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La transició energètica sense l’eòlica no
és possible. Segons dades de l’Associació
Empresarial Eòlica (AEE), aquesta va ser
la primera font de generació elèctrica a
l’Estat espanyol l’any 2021, amb una xifra
rècord de més del 23% del total de la
producció al territori.
Ara, en un context geopolític complicat
i amb el preu de la llum disparat a
escala internacional, l’eòlica esdevé
imprescindible per lluitar contra el
canvi climàtic, descarbonitzar la nostra
societat, ser un país energèticament
sobirà, disposar d’energia verda i
accessible per a tothom, millorar la
competitivitat de les empreses, crear una
economia circular i oferir, en definitiva,
el millor futur per a tots nosaltres.
Catalunya, com a país, no pot quedar-se
enrere i desaprofitar les oportunitats
socials i econòmiques derivades d’un
futur verd i net a partir de la generació
d’energia sostenible. La transició
energètica cap a les renovables o la fem,
o ens la faran.

Contra el canvi climàtic,
no hi ha debat:
eòlica, sí o sí
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L’eòlica és la renovable
que més energia genera
en menys espai.

El 70% de la ciutadania de
municipis catalans amb
parcs eòlics n’està satisfeta
i és favorable a l’eòlica.
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A Catalunya cal invertir
4.000 milions d’euros en
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4.000 MW necessaris l’any
2030.
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L’energia eòlica abarateix
l’electricitat: o incorporem
massivament renovables
o no aturarem l’escalada de
preus. L’eòlica ens fa més
competitius.
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Sense eòlica no hi ha
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L’eòlica en el mercat laboral:
més de 20.000 llocs de
treball i una oportunitat
de desenvolupament
sostenible.
L’eòlica és totalment
compatible amb qualsevol
activitat econòmica
(agricultura, ramaderia,
pesca i turisme).
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1. Sense eòlica no hi ha
sobirania energètica

La sobirania energètica és un concepte lligat a
la idea de país. Avui depenem de recursos externs
i només sent capaços de produir tota l’energia que
consumim podrem ser sobirans energèticament.

Per què l’energia eòlica és imprescindible?

La sobirania energètica permet prendre decisions
polítiques en aquest àmbit: com es distribueix, a
quin preu, com som més competitius, com apliquem mesures de retorn social, com lluitem contra
la pobresa energètica, etc. La generació al territori
n’és la clau.

Segons el catedràtic de la Universitat de Girona
(UdG), Pere Roura Grabulosa, «si pretenguéssim
assolir l’objectiu de descarbonització exclusivament
amb fotovoltaica, ens caldria ocupar, com a mínim,
el 2% de la superfície de Catalunya». A més, en determinades zones de Catalunya disposem, de mitjana,
de 3.000 h efectives/any de vent, que augmenten
fins a gairebé 4.000 h efectives/any al mar, i només
1.600–1.700 h de radiació solar. Amb la tecnologia
actual, un sol aerogenerador pot tenir, fàcilment,
una potència instal·lada de 6 MW. D’altra banda, per
obtenir la mateixa potència en fotovoltaica cal una
superfície de 9 hectàrees.

Sense sobirania energètica, Catalunya es veurà
forçada a importar energia renovable de l’Aragó
i França construint línies de molt alta tensió (MAT)
que creuin el territori, amb la pèrdua dels beneficis
derivats de la generació (llocs de treball, tributs locals,
rendes, infraestructures, etc.). Es calcula que l’impacte d’aquestes MAT serà de 1.300 km de territori
agrari i implicarà la inutilització de 4.000 hectàrees.
Mentre a Catalunya dubtem, s’estan tramitant
400 projectes de parcs eòlics i fotovoltaics a l’Aragó
per subministrar-nos energia: 12.000 MW d’energia i
multiplicar per tres la potència que ja tenen. El model
català es queda molt curt. El mateix passa a França,
on es volen construir 50 parcs eòlics marins per un
total de 40 GW de cara al 2050. La transició energètica o la fem o ens la fan, i, ara per ara, ens la fan.
L’alternativa de mantenir la generació d’unes
nuclears envellides no és sostenible ni admissible,
per seguretat, residus i dependència.

