d'Àfrica, travessa l'estret
en forma submarina, i puja pel Llevant espanyol. Pintat en rosa
trobaríem quin és el trajecte que ha de recórrer aquest
gasoducte dins la Comunitat Valenciana fins a la seva sortida
al mar. Aproximadament aquesta és una distància de 42 km.
Aquí tindríem la forma en què es faria aquest gasoducte, és un
esquema molt simple, hi ha un vaixell apropiat. En aquest
moment la tecnologia de gasoducte és una tecnologia
avançada, en trobem un que està funcionant a l'estret. Ja hi ha
altres gasoductes a major profunditat de la que nosaltres estam
plantejant, i amb distàncies molt majors al que s'està plantejant,
i s'estan construint a Filipines, a Austràlia, gran quantitat de
gasoductes en condicions de mar, en lloc amb corrents molt
més extremes que les que tenim nosaltres. Simplement el
gasoducte, que té un diàmetre aproximat, amb les seves
proteccions incloses, d'uns 40 cm, aniria simplement dipositat
damunt de la mar, és a dir aquí seria el sistema en el qual el
vaixell va soldant els fragments de gasoducte, i va deixant anar
aquests fragments de gasoducte.

Aquí tindríem les dades econòmiques de les opcions que
nosaltres hem plantejat. Estan les dades representades en
milions de pessetes. Tindríem la primera opció, que és l'opció
de la costa sud, simplement fer un boquet i posar el dipòsit i el
moll, que tindria una inversió total de 30.000 milions de
pessetes. Hi ha la inversió de la planta, també hi ha en tots els
casos, el projecte està contemplat per la inversió del gasoducte,
és a dir si una vegada nosaltres tenim allí el gas, lògicament el
gas l'hem de fer arribar fins als nuclis on s'ha de menester. Per
això trobem que hi ha una inversió de gasoducte a Mallorca.

També tenim soterrat el que era dins el penyasegat, tenim
l'opció del port, i per últim tenim l'opció del gasoducte. Veiem

que les tres opcions en cost oscilAlen entre 30.000 i 44.000
milions de pessetes.

Dins el Pla energètic, a part de l'opció gas natural, hi ha
diferents objectius. Aquí fonamentalment volia destacar el que
fa referència a quines són les previsions quant a energies
renovables. En energies renovables dissortadament no podem
comptar amb energia hidràulica, ni tampoc tenim possibilitats
de comptar amb energia geotèrmica, podem comptar amb el que
el nostre territori ens dóna. Per tant, la primera part seria el que
podem comptar, les estimacions que fa el Pla quant a energia
solar. En energia solar fem dues distincions: per una part la
solar fotovoltaica, per l'altra banda la solar tèrmica. Nosaltres
apostem fortament per la solar tèrmica, atès que la missió
d'encalentir és una missió pràcticament directa que té el sol
sense sofrir grans tipus de transformacions, i que la seva
utilització per ús sanitari, per ús domèstic, produir aigua calenta
es pot fer amb un cost, amb la qual cosa podem fer un
increment en 400.000 metres quadrats de pannells, que té un
cost relativament assumible, i que ens representa un gran
estalvi quant a tones de petroli utilitzades per a aquest
encalentiment d'aigua.

Per una altra banda, hem d'apostar per l'energia fotovoltaica,
a pesar que el sistema de producció d'electricitat per cèlAlules
fotovoltaiques té un cost en aquest moment en el mercat molt
més elevat, i el compromís del Pla energètic és la instalAlació de
7.300 quilowats en plaques fotovoltaiques. Això representaria
multiplicar aproximadament per 8 els metres quadrats que en
aquests moments estan declarats com a instalAlacions. No vol
dir que totes estiguin en funcionament.

És important quant al que representa en megawats la
possibilitat d'aprofitar l'energia eòlica, sobretot en aquest cas
que la força i la intensitat i el nombre d'hores de vent a l'any ens
ho permet, a l'illa de Mallorca. De totes maneres queda obert
estudiar la possible instalAlació de sistemes eòlics a l'illa de
Mallorca en el moment en què es veiés que els estudis ho
poden permetre. I també ens comprometem a un estudi de
viabilitat de centrals de bombeig quant a energia minihidràulica,
com a sistema per poder equilibrar la diferència entre la
demanda energètica de les hores punta i de les hores vall que
tenim en aquest moment, que és una diferència enorme a la
nostra comunitat, de tal manera que si l’energia que és
impossible no deixar de tudar el vespre la poguéssim fer servir
per bombejar una aigua el dia següent, aquesta energia podria
ser utilizada.

També l’energia amb biomassa, que fonamentalment són els
residus sòlids urbans, el que hi pugui haver en residus
agroalimentaris i residus en llenya forestal i fer sondejos
d’avaluació de la possibilitat de detectar energia geotèrmica. El
que passa és que el compromís és simplement de fer sondejos
d’avaluació perquè no tenim certesa que això pugui ser real.
També els objectius en l’àrea d’eficiència energètica, xifrats per
sectors, aniran a diferents plans, a diferents actuacions i
l’objectiu l’any 2015 milloram l’eficiència i creim que és bastant
la quantitat de tones equivalents de petroli que es poden
estalviar.



270 ECONOMIA / Núm. 18 / 28 de setembre del 2000

 

La diversificació en centrals tèrmiques, faríem referència al
gas canalitzat i també veure quin és el tipus de
subministrament, és a dir, per fer front a les planificacions el Pla
energètic preveu quins són els nous equipaments quant a
generació que necessitem, fonamentalment centrats en turbines
perquè tenen major eficiència i emprant gas, i també les noves
infraestructures que siguin precises per poder garantir un
transport de l’energia elèctrica segur i eficient fins als punts on
aquestes són necessàries.

Per poder dur endavant els objectius d’estalvi i de
racionalització, l’Administració tindria un compromís d’ajuda en
aquest període de quinze anys tant en eficiència energètica com
en energies renovables que se xifraria en funció dels sectors, i
que el global que nosaltres creim que seria necessari aportar per
aconseguir els resultats que nosaltres hem exposat
anteriorment seria un valor en diners que superaria els 22
milions de pessetes, pressupost a assolir en quinze anys. Per
tant, resumint les noves infraestructures el primer seria el
gasoducte. El segon seria la xarxa de gasoducte; en principi a
Mallorca lògicament s’hauria de preveure la xarxa de..., el que
convingués fer a Eivissa una vegada en funció del punt
d’arriba fins al punt de demanda, l’ampliació de la potència que
tenim instal Alada per poder assolir la demanda, no
s’incrementaria, el nostre objectiu en el pla és no incrementar
les centrals de producció elèctrica; substituir les màquines que
hi ha a les centrals per màquines amb major eficiència, creim que
amb els emplaçaments que tenim és una quantitat
d’emplaçaments suficients; fer una nova línia de 220 quilovolts
d’Es Murterar a Son Reus, aquesta línia que no passés per
Llubí i que no ens produís l’estrangulament en el moment en
què es produís un problema a la subestació de Llubí que vàrem
viure tots el mes de juny; les subestacions elèctriques
necessàries per racionalitzar la distribució; l’increment de la
capacitat d’emmagatzematge previst segons illes, també està
contemplat; la instalAlació de parcs eòlics a Menorca i
l’increment de les instal Alacions social. Això serien,
resumidament, les noves infraestructures.

