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INTRODUCCIÓ:
PROJECTE “REVOLUCIÓ
ENERGÈTICA” DE
GREENPEACE

El sistema energètic es troba en una cruïlla. El
consum massiu de combustibles fòssils, la princi-
pal font d'energia, està provocant un canvi climà-
tic que ja s'està deixant sentir. Si es continua per
aquest camí, és molt probable que superem els
límits de la Natura, la qual cosa por comportar que
sigui impossible per a la majoria de les espècies
adaptar-se a un canvi tan intens i ràpid, mentre
milions de persones patiran les condicions d'un
medi ambient inhabitable en forma de fam, inun-
dacions, sequera, etc.

Els informes del grup d'experts en canvi climàtic de
les Nacions Unides (IPCC) confirmen que l’ésser
humà està provocant un ràpid escalfament global
sense precedents, les conseqüències del qual
poden resultar molt perjudicials per a la vida, si les
temperatures mitjanes arriben a pujar dos graus
centígrads per sobre del nivell en què estaven en
l’era preindustrial. La probabilitat d'evitar traspassar
la frontera dels dos graus depèn fonamentalment
que s'aconsegueixi frenar i estabilitzar les concen-
tracions dels gasos d'efecte hivernacle en la atmos-
fera; per a això, cal una dràstica reducció de les
emissions. Atès que són degudes principalment al
sistema energètic actual, basat en la crema de
combustibles fòssils, cal una “revolució energèti-
ca”, que permeti, pel que fa a la demanda, acabar
amb l'actual malbaratament d’energia mitjançant
l'estalvi i l'eficiència i, quant a la generació, reem-
plaçar les fonts d’energia brutes per d’altres l'ús de
les quals pugui ser sostenible, que no són altres
que les renovables.

Però la realitat és que els governs i les empreses
energètiques continuen decidint inversions multi-
milionàries sense tenir en compte aquesta realitat,
allargant durant dècades un model energètic insos-
tenible. Fins i tot sorgeixen contínuament “cortines
de fum” (el mal anomenat carbó “net”, construcció
de noves centrals nuclears o prolongació de la vida
de les actuals, mite del futur reactor de fusió nucle-
ar, hidrogen obtingut amb energies brutes, embor-
nals de carboni, captura i emmagatzematge de
CO2, etc.) que presenten falses solucions per al
canvi climàtic, mentre amaguen d’altres impactes
ambientals greus i absorbeixen recursos econò-
mics massius, vitals per a les veritables solucions.

L'única solució real al canvi climàtic rau en la substi-
tució completa dels combustibles fòssils per ener-
gies renovables, juntament amb un ús més eficient
de l'energia. 

El problema és que els qui han de prendre les deci-
sions clau, a més a més d'enfrontar-se als interes-
sos econòmics i polítics dels partidaris del “vell
model” energètic, s'enfronten a un dubte fona-
mental: no creuen que sigui possible canviar-lo.
Això es manifesta de manera especial a Catalunya,
on la manca de voluntat política d'impulsar les ener-
gies renovables ha impedit de seguir el camí de
l'impressionant desenvolupament de l’energia eòli-
ca experimentat a Espanya els darrers anys, i els
plans energètics continuen donant com a resultat la
permanència excessiva de les centrals nuclears i la
invasió de centrals tèrmiques de gas. En el fons,
xoquen dues concepcions ben diferents del paper
que pot i ha de correspondre a les renovables: un
paper complementari com un element més del sis-
tema o un paper protagonista, capaç de desplaçar
les formes convencionals de generació. El model i
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la intensitat del suport a unes o altres fonts d’ener-
gia dependrà finalment de quin sigui l'horitzó que
es pretén aconseguir.

L’opció renovable s'enfronta al repte de respondre
a preguntes que curiosament no es plantegen en
relació amb les energies brutes: n’hi ha prou amb
les renovables per a cobrir la demanda energètica
de la societat?, necessitem desenvolupar altres
fonts d’energia que cobreixin les suposades limita-
cions de les renovables?, és tècnicament possible
substituir les energies brutes per d’altres de
netes?, quina part de l’energia que consumim
podria procedir de fonts renovables?, hi hauria
energia disponible tothora (dia i nit, hivern i estiu) i a
tot arreu (camp i ciutat, indústries, i edificis d'habi-
tatges i comercials) on és la demanda?, què passa
quan no fa sol o no bufa el vent?, quantes centrals
renovables farien falta i quin ús se n’hauria de fer?,
seria més car un sistema basat en renovables?

Per respondre a aquestes qüestions, Greenpeace
va encarregar a un equip de l’Instituto de Investiga-
ción Tecnológica de la Universidad Pontificia Comi-
llas, encapçalat pel Dr. Xavier García Casals, un
estudi tècnic l'objectiu del qual era esbrinar si amb
les renovables n’hi ha prou per a cobrir la demanda
energètica de la societat. Aquesta qüestió és clau
per a saber si necessitem desenvolupar altres fonts
d'energia que cobreixin les suposades limitacions
de les renovables o, per contra, verificar que és
possible evitar un canvi climàtic perillós mitjançant
la substitució completa dels combustibles fòssils
per energies renovables.

