
                               

JORNADES “Energies renovables, territori i paisatge: reptes i alternatives”  
 

 
 
En el marc de l’estratègia de la Unió Europea per a l’energia i la lluita contra el canvi climàtic es planteja el 
repte de fer una previsió, planificació i gestió dels centres productors d’energies renovables per a una 
implantació gradual sobre el territori fins assolir un percentatge d’un 20 % de producció abans del 2020. La 
normativa sectorial autonòmica, mitjançant el Pla director sectorial energètic, estableix les condicions tècniques 
i d’índole territorial i ambiental que permeten assegurar el proveïment energètic de les Illes Balears establint 
criteris per a la implantació de les infraestructures energètiques renovables. No obstant, caldrà analitzar la 
incidència d’aquestes infraestructures sobre l’ordenació general del territori i el paisatge; aquest darrer en 
consonància amb l’aplicació del Conveni Europeu del Paisatge, al qual es va adherir el Consell de Mallorca el 
mes de febrer del 2008.  
 
Per tant, l’objectiu de les jornades es centra en provocar una reflexió sobre la relació entre les infraestructures 
d’energies renovables, el territori i el paisatge, i les conseqüències que pot tenir una implantació inadequada 
d’aquestes sobre el territori, en especial en el sòl rústic, afectant el model productiu del sector primari i el 
paisatge.  
 
Organització: 
Consell de Mallorca (coordinació) 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) 
 
Amb la participació de: 
Govern de les Illes Balears 
Sector empresarial energètic 
 
Durada de la Jornada: dies 26 i 27 de maig de 2016. Horabaixes de 16 a 20 h (8 hores) 
Lloc: Sala d’actes del COAIB. C/ Portella 14, Palma. 
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PROGRAMA 
 
 
Dijous, 26 de maig 
 
16.00 - 16.15 h. Inauguració de la jornada 
Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i Infraestructures del Consell 
de Mallorca.  
Sr. Ignacio Salas Pons, president de la Demarcació Mallorca del COAIB. 
 
16.15 - 17.00 h. “La complexitat del marc normatiu de les energies renovables”  
Sr. Josep Manuel Gómez González, doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. Especialitzat en 
dret ambiental, ordenació del territori i urbanisme. Tècnic jurídic del Servei d’Ordenació del Territori 
del Consell de Mallorca.  
 
17.00 – 17.45 h. “Model dels centres productors energètics sostenibles” 
Sr. Sergi Saladié Gil, llicenciat en Geografia per la Universitat Rovira i Virgili. Postgrau 
d’Arquitectura del Paisatge per la UPC i professor associat del Departament de Geografia, Universitat 
Rovira i Virgili. 
 
17.45 – 18:15 h. Pausa-cafè. 
 
18.15 – 19:00 h. “Sistema energètic a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears”  
Sr. Joan Groizard Payeras, director general d'Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears. 
Grau i màster en Enginyeria d’Energia i Medi Ambient per la Universitat de Cambridge. 
 
19.00 – 20.00 h. Taula redona i debat (part I) 
Reflexionar sobre els condicionants que afecten a la implantació d’aquestes infraestructures 
energètiques alternatives en relació als diferents models de planificació territorial. Plantejar estratègies 
i alternatives respecte a la ubicació, dimensió i distribució. Discutir la viabilitat d’implantar-les en el 
sòl ja transformat i a prop dels consumidors d’energia (àrees de desenvolupament urbà: sòl urbà i 
urbanitzable) 
 
Moderador: Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i Paisatge del Consell de 
Mallorca. 
 
Participen:  
Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i Paisatge del Consell de Mallorca. 
Sr. Joan Groizard Payeras, director general d'Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears. 
Sr. Josep Manuel Gómez González, tècnic jurídic del Servei d’Ordenació del Territori del Consell de 
Mallorca. 
Sr. Sergi Saladié Gil, llicenciat en Geografia. Postgrau d’Arquitectura del Paisatge. 
Sra. Margalida Ramis Sastre, llicenciada en Física per la UIB, experta ambiental i portaveu de l’entitat 
ecologista GOB Mallorca. 
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Divendres, 27 de maig 
 
16.00 - 16.45 h. “Energies renovables a l’edificació. Anàlisi i reptes de la situació actual”   
Sr. Luís Velasco Roldan, doctor en Arquitectura per l’ETSAV (UPC). Tècnic assessor responsable de 
les àrees de medi ambient, construcció i instal·lacions a l’àrea tècnica del COAIB. 
 
16.45 – 17.30 h. “Promotors de les energies renovables. Projectes d’instal·lació de parcs solars” 
Sr. Jaume Socies Llull, Enginyer Industrial Superior per l’ETSEIB (UPC) vinculat al sector 
empresarial energètic i professor associat del departament d’Economia i Empresa de la UIB.  
 
17.30 – 18.00. Pausa-cafè. 
 
18.00 – 18.45 h. “Estratègies d’integració paisatgística. Guia de bones pràctiques a Catalunya”  
Sr. Mireia Boya Busquets, doctora en Disseny Ambiental per la Universitat de Montreal. Llicenciada 
en Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona i Paisatgista. Professora associada de la 
Universitat Pompeu Fabra (BCN) 
 
18.45 – 19:45 h. Taula redona i debat (part II) 
Reflexionar sobre els condicionants que afecten a la implantació, execució i gestió d’aquestes 
infraestructures energètiques alternatives. Impactes directes i indirectes generats sobre el territori. 
Mesures d’integració. 
 
Moderador: Sr. Joan Morey Pizà,  director insular d’Urbanisme del Consell de Mallorca 
 
Participen: 
Sr. Joan Morey Pizà,  director insular d’Urbanisme del Consell de Mallorca. 
Sr. Jaume Socies Llull, Enginyer Industrial Superior, vinculat al sector empresarial energètic. 
Sr. Luís Velasco Roldan, doctor en Arquitectura. Tècnic assessor a l’àrea tècnica del COAIB. 
Sra. Mireia Boya Busquets, doctora en Disseny Ambiental i Paisatgísta. 
Sra. Alejandra Hemingway Cleminson, presidenta de l’associació ecologista d'àmbit insular Amics de 
la Terra Mallorca. 
 
 
19.45 – 20:00 h. Clausura de la Jornada. 
Sr. Ignacio Salas Pons, president de la Demarcació Mallorca del COAIB. 