El pla per aconseguir l’estalvi aniria en pla de foment
d’energies renovables, un pla de gestió de la demanda, les
campanyes d’estalvi i racionalització que fossin necessàries i
la creació, per crear una cultura de l’energia a la nostra
comunitat, la creació de l’Institut Balear de l’Energia que
tingués delegació a les illes de Menorca i Eivissa, sobretot que
tingués un registre i pogués anar seguint quin és el pes de
totes i cada una de les actuacions que es va duent a terme. No
està prevista la creació d’una delegació a Formentera donat que
el sistema Eivissa-Formentera elèctricament està connectat.

I aquí és una simulació, que ho veuran poc però això seria
el port de Maó, i al fons es veuria pintat el primer parc eòlic que
ja està demanat amb els molins pintats a la part de dalt, que
supòs que serà una imatge a la qual, si volem aconseguir que
les energies renovables tinguin un pes important, idò poc a poc
tots ens haurem d’anar acostumant i integrant dins el paisatge,
on la producció elèctrica d’aquests elements sigui possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts.

Podem continuar? Per tal de formular les preguntes, per part
del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista té la
paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies a la consellera
per venir a explicar-nos aquí els objectius d’aquest pla
energètic.

Realment aquest pla energètic que ens acaba d’anunciar i
que es posa a exposició pública donarà peu, segurament, a
poder fer valoracions amb més deteniment i propostes. En
principi volem celebrar que per fi després de tantes voltes i de
tants d’avantprojectes hi hagi aquest projecte de pla.

De les qüestions que s’han plantejat aquí, nosaltres
valoraríem especialment tot el que signifiqui d’una banda
passar com a sistema, diguem-ne, de producció més tradicional
passar al gas i reducció de la producció d’energia elèctrica a
través del petroli, l’aposta per les energies renovables, per
l’eficiència i per l’estalvi. En qualsevol cas, en fi, pendents d’un
estudi més detallat el que sí volem demanar des del nostre grup
és que aquesta aposta per les energies renovables, per l’estalvi,
per un model més sostenible, es porti amb la major energia i a
les màximes conseqüències. 

Creim que el tema energètic de cap de les maneres no és
deslligable del creixement econòmic global, creixement al qual
nosaltres pensam que s’han de posar límits, i que per tant
també això hauria de servir perquè no hi hagi un augment del
consum energètic tan important. És una necessitat no nostra,
sinó que pensam que del conjunt de la humanitat, que el
consum energètic, sobretot d’energies no renovables amb totes
les conseqüències que hi ha, es miri de restringir, d’arribar a
sistemes més eficients. Per tant, el creixement que es veu de la
demanda, en principi ens preocupa, aquest augment que encara
es preveu, encara que es puguin reduir les tendències de
creixement, i pensam que els esforços que s’han de dedicar des
de l’Administració a això haurien de ser màxims.

Per altra banda, com que és un tema del qual s’ha parlat
molt, hi ha dubtes de la seva viabilitat, han sorgit diverses
possibilitats de problema; en relació al gasoducte m’agradaria
que la consellera ens explicàs dos problemes, ja dic, dels quals
es parla bastant: un d’ells, la possibilitat d’arribar a acords amb
les autoritats de la Comunitat Valenciana perquè es pogués fer
aquest gasoducte, i per altra banda la possibilitat de
finançament; a veure com es troben aquestes dues qüestions
en aquest moment.

Per començar a encetar aquest debat que suposam que
continuarà, de moment res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Miquel Ramon. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari, el
del PSM-Entesa Nacionalista, us agraeix, consellera, que
hagueu volgut comparèixer per pròpia iniciativa davant aquesta
comissió parlamentària i que ho hagueu volgut fer precisament
avui, que és el primer dia en què surt a exposició pública aquest
pla director sectorial energètic de les Illes Balears. Ens sembla
un bon gest que s’hagi volgut fer així perquè entenem que és
una bona mostra del fet que la conselleria que presidiu vulgui
mantenir informada tota la població i vulgui mantenir informats
tots els grups parlamentaris respecte d’un assumpte que crec
que a tots ens interessa ben molt.

Nosaltres hem de valorar molt positivament també la
presència aquí del director general d’Energia i del secretari
general tècnic de la conselleria perquè creim, amb el que ens
heu exposat, que des del vostre departament heu estat fent
molta feina perquè aquest pla director sectorial energètic de les
Illes Balears hagi deixat de ser paper banyat i comenci a ser
qualque cosa més, és a dir, comenci a ser una realitat que, més
prest que tard, podrà ser tangible, i més si tenim en compte els
criteris que heu fixat, els objectius i altres dades que per a
nosaltres han resultat molt clarificadores.

A un nivell una mica personal, si se’m permet, voldria fer
l’observació -sobretot per a aquella gent que tenim més anys-
del fet de veure que avui, l’any 2000, estam parlant d’assumptes
com aquest, ens recorda altres fets, sobretot els que hem tengut
l’oportunitat de viure a l’ombra del fum que duia carbonissa
sortint de la fàbrica de Gesa en el carrer Joan Maragall, és a dir,
de llavors ençà fins ara s’han fet moltes passes creim que
positives de cara a la producció d’energia elèctrica,
concretament a l’illa de Mallorca i llavors per repercussió a la
resta d’illes. No obstant això, creim que les tecnologies actuals
ens permeten poder avançar molt més encara i a un ritme molt
més frenètic, si se’m permet l’expressió, vistes les experiències
d’altres indrets del nostre planeta, on la producció d’energia
elèctrica està assolint uns nivells inimaginables, impensables i
increïbles per a determinades mentalitats o per a algunes, com
pugui ser la meva en particular.

Vull dir amb això que crec que amb el que ens heu dit valdrà
la pena insistir en la necessitat que les Illes Balears en aquest
assumpte també pugui arribar un moment en què siguin
pioneres. Pensam que l’ambient de les nostres illes ens permet
poder-ho fer; bé sigui pel clima, bé sigui per les condicions
atmosfèriques, entenem que podem avançar molt més no ja del
que estam en aquests moments, sinó fins i tot del que ens heu
dit que s’està fixant en aquest pla director sectorial energètic.

Per acabar la nostra intervenció voldríem remarcar la
importància que aquest pla director sectorial energètic
contempla el conjunt de les Illes Balears: Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, i per això us voldríem demanar, perquè sí
heu dit alguna cosa respecte de Menorca, tot i que voldríem
ampliar una miqueta el coneixement respecte d’allò que s’hi

pensa fer realment, però respecte d’Eivissa no ens ha quedat
del tot aclarit que és allò que, com a instalAlació, s’hi pensa fer;
si ens ho podríeu ampliar una mica. 

I sobretot insistir des del nostre grup parlamentari que
nosaltres entenem que aquest pla director sectorial energètic ha
de contemplar amb molta gosadia i molta valentia tot el que són
les demandes de la consciència ecologista, que cada vegada
està més arrelada dins la ciutadania d’aquestes illes, i que creim
que des d’una administració pública com el Govern de les Illes
Balears s’ha de tenir molt present, jo diria que prioritàriament
present.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. En primer lloc també agrair la presència de la
consellera, del director general i del secretari general tècnic. 

En primer lloc i per entrar ja directament en matèria, jo no
puc evitar contemplar aquesta compareixença des de dos punts
de vista, el punt de vista política d’exposició d’un programa,
però realment aquesta compareixença ha tengut una component
didàctica notable, la qual cosa no és d’estranyar, donada la
personalitat de la consellera, i un se situarà com a diputat i
també una mica com a alumne i voldria fer, breument, dues
preguntes, perquè jo ràpidament, amb tanta informació que se
m’ha donat, he intentat fer uns càlculs i m’han faltat algunes
equivalències.

