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CONSELLERIA D’INNOVACIÓ I ENERGIA
Núm. 8031
Decret 58/2001, de 6 d’abril, d’aprovació del Pla director sectorial
energètic de les Illes Balears
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per Llei orgànica 2/
1983, de 25 de febrer, en la redacció derivada de la reforma operada per la Llei
orgànica 3/1999, de 8 de gener, a l’article 10.3, disposa que és competència
exclusiva de la comunitat autònoma “l’ordenació del territori, inclòs el litoral,
urbanisme i l’habitatge”, i a l’apartat 7 de l’article 11 estableix que correspon a
la comunitat autònoma, dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si pertoca,
en els termes que aquesta legislació estableixi, el desenvolupament legislatiu i
l’execució de “normes addicionals de protecció del medi ambient”.
El Parlament de les Illes Balears aprovà el 29 d’abril de 1997 els Criteris
generals per a l’elaboració del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears,
però, atès que el Pla no s’havia aprovat en entrar en vigor la Llei 6/1999, de 3
d’abril, de les Directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i mesures
tributàries, l’article 58 de la Llei esmentada estableix que el Pla director sectorial
energètic s’ha de redactar d’acord amb els criteris que la mateixa Llei estableix.
Concretament els criteris fixats a l’article 71 de la Llei 6/1999 són:
1. Fomentar l’eficiència i l’estalvi en el consum, especialment pel que fa
a l’enllumenat públic, sense disminuir la qualitat del servei, procurant la
minimització dels impactes ambientals ocasionats pel subministrament, la
generació, el transport i la distribució d’energia.
2. Potenciar les fonts energètiques renovables i les autònomes i promoure
la diversificació energètica segons la viabilitat de les distintes solucions, realitzant
un estudi previ dels emplaçaments dels punts de subministrament i, si n’és el cas,
de les instal·lacions d’emmagatzematge i tractament i de les principals xarxes de
distribució.
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Amb la intenció de facilitar la coordinació de les activitats entre aquest Pla
energètic i la Planificació de transport d’acord en la Llei 54/1997 i el Reial decret
1955/2000, es considera inicialment xarxa de transport de les Illes Balears, la
xarxa formada per les línies a 220 kV i les interconnexions entre illes. Les línies
a 66 kV i les subestacions 66/15 kV no poden ser considerades instal·lacions de
transport mentre no hi hagi l’acord esmentat en el punt anterior entre el Ministeri
d’Economia i la Comunitat Autònoma. Igualment, i sols per a la previsió de les
necessitats de la xarxa de transport, el Pla director sectorial considerarà un horitzó
temporal de 5 anys.
Atesos els avantatges del gas natural, derivats de la seva eficàcia com a
combustible, de les seves existències provades i del fet que, per la seva
composició, és el combustible d’origen fòssil més net; i atès, també, que ofereix
la possibilitat d’una diversificació en les fonts d’energia, majors possibilitats
d’aplicació de mesures d’estalvi i eficiència i, a la vegada, la utilització d’un
combustible de menor incidència mediambiental, es considera el gas natural com
a combustible necessari per disposar d’una diversificació adequada de fonts de
subministrament energètic per a les Illes Balears, i garantir el desenvolupament
de la comunitat en les millors condicions ambientals i econòmiques.
Seguint els criteris que fixen les Directrius d’ordenació territorial de les
Illes Balears, la Conselleria d’Innovació i Energia ha redactat el Pla director
sectorial energètic de les Illes Balears, aprovat inicialment dia 22 de setembre
de 2000 per la Comissió de Coordinació de Política Territorial i sotmès a
informació pública per part de la Conselleria d’Innovació i Energia per un
període de dos mesos comptadors des del 26 de setembre del mateix any.
D’acord amb l’article 13.2 de la Llei 14/00, d’ordenació territorial de les
Illes Balears, a proposta de la Conselleria d’Innovació i Energia, amb l’informe
previ de la Comissió de Coordinació de Política Territorial, i havent-ho considerat
el Consell de Govern en sessió de 6 d’abril de 2001,
DECRET
Article únic