Al novembre del 2005 es van presentar els resul-
tats de la primera part del projecte, amb el títol
Renovables 2050. Un informe sobre el potencial

de las energías renovables en la España penin-

sular, en el qual es concloïa que la capacitat de
generació d'electricitat amb fonts renovables equi-
val a més de 56 vegades la demanda d'electricitat
de l'Espanya peninsular projectada el 2050, i a més
de 10 vegades la demanda d'energia final total.
Quedava així demostrat que amb renovables es pot
disposar d'energia en quantitat més que suficient,
però faltava demostrar si seria econòmicament i
tècnicament viable fer funcionar tot el sistema elèc-
tric només amb renovables per a satisfer la deman-
da projectada.

El 2007 l'informe Renovables 100%. Un sistema

eléctrico renovable para la España peninsular y

su viabilidad económica ofereix els resultats de la
segona fase de l'estudi, on es quantifica i avalua
tècnicament la viabilitat d'un escenari basat en
energies renovables per al sistema de generació
elèctrica peninsular. Les anàlisis demostren la

viabilitat tècnica i econòmica d'un sistema

basat al 100% en renovables.

D'aquests dos informes s'han extret les dades que
es presenten aquí, relatives a Catalunya, sobre el
potencial de les renovables i els seus costos. Hi
hem afegit un exemple de possible mix de genera-
ció elèctrica 100% renovable per a Catalunya, basat
en les dades dels informes esmentats, i l’hem com-
parat amb les previsions de Pla de l'Energia de
Catalunya de la Generalitat. I, finalment, fem un
recull de les principals conclusions i demandes de
Greenpeace.
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POTENCIAL
DE LES RENOVABLES
A CATALUNYA

Renovables 2050 va ser el primer informe d'aquest
projecte, on es realitzava una detallada anàlisi d'es-
cenaris de desenvolupament de les diverses tecno-
logies renovables. L'informe proporciona uns sos-
tres de potència i generació sobre els quals es pot
procedir a l'anàlisi d'un sistema de generació com-
pletament renovable, tot reflectint de manera clara
les diverses restriccions, tant en disponibilitat de
recurs energètic com en la d'usos del sòl. Com a
metodologia, s'elaboren escenaris de població i
demanda energètica per a l'any 2050, a partir d’es-
cenaris ja publicats per d’altres institucions. A partir
d'aquí, en comparació amb el desenvolupament
actual i previst de cadascuna de les tecnologies
renovables, s'analitza quina podria ser la seva situa-
ció l'any 2050. A l’últim, es desenvolupa quina
podria ser la màxima contribució possible de cadas-
cuna en termes de potència instal·lada i de genera-
ció d'electricitat, imposant-hi criteris ambientals,
socials i tecnològics sobre el tipus de sòls disponi-
bles. En aquest capítol es presenten els principals
resultats per a Catalunya.

1.1. Hipòtesis i metodologia

L'estudi parteix de les següents hipòtesis:

■ Població peninsular espanyola el 2050: 38,32
milions d'habitants, repartits espacialment en la
mateixa proporció que l'any 2003.1

■ Demanda d'energia elèctrica: 20 kWh/habitant-
dia, cosa que dóna una demanda elèctrica penin-
sular de 280 TWh/any el 2050. Aquesta quantitat
s'obté d’extrapolar escenaris conservadors de la
UE, descomptant de la demanda final l'ús d'una
certa quantitat d'energies renovables en origen
(80% de la demanda elèctrica per a aigua calen-
ta, gràcies a l'ús de solar tèrmica i calderes de
biomassa; 80% de la demanda de calefacció
elèctrica gràcies a l'ús d'arquitectura bioclimàti-
ca, solar tèrmica, calderes de biomassa i millor
aïllament d'edificis; 60% de la demanda de refri-
geració elèctrica gràcies a l'ús de solar tèrmica
amb màquines d'absorció i tècniques bioclimàti-
ques), però sense incorporar-hi els estalvis
deguts a la gestió de la demanda.

■ Mateix repartiment el 2050 que el 2003 de la pro-
porció de demanda elèctrica per capita de cada
comunitat autònoma respecte a la mitjana espan-
yola. Amb aquestes hipòtesis, la demanda elèc-
trica projectada per al 2050 per a Catalunya seria
de 53,78 TWh l'any.

■ Mateixa demanda elèctrica per capita en totes les
províncies d'una mateixa comunitat autònoma.

■ Modulació horària de la demanda elèctrica penin-
sular el 2050 igual a la del 2003, sense tenir-hi en

11.1
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1 Les hipòtesis de població es van prendre a partir dels escenaris publicats per l’Instituto Nacional de Estadística en la data d'elaboració de l'estudi
Renovables 2050. Posteriorment, han aparegut nous escenaris amb major població a curt termini, però se segueix mantenint la previsió d’estabilitza-
ció o disminució de població a llarg termini. En qualsevol cas, el possible impacte en els resultats de prendre diverses hipòtesis de població afecta-
ria, a tot estirar, una variació percentual de la demanda projectada, mentre que els resultats de capacitat de generació amb energies renovables que
s'obtenen en aquest estudi se situen diverses vegades per sobre de la demanda projectada.



compte les millores que es podrien assolir mit-
jançant la gestió de la demanda per a facilitar la
penetració de tecnologies renovables.

