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• EolicCat és la veu                                 
de la indústria eòlica a 
Catalunya

• “Lobby”, comunicació i 
promoció de l’energia 
eòlica per tal d’assolir-
ne una implantació
racional

• Fer realitat la 
planificació formulada al 
Pla de l’Energia i Canvi 
Climàtic de Catalunya 
2012 – 2020



• Primers fabricants 
d’aerogeneradors: mundial, 
europeu, espanyol i català (fins fa un 
any)

• Tots els promotors eòlics a 
Catalunya, entre ells el primer del 
Món

• Entitats financeres, i

• Petites i mitjanes empreses de 
l’àmbit econòmic local català
(enginyeries, consultores, gabinets 
jurídics, ...)
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Una tecnologia de generar electricitat que permet compartir 
l’espai amb els esports, ...

Schlewig Holstein, Alemanya

Gütsch, Suïssa



... de risc ...



... una experiència inoblidable...



... o més tranquils; 



... amb l’esbarjo, ...



.. la pesca, ...



... amb platges ...



... i ports



Keppel, Dinamarca

Serra del Boix, Baix Ebre
Madison, Washington

Integrable al paisatge



El 31/12/2011 al món hi havia 238.351 MW de potència eòlica 
en servei



Nova capacitat de generació (en GW) d’energia nuclear i 
eòlica instal·lada al món entre 2001 i 2011 



Producció (en TWh) de la nova capacitat de generació
d’energia nuclear i eòlica instal·lada al món (2006 – 2011) 



Whitelee, Escòcia, el parc eòlic terrestre mWhitelee, Escòcia, el parc eòlic terrestre méés gran ds gran d’’EuropaEuropa



SubestaciSubestacióó elelèèctrica marina en fabricacictrica marina en fabricacióó a Rostock per als parcs eòlics a Rostock per als parcs eòlics 
offshore al Mar del Nord alemanyoffshore al Mar del Nord alemany



Nova capacitat de generació elèctrica instal·lada (en MW) 
anualment a la UE entre 1995 i 2011 i % d’energies renovables



Nova capacitat de generació eòlica (en MW) instal·lada 
anualment a la Unió Europea



Producció eòlica (en TWh) a la UE-27 i % sobre demanda
(a partir dels 27 Plans Nacionals d’Acció d’Energies Renovables)



• L’any 2010 el sector de indústria 
eòlica va constribuir al PIB de la UE 
amb 32,4 mil milions d’euros, 
equivalent al 0,26% del PIB de la UE, 
superior a la contribució de la 
indústria del calçat (0,21%).

• Els mobles aporten el 0,99%, l’aviació
civil el 1,5%; l’automòvil el 6,5% i la 
construcció el 9,9%.

• El sector ocupa 238.1542 persones.

• Entre 2007 i 2010, l’ocupació en  el 
sector va crèixer prop del 30%, 
mentre l’atur a la UE augmentava       
el  9,6%

Aportació al PIB de la Unió Europea



L’energia eòlica és una tecnologia 
madura i una indústria global, que 
juga i jugarà un paper molt rellevant en 
cobrir les necessitats d’energia 
elèctrica d’un Món en un ràpid procès 
de canvis econòmics, socials, polítics i 
ambientals



L’energia eòlica evita els costos 
externs de generar electricitat, tals 
com despeses sanitàries, pèrdues de 
productivitat i danys als ecosistemes i 
les infraestructures derivats de la 
contaminació



L’energia eòlica disminueix la 
vulnerabilitat de l’economia en 
front de la dependència dels 
combustibles importats i 
estabilitza els costos de 
generació, evitant l’exposició al 
inexorable augment de preus dels 
combustibles fòssils



L’energia eòlica suposa una gran 
oportunitat de desenvolupament 
tecnológic i industrial

Instal·lacions d’IDESA a Avilés



Jensen, 
components mecànics 

Tractel, elevadors

• Si la moratòria prevista al Reial 
Decret 1/2012 es manté, la indústria 
corre el risc de desaparèixer 
d’Espanya

• Els fabricants han demanat al Govern 
que tingui en compte el teixit 
industrial creat per l’eòlica, que 

– exporta tecnologia per més de 2.000 
milions d’euros anuals

– inverteix en I+D+i 150 milions d’euros 
anuals

– ha situat Espanya com el quart país 
del món en patents eòliques, i

– ocupa directament i indirecta 30.747 
persones (dades de 2010)



Fabricants dFabricants d’’aerogeneradorsaerogeneradors

Fabricants de components pels Fabricants de components pels 
aerogeneradorsaerogeneradors

Fabricants dFabricants d’’equipament elequipament elèèctric i ctric i 
indindúústria auxiliarstria auxiliar

Activitats i desenvolupament portuariActivitats i desenvolupament portuari

Empreses dEmpreses d’’obra civil, obra civil, 

Empreses dEmpreses d’’enginyeria, consultoria y enginyeria, consultoria y 
assessoramentassessorament

Embarcacions de servei per Embarcacions de servei per 
manteniment i operacimanteniment i operacióó

Una oportunitat per a crear una nova indústria, potenciant el 
teixit industrial de la zona i el país, i creant un nou mercat









•• El El Centre de Recerca, Centre de Recerca, 
dd’’Operacions i de DivulgaciOperacions i de Divulgacióó de de 
la Planta dla Planta d’’Assajos ZAssajos Zèèfir Test fir Test 
Station, a LStation, a L’’Ametlla de MarAmetlla de Mar

•• OperaciOperacióó i Manteniment de la i Manteniment de la 
Planta dPlanta d’’Assajos des del Port mAssajos des del Port méés s 
properproper

•• Criteri dCriteri d’’adjudicaciadjudicacióó: contractaci: contractacióó
dd’’empreses i personal localempreses i personal local

•• ConstrucciConstruccióó de la Planta: serveis de la Planta: serveis 
de consumibles, barques de suport, de consumibles, barques de suport, 
nits dnits d’’hotel i restaurants, etc.hotel i restaurants, etc.

