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Els nens del vent Els nens del vent 



Segura !Segura !

Respetuosa !Respetuosa !



Independent !Independent !

Neta !Neta !



Competitiva !Competitiva !

Renovable !Renovable !



Eficient !Eficient !

Sostenible !Sostenible !



Inesgotable !Inesgotable !

Autòctona !Autòctona !



Sensible !Sensible !

Compatible !Compatible !



Totes les Totes les ffotografies es van fer otografies es van fer 
al parc eòlic de Les Forques, al parc eòlic de Les Forques, 

el 22 de novembre de lel 22 de novembre de l’’any 2009, any 2009, 
dia de Santa Cecdia de Santa Cecíília, lia, 
patrona de la Mpatrona de la Múúsicasica

• EolicCat és la veu de la indústria 
eòlica a Catalunya

• L’activitat d’EolicCat és el “lobby”, 
la comunicació i la promoció de 
l’energia eòlica per tal d’assolir-
ne una implantació racional a 
Catalunya

• Les 50 empreses associades a 
EolicCat volen fer realitat la 
planificació formulada al Pla de 
l’Energia de Catalunya 2006 –
2015: 3.500 MW de capacitat        
de generació l’any 2015.

EolicCat, 
l'Associació Catalana de l'Energia Eòlica



• Entre els associats a EolicCat es 
troben els primers fabricants 
d’aerogeneradors: mundial, 
europeu, espanyol i català (fins fa 
un any)

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

• Entitats financeres, i

• Petites i mitjanes empreses de 
l’àmbit econòmic local català
(enginyeries, consultores, 
gabinets jurídics, ...)

• 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 de diàmetre 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

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



Però ens hem posat a dormir !

9/4/1984 Garriguella 5 x   24 kW = 120 kW MADE
14/4/1988 Ontalafia 10 x   30 kW = 300 kW Ecotècnia

12/11/1991 Roses 4 x 110 kW
2 x   75 kW        

= 590 kW MADE

Catalunya i Castilla La Mancha, … dues històries
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• Entre 1993 i 2008 a 
Catalunya s’instal·len 
419,85 MW

• En el mateix periode, a 
Castilla La Mancha
3.415,31 MW ≈ 3.000 

MW

420,44 
MW

3.415,61 
MW

Dades de AEE, a 1/1/2009

Potència eòlica en operació per Comunitat Autònoma



74 empreses industrials treballen exclusivament pel sector 74 empreses industrials treballen exclusivament pel sector 
636 empreses  facturen total o parcialment al sector eòlic636 empreses  facturen total o parcialment al sector eòlic

45.000 persones ocupades45.000 persones ocupades
(17.769 directes i 27.187 indirectes) (17.769 directes i 27.187 indirectes) 

Instal·lacions d’Enercon a  Viana do Castelo



Consum electricitat per comunitats autònomes (2007, GWh)

El consum elèctric de 
Catalunya equival al 17% 
del total d’Espanya (*)
(*) REE, Informe Anual 2007



Generació eòlica per comunitats autònomes (2008, GWh)

La producció elèctrica 
eòlica de Catalunya 
equival al 2,5% del 
total d’Espanya (*)
(*) CNE. Informe Ventas del Energía del        
Régimen Especial, Marzo 2009                            

en funcien funcióó dels diferents escenaris (en MW) ddels diferents escenaris (en MW) d’’implantaciimplantacióó
eòlica a Catalunya i Espanya leòlica a Catalunya i Espanya l’’any 2015any 2015

Quin Quin éés el volum econòmic associat al consum els el volum econòmic associat al consum elèèctric de ctric de 
Catalunya que sCatalunya que s’’estestàà transferint a la resta de ltransferint a la resta de l’’Estat per a Estat per a 
dotar la prima al rdotar la prima al rèègim especial eòlic ? gim especial eòlic ? 