Perquè de totes les renovables és, actualment, la
primera font de generació elèctrica a l’Estat espanyol.

O energia eòlica, o gas i urani de Rússia
Europa rep de Rússia el 47% del carbó, el 41% del
gas, el 27% del petroli i el 20% de l’urani. En aquest
context geopolític, l’escalada de preus de l’energia i
l’amenaça de desproveïment encara s’agreuja més i
se suma a l’emergència climàtica.
No hi ha més solucions: accelerar la implantació
de renovables. Però cal mirar-ho com una oportunitat per assolir un avantatge en el procés de descarbonització de l’economia. No apostar-hi seria deixar
en mans de l’atzar el futur econòmic i social de Catalunya.
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Com diu Barbara Pompili, ministra francesa de Transició Ecològica, «cada turbina eòlica o panell solar
que s’instal·li a Europa és un pas endavant cap a una
independència energètica que farà front a la crisi
climàtica i plantarà cara a la incertesa energètica
provocada per la nova geopolítica».

«O ens posem les piles o serem
dependents de l’Aragó. La indústria
sempre s’ha instal· lat allà on té
garantides les fonts d’energia
competitives»
Pla REPowerEU 2022:
Europa assenyala el camí i la urgència
A la Comissió Europea també ho tenen claríssim.
Per això s’han elevat els objectius en renovables i
eficiència energètica i proposa noves mesures que el
Govern de la Generalitat hauria d’aplicar de manera
immediata.
Seguint el pla REPowerEU, cal avançar en tres
àmbits: en l’estalvi energètic, modificant l’objectiu
d’eficiència energètica del 9% al 13% i augmentant el
mix energètic del 40% al 45% el 2030. En segon lloc,
la producció d’energia neta, simplificant els procediments de tramitació, especialment en l’energia
eòlica, passant dels set o vuit anys a un màxim de
dos. Finalment, la diversificació del subministrament de gas, per reduir la dependència d’un únic
proveïdor.

«La urgent adopció del conjunt
de mesures que proposa la Comissió
Europea per accelerar la transició
energètica és el termòmetre que
permet valorar la voluntat i el
compromís del Govern amb la transició
energètica»
— Víctor Cusí, president d’EolicCat

EOLICCAT
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2. L’eòlica és la renovable
que més energia genera
i que ocupa menys territori
sense malmetre’l
L’energia eòlica comporta una ocupació real del sòl
molt baixa i permet l’ús agrari i forestal de la terra.
Igualment, l’eòlica marina s’ha d’implantar de
manera compatible amb l’activitat pesquera amb arts
tradicionals i l’esportiva, així com les activitats marítimes recreatives. Cada MW eòlic ocupa, només, un
espai de 150 m2, mentre que, per generar un MW fotovoltaic, cal ocupar un total de 18.000 m2 de superfície.
Per tant, la reduïda ocupació de territori per part de
l’eòlica és un avantatge clar, tot i que no és l’únic en
aquest sentit:

• L’opció de l’energia eòlica allibera molt
de terreny per a l’ús agroalimentari.
• Cal afegir també l’opció de la nul· la
ocupació de sòl de l’eòlica marina.
• L’ocupació del territori per molins eòlics
és de baix impacte, atès que no inutilitza
el terreny.
• Les estructures eòliques són totalment
reversibles i el seu desmantellament deixa
el territori intacte.
• Avui, ja s’estan implantant processos que
permeten reciclar tots els elements dels
aerogeneradors.

Sí, a l’eòlica de gran potència
És evident, doncs, que el mapa renovable català necessita la potència de l’energia eòlica. I, en aquest sentit,
s’ha de remarcar que els parcs eòlics amb aerogeneradors de gran potència són els essencials, per
eficiència, ocupació d’espai i rendibilitat. És l’única
manera d’assolir el màxim rendiment amb el menor
impacte al territori. L’eòlica de petita potència té
sentit com a forma de contribuir a l’autoconsum, però
la transformació del sistema energètic que necessita
el país no pot dependre només d’aquesta.