•• Pla de VigilPla de Vigilàància Ambientalncia Ambiental

•• Turisme VerdTurisme Verd



Alerta, ...                           Alerta, ...                           
que el tren no espera       que el tren no espera       
i tenim competi tenim competèència !!ncia !!









Energia eòlica a Espanya (en MW)



Des de 2005, sobre tot degut a l’expansió de l’energia eòlica que ha 
duplicat la potència instal·lada entre 2005 i 2011, la penetració de les 
renovables en l’electricitat ha crescut molt a Espanya





• L’any 2010 la contribució total del 
sector eòlic al PIB d’Espanya va ser 
de 2.984,3 milions d’euros.

• El sector va experimentar una 
caiguda en termes reals del 6,9% 
respecte a 2009 i del 21,5% respecte 
a 2008.

• La reducció de l’activitat industrial 
l’any 2010 es va reflexar en 
l’ocupació total del sector, que va 
perdre uns 5.000 llocs de treball, 
passant de 35.719 l’any 2009 a 
30.747 l’any 2010 

Aportació al PIB d’Espanya



Tecnologies substituides per la generació eòlica

Font: AEE, a partir de Red Eléctrica de España, Secretaría General de Energía del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Medio Ambiente y Deloitte

L’eòlica substitueix el 25% de la generació per carbó, el 26 % del fuel–gas i el 
32% de la generació amb cicles combinats a gas





Amb eòlica 22.800

La reducció d’emissions deguda a la generació eòlica l’any 2010 equival a retirar de 
la circulació 15 milions de cotxes, el 80% del parc

Emissions de CO2 eq. a Espanya



Balança fiscal

I+D+i                        
Quotes Seguretat social

Emissions CO2

Importacions fòssils 
evitades

PIB indirecte
(efecte multiplicador)

PIB directe

Exportacions

Primes

2.900 M€

2.311 M€

2.205 M€

1.492 M€

403 M€

1.138 M€

189 M€
200 M€

243 M€

Un bon negoci per Espanya
(Dades de 2008)





Tipologia de l’ocupació en el sector eòlic



Ocupació generada per cada MW eòlic instal·lat a la UE 
(dades de 2007, segons “Wind at Work”, EWEA)

(*) Inclou l’ocupació induïda en les companyies elèctriques, els serveis financers i les 
institucions de recerca



Obres del parc eòlic Escambrons, el 21/6/2012 a Almatret, 
Segrià



Parc eòlic Les Forques-2 el 21/6/2012, a Passanant, Conca 
de Barberà



1.008,65 
MW

5.233,01 
MW

Entre 2000 i 2011
a Catalunya s’instal·len

949,15 MW
En el mateix periode, a                        

Castilla y León

5.180,01 MW
4.224,36 MW

Els objectius del PECAC 2012 – 2020 són assolibles



Setena comunitat autònoma en potència eòlica instal·lada
(dades en MW, a 31/12/2011. Font: AEE)



• Abril de 1981: es constitueix Ecotècnia com 
cooperativa dedicada a la fabricació
d’aerogeneradors

• 10 de març de 1984, Vilopriu. S’instal·la el 
primer prototipus d’aerogenerador a Catalunya, 
rotor de 12 metres i 15 kW de potència

• 9 d’abril de 1984, Garriguella. S’inaugura el 
primer parc eòlic d’Espanya amb cinc 
aerogeneradors de 24 kW

• 31 de desembre de 1994. Participació
decisiva de la Minoria Catalana en l’aprovació
al BOE del Real Decreto 2366/1994, de 9 de 
diciembre, sobre producción de energía 
eléctrica por instalaciones hidráulicas, de 
cogeneración y otras abastecidas por 
recursos o fuentes de energía renovables

Catalunya ha estat pionera en la implantació de l’energia 
eòlica a Espanya









• 37 parcs eòlics en funcionament
(a 1/1/2010 n’hi havia 25)

• 1.084,32 MW de potència operativa
(a 1/1/2010 era de 654,51 MW)

• Els parcs en servei estan ubicats a les 
Terres de l’Ebre, Barcelona, 
Tarragona i Lleida.

• 5 parcs en construcció

• 117 parcs en diversos estadis de 
tramitació, 

• 22 parcs adjudicats en concurs el 26 
de novembre de 2010

Estat de l’energia eòlica a Catalunya (a juny de 2012)



3 parcs eòlics desmuntats i no substituits: 
amb 12 aerogeneradors i 0,725 MW

0,725

Vilopriu 1 x   15 =    15 kW
Garriguella 5 x   24 =  120 kW
Roses 2 x   75 =  150 kW

4 x 110 =  440 kW

12 725 kW



37 parcs eòlics en servei, 
amb 734 aerogeneradors i 1.084,32 MW

134,4

44,0

202,7

279,9

49,5
168,0

Dades a 26/6/2012

16,0

49,4

118,7

Comarques Parcs Aeros Potènci
a (MW)

Terra Alta 8 128 279,90
Anoia 6 119 202,67
Conca de Barberà 6 84 168,00
Baix Ebre 6 159 134,43
Les Garrigues 3 62 118,70
Urgell, Conca de Barberà 1 33 49,50
Segrià 1 25 49,40
Baix Camp 4 101 44,01
Alt Camp 1 10 16,00
Ribera d’Ebre, Priorat 1 13 21,71

37 734 1.084,32

21,7



44,0

Cinc parcs, amb 73 aerogeneradors     
i una potència conjunta de 179,0 MW, en construcció

48,0
30,0

Comarca Aeros Potència 
unitària

Potència 
parc 

(MW)
Barbers Ribera d’Ebre 12 2,50 30,00
Coll del Moro Terra Alta 20 2,50 48,00
Coll de Panissot Segrià 3 3,00 9,00
Escambrons Segrià 16 3,00 48,00
Les Rotes Les Garrigues 22 2,00 44,00