D’altra banda, a l’article 72 de la Llei 6/1999 també es fixa que “el Pla
director sectorial energètic de les Illes Balears establirà les condicions per al
subministrament d’energia elèctrica en sòl rústic i considerarà la imposició de
condicions d’integració ambiental per a la seva autorització”.
En el cas de l’illa de Menorca, l’article 47 de la Llei 6/1999 estableix que
la ubicació del proveïment energètic en vaixell, amb coherència amb el PDS
energètic de les Illes Balears, serà estudiada pel Pla territorial parcial de Menorca,
i que en el cas que s’hagués de situar fora del port de Maó n’establirà la situació.
L’article 11.c de la Llei 14/2000, d’ordenació del territori de les Illes
Balears, estableix que els plans directors sectorials s’hauran d’articular amb els
plans territorials insulars i amb el planejament municipal existent, amb
determinació expressa de les vinculacions que es creïn.
Pel que fa a les energies renovables, les mesures i els objectius que proposa
aquest Pla estan en concordança amb els del Pla de foment de les energies
renovables a Espanya, que aprovà el Govern de l’Estat el desembre de 1999, amb
el qual es pretén contribuir a assolir els compromisos adquirits per l’Estat
espanyol a la Tercera Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, més coneguts com a Protocol de Kioto.
Aquest Pla director sectorial dóna una solució ambientalment avançada a
les creixents demandes d’energia que exigeix una societat desenvolupada, en què
la qualitat de vida constitueix el principal actiu del sistema econòmic que la
manté. Per això, a més de proposar una solució que ha de garantir el subministrament
energètic de les Illes, també proposa una política molt activa en matèria d’estalvi
i eficiència energètics i en l’ús de les energies renovables.
Les lleis 54/1997 i 34/1998 dels sectors elèctric i d’hidrocarburs,
respectivament, i els decrets posteriors que les desenvolupen, estableixen un nou
marc energètic caracteritzat per la liberalització de les activitats energètiques i
reserven a les administracions, tant a la central com a les autonòmiques, una
funció de garantia de subministrament energètic i de qualitat d’aquest
subministrament.
En aquesta nova situació s’ha d’entendre que la planificació
d’infraestructures energètiques té un sentit indicatiu i s’ha de fer per tal d’esbrinar
quins emplaçaments seran necessaris amb vistes al futur. Així i tot, el transport
d’energia elèctrica continua sent una activitat regulada i planificada dintre del
nou marc indicat. És per això que en aquest Pla director sectorial s’inclou en detall
la planificació de desenvolupament d’aquesta activitat elèctrica.
El Reial decret 1955/2000, pel qual es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització
d’instal·lacions d’energia elèctrica, estableix que les instal·lacions de transport
d’energia elèctrica seran totes les de tensió igual o superior a 220 kV i totes les
interconnexions elèctriques entre illes –o entre una illa i la península–, a més, en
el cas de territoris insulars o extrapeninsulars, de les instal·lacions que de comú
acord entre el Ministeri d’Economia i la Comunitat Autònoma s’estableixi que
fan funció de transport. Aquest mateix Reial Decret estableix que la Planificació
de Transport tindrà un horitzó de 5 anys.