Parcs eòlics en espais naturals
La Unió Europea preveu, en el Guidance
document wind energy developments
and natura 2000, que, amb una avaluació
específica i concreta prèvia, es poden
executar tant parcs eòlics com fotovoltaics
dins els espais naturals protegits de la
Xarxa Natura 2000.
Això té molt a veure amb el fet que
l’impacte acústic que produeix un
aerogenerador en moviment a menys
de 500 metres de distància no és superior
al que pot produir un electrodomèstic
a la llar, com un frigorífic o un microones.
A més a més, cal saber que els parcs eòlics
compleixen amb la normativa aplicable
en cada lloc sobre nivells sonors en horari
de dia i de nit i que no poden depassar els
límits establerts per la regulació.
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3. L’eòlica i la fotovoltaica
són imprescindibles per a
una lluita efectiva contra
el canvi climàtic
El consum massiu de combustibles fòssils ha provocat
un canvi climàtic sense precedents i molts científics
apunten al fet que és irreversible, sols som a temps
de mitigar-ne l’impacte. Cal substituir urgentment
els combustibles fòssils per energies renovables, i
s’ha de fer un ús més eficient de l’energia. L’estudi
Renovables 100% Catalunya de Greenpeace assenyala
que cal una «revolució energètica que permeti acabar
amb l’actual malbaratament d’energia mitjançant
l’estalvi i l’eficiència i, pel que fa a la generació, reemplaçar les fonts d’energia brutes per renovables».
I de quines renovables parlem? Les úniques tecnologies netes, renovables, amb alta capacitat i tecnològicament madures per generar els volums suficients d’energia per substituir la d’origen fòssil o no
renovable són l’eòlica i la solar fotovoltaica. A
Catalunya, totes dues són imprescindibles i complementàries.
En el cas de l’eòlica, significa optar per una generació eòlica terrestre madura i eficient i avançar en
el desenvolupament de l’eòlica marina. Cal, per
tant, aprofitar les zones geogràfiques de Catalunya
on es donen les condicions necessàries per al seu
desplegament.

Per què l’eòlica és clau en la lluita
climàtica?
L’eòlica és clau per assolir l’eficiència energètica
i posar fre al canvi climàtic perquè, ja avui, evita
l’emissió de 29 milions de tones de CO2 l’any
(gairebé l’equivalent a la circulació de tots els
turismes de l’Estat durant un any). Un aerogenerador compensa en menys d’un any l’energia consumida per a la seva fabricació, però pot funcionar
durant més de 30 anys.

Emergència climàtica:
no hi ha temps!
• L’augment de temperatura de la Terra
ha pujat 1,2 °C respecte a l’època
industrial. En cas de continuar amb
aquest ritme, la pujada del nivell del mar
submergirà el Delta de l’Ebre, l’aeroport
del Prat, les platges del Maresme o una
gran part de la plana de l’Empordà, per
posar-ne uns exemples.
• La Unió Europea fixa que, el 2030, el 40%
de l’energia primària ha de ser renovable.
Avui, Catalunya en té el 5,3% en energia
primària i el 9,4% en energia final.
• Necessitarem uns 46,6 GW nous el 2050
entre eòlica i fotovoltaica, que és
l’equivalent a implantar un projecte al dia
durant els pròxims 29 anys. Per tant, no,
no tenim temps.
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4. Més de 20.000 llocs de
treball i una oportunitat
de desenvolupament
sostenible
La implantació d’energies renovables és una oportunitat d’ocupació estable, qualificada i de llarg recorregut. A Catalunya, la fabricació, la distribució, l’enginyeria i la instal·lació de generació renovable pot
arribar a crear més de 20.000 llocs de treball fins a
l’any 2030. A més, l’operació i el manteniment de les
instal·lacions renovables ocuparà, permanentment i
fins a l’any 2030, un total de 4.000 persones a les
comarques on hi hagi aquestes instal·lacions.
Si els 15.500 MW renovables previstos a l’Aragó per
subministrar energia a Catalunya s’instal·lessin aquí,
suposarien 430,6 milions d’euros per als municipis
d’impost de construcció (ICIO), més de 57,3 milions
anuals durant 25 anys en impostos municipals
(BICE i IBI) i més de 46 milions anuals per als
propietaris dels terrenys en concepte de lloguer.
Pel que fa a la creació de nous llocs de treball, suposaria ocupar més de 50.000 persones a l’any en
fase de construcció i 11.500 llocs directes i indi-