20082008 20152015
CatalunyaCatalunya EspanyaEspanya EscenariEscenari CatalunyaCatalunya EspanyaEspanya

420420 16.75416.754 PessimistaPessimista 1.9101.910 27.25427.254
BaseBase 2.7302.730 27.36327.363

OptimistaOptimista 3.5003.500 30.44030.440



•• La La transfertransferèència de rendancia de renda de Catalunya a la resta de lde Catalunya a la resta de l’’Estat Estat 
per la dotaciper la dotacióó de la prima de rde la prima de rèègim espgim espèècial eòlic cial eòlic per lper l’’any any 
2015 2015 

éés de 353, 270 i 254 milions ds de 353, 270 i 254 milions d’’euroseuros, , 

pels escenaris pessimista, base i optimista, respectivamentpels escenaris pessimista, base i optimista, respectivament

•• El El VAN a 2007VAN a 2007 de les transferde les transferèències agregades ncies agregades del perdel perííode ode 
2008 a 20152008 a 2015 ss’’estableix en un ventall que va  estableix en un ventall que va  

de 1.200 a 1.800 milions dde 1.200 a 1.800 milions d’’euroseuros, , 
en funcien funcióó dels diferents escenaris i amb una taxa de dels diferents escenaris i amb una taxa de 
descompte del 3%descompte del 3%

2 parcs eòlics desballestats, 
amb 11 aerogeneradors i 0,710 MW

0,71

Garriguella 5 x   24 =  120 kW
Roses 2 x   75 =  150 kW

4 x 110 =  440 kW



El parc eòlic de La Levantera, a Tarifa, de 650 kW i en 
operació des de 1991, es repotencia fins a 13,8 MW

• Es posa en marxa l’any 1991, com el de Roses

• 5 aerogeneradors de 100 kW (AWP-56-100) i un aerogenerador Made 
AE-20 de 150 kW, amb una potència total de 650 kW

• Seran substituits per 6 aerogeneradors Enercon E-70, de 2,3 MW 
cadascun, totalitzant una potència de 13,8 MW 



17 parcs eòlics en operació, 
amb 404 aerogeneradors i 420,44 MW

134,4

44,0

75,0

3,0

49,5
40,5 74,0

Dades a març de 2009

139

26

224

490
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217

Dades a març de 2009

94106
82 16

9

51 parcs eòlics amb autorització administrativa, 
amb 774 aerogeneradors i 1.488,87 MW



3049,4

145

16

Serra Volotorera 10 x 1.600 = 16.000

Vilalba 11 x 1.800 = 19.800
9 x 3.000 = 27.000
1 x 1.200 = 1.200

Corbera 11 x 1.800 = 19.800
9 x 3.000 = 27.000
1 x 1.200 = 1.200

Mudèfer 25 x 1.800 = 45.000
Mudèfer-2 7 x 1.800 = 12.600

Veciana 20 x 1.670 = 33.400
Turó del Magre 16 x 2.000 = 32.000
Pujalt 24 x 2.000 = 48.000
Alta Anoia 16 x 2.000 = 32.000

Almatret 22 x 2.000 = 44.000
3 x 1.800 = 5.400

Conesa 15 x 2.000 = 30.000

200    394.400

Dels que n’hi ha onze en construcció

154

Dades a març de 2009

25 parcs eòlics en tramitació (AIP), 
amb 367 aerogeneradors i 754,65 MW

5,1

18 185 57
124

16,5
25,5

124

124

14
45

16

Dades a març de 2009



Algunes explicacions al retard en la implantaciAlgunes explicacions al retard en la implantacióó
eòlica a Catalunyaeòlica a Catalunya

•• Criteris ambientals prioritzen la definiciCriteris ambientals prioritzen la definicióó
de les zones mde les zones méés adequades s adequades 
(174/2002), per davant del recurs eòlic(174/2002), per davant del recurs eòlic

•• Manca de planificaciManca de planificacióó de les de les 
infraestructures dinfraestructures d’’evacuacievacuacióó

•• Insuficient informaciInsuficient informacióó de dalt a baix de dalt a baix en en 
el si de la pròpia Administraciel si de la pròpia Administracióó pel que pel que 
fa al carfa al carààcter estratcter estratèègic de lgic de l’’aposta per aposta per 
ll’’energia eòlicaenergia eòlica