73 179,00

Dades a 26/6/2012

Per la limitació de potència 
del parc a 48,0 MW aquests 
20 aeros sumaran 48,0 MW i 
no la potència nominal total 
que seria de 50,0 MW

Per la limitació de potència 
del parc a 48,0 MW aquests 
20 aeros sumaran 48,0 MW i 
no la potència nominal total 
que seria de 50,0 MW

57,0



Nou parcs, amb 92 aerogeneradors i una potència 
de 233,17 MW, inscrits al registre de pre-assignació

99,17

104,0

30,0

Parc eòlic Comarca Aeros Potència 
unitària 

(MW)

Potència 
total (MW)

Arram Baix Ebre 10 2,00 20,00

Coll de Som Baix Ebre 5 2,00 10,00

Auliver Les Garrigues 15 3,00 45,00

Serra de Vilobí II Les Garrigues 3 3,00 9,00
Solans Les Garrigues 20 2,50 50,00

Aligars Terra Alta 11 3,00 33,00

Coll Ventós Terra Alta 4 1,50 6,00

Els Pesells Terra Alta 16 3,00 49,67
1 1,67

La Tossa del Vent Terra Alta 7 1,50 10,50

92 233,17

Dades a 26/6/2012



Però a curt termini només se’n construirà un,     
amb 3 aerogeneradors i 9 MW de potència

Dades a 26/6/2012

9,0

Parc eòlic Serra de Vilobí-
2, desenvolupat per 
Acciona Energia, amb 3 
aerogeneradors de 3 MW 
cadascun

Parc eòlic Serra de Vilobí-
2, desenvolupat per 
Acciona Energia, amb 3 
aerogeneradors de 3 MW 
cadascun



409,20

117 parcs, amb 891 aerogeneradors i una potència 
conjunta de 1.904,81 MW, no inscrits al registre de 
pre-assignació i en diferents estadis de tramitació

383,95

370,59

367,70

Demarcacions Parcs Aeros Potència 
(MW)

Girona 21 177 370,59
Tarragona 19 172 409,20
Lleida 26 183 367,70
Terres de l’Ebre 23 163 383,95
Barcelona 26 195 370,67

117 891 1.904,81

370,67

Dades a 26/6/2012



180

90

186

33

120

99

60

ZDP i termes municipals Comarques Adjudicatàries MW

I Agullana, Capmany, Cantallops, 
Darnius, Espolla, La Jonquera, 
Masarac, Sant Climent Sescebes

Alt Empordà Gas Natural Fenosa 
Renovables, Alstom 
Wind

180,0
0

II Conesa, Les Piles, Llorac, 
Montoliu de Segarra, Santa 
Coloma de Queralt, Sarral, 
Savallà del Comtat, Ribera 
d’Ondara, Rocafort de Queralt, 
Talavera

Segarra i Conca de 
Barberà

Gas Natural Fenosa 
Renovables, Alstom 
Wind

186,0
0

III Aiguamúrcia, Pontons Alt Penedès i Alt 
Camp

Fersa, Aventalia
33,00

V Tivissa, Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant

Ribera d’Ebre i Baix 
Camp

Fersa, Aventalia 120,0
0

VI Almatret, Llardecans, Maials, 
Riba-roja, Seròs

Segrià i Ribera 
d’Ebre

Comsa-Emte, 
Gamesa 60,00 

VI
I

Batea, Gandesa, La Pobla de 
Massaluca, Vilalba dels Arcs

Terra Alta Gas Natural Fenosa 
Renovables, Alstom 
Wind

90,00

VI
II

Calonge de Segarra, Castellfollit 
de Riubregós, Estaràs, Ivorra, 
Pujalt, Sant Ramon

Anoia i Segarra FCC Energia 99,00

768,0
0

22 parcs amb 250 aerogeneradors i una potència 
conjunta de 768 MW en les set ZDP adjudicades per 
Resolucions de la DGEiM de 26/11/2010

Dades a 26/6/2012



• L’any 2010 el sector eòlic català va 
contribuir al PIB amb més de 109,2 
milions d’euros, el que suposa el 
0,052% del PIB.

• El sector ocupava 933 persones de 
manera directa i 212 de manera 
indirecta, 1.145 en total

• Si s’assoleixen els objectius del 
PECAC 2012-2020, el 2015 aportarà
361,5 milions d’€2010 al PIB i 556,9 
milions d’€2010 el 2020.

• S’estima que la indústria eòlica 
ocuparia directament 2.522 persones 
el 2015 i 2.653 el 2020

Aportació al PIB de Catalunya





 Els efectes que ha tingut la 
instal·lació d’energia eòlica es 
poden observar des de la 
perspectiva dels municipis i 
comarques on es localitzen els 
parcs.

 S’ha realitzat un anàlisis de 
l’impacte que ha tingut la 
instal·lació d’energia eòlica en el 
poble de Vilalba dels Arcs

Impacte en el territori: el cas de Vilalba dels Arcs

73

Integració d’un parc eòlic a Vilalba dels Arcs. Vista des del casc urbà.



 L’eòlica ha representat una sortida 
de la crisi, a l’aportar ingressos 
extraordinaris i generar riquesa i 
ocupació tant a la fase de 
construcció com d’explotació.

 A més de l’impacte directe derivat 
del pagament d’impostos, llicències 
i lloguers dels terrenys, les 
aportacions dels promotors eòlics 
permeten a l’Ajuntament realitzar 
nous projectes que augmenten la 
qualitat de vida dels habitants.

74

Transferències 
directes (participació 

al parc eòlic, 
pagament als 

arrendataris, ...)

Formació de 
treballadors (cursos, 

beques, ...)

(instal·lacions
elèctriques, 

clavegueram, edificis, 
...)