rectes derivats del seu manteniment, permanents
durant tota la vida de les instal·lacions. A més, l’accés
garantit a energia renovable és un factor decisiu per
determinar la competitivitat d’empreses i sectors
industrials estratègics com el químic, l’automoció o
la siderúrgia, i les decisions de localització i deslocalització.

Molts ajuntaments
de l’Estat espanyol
han duplicat els seus
pressupostos amb
l’arribada de parcs eòlics
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300.000

persones amb feina
a Europa gràcies a
l’eòlica

37.000

milions d’euros al
PIB europeu cada
any

Cada aerogenerador nou instal· lat
al continent europeu té la capacitat
de generar fins a 10 milions d’euros
en activitats econòmiques diverses
— Informe de Wind Europe. Energia eòlica i recuperació econòmica
a Europa: com l’energia eòlica posarà les comunitats al centre de la
recuperació europea.

L’eòlica, un fre al despoblament rural

Les oportunitats laborals de l’eòlica marina

És fals i malintencionat atribuir el despoblament
de determinades comarques a les renovables; al
contrari, contribueixen decisivament a frenar-lo.
El despoblament rural és un fenomen socioeconòmic global. Una paradoxa: a la Terra Alta, mai
hi havia hagut tanta activitat turística, tants cellers
operatius ni s’havia comercialitzat amb tant de valor
afegit el seu vi i, malgrat això, la comarca continua
perdent població en els seus municipis sense que
s’hi instal·li cap aerogenerador.

Segons les conclusions de la jornada Wind Talent,
organitzada el maig del 2022 per l’Associació
Empresarial Eòlica (AEE) en col·laboració amb l’Escola d’Organització Industrial (EOI), gràcies al bon
impuls de l’eòlica marina, el nombre d’ocupacions
anuals en aquest àmbit per al període 2025–2050
creixerà gradualment, i oscil·larà entre els 7.500
nous llocs de treball anuals entre els anys 2025 i
2030 i els 17.500 per al període 2045–2050.

En paraules de Giles Dickson, CEO de Wind Europe,
«els parcs eòlics beneficien els qui hi viuen a prop.
L’energia eòlica paga 5.000 milions d’euros en
impostos a tot Europa cada any, sovint directament
als municipis rurals desfavorits. Molts parcs eòlics
també fan pagaments directes a les comunitats i les
organitzacions locals, ofereixen beneficis en espècie
i, en molts casos, les comunitats participen en la
propietat del parc eòlic local . Molts ajuntaments a
Europa obtenen més del 10% del seu pressupost dels
parcs eòlics locals».

L’eòlica promou
noves oportunitats
econòmiques i laborals
en zones de baixa
densitat demogràfica
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5. L’eòlica és compatible amb
qualsevol activitat econòmica
(agricultura, ramaderia, pesca
i turisme)
La implantació d’aerogeneradors permet mantenir
l’activitat agrícola als camps.
La implantació de parcs eòlics en zones de bosc
millora l’explotació forestal i facilita l’explotació de
les pastures i el sotabosc.
Les infraestructures construïdes per desplegar parcs
eòlics són eines eficaces contra els incendis forestals. La construcció de camins, la neteja del sotabosc
o la construcció de basses d’aigua facilita la prevenció
i l’extinció d’incendis i fa més accessibles nous
indrets de la natura.
Aquests camins es poden utilitzar per promoure activitats de turisme actiu: bicicleta, senderisme, curses
de muntanya, etc.
Els parcs eòlics marins es poden planificar per fer-los
compatibles amb l’activitat pesquera de la zona.
Els molins eòlics es poden incorporar en l’atractiu
turístic d’un territori i participar d’una identitat del
territori sostenible i lliure d’emissions.