■ Demanda d'energia final: 109 kWh/habitant-dia,
que suposen 1.525 TWh/any el 2050, i per la qual
cosa s'estima que la demanda energètica final
projectada per a Catalunya seria de 257,25 TWh
l'any.

A més a més, s'han plantejat hipòtesis específi-
ques per a cada tecnologia.

Quant a la metodologia seguida, es tracta de
determinar els sostres de potència i generació per a
cada tecnologia, arran del potencial tècnicament
desenvolupable en la tecnologia considerada, a la
vista dels recursos disponibles i imposant-hi les
limitacions tècniques pertinents al desenvolupa-
ment del recurs.

Les unitats emprades per a expressar els sostres
de potència han estat els gigawatts (GW,equiva-
lents a mil megawatts o mil milions de watts), men-
tre els sostres de generació s'expressen en tera-
watts-hora (TWh, equivalents a mil milions de
kilowatts-hora). La raó d'emprar aquestes unitats
tan “grans” i no gaire habituals és que faciliten l'ex-
pressió de les quantitats tan elevades de sostres
que s’obtenen com a resultat.

Per a calcular els sostres de potència, s'han desen-
volupat dissenys de les diverses tecnologies, avaluat
les seves actuacions en les diferents regions geogrà-
fiques, i imposat restriccions tecnològiques i de dis-
ponibilitat de terreny, mitjançant una eina SIG (Siste-
ma d'Informació Geogràfica). 

L'estimació dels sostres de generació s'ha obtingut
a partir dels sostres de potència, emprant-hi factors
de capacitat avaluats per als diversos emplaçaments
considerats.

Per a avaluar la disponibilitat de terreny per a cada
tecnologia renovable, segons els usos del terreny,
s'ha utilitzat una base de dades del Ministeri de
Foment que classifica tot el sòl segons correspon-
gui a:

· Zones urbanes.
· Zones industrials, comercials i de transports.
· Zones d'extracció minera, abocadors i de
construcció.

· Zones verdes artificials, no agrícoles.
· Terres llaurades.
· Conreus permanents.
· Praderies.
· Zones agrícoles heterogènies.
· Boscos.
· Espais de vegetació arbustiva i/o herbàcia.
· Espais oberts amb poca vegetació o sense
vegetació.

· Zones humides continentals.
· Zones humides litorals.
· Aigües continentals.
· Aigües marines.

11.1
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A cadascun d'aquests grups i els seus subgrups de
terrenys, se li ha assignat la seva viabilitat –o no–
per a la instal·lació de cadascuna de les tecnologies
renovables considerades, o el percentatge que se’n
podria utilitzar, si escau.

S'hi han incorporat també restriccions ambientals.
Amb caràcter general, les àrees excloses són les
següents:

■ Xarxa Natura 2000: Zones d'Especial Protecció
per als Ocells (ZEPA) + Llocs d'Interès per a la
Conservació (LIC).

■ Zones associades a Espais Naturals Protegits,
declarats i en procés formal de declaració per
l'Estat i les Comunitats Autònomes.

1.2. Principals resultats

Els resultats de Renovables 2050 es presenten per
a cadascuna de les tecnologies considerades,
especificant quin és el recurs disponible en termes
absoluts, repartit per comunitats autònomes i en
comparació amb la demanda elèctrica projectada
per al 2050. L'informe mostra la gran capacitat de
generació d'electricitat amb fonts renovables a
Catalunya, que seria capaç de satisfer més de 17
vegades la demanda elèctrica projectada per al
2050. La capacitat de generació renovable és tan
elevada que es podria plantejar fins i tot la possibi-
litat teòrica de cobrir totes les demandes d'ener-
gia, no només elèctrica, ja que equival a gairebé
quatre vegades la demanda d'energia total projec-
tada el 2050.

1.2.1. Resultats per tecnologies

Es presenten en aquest apartat els principals resul-
tats de l'estudi per a Catalunya. En primer lloc, es
pot veure per separat, per a cadascuna de les tec-
nologies considerades, quin és el recurs disponible,
en termes absoluts, i en comparació amb la deman-
da elèctrica projectada per al 2050.

En general, s'hi ha adoptat un enfocament conser-
vador, és a dir, s'ha considerat la millor tecnologia
actualment existent per a la conversió de cadascun
dels recursos renovables en electricitat, incloent-hi
millores tecnològiques només quan sembla obvi
que estaran disponibles l'any 2050.

Els resultats que presentem en aquest document
recullen les dades que es van actualitzar en l'infor-
me Renovables 100%.

11.2
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SOSTRE DE POTÈNCIA I DE GENERACIÓ ELÈCTRICA AMB AQUESTA TECNOLOGIA 

1.2.1. RESULTATS PER TECNOLOGIES

GEOTÈRMICA

La geotèrmica és l'energia que hi ha al subsòl, el qual és més calent com més s'hi avança en
profunditat.