•• AbsAbsèència de campanyes institucionals ncia de campanyes institucionals 
dirigides als mitjansdirigides als mitjans de            de            
comunicacicomunicacióó i a la ciutadaniai a la ciutadania

•• Manca de visiManca de visióó i absi absèència de ncia de ““fefe”” en en 
la tecnologiala tecnologia

El Noticiero Universal, 28 de El Noticiero Universal, 28 de maigmaig de 1982de 1982

•• A dA d’’altres Comunitats Autònomes altres Comunitats Autònomes 
la promocila promocióó eòlica seòlica s’’ha ha 
concentrat en un concentrat en un nombre redunombre reduïït t 
de promotorsde promotors

•• Nombroses solNombroses sol··licituds de licituds de 
connexiconnexióó a un mateix punt a un mateix punt han han 
obligat a agrupar promotors per obligat a agrupar promotors per 
escometre infraestructures escometre infraestructures 
dd’’evacuacievacuacióó conjuntaconjunta

Una caracterUna caracteríística diferencial: lstica diferencial: l’’elevat nombre de elevat nombre de 
promotors amb projectes eòlics a Catalunyapromotors amb projectes eòlics a Catalunya



TRAM 3TRAM 3 220 kV 
(ST. Fat – ST RR)

ST FatarellaST Fatarella
132 kV / 220 kV

TRAM 2TRAM 2 132 kV 
(arribada ST. F)

TRAM 1 TRAM 1 
132 kV 

(Horta –Fatarella)

ST RIBAST RIBA--ROJAROJA
220 kV (REE)

El projecte AERTA evacuarà l’energia de 7 parcs 
eòlics de la Terra Alta  (276,7 MW)

• Una línia elèctrica aèria de 39 
km, en tres trams:

– Tram 1: línia 132 kV, d’Horta a La 
Fatarella, simple circuit, 26,7 km

– Tram 2: línia 132 kV, arribada 
Fatarella, simple circuit, 2,5 km

– Tram 3: línia 220 kV, La Fatarella 
- Riba-roja, doble circuit, 7,7 km

• Dues ST: 
– Fatarella: 132/220 kV
– Riba-roja: 220 kV, punt de 

connexió atorgat per REE

• Set termes municipals: 
Caseres, Batea, Vilalba dels Arcs, 
Gandesa, Corbera d’Ebre,                      
La Fatarella, Ribaroja d’Ebre

SET FATARELLA SET FATARELLA 
132/220 kV

LINÍA DOBLE CIRCUIT 
132/220 kV Fatarella-Riba-

roja

LINIA 132 kV
Riba-roja-Almatret

TRAM1: TRAM1: LINIA 132 KV
Alamtret- Maials

TRAM 2: TRAM 2: LINIA 132 kV
Granadella - Mailas

SET MAIALS SET MAIALS 
132/400 kV

SET ALMATRETSET ALMATRET
132 kV

• Una línia elèctrica aèria 
de 27 km, en dos trams:
– Tram 1: línia 132 kV, Almatret 

- Maials, simple circuit, 14 km
– Tram 2: línia 132 kV, 

Granadella - Maials, simple 
circuit, 13 km

• Dues ST: 
– Almatret: 132 kV
– Maials: 132/400 kV, punt de 

connexió atorgat per REE

• Cinc termes municipals:
La Granadella, Llardecans, 
Maials, Almatret,                 
Ribaroja d’Ebre

El projecte AERE evacuarà l’energia d’onze parcs 
eòlics de la Terra Alta, Segrià i Garrigues (452,7 MW)



•• ... ... PPeròerò encara es encara es troba a faltar troba a faltar 
que que tots els nivellstots els nivells de de 
ll’’AdministraciAdministracióó sentin la sentin la urgurgèènciancia
de materialitzarde materialitzar--lo:lo:

–– DUP demanada el 11/2006 no DUP demanada el 11/2006 no 
ss’’obtobtéé fins el 01/2009, fins el 01/2009, desprdespréés s 
de dos anys i dos mesosde dos anys i dos mesos

–– PermPermíís de tala sols de tala sol··licitat licitat 
08/2008 es concedeix el 08/2008 es concedeix el 
02/2009 amb la  restrici02/2009 amb la  restricióó de de 
tala tala fins 08/2009fins 08/2009

–– DDiferiferèències de criteri entre els ncies de criteri entre els 
serveis centrals i els SSTTserveis centrals i els SSTT
del del mateix Departamentmateix Departament

Ara la promoció de les energies renovables és un 
objectiu estratègic i troncal de la Generalitat, ...