El paisatge és un element canviant i subjectiu.
L’eòlica s’integra en el que ha de ser un paisatge del
segle xxi d’un país avançat socialment i mediambiental.

Més enllà dels arguments exposats,
hi ha exemples concrets que demostren
aquesta compatibilitat:
A l’estat de Kansas (EUA), concretament
al parc eòlic Meridian Way, l’eòlica ha
passat a ser un aliat important per a tots
els que treballen al camp. Un agricultor
o ramader pot arribar a obtenir
entre 3.000 i 7.000 dòlars per cada
aerogenerador, uns ingressos extres
que els marquen la diferència i que, en
alguns casos, suposen la supervivència
de l’explotació agrària.
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6. El 70% de la ciutadania
de municipis catalans amb
parcs eòlics n’està satisfeta
i n’és favorable
La majoria de la gent de les comarques on hi ha
eòlica no s’oposa al seu desplegament. En molts
casos, els moviments d’oposició també responen a
interessos econòmics i polítics, legítims, però que no
representen la població. Un dels estudis que analitza
la percepció de la ciutadania en municipis eòlics de
Catalunya és el que va dur a terme la consultora en
demoscòpia Hamilton l’any 2019. El seu objecte d’estudi va ser la ciutadania resident a poblacions amb
parcs eòlics. Aquests resultats els ha corroborat un
estudi més recent de la Diputació de Tarragona, la

Universitat Rovira i Virgili i el Centre de Recerca en
Economia i Sostenibilitat (ECO SOS).

Resultats de l’estudi de Hamilton
(octubre del 2019)
Segons els resultats, el 70,4% dels habitants enquestats
es van manifestar conformes i satisfets amb la decisió
d’haver instal·lat un parc eòlic al seu municipi i, del total,
més de la meitat (55,7%) es van mostrar molt satisfets
amb la instal·lació d’un parc eòlic al seu municipi.
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Satisfacció vers la decisió d’instal· lació
d’un parc eòlic al municipi
NS/NC
7,5%
Poc
satisfet
22,1%

Molt satisfet
55,7%

Els tres aspectes que més van valorar els ciutadans
enquestats sobre la instal·lació d’un parc eòlic al
seu municipi són la generació d’electricitat sense
emissions ni residus (77,9%), els beneficis en l’economia del poble (57,7%) i millores en camins (57%).
L’acceptació de la instal·lació s’ha anat construint des
de dos vectors clau: sobre la idea que l’energia eòlica
és neta i sobre la constatació d’un valor que ve de nou
i beneficia directament el municipi.

Resultats de l’estudi de la Diputació de
Tarragona (març del 2022)

Satisfet
14,7%

Font: Estudi de coneixement i opinió respecte a instal·lacions — parcs eòlics.
Dades clau i conclusions. EolicCat i Hamilton. Catalunya, octubre del 2019.

Segons aquest estudi, als municipis on ja hi ha
instal·lacions eòliques, el 40% de la ciutadania està
a favor dels aerogeneradors (mentre que només el
4,35% refusa les instal·lacions). Tot plegat, es ratifica
que, allà on hi ha l’eòlica, la gent se’n mostra favorable al desplegament.
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7. La millor defensa
dels ecosistemes és la lluita
contra el canvi climàtic:
el desplegament de l’eòlica
és essencial
Sabies que…?
A Catalunya no s’ha enregistrat cap
incident entre rapinyaires i aerogeneradors.
De fet, espècies com l’àliga cuabarrada
conviuen i crien en zones amb implantació
de parcs eòlics, i en alguns casos s’ha
incrementat el nombre d’individus
d’aquesta espècie gràcies a l’aplicació de
mesures correctores i a una bona gestió
de l’hàbitat i l’ecosistema per part dels
operadors dels parcs.