La tecnologia considerada és la de roca seca calenta, per a la qual no cal disposar d’aqüífers, sinó
que s'injecta un fluid a pressió perquè clivelli les roques a la profunditat desitjada, rebi l’escalfor
de les roques i la transporti a la superfície, on es converteix aquesta calor en electricitat, com en
una central tèrmica convencional.

Hem assumit que s'utilitza com fluid de treball l’n-pentà, amb un nivell tèrmic de les roques de 180ºC
i un rendiment de l’11%.

Sostre de potència = 0,18 GW • Sostre de generació elèctrica = 1,4 TWh/a

% de la demanda elèctrica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 2,60%

% de la demanda energètica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 0,54%

9

2 Tots els números es presenten arrodonits per a escurçar-ne el nombre de decimals, però tots els càlculs s'han realit-
zat sense arrodoniments.

TOTAL

A Catalunya es podrien instal·lar 176,8 MW2 de potència elèctrica basada en l'energia
geotèrmica, i s’hi podrien generar 1,4 TWh l'any, cosa que permetria cobrir gairebé el
3% de la demanda elèctrica d'aquesta comunitat projectada el 2050. Les províncies
amb major sostre de potència serien Lleida (57,06 MW) i Barcelona (56,76 MW). Com
es tracta d’una energia disponible de manera permanent, la seva contribució pot ser
molt útil per a la regulació del sistema elèctric, a més a més de ser susceptible d’apro-
fitament per a usos no-elèctrics. 



SOSTRE DE POTÈNCIA I DE GENERACIÓ ELÈCTRICA AMB AQUESTA TECNOLOGIA

1.2.1. RESULTATS PER TECNOLOGIES

ONES

L'energia mecànica de les ones es pot aprofitar per a la seva conversió en electricitat, tot i que
encara no es troba en fase comercial a Espanya. No obstant això, donada la gran extensió costane-
ra de la península, s'ha considerat interessant avaluar-ne el seu potencial. Per a això s'ha desenvo-
lupat una caracterització del recurs amb dades estadístiques i horaris d’onatge procedent de l'Or-
ganisme de Ports de l'Estat.

La matriu de potència de la màquina seleccionada està poc adaptada a les condicions del clima
marí mediterrani, cosa que en redueix el potencial de generació. 

Una part de les infraestructures seria compartida amb les destinades a l'eòlica marina, ja que totes
dues poden coexistir en un mateix emplaçament.

10

S’hi podrien instal·lar 15.182,62 MW de potència elèctrica basada en l'energia de les
ones, i es podrien generar 6,87 TWh l’any, cosa que permetria cobrir pràcticament el
13% de la demanda elèctrica projectada el 2050 per a Catalunya. La província amb
major sostre de potència seria Tarragona amb 5.404,57 MW.

Sostre de potència = 15,18 GW • Sostre de generació elèctrica = 6,87 TWh/a

% de la demanda elèctrica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 12,77%

% de la demanda energètica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 2,67%
TOTAL



SOSTRE DE POTÈNCIA I DE GENERACIÓ ELÈCTRICA AMB AQUESTA TECNOLOGIA 

1.2.1. RESULTATS PER TECNOLOGIES

BIOMASSA

La biomassa és l'energia de la matèria orgànica procedent de residus (forestals, agrícoles, ramaders, de la
indústria agroalimentària o urbans, aquests convertits en biogàs) o de conreus energètics. En l'estudi s'ha
avaluat, a més a més, el potencial dels conreus forestals de rotació ràpida i la muntanya baixa.

La tecnologia considerada és la d'una central de turbina de gas d'elevades prestacions, que utilitza com
combustible el gas de gasogen procedent de la gasificació de la biomassa, sigui quina sigui la seva proce-
dència. El rendiment energètic total de conversió de la biomassa en electricitat seria del 32,95%.

Amb aquest esquema, a més a més, l'aigua calenta residual de la central es podria aprofitar per a aplica-
cions de cogeneració destinades a cobrir demandes de baixa temperatura, com ara aigua calenta sanitària,
calefacció i refrigeració mitjançant equips d'absorció.

11

A Catalunya es podrien instal·lar 1.519,57 MW de
potència elèctrica basada en aquesta tecnologia,
que generarien uns 10,88 TWh l’any, cosa que per-
metria cobrir més del 20% de la demanda elèctri-
ca projectada el 2050. Com és una energia que es
pot emmagatzemar, la seva contribució pot ser
molt útil per a la regulació del sistema elèctric, al
marge que també es pot aprofitar per a usos no-
elèctrics. Barcelona és la província amb major sos-
tre de potència total de biomassa.

Aquest potencial de biomassa s'ha analitzat realit-
zant dos càlculs diferents, amb terrenys de divers
pendent admissible. Els resultats mostrats en el
mapa corresponen a un pendent màxim del 10%.
Si el pendent màxim admissible es restringeix al
3% per a conreus forestals i al 4% per a muntanya
baixa, encara es podrien instal·lar en Catalunya
1.018 MW, que generarien 7,28 TWh/any, equiva-
lents a més del 13% de la demanda elèctrica el
2050 per a aquesta Comunitat.