Serveis culturals
(festes municipals)

Serveis Socials
(guarderia, casal 

municipal, …) Impuls al 
desenvolupament 
econòmic i social 

del municipi



 Fins la instal·lació dels parcs 
eòlics, s’havia produït un descens 
constant de la població a Vilalba 
dels Arcs; l’eòlica ha contribuït a 
invertir aquesta tendència.

 Vilalba dels Arcs comptava amb un 
dels pressupostos més baixos de 
tota la Terra Alta. 

 La implantació dels parcs eòlics ha 
suposat una entrada molt 
significativa de recursos 
municipals, que s’han duplicat des 
de 2003.
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 L’increment percentual en el 
nombre d’aturats a Vilalba dels 
Arcs ha estat molt inferior en el 
període 2006-2010 a l’enregistrat a 
Catalunya.

 Del 2006 al 2010, el nombre 
d’aturats a Catalunya ha crescut en 
un 180,26%, mentre que a Vilalba 
dels Arcs aquest creixement ha 
estat del 59,12%.
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Catalunya Vilalba dels Arcs

Δ atur 2006-2010

Catalunya Vilalba dels Arcs



Càlcul aportacions al territori del parc eòlic d'Orpí

Llicència d'obres 1.100.000,00 €

Cànon anual a l'Ajuntament 44.000,00 €/any
Lloguer terrenys propietat de l'Ajuntament 2.562,00 €/any
IBI 88.000,00 €/any
IAE (si ERA trasllada el seu domicili social a Orpí) 20.000,00 €/any
Total aportacions anuals a l’Ajuntament d’Orpí 154.562,00 €/any

Lloguer terrenys a propietaris 71.961,00 €/any

Potència del parc 35,00 MW
Estimació producció anual (2100 hores equivalents) 73.500 MWh/any
Estimació facturació anual (75,00 €/MWh) 5.512.500,00 €/any
Canon Ajuntament d'Orpí + propietaris terrenys 226.523,00 €/any

4,11%
Estimació de la facturació durant 25 anys, sense indexar 137.812.500,00 €
Ingressos Ajuntament + propietaris terrenys a 25 anys, sense indexar 6.763.075,00 €

4,91%



Ajuntament d'Orpí
Pressupost d’ingressos 2009

Ingressos Euros
Impostos directes 67.400,00
Impostos indirectes 1.500,00
Taxes i altres ingressos 29.814,00

Total ingressos tributaris 98.714,00
Transfer_ncies corrents 82.355,72
Ingressos patrimonials 100
Alienaci_ d'inversions reals 0
Transfer_ncies de capital 164.362,46
Actius financers 0
Passius financers 15.436,53
Totals 360.968,71

Detall dels ingressos tributaris Euros
Impost sobre béns immobles 40.300,00
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 20.100,00
Impost increment del valor dels terrenys urbans 1.000,00
Impost sobre activitats econòmiques 6.000,00
Impost sobre construccions, instal.lacions i obres 1.500,00
Taxes 29.814,00
Preus públics 0,00
Totals 98.714,00

Ajuntament d'Orpí
Pressupost de despeses 2009

Despeses Euros
Despeses de personal 38.143,08
Despeses en béns corrents i serveis 112.380,00
Despeses financeres 6.954,39
Transferències corrents 8.645,02
Inversions reals 189.136,62
Transferències de capital 0,00
Actius financers 0,00
Passius finacers 5.709,60
Totals 360.968,71

Classificació funcional Euros
Deute públic 12.663,99
Serveis de caràcter general 71.246,02
Protecció civil i seguretat ciutadana 905,00
Seguretat, protecció i promoció social 10.087,08
Producció de béns públics de caràcter social 180.284,65
Producció de béns públics de caràcter econòmic 85.581,97
Regulació econòmica de caràcter general 0,00
Regulació econòmica de sectors productius 200,00
Ajustaments de consolidació 0,00
Transferències a administracions públiques 0,00
Totals 360.968,71



• Suspén els procediments de 
preassignació de retribució per 
a les noves instal·lacions de 
producció d’energia elèctrica a 
partir de cogeneració, fonts 
d’energia renovables i residus 

• Suprimeix els incentius 
econòmics per a les noves 
instal·lacions de producció
d’energia elèctrica a partir de 
cogeneració, fonts d’energia 
renovables i residus 

Reial Decret Llei 1/2012, de 27 de gener
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1310.pdf



Avaluació de l’impacte econòmic del RDL 1/2012 en el 
desenvolupament de l’eòlica a Catalunya

• Impacte directe i indirecte en el PIB

• Impacte directe i indirecte i en 
l’ocupació en el sector eòlic i en 
activitats derivades

• Impacte en l’activitat econòmica 
derivat del no desenvolupament 
d’inversions complementàries 
associades al concurs eòlic de 2010

• Recaptació fiscal

• Inversió en activitats de R+D+i

• Impactes en termes de dependència 
energètica i medi ambient



Resum de projectes per estat

Estat Parcs Aerogeneradors Potència

En servei 37 734 1.084,32
En construcció 5 73 179,00
Inscrits al registre de preassignació
(encar no construits)

9 92 233,17

En tramitació, no inscrits 117 891 1.904,81
Adjudicats en concurs, no inscrits 22 250 768,00

190 2.040 4.163,93

Dades a 26/6/2012



Projectes afectats

Estat Parcs Aerogeneradors Potència

En servei 37 734 1.084,32
En construcció 5 73 179,00
Inscrits al registre de preassignació
(encara no construits)

9 92 233,17

En tramitació, no inscrits 117 891 1.904,81
Adjudicats en concurs, no inscrits 22 250 768,00

139 1.141 2.672,81

Dades a 26/6/2012



L’escenari que contempla l’Estudi

• Per a un nivell de penetració eòlica de 3.500 MW en el 2015 i amb el marc 
regulador anterior al RDL 1/2012 la contribució directa del sector eòlic al 
PIB de Catalunya seria de 312,14 milions €2010 amb una creació
d’ocupació de 2.216 professionals

• Amb aquest mateix escenari, el sector eòlic contribuiria addicionalment 
amb 74,6 milions €2010 per efecte arrossegament a la resta de l’economia 

L’estudi compara aquest escenari amb un en que només es 
desenvolupa el 25% de la potència afectada per la 

supressió dels incentius econòmics



Incertesa respecte 
al model 

d’ingressos

Incertesa respecte 
al model 

d’ingressos

Retard o cancel·lació
de projectess

Retard o cancel·lació
de projectess

Es retarden o 
cancel·len els

plans industrials

Es retarden o 
cancel·len els

plans industrials Es redueixen plantilles. 
Es paralitzen 

contractacions

Es redueixen plantilles. 
Es paralitzen 

contractacions

Els promotors 
no realitzen 
comandes

Els promotors 
no realitzen 
comandes

Es redueix la 
fabricació d’equips

Es redueix la 
fabricació d’equips Es redueixen plantilles.