S’aprova la normativa del Pla director sectorial energètic de les Illes
Balears, que s’adjunta com a annex a aquest Decret.
Disposició final primera
Es faculta la Conselleria d’Innovació i Energia per dictar les disposicions
oportunes per al desenvolupament d’aquest Decret i per aconseguir l’adequada
correspondència amb la normativa estatal adient.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB.
Palma, 6 d’abril de 2001
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Innovació i Energia
Príam Villalonga i Cerdà
ANNEX
NORMATIVA DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL
ENERGÈTIC DE LES ILLES BALEARS
CAPÍTOL I
Àmbit i finalitat
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Pla director sectorial és establir les condicions d’índole
territorial i ambiental que permetin assegurar el proveïment energètic futur de les
Illes Balears en les condicions ambientals i econòmiques més avantatjoses
possible, tot tenint en compte les consideracions següents:
- la implantació de mesures conduents a la millora de l’eficiència
energètica
- la potenciació de recursos energètics autòctons, de les energies renovables i de l’estalvi energètic
- la diversificació de les fonts de subministrament energètic
- la compatibilització del desenvolupament econòmic i social amb la
preservació del medi ambient.
Article 2
Àmbit d’aplicació
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L’àmbit territorial d’aquest Pla director sectorial és el de la comunitat
autònoma Illes Balears.
Article 3
Horitzó temporal del Pla
1. L’horitzó temporal del Pla és l’any 2015, i se n’estableixen revisions
quinquennals en els anys 2005 i 2010, amb la finalitat d’actualitzar les previsions
realitzades segons l’evolució real del sector energètic a les Illes Balears i a
l’entorn econòmic que l’afecta, com també d’acomodar-se als canvis tecnològics
i normatius esdevinguts en cada període. Les seves previsions, en el supòsit de
canvis normatius d’igual rang o superior, dictades en l’exercici de les competències
atribuïdes a cada Administració, s’han d’adaptar a la nova normativa, tot això
sense perjudici del desenvolupament o de l’execució que se’n pugui fer.
2. Pel que fa a la xarxa de transport d’energia elèctrica, les previsions,
d’acord amb el que estableix el Reial decret 1955/2000, es fan amb un horitzó de
cinc anys i les noves previsions que, si n’és cas, s’hi hagin d’introduir s’han de
fer coincidint amb les revisions quinquennals esmentades en el punt anterior.
3. Amb independència dels apartats anteriors d’aquest article, a proposta
de la Conselleria competent en matèria de planificació energètica, es poden
promoure modificacions o revisions extraordinàries del Pla, quan, al seu criteri,
hi hagi elements o circumstàncies suficients que ho facin convenient.
CAPÍTOL II
Eficiència energètica
Article 4
Estalvi, eficiència energètica i foment de les energies renovables
1. El Govern de les Illes Balears ha d’articular els programes i les
estratègies d’estalvi i eficiència energètics definits en aquest Pla director sectorial i que, persegueixin, per una part, l’increment dels nivells de benestar social
i, per l’altra, la disminució de la dependència energètica i, en definitiva, la millora
ambiental. També ha d’establir les actuacions estratègiques que s’han de
desenvolupar per aconseguir l’esperada disminució de l’increment del consum,
i contribuir així a la seguretat en el proveïment energètic, considerant les
inversions públiques, les normatives i les polítiques fiscals aplicables a cada cas.
Els objectius d’estalvi i eficiència energètica per cada sector d’activitat són
els següents:
-

sector industrial: estalvi de 37,36 ktep
sector serveis: estalvi de 76,78 ktep
sector residencial: estalvi de 74,37 ktep
sector primari: estalvi de 14,42 ktep
sector transport: estalvi 105,83 ktep