Primera pregunta, d’alumne, no de diputat: l’equivalència
entre tones equivalents de petroli i quilovats, perquè ha utilitzat
les dues unitats en un determinat moment i em fallen. I segona,
jo desconec en aquest moment quina és exactament l’eficiència
d’un pannell fotovoltaic i, per tant, m’agradaria poder
transformar els quilovats que calculava en metres quadrats
d’instalAlació, cosa que amb les dades que ha donat a la
compareixença no em permet fer-ho; naturalment no ho faré
avui però m’agradaria fer-ho després.

A la seva compareixença, a la part d’anàlisi, m’apareixen tres
elements preocupants. Un, que si bé hem vist en aquestes
taules que el consum energètic per habitant a les nostres illes
és aproximadament de 2.000 tones equivalents de petroli per
habitant i any, a Europa -tenint en compte que evidentment les
nostres illes no disposen de sectors industrials pesats i, per
tant, no ens podem comparar- però que a Europa el consum és
més alt, i no parlem ja del Japó i dels Estats Units. Per tant, els
sòtils en els quals podem arribar, tenint en compte, ja dic, que
els nostres sectors consumidors són diferents, però poden
incrementar-se encara de manera notable, i també hem de tenir
en compte que el nostre mercat, la nostra economia, es basa en
un producte que necessita una altíssima qualitat per part dels
consumidors, és a dir, són persones que vénen aquí a consumir
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qualitat de vida i per tant l’exigència energètica d’aquestes
persones quan gaudeixen d’aquestes vacances segurament és
molt superior a la mitja que utilitzen en el seu país, demanen a
l’hotel coses que potser no tenen a ca seva, i per tant hem de
preveure que encara aquest increment es pugui multiplicar.

Segona. S’ha parlat de l’eficiència de les centrals tèrmiques
actuals, que, si més no, idò funcionen encara com funcionaven
quasi quasi a principi de segle, és a dir, transformació de
l’energia en vapor d’aigua que mou unes turbines i les
transforma en electricitat, i ha passat molt per damunt i estava
en un gràfic, les piles de combustible. Jo crec que aquesta és
una aposta per una nova tecnologia que, si més no teòricament,
permet una eficiència molt més alta i que pel que jo sé ja
existeixen en el mercat productes d’aquests que es poden
utilitzar. Si bé és cert que en aquest moment la inversió per
aquest tipus d’instalAlacions és molt més alta, jo crec que
nosaltres tenim la responsabilitat de govern en aquesta
comunitat i per tant hem de tenir una visió diferent,
possiblement, d’aquells que esperen una major rendibilitat de
les seves inversions i que per tant aniran a la solució que de
manera immediata dóna la major rendibilitat, és a dir, no haver
d’imputar unes despeses d’amortització excessives. Però jo crec
que si nosaltres actuàssim amb aquesta mentalitat no exigiríem
a les empreses que depurassin les aigües residuals abans de
tirar-les, etc., i això seria un desastre. Jo crec que hauríem
d’apostar per un sistema que tecnològicament ja comença a
estar implantat i que mediambientalment és menys contaminant
i també és més eficient.

Tercera, i he vist que el redueixen a través d’una nova línia
des d’Es Murterar fins a Son Reus, el coll de botella de la
subestació de Llubí, que tots sabem els resultats penosos que
ha significat per al subministrament elèctric quan es produeix
una fallada en aquesta subestació única que connecta la part
nord amb la part sud de l’illa.

Quarta, el problema de les reserves. No ens trobar ara en
una bona situació, o sí ens trobam en una bona situació potser
per analitzar aquest tema. Si no he calculat malament vostè ens
ha dit que hi ha unes reserves possibles, és a dir, la capacitat
d’emmagatzemament és de 295.000 metres cúbics, que donada
la densitat de fuel -podríem comptar que és quasi u- per tant
ens situaríem en 290.000 tones de fuel i que donat el consum,
això jo no he tengut temps de fer la divisió però em pareix que
ens posa en una situació, en cas de no venir subministrament
de fora, en una situació enormement complexa. Evidentment la
solució, i ara entraria en la segona part, la solució que aporta el
Govern com a mínim és una solució; és discutible però per
primera vegada tenim una administració que s’enfronta al
problema i opta. Això per a mi ja d’entrada és un mèrit, tenir el
valor de dir que aquest és el nostre camí, i dins les dues
possibilitats, que a mi em sembla que el gas possiblement és la
forma més diversificable a l’hora d’arribar a aquesta illa perquè
permet, a més, de ser un element per transformar en energia
elèctrica, també és un altre element que domèsticament i per a
determinades indústries és de còmoda utilització. 

Per tant, jo crec que és una solució acceptable i hauríem de
veure, i crec que avui en aquesta comissió, en aquesta

compareixença es podrà veure, jo crec que aquesta és una
qüestió diríem d’estat a les nostres illes, la suficiència
energètica, i per tant seria bo un amplíssim consens amb totes
les forces polítiques perquè necessitarem finançament per a
aquesta operació, en primera; segona, suport polític perquè hi
intervenen altres comunitats on s’han de fer també obres
d’infraestructura, i per tant és importantíssim que totes les
forces polítiques aquí representades estiguem d’acord en la
solució i allà on sigui donem les passes perquè aquesta sigui
possible.

També, encara que de manera tímida, veig que hi ha una
aposta per les energies renovables. Certament aquí en
disposam de poques. Jo crec que la utilització de l’energia
fotovoltaica compta, a més, en aquesta comunitat amb una
experiència pionera a Menorca, unes plaques fotovoltaiques
instalAlades a un centre de formació professional que han
permès, segurament, veure el grau d’eficiència que poden tenir,
tot i que la instalAlació segurament potser ja ha quedat obsoleta,
p erò en qualsevol cas jo crec que s’hi hauria de fer un esforç.
Dies passats, en una cadena de televisió, es feia un reportatge
sobre la utilització d’energia solar a Europa i veim que a països
amb molt manco sol, per tant amb manco facilitats per tenir
l’element imprescindible, estan fent una aposta molt decidida
des de la fiscalitat, des del preu del quilovat excedent que és
adquirit per les companyies elèctriques i sobretot les
subvencions per a aquestes instalAlacions. Jo crec que per a
nosaltres aquesta seria una solució, és evident que disposam
de molt més sol que Alemanya i Anglaterra, i per tant seria lògic
que anàssim aportant, sobretot pel tipus d’indústria que tenim
aquí, una manera de diversificar la producció d’energia a
determinades instalAlacions i a domicilis.

El cas que ha exposat de la utilització de l’energia
minihidràulica, és a dir, utilitzar les puntes baixes de consum per
emmagatzemar energia a base de bombeig d’aigua i després
tornar-la a deixar en un minipantà artificial, jo crec que
existeixen -i possiblement també seria convenient estudiar-les-
altres experiències amb altres sistemes de producció com és per
exemple la utilització de calç i carbonat calci a base de
transformació d’això; existeixen centrals a altres països, no
conec exactament el destí que han tengut en aquest moment
però sé que s’hi han instalAlat, i possiblement també siguin
possibles solucions.

Jo crec que el Govern d’aquesta comunitat ens enfrontam
a una situació que en part podem resoldre nosaltres, en part no;
la legislació elèctrica, del sector elèctric és una competència de
l’Estat; no ha estat desenvolupada fins a les seves últimes
conseqüències pel que fa als territoris insulars, veurem d’aquí
a uns dies altres proposicions en aquest parlament per instar el
Govern central a desenvolupar d’una manera decidida això; hem
d’entendre que el fet insular, reconegut en el règim especial
d’aquesta comunitat, fa que s’hagin de resoldre aquells
problemes que facin més cars, per mor de la insularitat,
determinats serveis o determinats productes i, per tant, aquest
govern ha d’enfrontar-se de manera decidida davant el Govern
d’Espanya per aconseguir que el règim especial cobreixi les
inversions i que al final el cost que paguin els ciutadans sigui
un cost equivalent al que paguen en el territori peninsular.
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Per tant, esperam que aquestes preguntes que li he anat fent
siguin contestades i li dona l’enhorabona per la seva
intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, Sr. Director
General, secretari general tècnic, agraïm la presència del seu
equip, Sra. Consellera, i la seva compareixença, i compartim que,
efectivament, ha estat molt didàctica la seva explicació, com no
podia ser d’una altra manera. 