Es paralitzen 
contractacions

Es redueixen plantilles.
Es paralitzen 

contractacions
Es redueix demanda 
a la resta d’activitats 

econòmiques

Es redueix demanda 
a la resta d’activitats 

econòmiques

Es cancel·len
els projectes 

de R+D+i

Es cancel·len
els projectes 

de R+D+i

© Deloitte

No es desenvolupa 
una indústria competitiva 

en el sector eòlic 
a Catalunya

No es desenvolupa 
una indústria competitiva 

en el sector eòlic 
a Catalunya

Es redueixen
plantilles

Es redueixen
plantilles



Descripció de l’impacte Avaluació econòmica 
/ social

Reducció en la contribució al, respecte als 312,4 milions 
€2010 esperats

135,8 milions €2010

Reducció en la contribució al PIB per efecte 
arrossegament respecte als 74,5 milions €2010 esperats

33,9 milions €2010

Ocupació directa que podria no generar-se 828 llocs de treball
Ocupació indirecta que podria no generar-se 370 llocs de treball
Ocupació derivada de les inversions complementàries 
associades als parcs adjudicats en el concurs eòlic de 
2010 que podria no generar-se

3.582 llocs de treball

Inversions complementàries derivades del concurs eòlic 
2010 que podrien no desenvolupar-se

205,0 milions €2010

Inversió en R+D+i que podria no realitzar-se 20,5 milions €2010 l’any 2015
Importacions de combustibles fòssils que no serien 
substituides (520 milions de TEPs/any)

95 milions €2010 /any

Emissions de CO2 equivalent que no serien evitades 
(1.006 milers de tones)

25 milions €2010 /any



• Aprovat pel Govern el 24/4/2012

• En informació pública fins el 
19/6/2012

• Assumeix els objectius de la Unió
Europea 20/20/20, per a l’any 2020

• Pera l’any 2020 es fixa un objectiu de 
5.153 MW de capacitat de generació
eòlica, dels que 4.583 MW són 
terrestres i 570 MW són marins

• Es produeix un canvi significatiu en el 
mix de generació elèctrica l’any 2020, 
on guanyen terreny les renovables i 
la generació distribuida

Pla de l’Energia i Canvi Climatic de Catalunya (PECAC)  
2012 – 2020



Catalunya és la comunitat autònoma amb major 
consum elèctric. 
La demanda elèctrica de Catalunya és el 18,2% de 
l’espanyola

Consum elèctric per comunitat autònoma
(en GWh, dades de 2010, REE)



Per assolir els 4.566 MW eòlics terrestres cal autoritzar i 
construir un total de 3.482 MW abans del 2020

Milions         
€ 2010

Inversió en els parcs 4.368,18
Inversió en actuacions complementàries 273,48

Impost sobre el Valor Afegit (IVA) de la inversió 835,50
Impost sobre el Valor Afegit (IVA) de la promoció 9,40

Taxes associades a la presentació dels projectes 3,31
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) derivat de 
l’execució de les obres

174,73

Aportacions anuals al territori 34,82
Impost de Bens Immobles de Característiques Especials (BICE) i 
Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), anuals

8,75

Impost de Societats, anual, exemple per a l’any 2015 12,10



Principals variables de l’entorn socioeconòmic de 
Catalunya incorporades al PECAC 2012 – 2020 

2005 2007 2009 2015 2020

Població (milers) 7.065 7.287 7.494 7.532 7.472
Nombre d'habitatges de primera residència (milers) 2.631 2.761 2.883 2.997 3.016
Nombre d'habitatges de segona residència (milers) 653 679 703 720 721
Parc de turismes (milers) 3.181 3.333 3.347 3.555 3.616
PIB (M€ 2000) 138.926 149.014 142.954 149.025 166.058
VAB primari (M€ 2000) 2.021 2.151 2.127 2.235 2.491
VAB indústria (M€ 2000) 28.676 28.920 23.749 25.036 29.060
VAB construcció (M€ 2000) 10.113 11.062 10.440 7.451 7.473
VAB serveis (M€ 2000) 81.456 89.507 90.337 96.866 107.605

2007            
- 2015

2015          
- 2020

2007              
- 2020

Població 0,40% -0,20% 0,20%
Nombre d'habitatges de primera residència 1,00% 0,10% 0,70%
Nombre d'habitatges de segona residència 0,70% 0,00% 0,50%
Parc de turismes 0,80% 0,30% 0,60%
PIB 0,00% 2,20% 0,80%
VAB primari 0,50% 2,20% 1,10%
VAB indústria -1,80% 3,00% 0,00%
VAB construcció -4,80% 0,10% -3,00%
VAB serveis 1,00% 2,10% 1,40%



Principals barreres a la implantació de parcs eòlics a 
Catalunya, segons el PECAC 2012 -2020
(pàgines 557 i 558)

• Manca d’infraestructura d’evacuació d’energia elèctrica

• Impacte ambiental

• Acceptació social

• Manca d’un marc regulatori i econòmic especific per a l’eòlica de petita i 
mitja potència