2. També ha d’establir les actuacions concretes que s’han de desenvolupar
per aconseguir la penetració prevista en el mercat energètic de les fonts renovables, i contribuir així a la seguretat en el proveïment energètic i en la millora de
la qualitat ambiental, encaminades a assolir els objectius que s’indiquen a
continuació, considerant les inversions públiques, les normatives i les polítiques
fiscals aplicables a cada cas:
- Energia solar: instal·lació de 400.000 m2 de col·lectors tèrmics, i
abastament d’un valor de 7.300 kW nous en energia solar fotovoltaica.
- Energia eòlica: instal·lació de 75 MW elèctrics en parcs eòlics i 1 MW
elèctric en petits aerogeneradors dispersos, connectats o no a la xarxa elèctrica.
- Biomassa: consecució d’un aprofitament de 32,60 ktep/any en residus
forestals, i 3,3 ktep/any de residus agrícoles i ramaders. Campanyes informatives
orientades cap a l’ús de residus d’indústries agroalimentàries (closca d’ametlla)
i anàlisis del potencial del biogàs i dels fangs de depuració.
- Residus: adaptació de l’aprofitament energètic dels residus a allò que es
disposi en els PDS de gestió de residus de cada illa.
- Minihidràulica : estudi de la viabilitat dels aprofitaments com a centrals
de bombeig.
- Geotèrmica : anàlisi sistemàtica de les zones de major interès, així com
realització d’un sondeig profund que permeti avaluar el comportament dels
aqüífers i el seu potencial.
CAPÍTOL III
Subministrament i diversificació energètica
Article 5
Gas natural
Tenint en compte els avantatges del gas natural, derivats de la seva eficàcia
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com a combustible i de les seves reserves provades; ateses també les possibilitats
d’aplicació de mesures d’estalvi i d’increment d’eficiència que el gas natural
introdueix, i el fet de ser el combustible fòssil de menor incidència medi
ambiental, es considera el gas natural com a combustible necessari per disposar
d’una diversificació adequada de fonts de subministrament energètic per a les
Illes Balears.
Article 6
Subministrament de gas natural
1. El subministrament de gas natural s’ha de dur a terme mitjançant
gasoducte, submarí en la major part del seu traçat, des de la xarxa peninsular
2. A aquest efecte, s’estableix la zona definida com Sant Joan de Déu com
a lloc per a la ubicació de l’arribada a Mallorca d’aquesta conducció. Al mapa C1
de l’annex C es delimita aquest emplaçament.
3. El gasoducte ha de tenir entrada i sortida a l’illa d’Eivissa i s’hi ha de
constituir un punt de maniobra i control. A aquest efecte s’estableix la zona
denominada Punta de Cala Gració com a lloc per aquesta instal·lació. Al mapa
C2 de l’Annex C es delimita aquest emplaçament.
Article 7
Interconnexions elèctriques submarines
1. La interconnexió elèctrica entre les Illes Balears i la península no es
considera una alternativa als mitjans de generació instal·lats a les Illes Balears
2. La interconnexió elèctrica Mallorca - Eivissa no es recull en l’horitzó
temporal d’aquest Pla director sectorial
Article 8
Generació elèctrica a partir d’energia nuclear.
S’exclou la possibilitat de generació d’electricitat d’origen nuclear a
l’àmbit territorial de les Illes Balears.
Article 9
Explotacions de carbó autòcton
Encara que a l’illa de Mallorca hi ha reserves de lignits, en l’àmbit temporal
d’aquest Pla se n’exclou la seva aportació al subministrament energètic de les
Illes, llevat que raons excepcionals de la conjuntura energètica mundial la fessin
imprescindible.
Article 10
Subministrament de carbó d’importació
L’aportació d’aquest combustible al sistema balear per a generació d’energia
elèctrica s’ha de limitar a les necessitats dels grups de generació a carbó que es
trobaven en servei el 31 de desembre de 1999, tot i que els grups que hagin entrat
en servei amb anterioritat a 1995, en el termini de 3 anys des de la publicació
d’aquesta normativa han de ser objecte d’adequació als requeriments ambientals
que s’han imposat als dos grups instal·lats amb posterioritat a l’any 1995.
L’aportació d’aquest combustible al sistema balear per a usos industrials
s’ha de limitar a les factories fins ara autoritzades per al seu consum i no s’han
d’admetre increments de consum de carbó del valor mitjà del consum de 1998 i
de 1999 fins a l’any 2015.
Article 11
Subministrament de combustibles líquids derivats del petroli
1. Emplaçaments
Illa de Mallorca. Els emplaçaments per a les instal·lacions
d’emmagatzematge d’aquests combustibles, autoritzades en el moment actual,
relacionades a l’annex A, es consideren suficients pel que fa a ubicacions, i
únicament poden ampliar-se quant a capacitat en les mateixes ubicacions.
Illa de Menorca. Les noves instal·lacions de recepció, transport per
oleoducte i emmagatzematge d’aquests combustibles s’han de situar d’acord
amb el que estableixi el Pla territorial insular de Menorca. Els emplaçaments per
a les instal·lacions de recepció i emmagatzematge de combustibles associades a
la Central tèrmica de Maó es consideren suficients pel que fa a ubicacions, i
únicament poden ampliar-se quant a capacitat en les mateixes ubicacions.
Illes d’Eivissa i Formentera. Els emplaçaments per a les instal·lacions