Però des de la seva professionalitat en el món de
l’ensenyança, comprendrà que nosaltres no volem ser només
alumnes, sinó que les obligacions de representació dels
ciutadans i una mica també la voluntat pròpia com a polítics,
serà qüestionar una mica aquells aspectes de la seva exposició
respecte d’aquest pla director sectorial d’energia, un pla que en
el moment de redactar la llei que vostè ha recordat i que
emmarca la possibilitat de la seva redacció, com a mínim els
criteris amb els quals s’ha de redactar, perquè el marc o creació
de l’instrument és de la llei del 87, de la LOT, té en compte o
van tenir en compte els redactors, i ben segur que també els
parlamentaris que hi van intervenir, quina és, a partir del Tractat
d’Amsterdam, la regulació que afecta a allò que abans era un
servei públic i després ha passat a ser un sector d’interès
econòmic general.

Seré molt breu, però sí que vull recordar que només aquells
aspectes que es refereixen a seguretat de subministrament, és
a dir, a seguretat en general, seguretat de subministrament,
regularitat del subministrament, qualitat, protecció del medi
ambient, són els elements que poden ser objecte de regulació
pels estats membres, i dins aquesta regulació queda
absolutament desregularitzat tot el que és comercialització, i ja
referit al sector elèctric i, sobretot, el del gas o hidrocarburs,
només la regasificació, el transport, l’emmagatzematge,
emmagatzematge també estratègic, i la distribució, poden ser
objecte de regulació. Per tant, d’aquestes possibilitats de
regulació a partir de les directives europees, la Directiva 98/30
de la Comunitat Europea aprovada pel Parlament i per la
comissió..., perdó, pel Consell d’Europa, i de la legislació que
a partir del 97 que afecta el sector elèctric i, a continuació, tot el
sector del gas, ens queda en aquesta comunitat autònoma la
possibilitat d’intervenir bàsicament en matèria d’ordenació del
territori i en matèria de medi ambient. Tota la resta queda en
mans o bé de legislació europea, o bé de legislació nacional.

Les previsions, per tant, que nosaltres facem per tenir
capacitat executiva han d’estar dins el marc de les nostres
competència, i jo no m’hi neg ni m’hi opòs, i a més deman al
Govern actual que, d’acord amb el que segurament va trobar fer
respecte d’aquesta planificació, també en allò que pugui
assenyalar respecte de les garanties i, sobretot, de
l’emmagatzematge estratègic, que ara ens hem trobat, aquest

any, amb una evidència de coses imprevistes fins ara que
poguessin arribar a passar, és a dir, l’evolució del preu del bidó
del petroli, amb articles, a més, de persones expertes i erudites,
formulats a finals del 99 era imprevisible que poguessin crear el
transtorn que han creat dins el mercat europeu, per tant en una
illa més que en una altra banda l’emmagatzematge estratègic
queda, pels fets que hem viscuts els darrers mesos, més que
com una previsió a tenir en compte, i per tant jo ja li apunt -que
no ho he vist en la relació d’infraestructures- com una qüestió,
Sra. Consellera, de la qual, si no avui qualsevol altre dia, crec
que s’ha de tenir en compte per a cada una de les nostres illes
i per a cada un del tipus de producte energètic que vostè ha
assenyalat quan parlava dels tipus d’energia que utilitzaven o
que pensaven utilitzar.

Repassant una mica en el mateix ordre la presentació que
vostè ha fet, nosaltres..., clar, li he dit abans de començar i ara
li he de demanar formalment, ens hauria agradat comptar amb
un exemplar complet, a fi de poder analitzar, és obvi que per
tant amb aquesta compareixença, que açò no li resta cap valor
a la seva voluntat, també sap que nosaltres els l'havíem
demanada el mes de maig, que després la vàrem retirar perquè
pensam que hem de fer una interpelAlació amb una mica més de
presència que no només el Pla, sinó una mica més de presència
de tot el que és el sector energètic, a partir dels fets que s'han
produït darrerament. Per tant, supòs que tendrem ocasió al llarg
d'aquest període de sessions de continuar debatent i per tant,
sí que haurem tengut l'oportunitat, si vostè ens entrega el Pla
complet d'analitzar-lo i aprofundir, però bé, sense arribar més
enllà del que hem pogut entendre i comprendre de les seves
paraules, nosaltres sí que li demanaríem respecte d'aquesta
anomalia, quan fa l’anàlisi primera o el diagnòstic primer
respecte d'aquesta anomalia de la intensitat energètica, és a dir,
el desviament que es pot produir en les corbes de progressió
del producte interior brut i del consum energètic a què
s'atribueix la fase d'anàlisi, perquè ni ho han vist, naturalment,
ni hi han sentit i, per tant, sí que ens agradaria dins les
possibles causes, quina és aquella o aquelles que a criteri del
Govern o dels tècnics s'entenen que produeixen aquesta
anomalia que els creixements del producte interior brut i de la
demanda o de consum energètic siguin similars.

També en el consum per habitant, dins la fase d'anàlisi és
interessant conèixer la població que han manejat, és a dir,
perquè suposam que amb el volum de l'energia inclosa dins
l'anàlisi hi és tota, per tant, els kiloteps són tots, però quina
població és la que han manejat, per fer aquesta divisió de
consum per habitant, és a dir, població i kiloteps. 

El tipus d'energia, nosaltres tant aquí, encara que no sigui
cronològicament, dins la seva explicació, el mateix per ser breu,
ho demanaré conjuntament, tant quan ha explicat el tipus
d'energia i s'ha referit a la biomassa, i dins la biomassa, i dins la
biomassa el que són els residus sòlids urbans, que estan en
l'ordre d'un 4 o 5 % del consum de l'electricitat, de l'energia
elèctrica i que en termes absoluts els valora en un 75 o una mica
més de kiloteps, la importància que se li dóna, o la valoració
que es fa o l'estudi que es fa, jo tampoc no vull posar ara en un
compromís de dir no ens volem moure del 75, perquè tenim els
pacte, i nosaltres optam per altres opcions de tractament de
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residus, però sí que m'agradaria saber si hi ha hagut la valoració
respecte d'aquesta potencialitat d'aquesta energia i, en termes
plans, és a dir, si a Mallorca es cremen 300 tones, n'hi ha 150
més que es podrien cremar i en l'evolució dels residus es podria
doblar, per tant, l'aportació a la producció elèctrica, i per tant,
l'aportació autònoma, que  açò és, supòs, per a tots els
responsables polítics importantíssim, l'autonomia de
proveïment energètic, per què o com es valora o per què no se
preveu un increment de l'aprofitament d'aquesta energia de
biomassa. 