Propostes d’actuacions sobre energia eòlica
(pàgines 559 i 560)

• Nou mapa d’implantació de l’energia eòlica a Catalunya avaluant la 
compatibilitat amb els espais ambientalment protegits

• Definir noves ZDP per a treure a concurs públic la instal·lació de més 
parcs eòlics (d’entre 10 i 50 MW)

• Incrementar la presència d’aerogeneradors de petita i mitjana potència
• Donar suport a la R+D+i en l’àmbit eòlic
• Impulsar la construcció d’infraestructures elèctriques
• Repotenciar els parcs eòlics més antics
• Acompanyament de projectes
• Divulgar i difondre l’energia eòlica



Noves estratègies singulars

• Nou mapa d’implantació de l’energia eòlica terrestre a Catalunya

• Inventari general de recursos d’energies renovables de Catalunya

• Estratègia catalana de micro i minieòlica

• Coordinació i vertebració de les estratègies de la planificació energètica 
catalana amb les planificacions forestal, de residus, hidràulica, territorial i 
de paisatge de la Generalitat de Catalunya



Nou Mapa d’Implantació de l’Energia Eòlica Terrestre a 
Catalunya

• Desenvolupament d’un nou Mapa d’Implantació de l’Energia Eòlica 
Terrestre a Catalunya, necessari per al compliment dels objectius fixats en 
aquest Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic en l’àmbit de l’energia eòlica 
terrestre, així com en les prospectives energètiques catalanes a més llarg 
termini (PROENCAT-2030 i futura PROENCAT-2050).

• Aquest nou Mapa d’Implantació de l’Energia Eòlica Terrestre a Catalunya 
ha de permetre un alt grau d’utilització dels recurs eòlic terrestre a 
Catalunya atenent al desenvolupament tecnològic actual i previsible de 
futur i compatibilitzant-lo amb una adequada protecció dels espais d’alt 
interès mediambiental i paisatgístic.



Inventari general de recursos d’energies renovables de 
Catalunya

• Desenvolupament d’un “Inventari general de recursos d’energies 
renovables de Catalunya” explotables tècnicament, econòmicament i 
mediambientalment, a realitzar cada 5 o 10 anys, o en una altra 
periodicitat si el desenvolupament tecnològic d’alguna forma d’energia així
ho requereix. 

• Els àmbits a tractar seran:
– Eòlica terrestre i marina – Mini i microeòlica
– Solar tèrmica – Solar fotovoltaica – Solar termoelèctrica 
– Biomassa forestal i agrícola (inclou conreus energètics i residus) – Biomassa ramadera 
– RSU – Residus renovables d’origen industrial – Fangs d’EDAR 
– Minihidràulica i gran hidràulica. Èmfasi especial en centrals reversibles de bombament
– Geotèrmica
– Energies marines



Estratègia catalana de micro i minieòlica

• Par tal de poder desenvolupar aquesta nova tecnologia a casa nostra, cal 
dissenyar una “Estratègia Catalana de Micro i Minieòlica” específica, 
que permeti crear un nou sector d’activitat empresarial en aquest àmbit, 
planejar la implantació d’aquesta tecnologia en el territori i desenvolupar 
les estratègies de regulació legal, recerca i desenvolupament, formació, 
informació i difusió complementàries necessàries.

• Aquesta nova Estratègia ha d’estar inserida en les estratègies de balanç
net i d’edificis de consum energètic proper a zero.



Coordinació i vertebració del PECAC amb la planificació
territorial

• Cal incorporar en els Plans Territorials Parcials, les propostes de 
desenvolupament de les xarxes de transport d’energia elèctrica i de gas 
natural provinents de les planificacions d’infraestructures energètiques del 
Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 i, pel que fa a la 
xarxa elèctrica, de l’anàlisi de la topologia bàsica de la xarxa elèctrica 
d’alta tensió de Catalunya a llarg termini, esmentada anteriorment. 

• Caldrà incloure també els corredors associats a les propostes de 
desenvolupament futur d’aquestes xarxes.

• Igualment, s’ha d’incorporar als Plans Territorials Parcials, la definició de 
zones d’alt interès de desenvolupament preferencial de recursos 
energètics renovables autòctons de Catalunya, determinades pel 
“Inventari general de recursos d’energies renovables de Catalunya”, 
també esmentat anteriorment.



Coordinació i vertebració del PECAC amb la planificació de 
paisatge, millorant els Catàlegs de Paisatge

• per tal de minimitzar els possibles entrebancs a la implantació territorial 
d’instal·lacions energètiques que facin servir fonts d’energia renovables, i

• minimitzar els possibles entrebancs al desenvolupament de les xarxes 
elèctriques de transport i distribució necessàries per assegurar la garantia 
i la qualitat del subministrament elèctric a ciutadans i empreses arreu del 
territori català.



El mix de generació elèctrica l’any 2011 i el que preveu el 
PECAC per a l’any 2020



Potència bruta en MW, segons 
escenari IER 

2005 2011 2015 2020 Variació
2011 - 2020 

Hidràulica 2.088,5 2.088,4 2.088,4 2.088,4 0,0
No bombament 1.554,5 1.554,4 1.554,4 1.554,4 0,0
Bombament 534,0 534,0 534,0 534,0 0,0

Carbó 160,0 160,0 0,0 0,0 -160,0
Fuel-gas 1.235,8 0,0 520,0 520,0 520,0
Cicles combinats a gas 1.578,3 2.459,9 4.012,0 4.012,0 1.552,1
Nuclear 3.146,9 3.146,9 3.146,9 3.146,9 0,0

Total règim ordinari 8.210,5 7.855,2 9.767,3 9.767,3 1.912,1
El PECAC incorpora les dades estadístiques de 2007 i 2009, que no es consideren en 
aquesta presentació, que sí incorpora les dades estadístiques de 2011, no incloses al PECAC