d’emmagatzematge d’aquests combustibles. autoritzades en el moment actual,
relacionades a l’annex A, es consideren suficients pel que fa a ubicacions, i
únicament poden ampliar-se quant a capacitat en les mateixes ubicacions. Les
noves instal·lacions de recepció, transport per oleoducte i emmagatzematge
d’aquests combustibles s’han de situar, si n’és el cas, d’acord amb el que
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estableixi el corresponent Pla territorial insular.
2. Capacitat
En tot cas, la capacitat mínima d’aquestes instal·lacions, per cada illa i per
cada tipus de combustible, ha de ser suficient per garantir, en el moment de la seva
instal·lació, les existències mínimes de seguretat que reglamentàriament
s’estableixin i, en qualsevol cas, ha de ser superior a 15 vegades el volum del
consum màxim diari de l’any anterior a la publicació d’aquesta normativa.
Article 12
Subministrament de combustibles gasosos derivats del petroli
Els emplaçaments per a les instal·lacions de recepció i emmagatzematge
d’aquests combustibles, autoritzades en el moment actual, relacionades a l’annex
B, es consideren suficients pel que fa a ubicacions, i únicament poden ampliarse quant a capacitat en les mateixes ubicacions.
CAPÍTOL IV
Limitacions territorials i ambientals a la generació elèctrica en règim
ordinari
Article 13
De la creació de noves instal·lacions de generació
Durant el període de vigència d’aquest Pla s’estableixen per al conjunt total
de les Illes Balears, i com a únic nou espai físic on ubicar plantes de generació
d’energia elèctrica en règim ordinari, d’acord amb el que estableix la Llei 54/
1997, del sector elèctric, l’espai definit com Son Reus (Palma), delimitat al mapa
C3 de l’annex C
En tot cas, les noves instal·lacions, amb independència de totes les
exigències mediambientals i d’altres tipus que marqui la reglamentació en cada
moment vigent, han de generar energia emprant com a matèria primera el gas
natural. No obstant això, i mentre no hi hagi disponibilitat d’aquest combustible,
les noves plantes de generació instal·lades han de consumir el combustible líquid
gasoil.
Article 14
De la renovació i ampliació de les instal·lacions existents
Havent dut a terme prèviament els tràmits administratius pertinents, poden
ser objecte de renovació les plantes de generació d’energia elèctrica següents, als
emplaçaments actualment autoritzats:
Illa de Mallorca: central tèrmica d’Es Murterar (Alcúdia), i les centrals
tèrmiques de Sant Joan de Déu i Son Molines a Palma.
Illa de Menorca: central tèrmica de Maó.
Illa d’Eivissa: central tèrmica d’Eivissa.
Illa de Formentera: central tèrmica de Formentera.
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inclosos en l’annex C, complint les prescripcions incloses en la normativa
específica que es redacti a les Illes Balears sobre parcs eòlics i les condicions que
es puguin imposar des dels plans territorials insulars corresponents. A aquests
efectes, ha de constar en l’expedient un informe preceptiu del consell insular que
correspongui, el contingut del qual s’ha de definir en l’esmentada normativa
específica.
Article 16
Aprofitament energètic dels residus
S’ha de fomentar la producció d’energia elèctrica a partir de la biomassa
i els residus; en el segon cas, amb les limitacions imposades en els plans insulars
de residus. No obstant això, la seva implantació real ha d’observar les limitacions
que imposi l’òrgan administratiu competent, derivades, entre d’altres, dels
factors d’estabilitat del sistema elèctric i de qualitat del servei.
Article 17
Cogeneració
S’assumeix que els objectius en cogeneració, xifrats de forma indicativa
però no limitativa, en 30 MW per al sector serveis i en 20 MW per al sector
indústria, només són assolibles amb la disponibilitat de gas natural. S’han de
fomentar si més no les tecnologies de cogeneració amb els combustibles líquids
i gasosos disponibles en cada moment, perquè contribueixen a l’eficiència
energètica. No obstant això, la seva implantació real ha d’observar les limitacions
que imposi l’òrgan administratiu competent, derivades, entre d’altres, dels
factors d’estabilitat del sistema elèctric i de qualitat del servei.
En tot cas, s’han d’observar les correccions que sobre incidència ambiental
i espacial determini l’administració competent i les limitacions expressades en
els articles anteriors.
CAPÍTOL VI
Determinacions territorials i ambientals del transport de l’energia
elèctrica i dels combustibles
Article 18
Del transport i distribució de l’energia elèctrica
1. Línies de transport
Per al desenvolupament adequat del subministrament d’energia elèctrica
es considera necessària la següent actuació en la xarxa de transport:
- Desdoblament de la línia Valldurgent – Son Orlandis de 220 kV de tal
manera que, entrant i sortint de la subestació Son Reus, constitueixi les línies
Valldurgent – Son Reus i Son Reus – Son Orlandis, segons es determina al mapa
C5 de l’annex C.
A aquests efectes la zona inclosa dins la franja de 10 metres d’amplada a
cada part de les traces grafiades a l’annex esmentat queda qualificada com a zona
d’equipament per al transport d’energia elèctrica.
2. Subministraments elèctrics en sol rústic.