La importància del gas natural la compartim, és a dir, supòs
que vostè ha trobat, quan ha arribat a la conselleria, i li han
passat aquests estudis estratègics de mitjans del 99, fins i tot
finals del 98, que van ser els que van ut ilitzar per tractar amb
Gas Natural i amb Endesa aquesta qüestió i, per tant, no entraré
a especificar en aquesta compareixença d'avui el tema de la
importància i la transcendència que té per l'eficiència energètica
la incorporació del gas a les Illes Balears i molt especialment i
quasi transcendentalment, per a l'illa de Mallorca. El que sí,
quan ha parlat de les alternatives de la seva aportació, ha
explicat quines eren les distintes possibilitats, amb el portador
liquat i després regasificació i emmagatzematge i distribució,
etcètera, a la costa o al port o el gasoducte, però jo no li he
sentit parlar, encara que ho llegit, i vostè ho sap, quina és
l'opció i per quines raons, tant de tipus econòmic, com
mediambiental, etcètera. Vostè sap també, que li demanarem
políticament, per què han cercat alternatives, jo no vull deixar
d'expressar que s'ha produït un any, que segurament el que hi
havia redactat i fet a principi d'aquell any, si no s'hagués
qüestionat el tema d'aportació liquada i els estudis que hi havia
resp ecte de la costa i respecte de les possibilitats al port de
Palma, hagueren abreujat la decisió, és més s'havia avançat molt
en firmes de compromisos per estudis, repetesc amb Enagas i
Gas Natural, i potser tot açò tenim la impressió que ha produït,
aquests dubtes, una demora com a mínim d'un any, que ens
agradaria que expliqués per quina raó o què ho justifica. I amb
açò vull entrar en un tema que és perillós, que és delicat, però
en vull deixar constància al llibre de sessions o a l'acta de la
sessió. És a dir, quan nosaltres vàrem contactar dins l'any 98,
per primera vegada amb Enagas i Gas Natural, s'havia produït
al 97 la legislació de liberalització del sector elèctric, Endesa
tenia un gran interès a entrar a competir amb Gas Natural, que
monopolitzava i tenia aquells "daçons".

El fet d'anar nosaltres als dos era perquè aquest sector,
entrant en competència i tal, i la incorporació del Govern de les
Illes Balears a una empresa a tres bandes, ens semblava que era
garantia respecte dels costos, respecte del subministrament i
respecte de l'aportació de la millor o de la més innovadora
tecnologia a l'aportació del gas a les Illes Balears, després, a
finals de 98, a principis del 99, es produeixen les circumstàncies
conegudes pels que segueixen aquestes empreses i aquests
sectors, del pacte entre Endesa i Gas Natural. A mi m'agradaria
conèixer, Sr. Consellera, perquè després a seguit vostè a partir
de mitjans del 99 la responsabilitat d'aquests sectors, si s'han
tengut en compte aquestes circumstàncies i si açò pot tenir
qualque tipus de influència a l'hora d'avaluar costos, jo, pel que
vostè ha exposat aquí i pels que disposam, que vàrem manejar

i que vàrem acordar ells en aquestes dates que li dic que són
principis del 99, pareixen exageradament incrementats.

Per tant, li he de demanar, ja he dit que és un tema delicat,
però li he de demanar, no sé si em pot contestar aquí o no, si el
Govern ha reflexionat sobre aquesta qüestió i si ha tengut en
compte aquestes circumstàncies d'aquest mercat, que com
vostè sap ha donat moviment a altres entitats participatives de
sortir, etcètera, i que té una transcendència per a les Illes. I dic
que té una transcendència per a les Illes perquè, com vostè sap
molt bé, a partir del 2003, aquesta protecció que existeix damunt
el preu del quilovat que pagam els illencs pel consum que feim
d'electricitat quedarà ja fora d'aquesta protecció, d'aquest
paraigua que és l'Estat respecte del preus. Els preus ja no els
determina l'Estat, els preus els determina el mercat, i aquest
interès econòmic general, que a partir del Tractat d'Amsterdam
a poc a poc a tots els sectors va entrant.

En termes molt plans, els mallorquins en matèria de residus
sòlids urbans es veuran abocats, si es du a terme la planificació
que ha fet el Govern, a pagar 15 o 16.000 milions de pessetes
damunt tarifa, en els rebuts anuals, o mensuals o trimestrals que
paguin per la recollida i el tractament del fems. Pot passar amb
aquesta planificació energètica el mateix amb el rebut del gas,
amb el rebut de l'electricitat?, ho sé que s'ha de desenvolupar
el sector, mitjançant un decret al qual el Govern Central que és
el que l'ha de redactar...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d'anar acabant, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President, si no li interessa, puc acabar ara mateix.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè té deu minuts, i en du tretze. Ha d'anar acabant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Vostè tal vegada té més interès pel temps...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, no és el que a mi m'interessa, és que el
Reglament marca que vostè pot fer les preguntes per un temps
de deu minuts i en du tretze, jo només li dic que ha d'anar
acabant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President, si vostè creu que he d'acabar, em talli, però jo
tenc bastants més coses que dir respecte d'aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Huguet.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, president. Entenc idò, Sr. Consellera, que el
president em deixar continuar i, per tant, dins aquesta línia li he
demanar també quins estudis, quines opinions té el Govern
respecte de l'afectació o de les garanties que puguem donar als
ciutadans que aquesta planificació, vull passar per damunt
damunt, 40.000 milions de pessetes en infraestructures de gas,
22.000 milions i busques en ajudes renovables, i hem deixat
moltes coses en l'aire, és a dir, vostè no ens ha inclòs per
exemple, ja li dic, emmagatzematges estratègics, jo no ho he vist
a infraestructures, per tant no deu estar valorat, no ha parlat
d'infraestructures fora de les nostres illes, si que és que opten
definitivament pel gasoducte i per tant l'afectació ambiental,
l'execució, etcètera, com pot repercutir cap aquí, és a dir, on som
respecte de l'execució d'aquest pla que vostès han aprovat
inicialment, en aquests aspectes, en els aspectes de garantia de
finançament, de garantia d'execució fora d'aquesta comunitat
autònoma, amb valoracions d'impacte ambiental, recordi el 85 i
86 de la Llei 6/99, que fan referència a la valoració
mediambiental i als estudis d'impacte ambiental, quins
estrangulaments hi pot haver per part d'ordenació del territori
o medi ambient d'altres comunitats, ben igual que nosaltres
tenim capacitat per planificar aquí, allà no la tenim, si hi ha
qualque possibilitat en aquest tipus d'actuacions, i aturaré aquí,
encara que tenia una pàgina més de qüestions, perquè supòs
que en la rèplica i contrarèplica i en d'altres intervencions o
actes parlamentaris futurs hi haurà més oportunitat d'avançar
en el coneixement, i per descomptat, en la colAlaboració, jo en
confio, que el nostre partit pugui donar al Govern, perquè
aquesta per a nosaltres és una qüestió est ratègica i, com diuen,
d'Estat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per contestar la paraula l'Hble.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D'INNOVACIÓ I ENERGIA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

Gràcies, Sr. President. Intentaré contestar, com que hi ha
hagut temes que s’han esmentat per diverses persones,
intentaré agrupar-ho. Començaré per teòricament el més senzill
que són les respostes concretes, encara que per molt didàctica
els números no els sé tots, però tenc un bon director general,
que els m'ha passat.

Sr. Crespí, un metre quadrat de pannell solar és equivalent
a 100 vats de potència, és a dir, que amb un metre quadrat
podem encendre dues bombetes de 50. Això és equivalent a 100
quilovat/ hora/any. Un quilovat/ hora/any són 200 grams de
petroli, és a dir que un tep és equivalent a 5.000 quilovats/hora,
això era en quan a la pregunta concreta que vostè em feia de...