Potència bruta en MW, segons 
escenari IER 

2005 2011 2015 2020 Variació
2011 - 2020 

Hidràulica 237,2 272,0 278,6 350,4 78,4
Incineració de residus (RSU + RSI) 53,6 46,2 53,8 53,8 7,6
Reducció de residus (purins i EDAR) 139,9 151,7 154,8 154,8 3,1
Metanització de residus 46,6 47,3 75,6 148,2 100,9
Biomassa forestal i agrícola 0,5 4,5 49,2 160,8 156,3
Cogeneració 1.072,9 975,5 1.009,0 1.386,8 411,3
Eòlica 143,9 1.008,6 1.808,7 5.153,6 4.145,0

Terrestre 143,9 1008,6 1.731,7 4.533,6 3.525,0
Mini-eòlica 0,0 0,0 7,0 50,0 50,0
Marina 0,0 0,0 70,0 570,0 570,0

Fotovoltaica 4,4 230,9 333,0 1.007,5 776,6
Termoelèctrica 0,0 0,0 52,5 252,5 252,5
Total règim especial 1.699,0 2.736,7 3.815,2 8.668,4 5.931,7

El PECAC incorpora les dades estadístiques de 2007 i 2009, que no es consideren en 
aquesta presentació, que sí incorpora les dades estadístiques de 2011, no incloses al PECAC



Suggeriments d’EolicCat al PECAC 2012 – 2020 (1 de 4)
La necessitat d’un nou marc retributiu 

• Establir garanties per mitigar el risc regulador i de mercat al qual 
s'exposen els promotors eòlics: seguretat juridica per a inversions a llarg 
termini

• El Govern central ha d’establir un marc regulatori que acabi amb la 
suspensió temporal del RDL 1/2012.

• Sol·licitar la interlocució del Govern de la Generalitat de Catalunya 
amb el Govern central per tal que s’adoptin les mesures necessàries 
per tal de mitigar o minvar els efectes que es deriven de l’actual 
situació



Suggeriments d’EolicCat al PECAC 2012 – 2020 (2 de 4)
La necessitat d’agilitzar les inversions en 
infraestructures elèctriques 
• La manca de les infraestructures d’evacuació elèctrica necessàries són la 

causa que diversos parcs eòlics en el registre de pre-assignació de 
potència no puguin ser posats en servei abans de la data límit prevista, 
perdent la possibilitat d’acollir-se al règim retributiu del RD 661/2007 de 25 
de maig

• Aquí també es necessària la interlocució del Govern de la Generalitat 
amb el Govern central i amb l’operador dels sistema elèctric per a 
que agilitzin les inversions en infraestructures elèctriques 
necessàries per al desenvolupament de l'energia eòlica a Catalunya.



Suggeriments d’EolicCat al PECAC 2012 – 2020 (3 de 4)
Necessitat d’accelerar la tramitació dels 
projectes d’instal·lacions eòliques i 
elèctriques 

• Segons les previsions d’EolicCat, per assolir els objectius de capacitat de 
generació eòlica del PECAC 2012 – 2020, entre els anys 2013 i 2020 
ambdós inclosos, caldrà posar en servei a Catalunya uns 3.500 MW eòlics 
terrestres, incloent els 768 MW adjudicats en concurs el 26/11/2010

• EolicCat resta a la disposició del Govern de la Generalitat de 
Catalunya per tal de dur a termes una tasca d’identificació dels 
principals esculls i barreres administratives tendencialment 
prescindibles, tot això als efectes de simplificar i materialitzar la 
tramitació dels projectes.



•• La fotografia La fotografia éés del 19/3/2012s del 19/3/2012

•• 15/03/2011: La documentaci15/03/2011: La documentacióó per per 
solsol··licitar llicitar l’’autoritzaciautoritzacióó del projecte es va del projecte es va 
enregistrar a la prefectura de Loire enregistrar a la prefectura de Loire ––
AtlantiqueAtlantique

•• 02/05/2011: Informe favorable de la 02/05/2011: Informe favorable de la 
ComissiComissióó de Natura, Paisatge i de Natura, Paisatge i 
EmplaEmplaççaments del Departament aments del Departament de Loire de Loire ––
AtlantiqueAtlantique

•• 23/05 23/05 –– 23/06/2011:  Enquesta p23/06/2011:  Enquesta púública blica 
preceptiva segons la legislacipreceptiva segons la legislacióó francesa.  francesa.  

•• 29/07/2011: Autoritzaci29/07/2011: Autoritzacióó de la instalde la instal··lacilacióó
per part del Prefecte del Departament  de per part del Prefecte del Departament  de 
Loire Loire –– AtlantiqueAtlantique

•• TramitaciTramitacióó: : 4 mesos i mig4 mesos i mig

Alstom Haliade 150, 6 MW, Carnet



•• La fotografia La fotografia éés del 25/7/2008s del 25/7/2008

•• 07/08/2003: La documentaci07/08/2003: La documentacióó per per 
solsol··licitar llicitar l’’autoritzaciautoritzacióó del sdel s’’enregistra als enregistra als 
SSTT a les Terres de lSSTT a les Terres de l’’Ebre de la Ebre de la 
Conselleria de Treball i IndConselleria de Treball i Indúústriastria

•• 19/11 19/11 –– 23/12/2003  es desenvolupa el 23/12/2003  es desenvolupa el 
preceptiu perpreceptiu perííode dode d’’informaciinformacióó ppúública.  blica.  