Les renovacions i ampliacions considerades en aquest article fan referència
a les potències instal·lades, i han d’observar, en qualsevol cas, totes les correccions
que sobre incidència ambiental i espacial determini l’administració competent i
les limitacions expressades en el capítol anterior. En el cas que s’incorporin nous
grups de generació en els emplaçaments esmentats, aquests han de subjectar-se,
pel que fa al combustible, a allò fixat en l’article anterior.
Als espais indicats es considera que l’activitat prioritària és la producció
elèctrica. Sense perjudici d’aquesta prioritat, es poden admetre activitats
complementàries o compatibles segons la reglamentació vigent en cada moment,
que no poden interferir, de cap manera, l’activitat prioritària, per la qual cosa
s’han d’aturar immediatament si s’estima necessari o convenient per al
funcionament de la central pel subministrament elèctric de la col·lectivitat.
CAPÍTOL V
Limitacions territorials i ambientals a la generació elèctrica en règim
especial
Article 15
De l’energia eòlica i fotovoltaica
S’ha de fomentar la creació de parcs eòlics i centrals fotovoltaiques a
l’àmbit de les Illes Balears. No obstant això, la implantació real ha d’observar les
limitacions que imposi l’òrgan administratiu competent, derivades, entre d’altres,
dels factors d’estabilitat del sistema elèctric, de qualitat del servei i econòmics.
En el cas dels parcs eòlics de producció elèctrica centralitzada, la ubicació
s’ha de contrastar amb els valors naturals de l’àrea on hagin de ser instal·lats, i
en tot cas, s’han de limitar a les àrees indicades en els mapes C4.1, C4.2 i C4.3,