en la lluita contra el canvi climàtic com l’únic camí
per frenar l’avenç del deteriorament de l’entorn, les
condicions de vida de les persones i la salvaguarda
dels ecosistemes.
La Comissió Europea remarca que la implantació
generalitzada de renovables és la millor eina
per mitigar l’impacte del canvi climàtic sobre la
fauna, la flora i l’ecosistema. A Alemanya ho tenen
clar i han signat un pacte en el qual es prioritza la
lluita contra el canvi climàtic potenciant el desplegament de l’energia eòlica al país. Altres països europeus
com Dinamarca, els Països Baixos, Suècia o Finlàndia
avancen en la mateixa línia. D’aquesta manera, la
compatibilitat entre els parcs eòlics i la protecció de
la fauna és més que una possibilitat. I és que, tal com
diu la Comissió Europea, «s’ha de protegir l’espècie
en conjunt, i incidents puntuals no són suficients per
denegar el desenvolupament d’un projecte».

I Greenpeace, què hi diu?
L’ONG ambientalista Greenpeace defensa que les
energies renovables són necessàries, inesgotables
i més econòmiques. Segons el seu informe Renovables 100% Catalunya, les tecnologies de cost més baix
en l’horitzó del 2050 seran les renovables. L’eòlica
terrestre, a més a més, seria la tecnologia de cost més
baix a Catalunya. L’ONG també defensa la instal·lació
de parcs eòlics marins flotants en zones compatibles
amb els ecosistemes presents.

Són necessàries pel seu menor impacte
en el medi ambient
En el darrer mig segle més de 25.000 espècies,
gairebé un terç de les conegudes, estan en perill de
desaparèixer, i el canvi climàtic n’és un dels responsables principals. Els nous moviments ecologistes
aposten per una necessària visió global, focalitzada

Són més adequades per a la ciutadania
en tenir un cost més baix
No afecten la salut i són tan necessàries
com desitjables
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8. A Catalunya cal invertir
4.000 milions d’euros en
eòlica per construir els nous
4.000 MW necessaris
l’any 2030
Segons el Govern, el Parlament i la Unió Europea, per
al 2030 s’han d’assolir 6,2 GW de fotovoltaica i 4 GW
d’eòlica. El cost d’aquesta implantació implica inversions de 9.534 milions d’euros: 5.568,5 en instal·lacions
fotovoltaiques i 3.965 en instal·lacions eòliques.
Catalunya necessita invertir 10.000 milions d’euros
en energies renovables abans que tanquin les
nuclears. L’informe La descarbonització i la transició energètica a Catalunya. Full de ruta per assolir la
plena descarbonització del país el 2050 de la Cambra
de Comerç, publicat el gener del 2022, conclou que «la
substitució de les actuals tecnologies de producció
per altres de plenament renovables requerirà la instal·
lació de molta més potència instal·lada que la que hi
ha actualment».
La PROENCAT 2050 estima que les inversions necessàries, només en infraestructures de generació, per
cobrir el 100% del consum energètic amb renovables a Catalunya estan entre 51.525 (si partim d’un
model més concentrat de distribució territorial) i
57.210 milions d’euros (si partim d’un model menys
concentrat i menys eficient). Sense una estreta col·
laboració entre el sector públic i el privat, no serà
possible assolir cap d’aquests reptes.

Tots els models són necessaris
Per aconseguir aquest volum d’implementació renovable cal la concurrència de tots els models: públics,
privats, cooperatius, participatius i mixtes. La indústria d’energies renovables és un sector estratègic,
amb futur, innovador i amb una gran projecció. A
diferència d’altres sectors, no requereix diners
públics per desenvolupar-se.
L’únic projecte de generació eòlica comunitària per
subscripció popular de l’Estat a Catalunya és Viure
de l’aire del cel. Consta d’un únic aerogenerador eòlic

de 2,35 MW, va suposar una inversió de 2,8 milions
d’euros i va trigar més de sis anys a posar-se en
marxa. Per tant, aquests projectes són necessaris,
però insuficients per cobrir les necessitats de tot el
territori per si sols.

