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En aquest sentit, la nova llei estableix
els criteris de com s’han de construir les
noves subestacions i, a la vegada, obliga
Red Eléctrica de España i Endesa a in-
crementar les inversions de manteniment.
Però també la resta de companyies s’han
de posar al dia, ja que el text disposa que
les empreses tenen dos anys com a mà-
xim per adaptar-se a la nova normativa.
En cas contrari, hi ha un règim de san-
cions que s’eleva fins als 30 milions d’eu-
ros. I no només hauran de modificar les
seves instal·lacions, sinó que, a partir d’a-
ra, el Govern incrementa el control als ens
privats, tant en matèria de les inversions
que destinin a la xarxa de distribució elèc-
trica com pel que fa a les condicions per
a la garantia i reposició del servei. 

Per exemple, les empreses han de pre-
sentar al Govern els seus plans d’inver-
sions anuals i quinquennals, on inclouran
una previsió de les despeses, del fi-
nançament i un calendari anual detallat
per conceptes i tipus d’instal·lació. En vir-
tut d’aquesta normativa, es va aprovar el
pla d’inversió previst per Fecsa-Endesa
per al període 2008-2011, que destinava
467,68 milions d’euros a la millora de la
qualitat del subministrament elèctric el
2008, una xifra que suposava un incre-
ment de més del 5% respecte al 2007.
Igualment, es van analitzar els plans

E
l 23 de juliol del 2007, més
de 323.000 ciutadans van
patir una greu apagada elèc-
trica com a conseqüència
d’una doble avaria a la xar-

xa de subministrament de Barcelona. Al-
guns abonats –tant particulars com co-
merços– es van quedar diversos dies
sense llum, amb les consegüents molès-
ties i pèrdues econòmiques, que es van
intentar pal·liar amb la instal·lació de so-
rollosos generadors a les zones més
afectades de la capital catalana. L’infor-
me oficial posterior va revelar que la cau-
sa de la incidència havia estat la falta de
manteniment a les subestacions de Coll-
blanc, propietat de Fecsa-Endesa, i Ma-
ragall, en mans de Red Eléctrica de Es-
paña. Com a conseqüència, la Generalitat
va imposar una sanció exemplar a les
dues companyies, que hauran de pagar
10 i 11 milions d’euros respectivament.
A més, arran d’aquesta situació, el Go-
vern va iniciar la preparació de la llei de
garantia i qualitat del subministrament
elèctric a Catalunya, aprovada el 16 de
desembre del 2008. 

Un canvi legislatiu dissenyat per garantir
el servei a les cases catalanes basat en

l’establiment de la doble alimentació dels
subministraments des de la xarxa de dis-
tribució. És a dir, un sistema que asseguri
que, en cas d’avaria, els abonats no es
quedin sense llum hores i hores, tal com
sí que va passar fa dos estius. D’aques-
ta forma, la norma aprovada al Parlament
preveu la instal·lació de suficients inter-
connexions entre els elements de la xar-
xa elèctrica amb l’objectiu que les even-
tuals incidències afectin el mínim nombre
d’usuaris i es resolguin en el mínim temps
possible. 

MERCAT PRINCIPAL I SECUNDARI
Segons els plans de la Direcció General
d’Energies i Mines, el disseny de la xarxa
possibilitarà que tots els clients puguin
ser alimentats per més d’una subestació.
Així, cada abonat formarà part del mer-
cat principal d’una d’aquestes subesta-
cions i també, com a mínim, del mercat
secundari d’una altra. Per tant, en condi-
cions normals, cada usuari dependrà d’un
centre de subministrament, però també
en tindrà assignat un altre en cas de ne-
cessitat. Això implica haver d’emprendre
les actuacions que facin falta perquè això
sigui possible, en matèria de connexions
i garantia de potència, perquè cada ins-
tal·lació en pugui substituir una altra si
hi ha una incidència. 

Vista general de la ciutat de Barcelona amb els carrers, edificis i equipaments il·luminats, així com l’anella olímpica, amb l’Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi a la part superior de la imatge.

DLES COMPANYIES
S’HAN D’ADAPTAR A LA
NOVA NORMATIVA EN UN
PERÍODE DE DOS ANYS

DEL GOVERN AUGMENTA
EL CONTROL SOBRE 
ELS PLANS D’INVERSIÓ 
DE LES EMPRESES

Subministrament elèctri
Una llei aprovada al Parlament al desembre estableix que cada abonat ha d’estar alimentat per més d’una su

CANVI LEGISLATIU ARRAN DE L’APAGADA QUE VA DEIXAR SENSE LLUM MÉS D

EDUARD PALOMARES
Àrea MonogràficsM
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ic a prova d’avaries
ubestació per garantir el proveïment i minimitzar les incidències

DE 323.000 BARCELONINS EL JULIOL DEL 2007

L a construcció de les infraestruc-
tures ha estat, al llarg de la histò-
ria de la humanitat, la base sobre

la qual s’ha construït, en bona mesura,
el mateix territori. En ple segle XXI s’han
convertit, a més, en elements fona-
mentals capaços de generar transfor-
mació social i liderar el desenvolupament
econòmic. Sense oblidar els reptes que
planteja en aquest context el respecte
pel medi ambient, una perspectiva nova
que ja s’ha de tenir en compte en qual-
sevol projecte i que s’anirà concretant
en un futur pròxim.  

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA pu-
blicarà al llarg del 2009 el monogràfic Ca-
talunya Infraestructures, una sèrie de pà-
gines especials que neixen sota l’abric
de Catalunya Construeix per posar l’ac-
cent –tal com indica el seu nom– en les
dues principals claus del discurs: les in-
fraestructures i la seva articulació en el
marc del nostre territori. Sempre amb
l’objectiu de convertir-se en un document
al servei de l’opinió pública, capaç de pre-
sentar i explicar els processos a partir
dels quals es planifiquen i s’executen les
obres públiques a Catalunya. 

En aquest sentit, la percepció de les in-
fraestructures per part de la societat, ai-
xí com de les xarxes de comunicació i
serveis, a vegades pot ser ambigua i mar-
cada per una sèrie de prejudicis respec-
te al benefici que aquestes poden signi-
ficar per a la comunitat. Per això, és una
tasca de gran importància propiciar una
anàlisi detallada de la situació, amb el fi
d’acostar a l’opinió pública la visió dels
tècnics i especialistes, a més de la pers-
pectiva dels responsables i els gestors de
les polítiques que giren al voltant d’aquest
àmbit d’acció en el nostre territori. So-
bretot pel fet que la planificació, l’orga-
nització i la implantació d’insfraestructu-
res públiques suposen per a la societat
un element de progrés i de millora de la
qualitat de vida. 

Cada número de Catalunya Infraestruc-
tures tractarà sobre diferents arguments
en relació amb un eix temàtic principal
que centralitzarà el discurs i definirà la se-
va estructura. El monogràfic s’estrena
avui amb una mirada transversal a les in-
fraestructures energètiques, un tema
d’actualitat en aquests moments a cau-
sa de qüestions com la necessitat de ga-
rantir el subministrament davant l’aug-
ment de la demanda, els reptes que
planteja la lluita contra el canvi climàtic o
els plans en qüestió de les energies re-
novables. Informació especialitzada però,
al mateix temps, d’ampli interès.

Perquè si les infraestructures guien el
progrés de Catalunya, els ciutadans no
poden estar allunyats ni de la seva pla-
nificació ni de la seva execució.2

nou monogràfic

ANÀLISI DEL
PROCÉS DE
PLANIFICACIÓ
DE CATALUNYA

EL PLA DE l’energia a Catalunya 2006-2015, el full de ruta del Govern de
la Generalitat en matèria energètica, posa de manifest la necessitat de con-
tinuar la transició cap a un sistema sostenible que pugui fer front al pro-
gressiu esgotament dels recursos energètics fòssils –en especial el pe-
troli– potenciant les energies renovables, així com l’estalvi i l’eficiència per
part dels ciutadans. En aquest sentit, les polítiques catalanes relaciona-
des amb aquesta matèria estan orientades a complir amb l’objectiu d’as-
segurar un subministrament de qualitat, amb el mínim cost i respectuós
amb el medi ambient. 