Esteses en baixa tensió
S’inclouen en aquest punt les instal·lacions de subministrament d’energia
elèctrica a tensions inferiors a 1kV.
Les xarxes de baixa tensió en sol rústic han de complir allò que s’estableix
a la Resolució de la Direcció General d’Indústria de 17 de maig de 1994
(BOCAIB de dia 7 de juny de 1994), per la que s’aproven les normes per a les
instal·lacions d’enllaç dels subministraments d’energia elèctrica en baixa tensió.
Aquestes xarxes s’han de soterrar excepte en els casos següents:
a) Quan l’interès territorial o mediambiental determini la inconveniència
del soterrament.
b) Quan la conselleria competent determini l’existència de dificultats
tècniques que desaconsellin el soterrament i sempre que les autoritzacions a què
es refereix el punt anterior no permetin les xarxes aèries.
En tot cas les xarxes han de complir el que estableix el Reglament
electrotècnic de baixa tensió i, quan siguin soterrades, han de discórrer per
camins públics o, si no n’hi ha, per camins privats o per zones privades. En
aquests dos darrers casos s’han d’adoptar les servituds necessàries per possibilitar
que el gestor de la xarxa tengui accés a qualsevol punt de les instal·lacions.
Esteses en mitjana i alta tensió
S’inclouen en aquest punt les instal·lacions de subministrament d’energia
elèctrica a tensions inferiors a 220 kV i superiors a 1 kV.
Ha de ser soterrades les derivacions en mitjana tensió necessàries per
alimentar des de la xarxa existent fins a l’estació transformadora o centre de
maniobra i mesura, quan el subministrament es realitzi en mitjana tensió, excepte
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en els casos següents:
a) Quan l’interès territorial o mediambiental determini la inconveniència
del soterrament.
b) Quan la conselleria competent determini l’existència de dificultats
tècniques que desaconsellin el soterrament i sempre que les autoritzacions a què
es refereix el punt anterior no permetin les xarxes aèries.
Les connexions, juntament amb l’aparellatge de maniobra i protecció
necessaris, s’han de fer en la mateixa torre des de la qual es fa l’entroncament.
Aquestes derivacions han de discórrer per camins públics o privats. En aquest
darrer cas, s’ha d’adoptar les servituds necessàries per possibilitar que el gestor
de la xarxa tengui accés a qualsevol punt de les instal·lacions.
Les estacions transformadores que s’han d’instal·lar en sol rústic han de
complir les normes tècniques aprovades per Resolució de la Direcció General
d’Indústria, i han de seguir en tot cas les disposicions legals exigibles en cada
moment, i amb l’entrada en mitjana tensió i les sortides en baixa tensió soterrades.
Les noves línies de mitjana tensió troncals, és a dir, aquelles que cap dels
seus punts de discontinuïtat és una estació transformadora, de les quals es derivin
línies d’alimentació a subministraments, poden ser aèries en la mesura en què
discorrin per traçats prèviament existents, o que la seva instal·lació obeeixi a la
necessitat d’incrementar la potència disponible o per augmentar el grau de
fiabilitat de la xarxa o el nivell de qualitat de servei global. Aquests aspectes els
ha de determinar la conselleria competent en l’autorització d’aquestes
instal·lacions, i s’han de respectar en tot cas les disposicions legals que en cada
cas hi siguin d’aplicació.
3. Distribució d’energia elèctrica en alta tensió en sòl rústic
S’inclouen en aquest punt les instal·lacions de distribució d’energia
elèctrica a tensions inferiors a 220 kV i superiors a 15 kV, sempre que no siguin
d’alimentació a usuaris finals.
Les esteses de la xarxa de distribució considerades en aquest punt poden
ser aèries en la mesura en què discorrin per traçats prèviament existents, o sempre
que la seva instal·lació obeeixi a la necessitat d’incrementar la potència disponible o per augmentar el grau de fiabilitat de la xarxa o el nivell de qualitat de
servei global. Aquests aspectes els ha de determinar la conselleria competent en
l’autorització d’aquestes instal·lacions, i s’han de respectar, en tot cas, les
disposicions legals que en cada cas hi siguin d’aplicació.