«Si no les fem aquí, ens
les faran allà»
No podem deixar d’aspirar a la sobirania energètica
per poder tenir un control més gran del preu i afavorir
el desenvolupament econòmic i el benestar social. «O
ens posem les piles, o serem dependents de l’Aragó.
Els deu anys que falten perquè tanquin els reactors
nuclears són aquí mateix i, en aquest període, necessitem substituir-los per energies renovables. Si no
les fem aquí, ens les faran allà», com ha assenyalat
repetidament Víctor Cusí, president d’EolicCat.

L’eòlica terrestre, la renovable de cost
més baix
Les renovables són les tecnologies de cost més
baix en l’horitzó del 2050. Segons l’estudi Renovables 100%. Un sistema elèctric renovable per a l’Espanya peninsular i la seva viabilitat econòmica, de
Greenpeace, «l’eòlica terrestre seria la tecnologia de
cost més baix a Catalunya. En tots els tipus d’emplaçaments considerats (plans i accidentats), els costos
de l’electricitat generada el 2050 se situarien entre
1,84 €/kWh i 2,87 €/kWh». En els últims deu anys, el
preu dels aerogeneradors terrestres s’ha reduït un
37%, i les bateries de liti que permeten emmagatzemar l’energia, un 85%. Dir que invertir en eòlica
resulta car és, en definitiva, faltar a la veritat. A més,
l’eòlica marina flotant està reduint ràpidament els
seus costos, i s’apropa cada cop més als dels parcs
eòlics sostinguts al fons marí.
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Amb la dotació d’un sistema de generació elèctrica
100% renovable a Catalunya, la inversió necessària
es recuperaria en un període d’entre tres i deu anys,
comptabilitzant únicament els estalvis econòmics i
d’emissions de CO2.

EOLICCAT
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9. Cal un desplegament
eòlic urgent per tot
el territori català
És imprescindible que les administracions apostin
per un desplegament dels projectes eòlics a totes les
comarques de Catalunya on s’hi donin les condicions
adequades, incloent-hi tots els formats: parcs, miniparcs i eòlica marina.

Malauradament, la manca de voluntat política per
impulsar les energies renovables al territori català ha
impedit seguir el desenvolupament de l’energia eòlica
experimentat a l’Estat espanyol en els darrers anys.

Es tracta d’una implementació regulada, ja que
l’Administració pública estableix uns criteris molt
estrictes per a l’aprovació de projectes eòlics, en què
els factors en consideració principals es refereixen
a l’impacte mediambiental, paisatgístic, agrari i
pesquer i el patrimoni cultural del territori.

O actuem, o patirem: ens estem quedant
sense temps…

Les necessitats de generació eòlica de Catalunya
per al 2030 i el 2050 estan, per tant, estudiades, així
com els territoris amb les condicions de quantitat i
qualitat de vent necessàries per al seu desenvolupament. Parlem de criteris tècnics i objectius.

Quotes de solidaritat!
L’energia eòlica necessita un vent
regular i d’intensitat mitjana. El vent no
bufa igual a tot el territori català i, per
tant, hi haurà comarques i municipis
amb molts més parcs eòlics que d’altres.
La clau és establir mecanismes de
compensació interterritorial que tinguin
present el saldo de la descarbonització
de la societat, com un criteri més de
redistribució de les inversions de les
administracions públiques.
Correspon als governs fer-ho efectiu,
no al sector, que ja aporta amb taxes i
impostos, convenis i rendes.