Per aquest motiu, la planificació de les infraestructures bàsiques juga
un paper clau per definir les necessitats energètiques actuals i futures de
Catalunya amb l’horitzó fixat en el 2015, per així garantir la qualitat, però
també la seguretat del proveïment. La Generalitat, basant-se en les pre-
visions de creixement de la demanda elèctrica, preveu la construcció de
cinc nous grups de cicle combinat de 400 megawatts, que se sumaran a
la instal·lació de més de 4.500 megawatts en centrals de règim especial,
com són els parcs eòlics, les plantes de reducció de residus o els centres
de cogeneració. 

El pla d’infraestructures energètiques no només determina l’augment de
la producció necessari per satisfer la demanda, sinó que també defineix a
més una sèrie de criteris bàsics que han de prevaler en tot projecte, com
la seguretat, la fiabilitat i la qualitat del servei; la bona coordinació entre el
desenvolupament de les infraestructures bàsiques i la distribució; el mí-
nim impacte ambiental; l’optimització econòmica evitant sobredimensio-
nar les xarxes, i la suficiència el 2015, disposant d’un cert marge de se-
guretat en el proveïment al final del període de planificació.

la clau
DEFINCIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA A L’HORITZÓ DEL 2015

Infraestructures necessàries

anuals i plurianuals de les 10 principals
petites distribuïdores d’energia elèctri-
ca. Actualment, la Generalitat està analit-
zant els informes per al 2009-2012 pre-
sentats per les companyies.    

Al mateix temps, les companyies estan
obligades a elaborar un pla de manteni-
ment de les instal·lacions de transport i
distribució elèctrica per assegurar el seu
estat de conservació i idoneïtat tècnica.
També s’estableix un programa d’ins-
peccions periòdiques públiques, així com
totes aquelles proves oportunes. El go-
vern autonòmic s’ha dotat de més recur-
sos humans i materials per portar a ter-
me aquestes revisions.

ACTUACIÓ EN CAS D’INCIDÈNCIA
Un altre dels pilars sobre els quals se sus-
tenta la nova llei és assegurar una actua-
ció ràpida i eficaç en cas d’avaria. Per
això, les empreses de transport i les de
distribució amb més de 5.000 subminis-
traments han de redactar un pla d’ac-
tuació en cas d’incidència de gran abast,
que, segons la normativa, inclogui els de-
talls del procés de restabliment, els mit-
jans disponibles pel que fa a personal, al-
ternatives de subministrament a cada
comarca, grups electrògens i equips mò-
bils, així com una guia d’actuació pel que
fa a informació als afectats. A partir d’a-
ra, a més, el temps màxim per atendre les
incidències per al 90% dels afectats serà
de dues hores en àrees urbanes (tres ho-

res durant un període transitori de dos
anys), quatre hores en zones semiurba-
nes i sis hores en el medi rural. 

Finalment, la llei de garantia i qualitat
del subministrament elèctric a Catalunya
fixa tota una sèrie de mesures de simpli-
ficació administrativa, de tal manera que
la Generalitat podrà declarar d’interès ge-
neral les instal·lacions necessàries per ga-
rantir el subministrament amb caràcter
d’urgència. En aquests casos, els ajun-
taments tindran un mes per emetre els in-
formes corresponents, que en el cas de
ser favorable tindrà caràcter de llicència
d’obres. Si és negatiu, serà el Govern qui
decidirà sobre l’aprovació. A part, l’auto-
rització d’instal·lacions de fins a 66 kW
només requerirà la comunicació prèvia i
la documentació del projecte.

Actualment, la potència bruta elèctrica
disponible a Catalunya puja als 11.194
megawatts. Garantir el subministrament
a totes les cases també passa per adap-
tar la producció a la demanda, que con-
tinuarà amb la tendència a l’alça en els
pròxims anys. En aquesta línia, les pre-
visions de cara al 2010 indiquen que la
xifra arribarà als 14.345 megawatts, dels
quals més de 5.600 correspondran a
energies renovables, com la hidràulica,
els residus sòlids urbans, el biogàs, la bio-
massa, l’eòlica i la solar. El 2015, la po-
tència total pujarà fins als 15.565 mega-
watts, 6.350 procedents de les energies
renovables.2



A dalt, una jove circula per Barcelona en biciclet
indica el seu baix consum energètic i aire condic
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XAVI DATZIRA
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Cap a un model
energètic més
sostenible

E
l pla de l’energia 2006-
2015 a Catalunya di-
buixa una perspectiva a
llarg termini marcada per
l’augment de la deman-
da, els elevats preus del

petroli, el progressiu esgotament d’a-
quest i altres recursos fòssils i un in-
crement constant de l’impacte am-
biental. La conclusió sembla clara: el
model energètic actual no podrà cobrir
indefinidament les necessitats de pro-
veïment ni respondre al repte de posar
fre al canvi climàtic. Per això, les dife-
rents polítiques relacionades amb
aquesta matèria han de conduir inevi-
tablement cap a un sistema capaç de
garantir el subministrament però que,
a la vegada, situï la sostenibilitat i la no-
va consciència energètica com una de
les seves prioritats.

Un dels pilars bàsics per aconseguir
que aquesta transició arribi a bon port
és l’impuls de l’estalvi i l’eficiència
energètica en tots els nivells de la so-
cietat, cosa que, segons preveu l’es-
tratègia ideada pel Govern dins del pla
2006-2015, permetrà una reducció del
10,6% del consum d’energia final una
vegada acabat el període concretat pel
pla de l’energia. Sobre un consum de
20.105,5 kTEP (mesura que suposa
1.000 tones equivalents de petroli) el
2015, el projecte d’eficiència preveu una
reducció de 2.137,8 kTEP a l’any. Al ma-
teix temps, pretén aconseguir una dis-
minució anual de la intensitat energèti-
ca –quantitat d’energia necessària per
unitat del PIB– de l’1,74%, per sobre
dels objectius que s’han marcat Espa-
nya i la Unió Europea. 

Per aconseguir no només aquesta
moderació de l’increment del consum
d’energia, sinó fins i tot per reduir-lo, la
Generalitat considera necessàries dues
qüestions clau. Per un costat, la multi-
plicació significativa de l’esforç de les

administracions i, per l’altre, un canvi
d’hàbits i actituds de la societat cata-
lana, representada per les empreses, les
institucions i també els ciutadans. Les
mesures concretes per complir amb
aquests objectius a curt termini estan
definides en el pla d’acció 2006-2010,
que incorpora fins a 91 mesures dis-
senyades per aconseguir un estalvi de
750.000 TEP mitjançant la potenciació
de les subvencions i l’increment de la
conscienciació ciutadana, que ha de fer
que l’estalvi i l’eficiència energètica es
converteixin en una pràctica habitual.  

INVERSIÓ DE 112 MILIONS D’EUROS
La Generalitat, a través de l’Institut Ca-
talà d’Energia (Icaen) i els convenis fir-
mats amb l’Institut per a la Diversifica-
ció i l’Estalvi de l’Energia (IDAE), va
destinar el 2008 un pressupost de 41,7
milions d’euros a subvencionar diferents
projectes d’estalvi, eficiència i impuls de
les energies renovables, cosa que suma
un total de 112 milions d’euros en els
últims tres exercicis. Entre ells, una sè-
rie d’ajudes al sector domèstic per a la
renovació d’electrodomèstics antics per
altres de més eficients dins del marc dels
plans Renove.

Aquestes subvencions han anat diri-
gides tant a l’adquisició d’electro-
domèstics com rentadores, rentaplats o
frigorífics de classe A i a la compra de
calderes i escalfadors menys contami-
nants. Des del 2006 ja s’hi ha destinat
un pressupost de gairebé 30 milions
d’euros. Al mateix temps, l’Icaen ha ini-
ciat diverses campanyes dirigides a
conscienciar els ciutadans sobre el con-
sum extra d’energia que suposa pro-
gramar l’aire condicionat o la calefacció
més del que és necessari. 