Llavors, respecte de les piles de combustible, és una
tecnologia que està en fase de desenvolupament que ja hi ha
països, però encara no es troba d'una manera massiva, però les

tendrem en compte i es mirarà d'anar, el Pla preveu la seva
revisió i actualització, per tant, és una revisió que s'anirà fent
amb el temps. Això és una mica respecte del que serien
conjuntament totes les noves tecnologies, o nous tipus de
cèdules fotovoltaiques, és a dir, el que es pogués anar
incorporant.

Respecte del Sr. Buele, m'ha demanat, probablement jo m'he
explicat malament, respecte de la situació de l'illa d'Eivissa. L'illa
d'Eivissa nosaltres creim que la seva generació elèctrica que en
aquest moment es veu molt limitada d’instalAlacions, en el
moment que pogués arribar allà el gas natural, permetria poder
fabricar l'electricitat que li és necessària, també, però en menor
mesura està prevista una subestació i una línia, pensam que en
aquest cas, el Pla energètic únicament recull les línies d'alt
voltatge, amb la qual cosa Eivissa sí que és un illa on hi ha
zones amb problemes de subministrament elèctric, però
normalment fan referència a línies de baixa tensió, les línies de
baixa tensió haurien estat una feina pràcticament inabordable
poder-la fer des del Pla energètic, les línies de baixa tensió
s'aniran fent en els diferents plans territorials i en les diferents
actuacions.

Després, un terme que preocupa a tots els ciutadans i que
ens  preocupa lògicament a vostès i també al Govern, és la
garantia de potència, és a dir, el concepte de, donat que som
una illa, quina capacitat de reserva tenim?, tant
d'emmagatzemament, com també un concepte, quina garantia de
potència?, nosaltres podem i hem d'exigir per poder ser capaços
de passar, si una turbina s'espatlla. En aquest moment la
garantia de potència, tal com està recollida en la reglamentació,
funciona, encara que la reglamentació no ho recull i les
companyies es queixen que no està econòmicament
compensada, em referesc a potència elèctrica, el criteri és que
hi hagués una garantia de reserva suficient, per poder fer front
a quan s'espatlli el grup més gran que actualment hi ha
instalAlat. Això, a més a més, com que el conjunt no és
homogeni, hauria de ser el grup més gran, o el conjunt
Mallorca-Menorca, i també el mateix pel conjunt Eivissa-
Formentera.

Les reserves que tenim de petroli, nosaltres hem estimat, i
als emplaçaments i al detall del Pla ho veurà, la reserva per a
quinze dies de demanda màxima, el que nosaltres, com a un
criteri, hem estimat que hauríem de tenir és poder tenir reserves
suficients per a quinze dies amb potència màxima, amb
problemes particulars, també per illes particulars, perquè en
aquest moment el fet d'incrementar aquesta reserva, per exemple
en el cas de Menorca, implica que s'ha de fer un canvi
d'ubicació de les instalAlacions, perquè als emplaçaments on
estan posats els dipòsits de combustible en el Port de Maó, és
impossible ampliar aquesta capacitat d'emmagatzemament,
perquè Cala Figuera és un espai molt petit i s'ha de preveure un
nou emplaçament. Les converses es miren, nosaltres feim la
previsió de l'emplaçament i sempre en colAlaboració amb el
Consell Insular de Menorca, que dins el seus plans territorials
parcials, contempli també aquesta nova situació dels
emplaçaments.
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Crec que anem a previsió d'emplaçaments, previsió
d'infraestructures. La pregunta o el conjunt, la bateria de
preguntes del Sr. Huguet, començaria per allò de l'anomalia
entre la intensitat energètica, o sigui aquesta correlació entre
producte interior brut i intensitat energètica, l'anomalia pot ser
deguda a diversos factors, normalment un factor a tenir en
compte, és que, quan a una societat du un nivell determinat de
qualitat de vida, té assolida una quantitat, per exemple a nivell
domèstic, és un consum, una quantitat d'electrodomèstics
instalAlats o una quantitat d’ilAluminació als carrers instalAlada.
El fet que s'incrementi la qualitat de vida a partir d'un determinat
punt no fa que la gent compri dos rentaplats o compri dos..., és
a dir, una vegada un ja ha assolit que té rentadora, secadora i
rentaplats, doncs el fet que la seva renda augmenti, no en
compra dos de cada. Llavors, no hi ha una proporcionalitat a
partir, d'un moment determinat en què s'assoleix un determinat
nivell de vida i probablement altres regions europees ja van
assolir un nivell de consum anterior, que ha fet que en aquest
moment vagi creixent el seu producte interior brut, sense haver
de créixer la seva intensitat de consum. 

Això seria una part, però l'altra part seria que en aquests
països s'han fet mesures de racionalització i mesures d'estalvi,
que en el nostre territori no se han fet mai, ni tan sols al que
seria l'Estat, de moment, no s'han pres unes mesures, mentre
que a països com Alemanya o com Finlàndia, pot anar creixent
el seu producte interior brut, però el país té molt clar, que això
no implica un increment de consum energètic. Per tant,
nosaltres pensam que si es posen les mesures de fer servir cada
vector energètic pel que és més eficient, de controlar l’eficiència
i racionalitzar el consum és possible, com passa als altres
països, un creixement de producte interior brut, sense que hagi
d'anar acompanyat de la mateixa taxa de creixement energètic,
el que fa que aquesta intensitat continuï essent. La població
manejada, que vostè em demanava és la del padró, la que
nosaltres disposam del padró oficial, per fer aquest quocient.

Respecte del tema dels residus sòlids urbans, jo crec que la
seva estimació, que seria un 5% del total energètic, l'any 2000
en aquest moment és un 2% i busques del total. Nosaltres no
hem previst, en principi, el petit increment que s'ha previst,
quant a residus sòlids urbans, seria a millorar la eficiència del
procediment, no hem previst, no hem posat al Pla, la previsió
d'incrementar aquesta producció, no vol dir que en un moment
determinat no es prengui en uns altres nivells, perquè es vegi
que de la quantitat de residus, una part es pot reciclar, una altra
no, en el moment que es prengui, que si es prengués la decisió
d'incrementar aquesta capacitat de producció, doncs seria un
major èxit en la producció de renovables. Nosaltres hem intentat
fer uns números que es poguessin assolir, que vagin a
assegurar, si en el Pla prevèiem que es doblaria, amb la segona
línia la producció d'electricitat per a residus sòlids urbans,
llavors nosaltres, en cas que no es fes, resultaria que hauríem
assolit uns compromisos que després no s'haurien dut a terme.
Per tant, en aquest tema hem intentat ser conservadors.

Quedaria el tema del gasoducte i el tema legislatiu o el tema
de quin és el paper i què és el que es pot fer des del Govern de
la comunitat autònoma, respecte de l'elaboració, la capacitat de
maniobra. És veritat que tenim capacitat de maniobra o

capacitat de normativa, en el tema mediambiental i en el tema
d'emplaçaments, però també tenim capacitat,  juntament amb el
Govern de l'Estat, de planificació. I el que a nosaltres creim que
com a govern tenim obligacions és de fer una proposta de
planificació, i aquesta proposta de planificació, una vegada
elaborada, parlar-la, consensuar-la, plantejar-la com a proposta
de planificació al Govern de l'Estat, no esperar que el Govern de
l'Estat planifiqui quina serà la nostra situació, sinó, donada que
la planificació energètica la fa el Govern en colAlaboració,
d’acord amb les comunitats autònomes, com així ho diu la llei,
doncs anar a cercar aquest acord, però estirant una mica
nosaltres que som els directament més afectats en allò
d’avançar-nos en el temps i dur al Govern de l'Estat aquesta
planificació.