Els resultats de biomassa desglossats per fonts són:
· Muntanya baixa: 133,99 MW, 0,90 TWh/a (1,67%
de la demanda elèctrica per al 2050), amb pen-
dent de fins al 10%. Barcelona és la província
amb major sostre de potència.

· Conreus forestals de rotació ràpida: 564,35 MW,
4,20TWh/a (7,81% de la demanda elèctrica per al
2050), amb pendent de fins al 10%. Barcelona i

Girona són les províncies amb major sostre de
potència.

· Conreus energètics: 163,05 MW, 1,21TWh/a
(2,25% de la demanda elèctrica per al 2050). Llei-
da és la província amb major sostre de potència.

· Residual i biogàs: 658,18 MW, 4,57 TWh/a (8,50%
de la demanda elèctrica per al 2050). Lleida és la
província amb major sostre de potència.

Sostre de potència = 1,52 GW • Sostre de generació elèctrica = 10,88 TWh/a

% de la demanda elèctrica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 20,23%

% de la demanda energètica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 4,23%
TOTAL



SOSTRE DE POTÈNCIA I DE GENERACIÓ ELÈCTRICA AMB AQUESTA TECNOLOGIA

1.2.1. RESULTATS PER TECNOLOGIES

EÒLICA MARINA

L'energia eòlica marina converteix la força del vent en electricitat, mitjançant aerogeneradors
situats al mar.

La tecnologia considerada és la d'un aerogenerador d'operació a velocitat de rotació variable, amb
canvi de pas individualitzat per a cada pala. La màquina triada tindria 4,5 MW, amb 114 m de diàme-
tre i altura de boixa de 120 m. S’hi considera una densitat de potència instal·lada de 5,6 MW/km2, a
una distància d’entre 5 i 40 km de la costa i profunditat de fins a 100 m. 
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Es podrien instal·lar a Catalunya 20.212,24 MW de potència elèctrica basada en l'ener-
gia eòlica marina, i s’hi podrien generar 11,75 TWh l'any, el que permetria cobrir gaire-
bé el 22% de la demanda elèctrica projectada el 2050 per a aquesta comunitat i més
del 4% de la demanda energètica. La província amb major sostre de potència és Tarra-
gona amb 14.721,27 MW.

Sostre de potència = 20,21 GW • Sostre de generació elèctrica = 11,75 TWh/a

% de la demanda elèctrica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 21,85%

% de la demanda energètica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 4,57%
TOTAL



SOSTRE DE POTÈNCIA I DE GENERACIÓ ELÈCTRICA AMB AQUESTA TECNOLOGIA

1.2.1. RESULTATS PER TECNOLOGIES

EÒLICA TERRESTRE

L'energia eòlica terrestre converteix la força del vent en electricitat, mitjançant aerogeneradors
situats a terra. Analitzem dos tipus de terreny, segons l'orografia: pla i accidentat.

La tecnologia considerada és la d'un aerogenerador tripala de transmissió directa (sense multipli-
cació de velocitat), amb operació a velocitat variable i control de pas individualitzat per a cada
pala, i baixes velocitats d'engegada (2-2,5 m/s). Les màquines triades tindrien, respectivament, 2,05
MW (amb 71 m de diàmetre i altura de boixa de 80 m) en terreny pla i 810 kW (amb 48 m de diàmetre
i altura de boixa de 65 m) en terreny accidentat, en parcs eòlics de 15 aerogeneradors, per la qual
cosa l’envergadura del parc seria de 30,75 MW en terreny pla i 12,15 MW, en terreny accidentat. Es
considera una densitat de potència instal·lada de 3,84 MW/km2 en terreny pla i 3,04 MW/km2 en
terreny accidentat.
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Sostre de potència = 52,84 GW - Sostre de generació elèctrica = 143,8 TWh/a

% de la demanda elèctrica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 267,4%

% de la demanda energètica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 55,9%
TOTAL

A Catalunya es podrien instal·lar 52.841,92 MW de potència elèctrica basada en l'e-
nergia eòlica terrestre, i s’hi podrien generar 143,8 TWh l’any, cosa que permetria
cobrir més de dues vegades la demanda elèctrica projectada el 2050. La província
amb major sostre de potència és Lleida amb 17.745,92 MW.



SOSTRE DE POTÈNCIA I DE GENERACIÓ ELÈCTRICA AMB AQUESTA TECNOLOGIA

1.2.1. RESULTATS PER TECNOLOGIES

XEMENEIA SOLAR

Una central de xemeneia solar consisteix en un gran col·lector solar pla, que a tall d'hivernacle con-
verteix la radiació solar total en energia tèrmica. Al centre del col·lector se situa una xemeneia de
gran alçada, per la qual ascendeix per convecció natural l'aire calent i acciona una turbina situada
a l'interior de la xemeneia per a generar electricitat. Funciona les 24 hores del dia, gràcies a l'ener-
gia emmagatzemada al sòl i a la protecció de pèrdues que proporciona el col·lector.

La tecnologia considerada requeriria un mínim de quatre km2 per central, amb una densitat de potèn-
cia instal·lada de 4,5 MW/km2.