També s’han posat en marxa sub-
vencions per a la incorporació de tec-
nologies energèticament eficients orien-
tades a tot el conjunt de consumidors
d’energia. Es tracta, segons s’explica
en el pla d’acció 2006-2010, d’ajudes a
fons perdut per millorar l’eficiència

energètica en àmbits com la il·lumina-
ció, la climatització, la millora dels pro-
cessos industrials, l’aplicació de coge-
neracions d’alta eficiència i la promoció
de serveis energètics. Unes ajudes a les
quals poden accedir des de corpora-
cions locals, empreses privades o pú-
bliques fins a famílies i entitats sense
ànim de lucre. Al mateix temps, l’Icaen
ha iniciat auditories energètiques en les
indústries catalanes per saber, entre al-
tres qüestions importants, quanta ener-
gia s’està utilitzant, on, amb quin grau
d’eficiència i quines oportunitats d’es-
talvi es presenten. 

ACTUACIONS SOBRE LA MOBILITAT
El pla d’acció també reparteix tasques a
les diverses conselleries de la Generali-
tat perquè desenvolupin accions d’es-
talvi i eficiència energètica en els seus
àmbits competencials. Per exemple, Po-
lítica Territorial i Obres Públiques porta a
terme diverses accions que tenen com
a objectiu millorar la mobilitat incorpo-
rant el vector d’energia en la presa de
decisions, com en plans urbans, actua-
cions per a la millora de la mobilitat als
polígons industrials, consorcis de trans-
port públic o estudis sobre l’increment

L’estalvi i l’eficiència s’han convertit en un dels pilars bàsics per configurar 
un sistema que asseguri el proveïment i redueixi l’impacte ambiental

REDUCCIÓ DEL CONSUM DEL 10,6% EL 2015

EL PLA D’ACCIÓ 
2006-2010 CONTEMPLA 
LA POSADA EN MARXA DE
91 MESURES CONCRETES

ALGUNES ACTUACIONS
PERSEGUEIXEN LA MILLORA
TECNOLÒGICA MITJANÇANT
AJUDES I SUBVENCIONS 

LA GENERALITAT INVERTEIX
42 MILIONS A REDUIR 
LA DESPESA D’ENERGIA 
DELS EDIFICIS OFICIALS

POLÍTIQUES DEL GOVERN PER
IMPULSAR UN CANVI D’HÀBITS



a. A sota, d’esquerra a dreta, diversos exemples de bons usos energètics: una vivenda aïllada, botó d’apagada de l’ordinador, etiqueta d’un electrodomèstic de classe A que
cionat programat a 25 graus, temperatura que es recomana per evitar la despesa excessiva d’energia.
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la tribuna Agustí  MAURE
DIRECTOR GENERAL D’ENERGIA I MINES

Q ualsevol dels reptes que es vul-
guin afrontar en política energè-
tica ha de complir necessària-
ment un requisit bàsic: la ga-

rantia del subministrament. El Govern
de la Generalitat de Catalunya té clar
que el futur energètic del país passa
per una important aposta per l’estalvi
i l’eficiència energètica, així com per
les energies renovables, però és cons-
cient que és necessari fer-ho garantint
el subministrament i, a més, amb uns
nivells òptims de qualitat.

Les xifres indiquen que la qualitat del
subministrament elèctric a Catalunya
ha millorat substancialment, però la re-
alitat ens ha demostrat que encara te-
nim terreny per millorar. Per això ens
hem dotat d’una llei de garantia i qua-

litat del subministrament elèctric que
ens aporta més capacitat per supervi-
sar el disseny i l’estat de la xarxa elèc-
trica ja existent. També seguim apos-
tant fort per la carta de la construcció
d’aquelles noves infraestructures ener-
gètiques, ja siguin de generació o de
transport, que han de reforçar la ga-
rantia del subministrament. Evident-
ment, amb el màxim respecte pel ter-
ritori i el medi natural, però sense
perdre de vista les necessitats de la
nostra societat i la nostra economia. 

També s’han posat en marxa els
corresponents plans per intensificar el
control i les inspeccions de les infra-
estructures elèctriques. Hem d’aplicar
amb rigor la normativa i garantir que
les empreses inverteixin i mantinguin

la seva xarxa en condicions de per-
fecte funcionament. I també augmen-
tarà el control i la inspecció en l’àmbit
del gas. La cobertura territorial de la
xarxa de gas ha augmentat conside-
rablement, i això ens obliga a aug-
mentar els esforços per garantir el ser-
vei i la seguretat. 

Però, a més, en la garantia del sub-
ministrament energètic, l’usuari –tant
el domèstic com l’industrial– hi tindrà
un paper fonamental. Vetllant pel man-
teniment de les seves instal·lacions, re-
novant els equips obsolets i consumint
l’energia de manera responsable. És
així, avançant tots en la mateixa di-
recció, com Catalunya ha d’assegurar
un subministrament energètic propi del
segle XXI.2

ELS REPTES DE CATALUNYA

de la sostenibilitat en aquest àmbit. 
Per la seva part, Medi Ambient i Ha-

bitatge ha posat en marxa diferents aju-
des encaminades a la rehabilitació i mi-
llora de les façanes dels edificis
residencials, sobretot en qüestions com
l’aïllament de les vivendes, cosa que re-
percuteix en gran mesura en l’eficiència
energètica de les cases. Finalment, Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca desenvolupa
actuacions que fomenten la competiti-
vitat del sector agroalimentari i pesquer
per estalviar energia, així com mesures
de formació i assessorament als pro-
fessionals de les explotacions agràries
de Catalunya. 

EXEMPLE DE LA GENERALITAT
La Generalitat, el segon consumidor
energètic de Catalunya, també es com-
promet a donar exemple. Des de l’abril
del 2007 està vigent un programa d’es-
talvi i eficiència en els organismes ofi-
cials orientat a racionalitzar l’ús de re-
cursos energètics i aconseguir una
reducció del consum de l’11% el 2015.
Aquest programa implica la realització
d’auditories energètiques als edificis, la
moderació de temperatures, la inclusió
de criteris explícits d’estalvi en les no-

ves construccions, la formació energè-
tica dels responsables i la introducció de
criteris d’eficiència en la compra de béns
públics i serveis. D’aquesta manera, grà-
cies a una inversió que puja fins als 42
milions d’euros s’aconseguirà com a
contrapartida un estalvi de 63 milions
fins al 2015.

Amb aquests mateixos criteris, el Go-
vern ha iniciat un programa de relacions
institucionals per promoure mesures
d’estalvi, eficiència i impuls de les ener-
gies renovables amb diverses adminis-
tracions locals, juntament amb altres en-
titats i associacions. De manera anàloga,
el pla inclou diverses propostes en matè-
ria de comunicació i sensibilització ciu-
tadana amb el fi de difondre la necessi-
tat de virar cap a un consum d’energia
més intel·ligent, sostenible i saludable. 

En qualsevol cas, el missatge és el
mateix en cada una de les actuacions
previstes, i és que cada gest i cada ac-
ció compten a l’hora de reduir el con-
sum energètic. Això és fonamental per
frenar l’emissió de gasos contaminants,
frenar el canvi climàtic i, al mateix temps,
reduir la dependència del petroli, cosa
que permetrà avançar-se a l’esgotament
dels combustibles fòssils.2

AVANÇAR CAP a un model ener-
gètic més eficient i respectuós
amb el medi ambient passa inevi-
tablement per reforçar els es-
forços en recerca i desenvolupa-
ment. En aquest sentit, el Govern
de la Generalitat ha impulsat re-
centment la constitució de l’Insti-
tut de Recerca de l’Energia a Ca-
talunya (IREC), un centre orientat
a la innovació en matèria d’estal-
vi i eficiència energètica, a més
d’altres aspectes crucials, com és
el cas de les energies renovables,
els biocombustibles i els materials
que poden contribuir a incremen-
tar l’eficàcia del sistema. L’IREC,
que permetrà la creació de 157
llocs de treball altament quali-
ficats, compta amb la participa-
ció tant del Govern espanyol com
del món acadèmic i l’empresa pri-
vada.