El tema del rebut, el fet, el que passarà al 2003, com vostè
molt bé coneix, és que tots els clients seran elegibles. En aquest
moment tenim de clients elegibles tots els que estan connectats
a mitja tensió, que a la nostra comunitat, per falta del Reglament
d’extrapeninsulars, estiguin o no estigui connectats a mitja
tensió, la seva legilibilitat és nulAla. Al 2003 tothom podrà ser
client elegible, però això no ha d'anar condicionat
necessàriament que al 2003 desaparegui la tarifa. Elegir, i això
implicarà, i com funciona en aquest moment la condició
d’elegible, és que en aquest moment la resta de consumidors
connectats a mitja tensió de l'Estat el que aconsegueixen és una
reducció d’entre el 18 i el 20% per davall del preu de la tarifa. El
decret no diu que al 2003 desaparegui la tarifa i que en aquell
moment el preu de l'electricitat sigui lliure. Per tant, les
conseqüències que es poden derivar.

I ara entraria en el tema del gasoducte. Nosaltres creim que
l'opció gasoducte és..., connectat a un tema de retard, que
nosaltres creim que l'opció gasoducte és l'opció més vàlida, el
fet que nosaltres durant un any hàgim estat estudiant i
elaborant aquest pla, del qual hi havia trossos parcials,
elaborats, els estudis s’han hagut de reactualitzar. Vostè diu
que això ha retardat, això no és així, perquè vostè sap que hi
havia un contracte, aquest a tres bandes firmat per Enagas i
Gesa, i que la data del contracte era dia 1 de juny i acabava dia
30 de  maig passat, per tant nosaltres els informes i els estudis
d'Enagas els vàrem tenir dia 30 de maig de l'any 2000, amb la
qual cosa dia 30 de maig ens varen donar els informes, i dia 29
de setembre el Pla energètic ja ha superat l'aprovació inicial de
la Comissió de Medi Ambient. Jo crec que podríem, fins i tot
fer-ho més bé sota el seu criteri, però amb més celeritat i amb
més feina, jo crec que no, hem fet tota la feina que hem pogut.

Ens quedaria el tema del gasoducte, i la idea, sobretot la
primera idea confusa que probablement nosaltres no hem estat
capaços d'explicar-nos correctament, és el paper de les altres
comunitats autònomes en la planificació d'aquest gasoducte.
Els gasoductes que existeixen al territori peninsular són uns
gasoductes que ha aprovat l'Estat, aquests gasoductes formen
el que es denomina la xarxa bàsica de gasoductes, i aquesta
xarxa bàsica, com comprendrà el gasoducte que passa l'Estret,
entra per Andalusia, passa per Múrcia, passa per València i
arriba a Barcelona, en aquest moment es va plantejar que per fer
aquest gasoducte, els d'Andalusia s'haguessin de posar
d'acord amb els de Múrcia, els de Múrcia s'haguessin de posar
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d’acord amb la Comunitat Valenciana i els de la Comunitat
Valenciana s'haguessin de posar d'acord amb Catalunya,
perquè, donada la complexitat, probablement en aquest
moment que s'està ja plantejant el segon gasoducte, encara
estaria per fer el primer. És a dir, que és Enagas, el que proposa
una inclusió d'un gasoducte, per tant, el que nosaltres hem fet
és planejar..., i l'informe l'ha fet Enagas i es tracta..., i Enagas ha
acceptat incloure el gasoducte dins la xarxa bàsica de
gasoductes i plantejar-ho així al ministeri, a la Direcció General
d'Energia del Ministeri d'Economia, que és la que en aquest
moment té potestat per a l'aprovació d'aquest gasoducte. El que
passa que en el mateix moment que Enagas traça un línia, que
vostès han vist per on passarà el gasoducte diu: “i la Comunitat
Valenciana, ens té a nosaltres unes peticions per gasificar la
costa” i llavors al moment en què les dues comunitats han de
veure quin és el traçat exacte a l’hora de fer el projecte definitiu
que ens pugui beneficiar lògicament, el traçat ens és igual,
mentre surti direcció cap aquí, el que a nosaltres ens interessa
és que també la Comunitat Valenciana tengui interès que
coincideixi amb la que ella té planificada, per dur gas a la costa
valenciana, zona turística, zona de fabricació de ceràmica amb
moltíssima cogeneració i que en aquest moment s'està
plantejant un consum de gas. 

Per tant, l'acord amb la Generalitat Valenciana és per veure
quin és el traçat exacte que és més convenient, no per
aconseguir un permís, el permís, l'aprovació del gasoducte
l'hem d'aconseguir per la xarxa bàsica. 

Quant a la finançació d'aquest gasoducte, dur gas a les
Balears per al consum que nosaltres puguem fer, ni que Endesa
i Gas Natural siguin el mateix o que facin veure que
competeixen, mai no serà una cosa que amb les tèrmies que
nosaltres gastarem sigui amb criteris purament de mercat
rentable. Com tampoc ho és dur gas a Galícia i creuar tot el país,
per tant, la planificació del gasoductes que ha fet l'Estat és dur
gas a determinades zones per potenciar una part, qui assumeix
el cost d'aquest gasoducte? Doncs el propi sistema nacional
d'energia, el preu de la tèrmia de gas cada dia o cada quan es
fixi, es fixa en funció de quines són les inversions que es fan,
de tal manera que si hi ha unes centrals nuclears i el
desmantellament d'aquestes centrals nuclears repercuteix en el
rebut de tots els ciutadans, o la utilització dels lignits que és
caríssima, repercuteix en el rebut dels ciutadans, i els
gasoductes que hi ha fets és un preu en funció de quins són en
el conjunt. Si l'Estat veu que allò és viable, el conjunt ho
admetrà i les empreses veuran amb el preu que surt la tèrmia
aquella inversió els serà necessària, el que no veim és que si es
planteja en aquest moment fer un segon gasoducte per dur gas
a Espanya, nosaltres ens hàgim de plantejar el tema del
gasoducte fins a Balears com un tema únicament i
exclusivament nostre, és un tema tan estatal com és dur gas a
Galícia o com és dur la segona xarxa de gasoducte, o com dur
gas a la costa valenciana. Almenys aquest és el plantejament
amb el qual nosaltres hem plantejat el tema al Ministeri
d’Economia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Torn de rèplica, Sr. Huguet,
té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, gràcies de les
seves respostes, i seré molt breu, per demanar només un parell
de precisions més. Una de les qüestions que m’havia quedat de
les preguntes anteriors que sí que m’interessa conèixer és
respecte d’aquest capítol 4 de les directrius, respecte del Pla
Director Sectorial a l’article 71 és el que vostè ha fet referència
i jo he recordat, i el 72 parla de les condicions, és a dir que el Pla
energètic ha de senyalar també les condicions de
subministrament en sòl rústic, si està també recollit, i si podia
fer una petita pinzellada respecte d’aquesta situació,
bàsicament no per la quantitat de tèrmies en aquest cas, sinó
p er la importància que té respecte del paisatge i les previsions
que hagin pogut tenir recollides en açò.

En relació a la població de dret, com a mínim sembla que
seria oportú fer les dues aportacions a la diagnosi, aquella que
és estrictament la que ens ha mostrat i que ens ha dit que és
amb el cens o població de dret, però seria molt més real a
efectes de conèixer el consum per habitant establir també una
comparació del consum exacte d’energia i de la població de fet,
que també hi ha dades, que encara que no siguin tan exactes
com les de la població de dret, sí que estimativament
s’aproximen a la realitat i per tant la diagnosi es veuria
beneficiada d’una dada més concreta.