S’hi consideren terrenys de pendent inferior al 2% amb qualsevol orientació i fins al 7% amb orienta-
cions d’SE a SW.
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Sostre de potència = 15,69 GW • Sostre de generació elèctrica = 40,8 TWh/a

% de la demanda elèctrica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 75,86%

% de la demanda energètica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 15,86%
TOTAL

A Catalunya es podrien instal·lar 15.690,6 MW de potència elèctrica basada en xeme-
neies solars, i s’hi podrien generar 40,8 TWh l’any, cosa que permetria cobrir gairebé
un 76% de la seva demanda elèctrica projectada el 2050. La província amb major sos-
tre de potència correspon a Lleida, amb 7.392,6 MW. 



SOSTRE DE POTÈNCIA I DE GENERACIÓ ELÈCTRICA AMB AQUESTA TECNOLOGIA

1.2.1. RESULTATS PER TECNOLOGIES

FOTOVOLTAICA INTEGRADA EN EDIFICIS

L'energia solar fotovoltaica converteix directament la llum que rebem del sol en electricitat, gràcies
a l'efecte fotoelèctric del silici que compon els mòduls fotovoltaics. Es connecten a la xarxa elèctri-
ca de distribució a través d'un inversor, que transforma el corrent continu procedent del mòdul en
electricitat, amb les mateixes característiques que la de la xarxa.

La tecnologia considerada és la d'un mòdul fotovoltaic les prestacions mitjanes del qual al llarg de
la seva vida útil (40 anys, en l'horitzó 2050) coincideixen amb les d'un mòdul nou dels actuals d'ele-
vat rendiment. Hi hem considerat dos tipus de sistemes: els integrats en edificis i els solars fotovol-
taics amb seguiment. Amb les aplicacions integrades en l'edificació s'aconsegueix la màxima pro-
ximitat entre la generació i el consum d'electricitat (generació distribuïda) i sense competir en l'ús
del sòl amb cap altra tecnologia ni cap altre ús. Considerarem diversos factors d'utilització segons
que els mòduls se situïn a la coberta o a les façanes de diferents orientacions (S, SE, SW, E, W).

15

Sostre de potència = 78,52 GWp • Sostre de generació elèctrica = 89,7 TWh/a

% de la demanda elèctrica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 166,8%

% de la demanda energètica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 34,9%
TOTAL

A Catalunya es podrien instal·lar 78.518,61 MWp de potència fotovoltaica integrada
en edificis i s’hi podrien generar 89,7 TWh l’any, cosa que permetria cobrir amb
escreix la demanda elèctrica projectada el 2050. La província amb major sostre de
potència és Barcelona, amb 51.976,56 MW.



SOSTRE DE POTÈNCIA I DE GENERACIÓ ELÈCTRICA AMB AQUESTA TECNOLOGIA

1.2.1. RESULTATS PER TECNOLOGIES

FOTOVOLTAICA AMB SEGUIMENT

L'energia solar fotovoltaica amb seguiment s'aconsegueix amb agrupacions de generadors fotovol-
taics, amb un mecanisme que permet seguir el “moviment” del sol d'est a oest, de manera que asso-
leixen un major rendiment. Són una alternativa interessant per a aquelles persones o entitats que, en
no disposar d'espai per a integrar una instal·lació fotovoltaica en el seu edifici, desitgen de tota
manera invertir en energia solar fotovoltaica per generar energia neta.

Les densitats d'ocupació del terreny i la potència dependran de la latitud, tot assegurant-se que a
final de gener no hi hagi ombreig en les direccions SE i SW. Es consideren terrenys amb pendent
inferior al 3% en qualsevol orientació, i fins al 10% amb orientacions d’SE a SW.
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Sostre de potència = 17,01 GWp • Sostre de generació elèctrica = 37,2 TWh/a

% de la demanda elèctrica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 69,17%

% de la demanda energètica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 14,46%
TOTAL

A Catalunya es podrien aconseguir 17.010 MWp de potència fotovoltaica en instal·lacions
d'energia solar fotovoltaica amb seguiment, i s’hi podrien generar 37,20 TWh l’any,
cosa que permetria cobrir el 69,17% de la seva demanda elèctrica projectada el 2050.
La província amb major sostre de potència és Lleida, que compta amb 7.581,16 MW.



SOSTRE DE POTÈNCIA I DE GENERACIÓ ELÈCTRICA AMB AQUESTA TECNOLOGIA

1.2.1. RESULTATS PER TECNOLOGIES

SOLAR TERMOELÈCTRICA

Una central solar termoelèctrica utilitza un camp de miralls per a concentrar la radiació solar
directa, i hi aconsegueix escalfar un fluid a altes temperatures. Amb aquesta font calenta es gene-
ra electricitat com en una central tèrmica convencional.