En la mateixa línia, l’1 d’agost
passat es va crear l’Associació
Clúster d’Eficiència Energètica de
Catalunya, una iniciativa promo-
guda per l’Institut Català d’Ener-
gia en què també s’han implicat la
fundació b_TEC i una sèrie d’em-
preses que han participat des del
primer moment en la posada en
marxa de l’entitat, com EMTE,
Copcisa Eléctrica, Schneider Elec-
tric España, Soler & Palau, Elyo
Ibérica Servicios Energéticos, Sa-
licru, Simon, Circutor i Kromsch-
roeder. L’objectiu que perseguei-
xen els diferents integrants del
clúster és oferir solucions d’efi-
ciència energètica als clients finals
de cada companyia, així com la
creació d’una plataforma d’inno-
vació de les empreses instal·lades
a Catalunya que es dediquen al
sector de l’energia.  

l’estratègia

CENTRE ORIENTAT A LA INNOVACIÓ

Esforç 
en recerca i
desenvolupament
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L a compra d’una vivenda és sens
dubte una decisió molt important.
No es tracta de comprar un pro-

ducte que té data de caducitat o que
se cenyeix a les tendències de moda
del mercat. Es tracta d’adquirir un bé
que, en principi, és per a tota la vida.
Som molt exigents a l’hora de comprar
una peça de roba, un electrodomèstic
o un cotxe i en canvi som molt laxos a
l’hora d’exigir un mínim per a la nostra
llar.

En els últims temps, la construcció
no ha aprofitat l’increment de preus per
millorar tecnològicament el producte,
no ha sabut o volgut millorar el producte
final per augmentar-ne les prestacions,
la qualitat i el confort.

En aquest sentit, s’han deixat de cos-
tat tots aquells aspectes que donarien
un valor afegit al producte final. Ara, que
estem en un moment crític per al sec-
tor, pot ser que tornem a recuperar el
seny, i és ara el moment de fer una
aposta ferma pels productes de quali-
tat: edificis eficients. S’ha de superar la
visió estètica de l’edifici per mirar l’in-
terior, la funcionalitat, els serveis, les
prestacions.

A més, s’ha de potenciar la seva efi-
ciència energètica, l’aplicació sistemà-
tica de noves tecnologies, en especial
les relacionades amb la informació, la
comunicació, el control i el manteniment
preventiu realitzant inspeccions periò-
diques globals.

Des de les nostres institucions, as-
sociació i Col·legi d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya fa temps que estem
reclamant la creació d’una espècie d’ITV
de l’edifici en el sector de la construc-
ció. ¿Com? Proposant la implantació
d’una etiqueta verda per a aquells edi-
ficis amb criteris de sostenibilitat reals,
la introducció del carnet vivenda per
controlar l’aplicació real del confort per
al constructor i la realització d’una guia
del comprador per reflectir els costos
recurrents de la vivenda i el seu mante-
niment.

Exigir una alta qualitat de l’aire inte-
rior als edificis, obtenir el grau d’aïlla-
ment acústic òptim o proporcionar el
grau de confort desitjat han de ser al-

gunes de les exigències ineludibles que
s’haurien de sol·licitar a l’hora d’adqui-
rir un habitatge.

Actualment el mercat ja disposa de
materials i sistemes que ofereixen la tec-
nologia i la indústria per garantir un pro-
ducte de qualitat amb una escassa in-
cidència en el cost final. La construcció
ha d’utilitzar els recursos disponibles
per complir amb els objectius de pro-
veir benestar i confort, ser eficients
energèticament i no produir impacte
mediambiental.

Ara és el moment d’exigir un control
del conjunt construït i desenvolupar se-
guiments sobre condicions acústiques,
tèrmiques i d’eficiència de l’edifici en la
seva globalitat.2

PER UNA CONSTRUCCIÓ EFICIENT

la tribuna

Panells fotovoltaics instal·lats a l’horta solar Monte Alto de la població navarresa de Milagro.

E
n el llibre The European Dre-
am, Jeremy Rifkin presenta
l’última i més necessària visió
del futur d’Europa. Per al pen-

sador nord-americà, el lideratge del con-
tinent en l’impuls del desenvolupament
sostenible del planeta ha de consolidar
la competitivitat de les indústries euro-
pees en camps tan estratègics com l’e-
nergia o els transports. Rifkin, que va
ser l’assessor personal de l’expresident
de la Comissió Europea Romano Prodi,
fa anys que defensa que és necessari
portar a terme la transició cap a una
economia alliberada del petroli com més
ràpid millor. 

Les polítiques energètiques de la UE
avancen en aquest sentit, si bé s’adap-
ten lògicament als diferents condicio-
nants del context econòmic actual, i han
de ser consensuades amb els interes-
sos de cada un dels estats que confor-
men la UE. També s’ha de destacar que
les noves polítiques dels Estats Units
coincideixen avui dia, en aquest cas
també justificades per raons geoes-
tratègiques i de seguretat nacional. 

D’aquesta forma, l’objectiu principal
de les polítiques energètiques de la Co-
missió Europea per als pròxims anys és
propiciar el canvi cap a una economia
menys dependent dels combustibles
fòssils, tant per disminuir les emissions
de diòxid de carboni a l’atmosfera com
per estimular la innovació tecnològica
en sectors clau per a la competitivitat
industrial europea. Es tracta de produir
electricitat sense emetre CO2, de distri-
buir-la i gestionar-la eficientment, i tam-
bé de consumir-la d’una forma més efi-
cient. Amb la vista fixada a l’horitzó de
l’any 2020 les metes fixades són arribar
a un 20% d’estalvi d’energia, a un 20%
de consum d’energies renovables i re-

baixar un 20% les emissions de CO2, en
un objectiu definit com el triple 20. La
majoria dels estudis indiquen que
aquests objectius són potser excessi-
vament ambiciosos, però també que
cap al 2030 la transició tecnològica po-
dria accelerar-se definitivament. 

CAPTURA DE LES EMISSIONS DE CO2

La producció d’electricitat ha de tendir
a obtenir-se mitjançant energies reno-
vables, com l’eòlica o la solar, però a
curt termini és necessari implementar
processos de captura i eliminació del
CO2 emès per les centrals convencio-
nals i continuar utilitzant, en aquells paï-
sos que s’hagi decidit així, l’energia nu-
clear. Si les decisions que es prenen a
partir d’ara van encaminades en aquest
sentit, s’espera que dues terceres parts
de la generació d’electricitat a tot Euro-
pa es puguin desenvolupar a partir d’a-
questes fonts molt poc o gens conta-
minants a partir del 2020, quan la seva
utilització se situa actualment al voltant
del 44%.

S’ha d’acabar amb la dependència
del petroli del sector del transport, avui
dia gairebé absoluta, a partir de la in-
troducció de vehicles elèctrics, d’hidro-
gen o altres combustibles (el Govern
suec ja ha anunciat que preveu la prohi-
bició dels vehicles de gasolina i dièsel a
partir del 2030). Aquesta transició, que
probablement succeirà de forma més
ràpida a les ciutats, requerirà grans in-
versions en infraestructures. També 
s’ha de tendir cap a una edificació au-
tosostenible, ja que fins a un 40% del
consum d’energia final va a parar a l’e-
dificació. 

I s’ha de construir una xarxa elèctri-
ca intel·ligent, descentralitzada i oberta
a múltiples proveïdors petits o grans.

L’augment de la capacitat d’emmagat-
zemar energia, possible a través de la
tecnologia de l’hidrogen, ha de facilitar
més productivitat global del sistema de
producció i distribució elèctrica. 

TRANSICIÓ ENERGÈTICA
Amb el fi d’encaminar-se en aquesta di-
recció, la Comissió Europea prepara, en
el marc del pla tecnològic estratègic d’e-
nergia, un full de ruta amb vista al 2050,
escenari en què l’economia haurà d’es-
tar alliberada del petroli. La transició
energètica en què es troba la UE, que
tindrà forts impactes tecnològics i

econòmics, en el fons s’inscriu en un
procés de transformació més global que
comportarà la substitució del model de
producció en massa del segle XX, cen-
tralitzat i jeràrquic, organitzat i regulat
per cada estat, a un model de produc-
ció i consum més personalitzat, que no
perdi, no obstant, la productivitat dels
processos d’estandardització, encara
que més descentralitzat i organitzat en
xarxa, com les xarxes que transmeten
informació, matèria i recursos.2

Andreu Ulied
Director de Mcrit

Una UE lliure de
la dependència
del petroli 
Europa busca un model energètic capaç de
reduir el 20% d’emissions de CO2 el 2020

LA PRODUCCIÓ
D’ELECTRICITAT HAURÀ
D’ACONSEGUIR-SE AMB
ENERGIES RENOVABLES

L’OBJECTIU



EVITAR LA
DEMAGÒGIA

C atalunya necessita més infraes-
tructures, en particular energèti-
ques, amb l’objectiu de recuperar

el seu paper de motor econòmic i indus-
trial. No obstant, l’oposició sistemàtica cap
a aquesta realitat per part d’algunes op-
cions polítiques que posen en dubte
aquesta verdadera necessitat deslegitima
les decisions preses i posa en perill la ca-
pacitat productiva i competitiva. 