Respecte d’aquesta anomalia entre el PIB i l’increment del
consum energètic, aquí jo crec que ens ha de preocupar, a
vostè més que a nosaltres, perquè vostè té la responsabilitat de
govern, però nosaltres li hem de posar de manifest, perquè ens
preocupa el fet de no identificar exactament per què produïm
aquesta circumstància o aquesta anomalia, és a dir per què no
som més europeus en aquest fet, si és que realment no hem
assolit el nivell de confort respecte del consum d’energia que
se suposa que han assolit els europeus, i per tant hem de pujar
producte interior brut, després ja el nivell de confort est à
suficientment assolit, que no necessita incrementar-se, o bé és
que hi ha uns desviaments en el consum, perquè qualque cosa
s’ha fet en eficiència i en gestió de demanda, qualque cosa s’ha
fet. Es pot fer més segurament, però jo no vull fer aquí apostes
en un sentit o altre, encara que tengui la meva opinió. El que sí
crec és que se li ha de demanar al Pla energètic el rigor suficient
respecte d’aquesta anomalia per poder establir on s’ha
d’actuar, on s’ha de fer l’estratègia d’actuació, on el Pla ha de
proposar actuar, i aplicar recursos allà on s’aportin solucions,
i no, tal vegada de la manera que vostè ho ha expressat, de dir
“si atacam o incidim damunt l’eficiència, tal vegada corregirem
açò”. Sembla que hauríem de ser més exigents amb nosaltres
mateixos, vostès sobretot, que tenen la responsabilitat de
govern.

La planificació amb el Govern central crec que sí, nosaltres
vàrem intentar ja fer algunes reunions, i vàrem començar, i no
s’ha aconseguit. És urgent, és a dir, aquesta situació de què
vostè parla, de quina ha de ser la potència de garantia, és
urgent saber si la volen regular, si la poden regular -jo crec que
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sí- i si l’han de regular, i per tant saber la persona que instalAli,
o l’empresa o l’entitat que instalAli aquesta potència de garantia,
saber qui ho pagarà i com ho pagarà. I aquesta és l’altra
qüestió: les tarifes, qui ho pagarà i com ho pagarà. Jo tal
vegada no m’he expressat d’una manera complerta, per la
brevetat que em quedava de temps, però vostè sap que jo no
em referesc tant al fet que efectivament ho he dit, desapareix el
paraigua d’aplicar les tarifes; jo em referesc als que ara són
usuaris, que paguen en funció del que els imposa l’Estat el preu
del quilowat, i que després, d’acord amb la legislació, voldran
pagar només allò que està referit al cost. Per tant, si el que paga
no vol finançar més que el cost, i aquest cost és el de la
producció, distribució, transport, etcètera, però no de
compensació de sistema de garantia, o d’instal Alacions de
garantia de producció a les Illes, o coses d’aquestes, d’on
sortirà açò? 

Per tant la planificació, crec, i aquesta ja és una opinió que
p os de manifest com a portaveu del Grup Popular en aquest fet,
la planificació ha de tenir en compte aquestes circumstàncies.
És a dir, l’estratègia respecte d’allò que no podem controlar,
hem d’intentar que sigui dins el marge de garantia de
regularitat, seguretat, qualitat de subministrament, etcètera, la
del cost. I em deman, Sra. Consellera: per pertànyer a la xarxa
bàsica de l’Estat, fa falta un gasoducte? No pot ser també les
instalAlacions de l’illa amb transport en vaixell part de la xarxa
bàsica a l’hora de finançar-ho? I el finançament d’aquesta part
de xarxa bàsica sense gasoducte i amb planta de regasificació
i dipòsits no ho seria també? I açò implicaria un finançament o
una seguretat o una viabilitat econòmica menys arriscada per
als ciutadans d’aquestes illes? És a dir, el plantejament no és el
que sembla que vostè fa, que l’única possibilitat de pertànyer
a la xarxa bàsica sigui el gasoducte, i que qualsevol altra (...)
alternativa. Per tant li demanaria si hi ha més raons que no
només aquesta de la xarxa bàsica, i jo li pos com a contraraó el
fet del cost o del risc econòmic damunt el rebut del consum.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió té la paraula la
consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D'INNOVACIÓ I ENERGIA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

Gràcies, Sr. President. Respecte al primer, a les condicions
en sòl rústic, és veritat que havien d’estar incloses. Nosaltres
estudiam la reglamentació estatal i la normativa decretada per
Indústria l’any 94, les condicions en sòl rústic, però nosaltres
creiem que són les recollides en aquest text normatiu, el que
passa que probablement jo no sé si el Govern pot fer
alAlegacions al seu propi pla, però sí que s’ha de dir. Li agraesc
que ens ho hagi fet notar, però nosaltres ja era una de les coses
que no havíem adequadament indicat en quina era la
reglamentació a la qual s’havien de referir, en aquest cas de sòl
rústic.

Quan la nostra Direcció General d’Energia tengui un poc
més de gent i de consolidació farem els estudis del PIB en

funció de la població, el consum per habitant en funció de la
població de fet, i farem tots els estudis possibles, perquè és un
coneixement que crec que ens serà important. No crec que la
correlació entre PIB i consum energètic ens hagi de donar la
sensació que som un poc menys cuidadosos que els altres. És
veritat que s’han fet molt poques coses per la racionalització
del consum, però també és veritat que tots podem identificar
que ens els darrers anys s’ha produït una entrada massiva de
tots els nostres ciutadans i hotels l’aire condicionat, i que el
consum de l’aire condicionat és el que d’una forma gradual
representa una part important d’aquest increment de demanda
elèctrica. Creiem que una vegada passada aquesta febre gran de
l’aire condicionat, probablement s’aniran adoptant correlacions
entre producte interior brut i consum més racionals.

Respecte del tema tarifari i el tema de cost, les companyies
i el sistema elèctric intenta sempre produir electricitat pel
sistema més barat. Si nosaltres pensem què és, jo crec que he
intentat explicar que el gas ens permet ser més eficients,
consumir menys i tenir un sistema més diversificat i més
sostenible. Hi ha sistemes de produir electricitat més barats, per
exemple el carbó en aquest moment és més barat que el gas
natural, però més barat en la mesura que un només té en compte
el quilo de carbó. Llavors, perquè surtin els números a la
Conselleria d’Energia, resulta que no li sortiran mai els números
a la Conselleria de Medi Ambient, i com que nosaltres creiem
que el Govern ha de plantejar els números d’una manera global,
vol dir que el que jo estalviï ho haurà de gastar tres vegades
l’altre. És una mica el mateix problema entre l’opció dipòsits i
l’opció gasoducte. A mi em sortirà més barata l’opció dipòsit,
puc enterrar un poc perquè es vegi menys i quedi més bé. Vostè
sap l’impacte i el que costarà de recuperar al lloc on es traurà un
milió i mig de tones de terres, per exemple, per fer el dipòsit a la
mar? Ho ha de tenir en compte al preu, perquè aquell espai
quedarà completament deteriorat, i s’hi haurà de fer una
inversió important, i si no, he d’anar a buscar la terra a un altre
lloc, o aquella terra l’he de colAlocar, amb la qual cosa si
nosaltres, lògicament jo només he de fer els meus números,
però no he de pensar només en els meus números, he de pensar
en els meus i en el que representa la globalitat. Per tant, creiem
que l’opció gasoducte, el gas és més car que el carbó, però el
carbó és inassumible per la nostra comunitat. El gasoducte és
més car que els dipòsits, però els dipòsits són inassumibles per
al nostre medi ambient. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre
del dia, només queda agrair la presència de l’Hble. Consellera
d’Innovació i dels alts càrrecs que l’han acompanyada. S’aixeca
la sessió.
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