La tecnologia triada per a aquesta anàlisi, que pretén ser representativa del conjunt de tecnologies
termosolars, és la d'una central de col·lectors cilindroparabòlics amb seguiment en un eix d'orien-
tació N-S, amb l’aigua com a fluid de treball, amb refrigeració seca (de manera que la disponibilitat
d'aigua no sigui una restricció), mitjançant aerocondensadors i amb un tanc d'emmagatzematge
amb capacitat per a 15 hores, amb la qual cosa es pot disposar d'una capacitat de generació abun-
dant i estable.
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Sostre de potència = 152,98 GW- Sostre de generació elèctrica = 577 TWh/a

% de la demanda elèctrica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 1.072,89%

% de la demanda energètica per al 2050 que cobriria aquesta tecnologia = 224,30%
TOTAL

És remarcable l'immens potencial amb què compta aquesta tecnologia. A Catalunya
es podrien instal·lar 152.980,19 MW de potència elèctrica en centrals termosolars, i
s’hi podrien generar 577 TWh l’any, cosa que permetria cobrir en gairebé onze vega-
des la seva pròpia demanda elèctrica projectada el 2050, i fins i tot més de dues vega-
des la demanda energètica projectada per al 2050. La província de major sostre de
potència és Lleida, amb 72.338,97 MW.



1.2.2. Síntesi de resultats. Recursos
renovables disponibles 

Els gràfics següents mostren els sostres de potèn-
cia i generació de les diverses tecnologies conside-
rades en aquest projecte, com també els percentat-
ges de cobertura de la demanda elèctrica del
Principat i de la demanda energètica total projecta-
des per al 2050.

Cal destacar la gran capacitat de generació de les
tecnologies renovables en el seu conjunt, algunes
de les quals aconsegueixen totes soles un sostre
de generació superior a les demandes de Catalunya
tant de l'electricitat projectada per al 2050 (53,78
TWh/any) com de l'energia total (257,25 TWh/any).

11.2
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Taula 1. Sostres de Potència i Generació a Catalunya i comparació amb la seva demanda el 2050

Sostre Potència Sostre Generació Demanda elèctrica Demanda energia total 
GWp TWh/any (%) (%)

Solar 264,20 744,70 1.384,72 289,48
Solar Termoelèctrica 152,98 577 1.072,89 224,30
Solar Fotovoltaica amb seguiment 17,01 37,2 69,17 14,46
Xemeneia Solar 15,69 40,8 75,86 15,86
Fotovoltaica integrada 78,52 89,7 166,79 34,87
Eòlica 73,05 155,55 289,23 60,47
Eòlica terrestre* 52,84 143,8 267,39 55,90
Eòlica marina** 20,21 11,75 21,85 4,57
Ones** 15,18 6,87 12,77 2,67
Biomassa 1,52 10,88 20,23 4,23
Biomassa residual i biogàs 0,66 4,57 8,50 1,78
Cultius energètics 0,16 1,21 2,25 0,47
Cultius forestals de rotació ràpida* 0,56 4,20 7,81 1,63
Bosc baix* 0,14 0,90 1,67 0,35
Hidràulica*** 2,28 4,60 8,55 1,79
Hidroelèctrica (P>10 MW) 1,97 3,65 6,79 1,42
Hidroelèctrica (P<10 MW) 0,31 0,95 1,77 0,37
Geotèrmica roca seca calenta 0,18 1,4 2,60 0,54
Total renovables 356,41 924,00 1.718,11 359,18

Tots els nombres es presenten arrodonits per a escurçar el nombre de decimals, però tots els càlculs s'han realitzat previs a l'arrodoniment.
* Es presenten els sostres de generació màxims.
** Dades actualitzades segons valors Renovables 100%.
*** No s'han considerat augments de potència de gran hidràulica, a causa del impacte ambiental dels embassaments. S'ha pres com potencial
realizable el mateix objectiu que es va adoptar en el Pla de Foment de les Energies Renovables. 



Si se sumessin tots els sostres de les diverses tecno-
logies, se n’obtindria un màxim de sostre total de
generació basat en renovables de 924 TWh/any. Les
interseccions que caldria descomptar per la coincidèn-
cia d’emplaçaments serien molt limitades, ja que són
compatibles en la major part dels casos o bé s’hi han
imposat per avançat condicions molt restrictives
sobre el terreny disponible. Aquest sostre de genera-
ció amb renovables representa una capacitat de gene-
ració equivalent a més de disset vegades la demanda
d'electricitat de Catalunya per al 2050 i gairebé quatre
vegades la demanda d'energia total per al 2050.

11.2
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Gràfic 2. Sostres de potència i generació a Catalunya i comparanció amb la seva demanda en 2050

Gràfic 1. Sostre de generació amb renovables 



Com s'observa en la figura, Catalunya podria ser
autosuficient amb energies renovables pel que fa a
tota la seva demanda d'electricitat projectada per al
2050 (53,78 TWh/any), però fins i tot podria ser-ho
amb una sola de qualsevol d'aquestes: termosolar
(gairebé onze vegades), solar fotovoltaica integrada
en edificis (tocant dues vegades) o eòlica terrestre
(prop de tres vegades).

El potencial solar de Catalunya permetria satisfer
gairebé tres vegades la demanda energètica total
projectada per al 2050 (257,25 TWh/any).