Hi ha alguns casos paradigmàtics que
sobrepassen qualsevol mena de lògica. El
primer, per la seva importància econòmi-
ca i geoestratègica, és el de la línia de 400
kW entre Bescanó i Baixàs. Gràcies a la
nefasta mediació de l’excomissari euro-
peu Mario Monti, l’oposició a aquesta in-
fraestructura ha fet progressar un acord
entre els Governs espanyol i francès per
soterrar la línia i fer-la en corrent continu,
com es fa en el cas de les illes. Amb
aquesta solució tècnica, Catalunya i Es-
panya es consoliden més com una illa
elèctrica i Europa menys com a mercat
únic. La insolidaritat de les comarques de
Girona els hauria de fer ruboritzar davant
aquelles altres que veuen com les línies
d’alta tensió travessen el seu territori per
assegurar el servei al consumidor. El pa-
per de la cultura del no a tot es pot ano-
tar un 10. 

Un altre cas és el de l’oposició a l’em-
magatzematge subterrani de gas natural.
En aquest cas ja no se’n discuteix l’im-
pacte ambiental, com és el cas de la lí-
nia transfronterera, sinó que l’alarma so-
cial creada pel projecte es concreta en
l’oposició a l’autorització del seu ús als
voltants de Reus. Poc importa la debili-
tat a nivell d’emmagatzematge i la segu-
retat del proveïment de gas natural. 

Finalment, parlem de les xarxes més ca-
pil·lars de distribució elèctrica. Amb la no-
va llei, les distribuïdores hauran de fer in-
versions més importants i presentar els
seus plans d’inversió davant la Generali-
tat. Però tal com estan les coses, no serà
gens estrany que aquests plans no es por-
tin mai a terme, ja que l’oposició a qual-
sevol infraestructura farà que sigui im-
possible realitzar-los. Per això, fa falta
superar aquesta situació i deixar de fer de-
magògia amb les infraestructures.2

Pàgines especials DIJOUS
19 DE MARÇ DEL 2009 el Periódico 7

Jordi DOLADER
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D’ENERGIA DEL COL·LEGI
D’ENGINYERS INDUSTRIALS

DE CATALUNYA

la tribuna

Mapa de les infraestructures
energètiques a Catalunya

LES POLÍTIQUES energètiques a Catalunya estableixen
el desenvolupament d’un pla d’infraestructures que per-
meti assegurar el subministrament, basat en la maxi-
mització de la generació d’electricitat mitjançant ener-
gies renovables, la potenciació de mitjans de generació
més eficients i el tancament de les centrals més obso-

letes i contaminants. Sota aquestes premisses, es pre-
veu la construcció de cinc nous grups de cicle combi-
nat de 400 megawatts, que se sumen als pràcticament
4.500 megawatts que s’hauran de generar en centrals
de règim especial, com parcs eòlics, plantes de reduc-
ció de residus o centrals de cogeneració. 

Infraestructures
més eficients

la previsió

Impuls de la sostenibilitat
Catalunya obtindrà prop de 4.500 MW mitjançant fonts energètiques poc contaminants
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S
ón netes (incomparables amb
el petroli), es restitueixen, el
seu impacte ambiental és mí-
nim i representen el recurs
energètic autòcton més im-

portant de Catalunya. Potser per això les
fonts renovables són la gran esperança:
estan predestinades a engruixir la pro-
ducció energètica i la seva potenciació
és una de les grans apostes a la comu-
nitat catalana. D’aquí els ambiciosos ob-
jectius que es plantegen en el pla de l’e-
nergia de Catalunya 2006-2015 i que van
més enllà dels marcats per la UE al Lli-
bre blanc de les energies renovables
(1997).

La meta de la Generalitat és multipli-
car per quatre el consum d’energies re-
novables, passant dels 736,6 Ktep (mi-
lers de tones d’equivalent de petroli)
d’origen renovable de l’any 2003 a 2.949
Ktep l’any 2015. És a dir: malgrat que es
preveu un important creixement del con-
sum d’energia primària de Catalunya en
el període analitzat, també s’espera que
el percentatge de participació de les ener-
gies renovables en el balanç d’energia
primària sigui cada vegada més gran,
passant del 2,9% (de l’any 2003) al 9,5%
d’aquí a sis anys.

Segons l’escenari dibuixat pel Govern
per al 2015, els biocombustibles repre-
sentaran el 28,6% del consum d’ener-
gies renovables gràcies, sobretot, al pes
del biodièsel que, amb un consum su-
perior a les 870.000 tones, es preveu que
substitueixi el 18% del consum de gasoil
d’automoció.

Per un altre costat, el conjunt de bio-
massa (matèria orgànica originada en un
procés biològic, espontani o provocat,
utilitzable com a font d’energia) i biogàs
(gas combustible que es genera en me-
dis naturals o en dispositius específics,
per les reaccions de biodegradació de la
matèria orgànica) aportaran unes 512,1
Ktep al balanç energètic el 2015, cosa
que representa un 17,4% del total de les
energies renovables.

DARÍO REINA
Àrea Monogràfics M

La hidroelèctrica té
poques possibilitats
de creixement a la
comunitat catalana

L’energia hidroelèctrica, que tradicio-
nalment ha estat la més important a Ca-
talunya, té unes possibilitats de creixe-
ment molt limitades. No obstant, aquesta
font energètica encara contribuirà en un
17,9% al consum d’energies renovables
a Catalunya.

LA FORÇA DEL VENT
Quan als 21 anys, Bob Dylan va com-
pondre la mítica cançó Blowin’ in the
Wind (La resposta és en el vent), bé po-
dria haver estat pensant en les energies
renovables. Encara que no era el cas. I
és que per cada megawatt eòlic instal·lat
a Catalunya s’evita cada any l’emissió a
l’atmosfera de 2.900 tones de diòxid de
carboni –el principal gas responsable de
l’efecte hivernacle–, 75 tones de diòxid
de sofre i d’1,5 tones d’òxid de nitrogen,
entre altres gasos contaminants. A més
–un altre avantatge important en els
temps que corren–, l’energia eòlica crea
directament una quantitat estimable de
nous llocs de treball, entre dues i cinc ve-
gades més que les fonts energètiques
convencionals, i incrementa la capacitat
de generar llocs de treball indirectes. A
més, els llocs directes creats són im-
prescindibles durant tota la vida útil dels
parcs.

Segons dades d’EolicCat, l’Associació
Eòlica de Catalunya, Espanya és el se-
gon estat del món pel que fa a potència
eòlica instal·lada. Catalunya ocupa el
novè lloc a nivell espanyol, lamentable-
ment molt per sota de comunitats com
Castella-la Manxa, Galícia, Castella i Lleó,
Aragó o Navarra.

Segons les dades proporcionades per
EolicCat, a la comunitat catalana hi ha
actualment en funcionament 17 parcs eò-
lics, distribuïts a les demarcacions de Bar-
celona, Lleida i Tarragona. Però aquesta
xifra ha d’augmentar de forma important,
ja que hi ha 50 parcs eòlics amb autorit-
zació administrativa concedida, que es
construiran en breu i que suposaran una
potència instal·lada de 1.528,27 mega-
watts. Així mateix, 25 parcs més (amb
una potència de 711,15 megawatts) es
troben en tramitació, és a dir, a l’espera
de l’autorització administrativa pertinent.