•• Completar la tramitaciCompletar la tramitacióó dd’’aquells aquells 
parcs que ja disposen dparcs que ja disposen d’’autoritzaciautoritzacióó
administrativa (CTU, DUP, actes administrativa (CTU, DUP, actes 
prprèèvies, actes dvies, actes d’’ocupaciocupacióó, etc., ...), etc., ...)

•• Accelerar la tramitaciAccelerar la tramitacióó dels parcs dels parcs 
que encara no disposen de que encara no disposen de 
ll’’autorizaciautorizacióó administrativaadministrativa

•• Garantir que el projecte de nova Garantir que el projecte de nova 
reglamentacireglamentacióó no tindrno tindràà efectes efectes 
paralitzantsparalitzants

•• Intensificar l'acciIntensificar l'accióó pedagpedagóógica entre gica entre 
mitjans de comunicacimitjans de comunicacióó, personal de , personal de 
ll’’AdministraciAdministracióó i ciutadaniai ciutadania

A lA l’’espera de lespera de l’’aprovaciaprovacióó del nou decret a sobre del nou decret a sobre 
tramitacitramitacióó de parcs eòlics a Catalunya, cal ...de parcs eòlics a Catalunya, cal ...

8.813 GWh/any8.813 GWh/any, segons el , segons el 
PEdC 2006 PEdC 2006 –– 2015 2015 (*)(*)

EstalviarEstalviaràà el consum de el consum de 12,3 milions 12,3 milions 
de mde m33 dd’’aigua cada any, aigua cada any, 

= el consum anual d= el consum anual d’’una una 
ciutat de 170.000 habitants ciutat de 170.000 habitants (**)(**)

EvitarEvitaràà ll’’emissiemissióó de de 3,3 milions de 3,3 milions de 
tones de COtones de CO22 cada any, cada any, 

= les emissions de 1,4 milions = les emissions de 1,4 milions 
de cotxes durant un any de cotxes durant un any (***)(***)

Beneficis ambientals de la implantació dels 3.500 MW 
eòlics previstos al Pla de l’Energia de Catalunya

(*)    (*)    generant amb cicles combinats de gas naturalgenerant amb cicles combinats de gas natural
(**)   (**)   inclou els consums dominclou els consums domèèstics, industrials i de serveis stics, industrials i de serveis 
(***) (***) 120 gCO120 gCO22/km i 20.000 km/any/km i 20.000 km/any



•• TransferTransferèència de renda dncia de renda d’’entre el entre el 
2,5% i el 3% del preu de venda 2,5% i el 3% del preu de venda 
de la produccide la produccióó elelèèctrica, de ctrica, de 
ll’’ordre de ordre de 16 milions 16 milions €€ anualsanuals
per al total de 3.500 MWper al total de 3.500 MW

Transferència de rendes per ocupació de l’espai

•• 2.500 llocs de treball durant la 2.500 llocs de treball durant la 
construcciconstruccióó (obra civil, (obra civil, 
muntatges mecmuntatges mecàànics i elnics i elèèctrics, ctrics, 
treballs forestals)treballs forestals)

•• 350 llocs de treball permanents 350 llocs de treball permanents 
de personal qualificat per a  de personal qualificat per a  
ll’’operacioperacióó dels parcsdels parcs

•• Serveis de Serveis de manteniment de manteniment de 
camins i obra civil, tales i camins i obra civil, tales i 
neteges forestals i netejaneteges forestals i neteja

•• Potencial Potencial dinamitzacidinamitzacióó dd’’altres altres 
sectors econòmics locals ja sectors econòmics locals ja 
existents o creaciexistents o creacióó de nousde nous

Altres beneficis socio-econòmics



Moltes grMoltes grààcies !cies !
info@dialec.netinfo@dialec.net