Disposició addicional segona
El desenvolupament normatiu de les lleis 54/1997, del sector elèctric, i 34/
1998, d’hidrocarburs, podria afectar algunes de les disposicions aquí fixades.
S’autoritza expressament a la conselleria responsable de la planificació i ordenació
energètica a realitzar les corresponents adaptacions a les disposicions de caràcter
estatal que puguin incidir en el que aquí es regula.
Disposició transitòria
Atès que les previsions territorials esmentades en els articles 6; 11; 13; 14;
15; 18 i 19 d’aquest Decret, i definides en l’annex cartogràfic constitueixen una
determinació de predominant interès públic general supramunicipal, i de caràcter
vinculant per als planejaments generals municipals, mentre no es produeixi
l’adaptació dels respectius plans urbanístics, aquesta determinació ha de tenir
una aplicació directa als municipis afectats, tal com disposa l’article 15.3 de la
Llei 14/2000 d’ordenació territorial de les Illes Balears.
Amb coherència amb l’exposat en el paràgraf anterior, no hi és aplicable
el que es preveu a la disposició addicional tercera de la Llei 14/2000 d’ordenació
territorial de les Illes Balears.

ANNEX A
Combustibles líquids derivats del petroli
Les instal·lacions actuals d’emmagatzematge de combustibles líquids
derivats del petroli són les següents:
Mallorca :
Empresa Ubicació
CLH

GESA

4. Desenvolupament reglamentari
Els aspectes considerats als punts 2 i 3 d’aquest article han de ser objecte
de desenvolupament normatiu per part de la conselleria competent en la matèria.
Article 19
Del transport de gas natural per conducció
La traça prevista per a les noves instal·lacions de transport de gas natural
per conducció s’ha de fer per aquells espais que així s’indiquen, als mapes C6.1
i C6.2 de l’annex C; aquests mapes són la reducció a escala 1:400.000 per a
Mallorca i 1:250.000 per a Eivissa dels originals a escala 1:25.000. Amb caràcter
general la traça d’aquestes conduccions discorre per espais públics i per les zones
de servitud de camins i carreteres.
En tot cas s’ha d’entendre que la ubicació definitiva ha de respondre a les
possibilitats reals detallades en els corresponents projectes d’execució. Correspon
a la conselleria competent a autoritzar-les determinar si el projecte definitiu
s’adapta a les traces i les ubicacions aquí recollides.
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Porto Pi
Son Banya

3

3

3

Benzines (m )

Gasoil (m )
2.665
30.200

12.480

32.600

70
2.700
2.000
6.000
2.350

27.725
900
6.000
46.400

S. J. de Déu
Son Molines
Porto Pi
Alcúdia I
Alcúdia II

3

Fueloil (m ) JET- A1 (m )

56.225

Menorca :
Empresa Ubicació
CLH

Port de Maó
Aeroport Maó

GESA

Port de Maó

3

3

3

3

Benzines (m )

Gasoil (m )

Fueloil (m ) Querosé (m )

2.150

2.750

1.800
5.800

2.150

8.250

Eivissa :
3

Empresa Ubicació
Benzines (m )
CLH
Port d’Eivissa
6.400
Aeroport d’Eivissa
GESA
Port d’Eivissa

3

Gasoil (m )
5.350
870

3

3

Fueloil (m ) Querosé (m )
2.875
7.350
5.370
9.800

Article 20
Usos
ANNEX B
En els espais definits als articles anteriors i grafiats al corresponent annex
cartogràfic, no es poden autoritzar usos que, per la seva naturalesa, siguin
incompatibles amb l’existència de la instal·lació prevista a l’espai en qüestió, i
l’administració autoritzant de qualsevol tipus d’ús estarà obligada a considerar
aquesta restricció.
Disposició addicional primera
Les corporacions locals de les Illes Balears han de modificar les seves
normes de planejament urbanístic i incorporar-hi les previsions territorials a què
al·ludeixen els articles 6; 11; 13; 14; 15; 18 i 19 d’aquest Decret, i que
s’incorporen al seu annex cartogràfic. Aquestes modificacions han d’haver estat
aprovades en el termini d’un any comptador a partir de l’aprovació d’aquesta
norma.

Combustibles gasosos derivats del petroli
Les instal·lacions de recepció i emmagatzematge de GLP són les següents:
Alcúdia (Mallorca) : amb una capacitat de 20.149 m3
Eivissa : amb una capacitat de 5.724 m3

ANNEX C
Cartografia
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