La Generalitat de Catalunya confia que,
fins a l’any 2015, s’implantin 3.500 me-
gawatts eòlics, cosa que constituirà el
25,7% de les energies renovables. No
obstant, des d’EolicCat es creu que l’es-
borrany de decret de les renovables que
es va fer públic el setembre de l’any pas-

sat i que ha d’aprovar-se en els pròxims
mesos no garanteix l’abast d’aquest ob-
jectiu. Segons els càlculs de l’associació,
el decret permetria la implantació de no-
més 400 megawatts nous que, afegits
als dels parcs en funcionament, autorit-
zats i en tramitació, sumarien un total
d’uns 2.700 megawatts (lluny dels 3.500).

DISPARITAT DE CRITERIS
Les instal·lacions dels parcs eòlics tenen
un impacte visual molt difícil d’avaluar.
Per això, és complicat arribar a un con-
sens territorial sobre quin és el millor sis-
tema o el que aconseguirà un menor im-
pacte en el territori. L’empresa Gamesa,
per exemple, ha proposat recentment
la instal·lació de miniparcs de nou me-
gawatts de potència en 32 municipis de
l’Alt Empordà, amb un potencial eòlic
–gràcies a la tramuntana– que és molt
elevat. En cas d’adjudicar-se el projecte,
cada municipi comptaria amb dos ae-
rogeneradors de 120 metres d’altura i pa-
les de 64 metres de longitud, situats a
900 metres de distància dels nuclis ha-
bitats.

Una altra solució és, per exemple, la
proposada per l’empresa Deenma, que
aposta per parcs de deu megawatts
compostos per cinc molins, cada un
d’ells de 60 metres d’alt i pales de 30.
Aquesta segona opció ocuparia una su-
perfície més gran que l’anterior, ja que
cada molí ha de mantenir una separa-
ció d’uns 200 metres entre si.

OBJECTIUS AMBICIOSOS
Segons fonts de la Generalitat de Cata-
lunya, l’energia solar també presenta uns
objectius molt ambiciosos. Amb relació
a l’energia solar tèrmica, l’objectiu és
arribar a 1.250.000 metres quadrats de
captadors solars tèrmics el 2015. Així
mateix, es planteja la construcció de la
primera planta solar termoelèctrica de
Catalunya. Per un altre costat, i segons
dades de l’Icaen (Institut Català d’Ener-
gia), l’energia solar fotovoltaica instal·la-
da a Catalunya acumula actualment 161
megawatts de potència, mentre que el
pla de l’energia preveia que el 2015 hi
haguessin instal·lats 100 megawatts.

No obstant, des d’Aperca, l’Associa-
ció de Professionals de les Energies Re-
novables a Catalunya, la situació de l’e-
nergia solar fotovoltaica deixa encara molt
a desitjar ja que, malgrat haver superat
ja amb escreix els objectius del pla de l’e-
nergia, deixa Catalunya en un mal lloc en

comparació amb la resta de comunitats
autònomes espanyoles.

A més, d’acord amb el que també de-
nuncia Asif (l’Associació de la Indústria
Fotovoltaica), Aperca critica els passos
normatius que s’estan fent al respecte.
“Quan en la primera legislatura de
Zapatero es va fer una aposta per fo-
mentar les energies renovables, es
va establir un model similar al d’al-
tres països europeus, com Alema-
nya, que anaven molt per davant del
nostre. Es va establir un model d’in-
centius, mitjançant una prima sobre
cada quilowatt produït per les ins-
tal·lacions amb una producció elèc-
trica que es bolcava a la xarxa de
distribució general”, afirmen des d’A-
perca. 

Amb el temps, es van començar a
constatar interessants marges de bene-
fici amb aquestes instal·lacions, amb la
qual cosa es va viure una verdadera ex-
plosió de l’energia fotovoltaica, entre el
2006 i el 2007. “Una expansió que va
fer por al Govern, que va resoldre po-
sar-hi fre. Per això es va decidir que
totes les instal·lacions que no tin-
guessin els permisos en regla i ha-
guessin estat donades d’alta de for-
ma oportuna abans del setembre del
2008, estarien sotmeses a unes re-
gles de joc diferents, menys favora-
bles, amb primes inferiors”. 

Això va conduir a una carrera en què
es van realitzar instal·lacions de forma
esbojarrada i amb qualitats dispars, co-
sa que s’escapava a qualsevol intent
d’ordenació de l’energia fotovoltaica per
part de l’Administració. Per això, a par-
tir del decret 1578/2008, el govern de
Madrid va establir unes quotes de potèn-
cia en cada una de les quatre convo-
catòries anuals. Quotes que han resul-
tat absolutament insuficients, si es miren
les opinions del sector, que suposen un
“fre brutal” i una gran pèrdua d’inver-
sions en recerca i desenvolupament. Les
conseqüències per a l’ocupació i el tei-
xit empresarial es qualifiquen des de les
associacions com a “devastadores”.

El sector fotovoltaic, definit expressa-
ment pel Govern com a prioritari i amb
capacitat per ajudar el país a superar la
greu crisi econòmica que passa, i teòri-
cament una de les apostes estratègiques
per satisfer la demanda energètica es-
panyola dels pròxims anys, ja ha perdut
més de 15.000 llocs de treball des de
l’estiu passat.2

DLa biomassa és la matèria
orgànica originada en un pro-
cés biològic, espontani o pro-
vocat, utilitzada com a font
energètica

DExisteixen diversos projec-
tes  per a la instal·lació d’ae-
rogeneradors a Catalunya, que
podrien tenir fins a 120 metres
d’altura 

DLa Generalitat es planteja la
construcció de la primera
planta solar termoelèctrica
ubicada en territori català

RIQUESA DE
RECURSOS

El Govern elabora un decret que reguli les energies eòlica i solar fotovoltaica amb l’objectiu
d’agilitzar la posada en marxa de noves instal·lacions respectuoses amb el medi natural

El model energètic, actualment, evolu-
ciona cap a un aprofitament molt més in-
tens de les energies renovables en totes
les seves variants, sense que es vegin
modificats per això els hàbits de la po-
blació. I és lògic aquest canvi de rumb, ja
que a les energies renovables no se’ls atri-

bueixen desavantatges ni detractors. El
canvi és a nivell planetari, encara que en
algunes zones es realitza de forma més
aguda, al comprovar que no només són
sinònim de respecte mediambiental, sinó
també de números positius en els comp-
tes d’explotació: l’ús extensiu de les fonts

d’energia renovables resulta tan atractiu
des del punt de vista ecològic com des
de criteris de rendibilitat. I la clau està en
el seu caràcter virtualment inesgotable,
unes per la immensa quantitat d’energia
que contenen, i d’altres pel seu poder de
regeneració.

Amb poder de
regeneració

l’alternativa

Nou model energètic 
a l’horitzó del 2015
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Ramon

CARBONELL
PRESIDENT

D’EOLICCAT

E ls dos últims anys s’ha produït un
increment exponencial de l’apor-
tació de les energies renovables

a la xarxa elèctrica. Segons xifres avança-
des per Red Eléctrica de España (REE),
el 2008 les energies incloses en règim
especial van donar cobertura a un 24%
de la demanda elèctrica a Espanya, amb
una participació destacada per part de
l’eòlica de l’11%. En un context en què
previsiblement es produirà un augment
de la potència eòlica instal·lada és evi-
dent la necessitat de reforçar les línies
d’evacuació amb l’objectiu de donar sor-
tida a l’energia generada per la força del
vent. 

En l’actualitat hi ha parcs eòlics amb
autorització administrativa que estan atu-
rats a causa de la falta de punts de con-
nexió amb la xarxa de distribució elèctri-
ca. I, de fet, aquesta falta de planificació
de les infraestructures energètiques ha
constituït un dels factors que expliquen
l’important retard en la implantació eòli-
ca que pateix Catalunya, que se situa en
el novè lloc en la classificació de comu-
nitats productores d’energia eòlica, amb
una potència eòlica instal·lada de 420,44
MW. 

Una vegada apresa la lliçó, hem d’es-
tar preparats de cara al futur per superar
les dificultats passades. El nou decret que
actualment està preparant el govern de la
Generalitat de Catalunya i que regularà
la implantació d’instal·lacions eòliques, ex-
posa que una vegada establertes les zo-
nes de desenvolupament prioritari, es de-
finiran les condicions d’implantació dels
parcs eòlics, la potència a desenvolupar
així com el punt de connexió a la xarxa
elèctrica. 