L’emergència és indiscutible. Cal prendre mesures
per eliminar els colls d’ampolla administratius
declarant la presumpció d’interès públic primordial de qualsevol projecte renovable. Alhora, necessitem terminis de resolució breus i clars, als quals es
pugui aplicar el silenci positiu en cas de no haver-hi
resposta per part de l’Administració.
Segons defensa la Comissió Europea, els terminis de
concessió de permisos per a la implantació de parcs
eòlics i aerogeneradors no haurien de ser de més de
dos anys, en el cas de projectes de nova planta, i d’un
any, en el cas de projectes de repotenciació de parcs.
«Una tramitació excessivament lenta i burocratitzada no va contra el sector, va contra la ciutadania. Estem en emergència i cal posar-hi els
mitjans necessaris».
«Avui, res apunta al fet que Catalunya pugui abandonar els llocs de cua d’Europa en generació renovable. Podem afirmar que la transició energètica
a Catalunya ens l’estan fent a Madrid».
— Víctor Cusí, president d’EolicCat.
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10. L’energia eòlica abarateix
l’electricitat: o incorporem
massivament renovables
o no aturarem l’escalada de
preus. L’eòlica ens fa més
competitius
La factura de la llum ha assolit preus desorbitats en
els primers mesos del 2022. Malgrat això, hi ha hagut
moments puntuals en què ens ha donat una petita
treva. Però, per què? Senzill. Perquè ha coincidit amb
períodes de màxim rendiment de les energies renovables, és a dir, els bons recursos de sol i vent arreu
de la península Ibèrica.
En altres paraules, la factura de la llum ens està
deixant ben clar que, o incorporem renovables massivament, o els preus continuaran disparant-se de
manera desorbitada. Amb tot, l’elevat preu de l’electricitat en els mercats internacionals podria deixar de
ser un problema per a un territori amb prou capacitat
per disposar d’energia 100% renovable a curt termini.
Només ens falta la implicació politicosocial suficient
per assolir la sobirania energètica necessària.

L’eòlica és la tecnologia
més eficient: sense
emissions, autòctona,
inesgotable, competitiva
i creadora de riquesa i
ocupació

Descarbonització i desnuclearització
l’any 2050
A Renovables 2050. Un informe sobre el potencial de
les energies renovables a l’Espanya peninsular, de
Greenpeace, es conclou que la capacitat de generació d’electricitat amb fonts renovables equival a
més de 56 vegades la demanda d’electricitat de l’Espanya peninsular prevista per al 2050, i a més de 10
vegades la demanda d’energia final total. Demostren,
per tant, que només amb renovables es pot disposar
de l’energia necessària.
El febrer del 2022 es va presentar la Prospectiva
Energètica de Catalunya (PROENCAT) 2050, en què
el Govern modelitza la transformació del sistema
energètic de Catalunya per assolir-ne la descarbonització i desnuclearització completa l’any 2050 i l’electrificació fins a gairebé el 80% de tota la demanda
energètica.
Per exemple, pel que fa a l’eòlica marina, la PROENCAT 2050 estima que a Catalunya es podrien
instal·lar 3.500 MW de potència fins a l’any 2050, que
generarien 13.285,6 GWh l’any i permetrien cobrir
gairebé el 12% de la demanda elèctrica catalana per
al 2050 i més del 9% de la demanda energètica total.
Pel que fa a l’eòlica terrestre, la PROENCAT 2050
preveu disposar de 23.136 MW de potència l’any 2050,
que generarien un mínim de 45.955,1 GWh l’any, cosa
que permetria cobrir el 40% de la demanda elèctrica
projectada el 2050.
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Per què l’energia eòlica impulsa el
desenvolupament social?
L’energia eòlica és una font d’energia renovable,
que no contamina, és inesgotable i redueix l’ús de
combustibles fòssils, origen de les emissions d’efecte
d’hivernacle que causen l’escalfament global.
L’energia eòlica no emet substàncies tòxiques ni
contaminants. Tampoc genera residus ni contaminació de l’aigua, un factor importantíssim tenint
en compte l’escassetat d’aigua. A diferència dels
combustibles fòssils i les centrals nuclears, l’energia
eòlica té una de les petjades de consum d’aigua més
baixes, la qual cosa la converteix en clau per a la
preservació dels recursos hídrics.
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A més, l’eòlica és una energia autòctona, disponible
en la pràctica totalitat del planeta, la qual cosa contribueix a reduir les importacions energètiques i a crear
riquesa i ocupació de manera local.
• Energia que es renova
• Inesgotable
• No contaminant
• Redueix l’ús de combustibles fòssils
• Redueix les importacions energètiques.
• Genera riquesa i ocupació local
• Contribueix al desenvolupament
sostenible

Gràcies a l’eòlica farem
una transició energètica
segura i sostenible.
El moment és ara.
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