•• 04/07/2006: DIA favorable de la Pon04/07/2006: DIA favorable de la Ponèència ncia 
Ambiental de Parcs EòlicsAmbiental de Parcs Eòlics

•• 07/02/2007: Autoritzaci07/02/2007: Autoritzacióó de la instalde la instal··lacilacióó
pel Direcor General dpel Direcor General d’’Energia i MinesEnergia i Mines

•• 14/05/2007: Aprovaci14/05/2007: Aprovacióó del projecte del projecte 
urbanistic per la CTU de les Terres de urbanistic per la CTU de les Terres de 
ll’’EbreEbre

•• TramitaciTramitacióó: : 3 anys i 9 mesos3 anys i 9 mesos

Alstom Eco100, 3 MW, El Perelló



•• 13/04/1999: El projecte s13/04/1999: El projecte s’’inscriu a la inscriu a la 
Registre dRegistre d’’InstalInstal··lacions de generacilacions de generacióó en en 
RRèègim Especialgim Especial

•• 27/12/2001 27/12/2001 –– 26/01/2002  es desenvolupa 26/01/2002  es desenvolupa 
el preceptiu perel preceptiu perííode dode d’’informaciinformacióó ppúública.  blica.  

•• 14/04/2003: DIA favorable de la Pon14/04/2003: DIA favorable de la Ponèència ncia 
Ambiental de Parcs EòlicsAmbiental de Parcs Eòlics

•• 30/7 30/7 –– 18/8/2008: Informaci18/8/2008: Informacióó ppúública DUP blica DUP 
i projecte modificat  i projecte modificat  

•• 19/09/2008: Aprovaci19/09/2008: Aprovacióó del PEU per part del PEU per part 
del Conseller de Politica Territorial i Obres del Conseller de Politica Territorial i Obres 
PPúúbliquesbliques

•• 05/10/2009: El Director General d05/10/2009: El Director General d’’Energia Energia 
i Mines va autoritzar la instali Mines va autoritzar la instal··lacilacióó

•• TramitaciTramitacióó: : 10 anys i 6 mesos10 anys i 6 mesos

21 Siemens 2,3 MW, La Fatarella



33 Acciona Wind Power 1,5 MW, Passanant i Belltat, Vallbona de les Monges 

•• 11/06/2003: La documentaci11/06/2003: La documentacióó per per 
solsol··licitar llicitar l’’autoritzaciautoritzacióó del sdel s’’enregistra als enregistra als 
SSTT de Lleida de la Conselleria de SSTT de Lleida de la Conselleria de 
Treball i IndTreball i Indúústriastria

•• 25/08 25/08 –– 24/09/2004  es desenvolupa el 24/09/2004  es desenvolupa el 
preceptiu perpreceptiu perííode dode d’’informaciinformacióó ppúública.  blica.  

•• 26/04/2005: DIA favorable de la Pon26/04/2005: DIA favorable de la Ponèència ncia 
Ambiental de Parcs EòlicsAmbiental de Parcs Eòlics

•• 23/03/2006: Aprovaci23/03/2006: Aprovacióó del projecte del projecte 
urbanistic per la CTU de Tarragonaurbanistic per la CTU de Tarragona

•• 18/05/2006: Aprovaci18/05/2006: Aprovacióó del projecte del projecte 
urbanistic per la CTU de Lleidaurbanistic per la CTU de Lleida

•• 07/04/2006: El Director General d07/04/2006: El Director General d’’Energia Energia 
i Mines va autoritzar la instali Mines va autoritzar la instal··lacilacióó

•• TramitaciTramitacióó: : 2 anys i 10 mesos2 anys i 10 mesos



Suggeriments d’EolicCat al PECAC 2012 – 2020 (4 de 4)
Necessitat de promoure el coneixement dels 
avantatges i beneficis de l’energia eòlica 
entre la societat catalana

• Tenir en compte la contribució que té l'energia eòlica en la reducció del 
cost de l'electricitat al mercat majorista, així com en la reducció de les 
emissions de CO2 i de les importacions de combustibles fòssils.

• EolicCat resta a la disposició del Govern de la Generalitat de 
Catalunya per a endegar actuacions conjuntes amb l’Administració
per tal de donar compliment a aquest objectiu





Annexos



Setena comunitat autònoma en generació eòlica
(dades en GWh, any 2011. Font: CNE)



Producció bruta en GWh, 
segons escenari IER 

2005 2011 2015 2020 Variació
2011 -

2020 
Hidràulica 3.141,9 3.052,3 4.393,1 4.393,1 1.340,8
Carbó 992,8 13,6 0,0 0,0 - 13,6
Fuel-gas 2.435,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Cicles combinats a gas 9.397,9 9.689,0 10.195,6 3.834,8 - 5.854,2
Nuclear 20.675,8 21.782,1 24.120,6 24.120,6 2.338,5

Total règim ordinari 36.644,6 34.537,0 38.709,3 32.348,5 - 2.188,5

El PECAC incorpora les dades estadístiques de 2007 i 2009, que no es consideren en 
aquesta presentació, que sí incorpora les dades estadístiques de 2011, no incloses al PECAC



Producció bruta en GWh, segons 
escenari IER 

2005 2011 2015 2020 Variació
2011 - 2020 

Hidràulica 634,3 923,0 1.047,9 1.375,2 452,2
Incineració de residus (RSU + RSI) 331,2 256,0 353,1 353,1 97,1
Reducció de residus (purins i EDAR) 1.013,1 786,0 1.066,2 1.066,2 280,2
Metanització de residus 192,6 222,1 462,5 904,2 682,1
Biomassa forestal i agrícola 0,8 0,9 317,6 1.042,7 1.041,8
Cogeneració 6.433,4 4.600,0 6.073,4 8.151,4 3.551,4
Eòlica 243,0 1.845,0 4.277,2 12.496,5 10.651,5

Terrestre 243,0 1.845,0 4.017,5 10.518,0 8.673,0
Mini-eòlica 0,0 0,0 11,2 80,0 80,0
Marina 0,0 0,0 248,5 1.898,5 1.898,5

Fotovoltaica 4,6 350,0 447,5 1.415,8 1.065,8
Termoelèctrica 0,0 0,0 166,7 869,9 869,9
Total règim especial 8.853,0 8.983,0 14.212,1 27.675,0 18.692,0

El PECAC incorpora les dades estadístiques de 2007 i 2009, que no es consideren en 
aquesta presentació, que sí incorpora les dades estadístiques de 2011, no incloses al PECAC