Per aquest motiu, és important co-
mençar a treballar des d’avui mateix per
garantir l’evacuació sense limitacions dels
megawatts eòlics.

L’objectiu és, segons el pla de l’ener-
gia elaborat per l’Administració catalana,
arribar als 3.500 MW generats amb ener-
gia eòlica per a l’any 2015, motiu pel qual
des d’EolicCat reclamem una planifica-
ció de la xarxa elèctrica al servei del pa-
ís, amb una especial sensibilitat per les
energies no contaminants, que no gene-
ren residus i que juguen un paper d’es-
pecial rellevància en la lluita contra el can-
vi climàtic.2

la tribuna

RELLEVÀNCIA
CONTRA 
EL CANVI
CLIMÀTIC

Hem d’estar preparats de
cara al futur per superar 
les dificultats passades

EVOLUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

EL MAPA CATALÀ DE L’ENERGIA EÒLICA I SOLAR FOTOVOLTAICA
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E
l parc eòlic Serra de Rubió,
de 49,5 MW de potència, es
va connectar a la xarxa l’a-
bril del 2005. En aquell mo-
ment va suposar un nou im-

puls a l’energia eòlica a Catalunya, que
arrossegava uns quants anys d’un cert
alentiment: només aquest parc incre-
mentava en un 52% tota la potència im-
plantada a la comunitat catalana. 

Ubicat a una altitud mitjana de 800 me-
tres sobre el nivell del mar i als termes mu-
nicipals de Rubió, Castellfollit del Boix i
Òdena (Barcelona), el parc està dotat de
33 aerogeneradors de 1.500 quilowatts
cada un i produeix anualment electrici-
tat equivalent al consum d’unes 28.000
cases, utilitzant una energia renovable,
neta i autòctona. La seva producció anual
mitjana evita l’emissió de gairebé 90.000
tones de diòxid de carboni (CO2) a l’at-
mosfera en centrals de carbó, amb un
efecte depuratiu equivalent al de 4,5 mi-
lions d’arbres en el procés de fotosínte-
si. La instal·lació va ser promoguda i és
propietat d’Acciona Energía, que s’ocu-
pa així mateix de la seva explotació, ope-
ració i manteniment. Va suposar una in-
versió de 50 milions d’euros i representa
una important contribució al desenvolu-
pament econòmic de la zona.

Dos anys més tard, a finals del 2007,
es va posar en marxa a Rubió i Òdena
el parc eòlic Serra de Rubió 2, annex a
l’anterior, amb 17 aerogeneradors de
1.500 quilowatts de potència unitària, que
totalitzen 25,5 MW de potència total, amb
una producció equivalent al consum de
14.500 cases. En aquest cas, el parc evi-
ta l’emissió de gairebé 45.000 tones de
diòxid de carboni en centrals de carbó i
té un efecte depuratiu equivalent al de 2,2
milions d’arbres en el procés de fotosín-
tesi. Va suposar una inversió de 33 mi-
lions d’euros.

TECNOLOGIA AVANÇADA 
Els 50 aerogeneradors instal·lats en el
conjunt dels dos parcs són màquines dis-
senyades i fabricades amb tecnologia prò-
pia per Acciona Windpower. Es tracta de
turbines de 1.500 quilowatts de potència
unitària, amb 80 metres d’altura de 
torre (fins al con-nas) i 77 metres de dià-
metre de rotor, cosa que permet aprofi-
tar l’energia del vent en una àrea escom-
brada de 4.616 metres quadrats. Estan
situats entre els 720 i els 835 metres d’al-
tura i la seva orientació és nord-sud, sud-
oest o nord-est en funció de la ubicació
exacta de cada un.

Entre les novetats tecnològiques des-
taquen la generació a tensió mitjana
(12.000 volts), cosa que redueix costos
i pèrdues d’energia, i el pas de pala va-
riable, amb control de pitch hidràulic in-

dependent per a cada una. Amb això, es
pot variar de forma independent la posi-
ció de cada una de les pales sobre el seu
eix longitudinal per optimitzar la captació
d’energia i millorar la seguretat.

Totes les funcions crítiques de l’aero-
ge-nerador estan monitoritzades i con-
trolades per un programa específic que li
permet orientar-se automàticament en
funció de les condicions de vent a cada
moment, així com supervisar i operar a
distància el seu funcionament, tant des
de la subestació com des del centre de
control d’energies renovables d’Acciona
Energía.

L’energia produïda a cada aerogene-
rador és canalitzada per quatre circuits
subterranis a dins del parc eòlic, trans-
formada a 220.000 volts a la subestació
i injectada a la xarxa general a la línia Po-

bla de Segur-Pierola, que passa a pocs
metres de la instal·lació. 

EDUCACIÓ AMBIENTAL
Coincidint amb la posada en marxa del
parc eòlic de Rubió, Acciona va estendre
a l’àmbit català el seu programa d’edu-
cació ambiental, que intenta suscitar en-
tre els escolars la reflexió sobre les impli-
cacions ambientals de la producció
d’energia i la necessitat d’un ús racional
dels recursos.

Des d’aleshores, el programa –que in-
clou visites guiades al parc de Rubió i a
d’altres de promoguts a les serres del Ta-
llat i Vilobí– ha comptat amb la participa-
ció de 14.000 escolars i professors, que
han fet més de 300 visites per conèixer
sobre el terreny el funcionament d’un parc
eòlic.2

DARÍO REINA
Àrea Monogràfics M

Parc eòlic Serra de Rubió 1 Parc eòlic Serra de Rubió 2

DPotència instal·lada: 49,5 megawatts
DAerogeneradors: 33 unitats AW-77/1500 (tecnologia 
Acciona Windpower)
DProducció estimada: 92 milions de quilowatts hora/any.
DConsum equivalent en llars: 28.000
D Emissions de CO2 evitades: 88.000 tones/any (en 

centrals de carbó)
D Inversió: 50 milions d’euros
DPropietat i explotació: Acciona Energía
DMunicipis: Rubió, Castellfollit del Boix i Òdena

(Barcelona)
DPosada en marxa: abril del 2005

DPotència instal·lada: 25,5 megawatts
DAerogeneradors: 17 unitats AW-77/1500

(tecnologia Acciona Windpower)
DProducció estimada: 48 milions de quilowatts

hora/any.
DConsum equivalent en llars: 14.500
D Emissions de CO2 evitades: 45.000 tones/any

(en centrals de carbó)
D Inversió: 33 milions d’euros
DPropietat i explotació: Acciona Energía
DMunicipis: Rubió i Òdena (Barcelona)
DPosada en marxa: desembre del 2007

Equivalen a 6,7
milions d’arbres 
fent el procés 
de fotosíntesi

Els parcs Serra de Rubió eviten
l’emissió de 135.000 tones de CO2
Les instal·lacions eòliques, que van ser construïdes en dues fases, són les més grans de Catalunya

UNA INVERSIÓ
TOTAL DE 88 MILIONS

ELS MOLINS ESTAN 
SITUATS A UNA 
ALTURA D’ENTRE
720 I 835 METRES

LA MAQUINÀRIA

SEGONS UN ESTUDI elaborat per
Pere Lleonart, de la consultora Ga-
binet d’Estudis Econòmics, cada
megawatt d’un parc eòlic té una
despesa anual de 22.000 euros en
concepte de manteniment –una
bona part dels quals corresponen
a salaris que reverteixen a la zo-
na–, 7.500 euros en cànons i im-
postos locals, i 2.400 euros més
de lloguer del sòl. “És cert que el
territori s’aprofita poc del gruix de
la inversió inicial, que és d’1,2 mi-
lions per megawatt i es destina a
maquinària, però hi ha altres efec-
tes que poden contribuir a les eco-
nomies locals”, indica Lleonart.
Aquestes xifres són constants: no
inclouen l’actualització en el temps
ni els canvis vinculats al preu de
l’energia.

El lloguer de terrenys significa
un ingrés de 900 euros per hectà-
rea i any per als propietaris, una
xifra que implica una rendibilitat
del sòl del 15% si comptem que el
preu de l’hectàrea rústica a Cata-
lunya és de 6.000 euros. Segons
l’estudi, la instal·lació d’un molí de
vent no impedeix que el sòl sigui
apte per a qualsevol altre ús, tant
agrícola com ramader o forestal, i,
per tant, considera el lloguer com
un ingrés addicional. Per obso-
lescència i rendibilitat, cada ex-
plotació té una permanència apro-
ximada de 30 anys, que és el
temps que duren els contractes de
lloguer.

En aquest sentit, a més de les
aportacions econòmiques directes
per la via fiscal –que en un entorn
rural poden arribar a significar el
30% del pressupost municipal– i
de la renda, l’estudi assenyala que
les instal·lacions eòliques poden
impulsar actuacions que generin
valor en el territori. Una d’elles és
la formació professional dels joves
de l’àrea d’influència del parc eò-
lic. “Les empreses sol·licitaran mà
d’obra especialitzada i vinculada
a la zona, i aquesta necessitat pot
contribuir a evitar la migració ru-
ral de la població més jove”, deta-
lla Lleonart. Un 65% dels emple-
ats d’una firma eòlica són
enginyers, un 21% són tècnics
amb estudis de formació profes-
sional, un 7% són informàtics, i un
7% més, llicenciats en empresa-
rials. L’informe apunta que els pro-
motors haurien d’impulsar els sis-
temes de formació adequats.

l’annex

GENERACIÓ DE BENEFICIS

Lloguers,
salaris i
impostos
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Garantir el transport d’energia
Avancen els treballs per construir noves línies elèctriques que garanteixin el subministrament a Catalunya

Diversos operaris reparen les torres d’alta tensió de Vallmont (Alt Camp).

L
es previsions, a escala mun-
dial, de disponibilitat dels re-
cursos energètics d’ús actual
i els costos econòmics crei-
xents per a la seva obtenció

fan necessari planificar l’abast futur de
les necessitats energètiques, establint lí-
nies d’actuació prioritàries i definint els
àmbits estratègics a desenvolupar.

En aquest sentit, l’11 d’octubre del
2005, el Govern va aprovar el pla de l’e-
nergia de Catalunya per al període 2006-
2015, que constata la necessitat de por-
tar a terme reforços de la xarxa elèctrica
catalana, amb els objectius de garantir
un subministrament de qualitat als usua-
ris, la gestió d’un model de generació
desconcentrat on les energies renova-
bles incrementin la seva importància, la
millora de la situació en determinades
zones del territori i l’increment de la ca-
pacitat d’interconnexió amb Europa.

Així mateix, el Govern impulsa un pro-
cés de negociació entre les empreses de
subministrament d’electricitat, l’admi-
nistració local, la de la Generalitat i la de
l’Estat per al soterrament i el desplaça-
ment de les línies elèctriques d’alta ten-
sió (110 kW i 220 kW). L’objectiu és la
disminució de l’impacte visual i l’aug-

ment de la seguretat, al mantenir-se els
cables més lluny de les edificacions. Ai-
xí mateix, aquestes actuacions també in-
crementaran la seguretat del subminis-
trament energètic gràcies a la substitució
de línies i a la facilitat més gran per po-
der fer treballs de reparació.

En aquest sentit, entre els anys 2004
i 2006 es van realitzar estudis per iden-
tificar quines havien de ser les actuacions
prioritàries. Com a conseqüència, es van
identificar 107 actuacions en 43 munici-
pis, que preveien soterrar o desplaçar
uns 200 quilòmetres de línia. 

Ja s’han firmat cinc convenis per al
desplaçament de línies (a Rubí, Castell-
bisbal, Begues, Valldoreix i Sant Feliu de
Llobregat) i nou per al soterrament de lí-
nies (a Terrassa, Sant Feliu de Llobre-
gat, Reus, Cornellà, Montornès, Sant
Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Joan
Despí i Vic). Es preveu que durant
aquest any es firmin 11 convenis més,
18 el 2010 i la resta entre els anys 2011
i 2013.

SITUACIÓ CRÍTICA A GIRONA
El pla de l’energia de Catalunya també
assenyala la necessitat de reforçar l’ali-
mentació elèctrica de les comarques gi-
ronines, donada la situació crítica que
actualment pateixen i les necessitats fu-
tures d’alimentació del TAV (potència de
curt circuit mínima necessària per dis-
minuir les pertorbacions a la xarxa). Ai-
xí, ja s’estan realitzant obres entre Sent-
menat i Bescanó, mentre que el tram
entre Bescanó i Santa Llogaia està en
fase de projecte. Aquestes obres –que
previsiblement s’acabaran el 2011– tam-
bé van acompanyades d’un desviament

cap a Riudarenes que permetrà alimen-
tar el tren d’alta velocitat (AVE) quan es
posi en servei entre Barcelona i la fron-
tera francesa.

DOS PUNTS DE VISTA
Per reforçar la seguretat i l’estabilitat del
sistema elèctric català (i el de la resta de
l’Estat), el Govern espanyol i el francès
han arribat a un acord referent a la lí-
nia de molt alta tensió (MAT) per a la in-
terconnexió elèctrica entre tots dos paï-
sos. Una obra que serà portada a terme
per Red Eléctrica Española i que,
segons es preveu, estaria finalitzada
l’any 2014.

Segons fonts de la Generalitat,
“aquesta opció hauria de contemplar
una avaluació detallada que garan-
tís el mínim impacte ambiental, sen-
se descartar cap possible traçat”. I
aquí és on neixen les divergències.

Per un costat, hi ha la possibilitat de
soterrar la línia, tal com ha confirmat Ma-
rio Monti, mediador europeu en la in-
terconnexió elèctrica entre Espanya i
França. Els alcaldes dels municipis afec-
tats pel pas de la línia estan unint es-
forços per aconseguir que aquesta si-
gui la solució que finalment triomfi a tot
el traçat, des de Sentmenat (Vallès Oc-
cidental) fins a Baixàs (França). 

Davant de les crítiques del president
de l’Associació de municipis afectats
per la MAT, Francesc Xavier Quer, que
la setmana passada va dir que el sote-
rrament a Barcelona crearia “ciutadans
de primera i de segona, ja que en
funció de qui mana i els interessos
de qui mana, les coses es fan d’una
manera o d’una altra”, l’Ajuntament

de Barcelona ha manifestat que no con-
sidera un greuge comparatiu que, apro-
fitant el túnel d’aigua que es construeix
de Fontsanta a Trinitat, es faci passar la
línia d’alta tensió per aquest túnel, ja
que dins de les zones urbanes la vo-
luntat és que no hi passi cap línia d’al-
ta tensió.

Però hi ha altres agents que dissen-
teixen d’aquesta proposta. Els enginyers
industrials de Catalunya opinen que “la
solució més recomanable, tant des
del punt de vista tècnic com econò-
mic, és fer una línia totalment aèria.
Aquesta és la forma de connexió te-
rrestre internacional que existeix en-
tre tots els països de la Unió Euro-
pea. El soterrament terrestre de
línies d’alta tensió només es justifi-
ca en casos molt excepcionals i en
traçats urbans o periurbans per
raons econòmiques”.

La mateixa font afegeix que l’explota-
ció d’una línia soterrada és més com-
plexa que una solució en execució aè-
ria, ja que en cas d’avaria o de qualsevol
altra incidència que es pugui produir el
temps de reposició del servei és més
gran i molt més costós.

Els enginyers industrials asseguren que
“no és clar que l’impacte ambiental
d’una línia d’aquestes característi-
ques, fora de l’aspecte visual, sigui
més gran en la solució aèria que en
la solució soterrada”. A més a més,
en el cas del soterrament –sentencien–
es presentarien una sèrie de servituds
per a la construcció, el manteniment i
l’accessibilitat al cable que deixarien unes
conseqüències ambientals greus, gens
menyspreables.2

ALBERTO GONZÁLEZ
Àrea Monogràfics M

DL’ALTA TENSIÓ
HAURÀ D’ASSEGURAR
EL MÍNIM IMPACTE
MEDIAMBIENTAL

DLA INTERCONNEXIÓ
AMB FRANÇA  ESTÀ A
L’ESPERA DE CONCRETAR
EL TIPUS DE TRAÇAT 

La Generalitat impulsa
el soterrament
progressiu en zona
urbana de la MAT
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