1.3. Conclusions

■ La capacitat de generació d'electricitat amb fonts
renovables és molt superior a la demanda. Si
suméssim els sostres obtinguts per a cadascuna
de les tecnologies, s'aconseguiria un màxim de
924 TWh/any, equivalents a 17,18 vegades la
demanda d'electricitat projectada el 2050.

■ Aquesta capacitat de generació renovable tan
elevada ens permet de plantejar-nos la possibili-
tat teòrica de cobrir totes les demandes d'ener-
gia, no tan sols elèctrica, ja que equival a 3,59
vegades la demanda d'energia total projectada el
2050.

■ Els recursos renovables més abundants són els
associats a l'energia solar: entre totes les tecno-
logies solars es podria obtenir energia equivalent
a 2,89 vegades la demanda energètica total de
Catalunya el 2050, entre les quals destaca l'ener-
gia solar termoelèctrica, amb un potencial de
generació que representa el 62,45% del total
renovable. Per tant, queda clar que el nostre
major jaciment energètic és el sol, cosa que con-
trasta enormement amb el paper absolutament

marginal que s’ha donat fins ara, en les planifica-
cions energètiques, a les diverses maneres d'a-
profitar l'energia solar.

■ El potencial de l'energia eòlica és molt superior
als actuals objectius de planificació, i permetria
cobrir gairebé tres vegades la demanda elèctrica
de Catalunya.

■ Hi ha tecnologies que fins a ara han estat menys-
preades en la planificació, com ara l'energia eòli-
ca marina, la de les ones, la geotèrmica de roca
seca o les xemeneies solars, que presenten ele-
vats potencials de generació d'energia.

■ Els recursos de biomassa són limitats, en relació
amb d’altres renovables. Per això, i ja que per la
seva elevada capacitat de regulació pot tenir un
paper important en l'actual sistema elèctric, s’ha
de prioritzar la màxima eficiència en la seva utilit-
zació, en aplicacions de generació simultània de
calor i electricitat (cogeneració), sense detriment
de la seva necessària aportació en sectors com la
climatització d'edificis. 

11.3
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COMPARATIVA
DE COSTOS

L'informe Renovables 100%. Un sistema eléctrico
renovable para la España peninsular y su viabilidad
económica presenta una extensa informació de
costos per a les diferents tecnologies, renovables i
no renovables, tant en el moment actual com en
l'horitzó del 2050. L'anàlisi incorpora informació
detallada de l'estructura de costos de cada tecnolo-
gia – incorporant-hi els costos ambientals que se’n
deriven de l’ús– i l'evolució dels mateixos amb el
volum de producció. Tota la informació es presenta
a escala provincial. 

L'anàlisi de costos que presenta és molt rellevant,
ja que permet per primera vegada comparar amb
els mateixos paràmetres tecnologies renovables i
no-renovables, i traça amb hipòtesis clares les ten-
dències de costos de les diferents tecnologies en
l'horitzó del 2050. En aquest capítol es presenten
els resultats per a Catalunya.

Costarà més un sistema de generació
basat en renovables?

L'argument dels costos és un dels primers que
s'esgrimeix per a rebutjar l'opció de les renovables.
Les tecnologies renovables aparenten ser més
cares, no obstant això els arguments emprats no
són adients per a comparar les diverses opcions
tecnològiques. De cara a desenvolupar una planifi-
cació energètica que permeti evolucionar cap a la
sostenibilitat, les comparacions rellevants són
aquelles que es realitzen un cop assumit que totes
les tecnologies –renovables i no renovables– han
aconseguit la seva maduresa industrial, i que tots
els costos associats a l'ús d'aquestes tecnologies
estan adequadament internalitzats.

En aquest document es mostren els principals
resultats de l'anàlisi de costos que compara les
diferents tecnologies amb els mateixos paràme-
tres, en el moment actual i el 2050, horitzó en el
qual, amb seguretat, totes les tecnologies que es
decideixi incorporar al sistema energètic ja hauran
aconseguit la seva maduresa industrial.

Tota la informació es presenta en mapes, que ens
permeten una localització de la qualitat dels empla-
çaments a escala provincial, amb un escenari de la
situació actual i un altre projectat per al 2050. D’al-
tra banda, amb la finalitat de realitzar una compara-
tiva entre tecnologies, es presenten conjuntament
els costos de les diverses tecnologies considera-
des en l'estudi.

Aquest document proporciona una anàlisi de

costos amb prou detall per a comparar les dife-

rents tecnologies amb els mateixos paràme-

tres. No obstant això, per a definir el cost d'un sis-
tema de generació, no n’hi ha prou a conèixer el
cost de cadascuna de les tecnologies per separat,
ja que aquest varia substancialment segons la com-
binació de tecnologies que s'emprin per a fer front
la demanda. Aquesta qüestió es resol amb una anà-
lisi detallada en l'informe Renovables 100%.

2
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2.1. Indicadors 

Els paràmetres utilitzats per desenvolupar l'anàlisi
de costos de l'estudi són els següents:

■ Cost normalitzat de l'electricitat (LEC): és l'in-
dicador principal, agrupa els costos d'inversió i els
d’operació i manteniment al llarg del cicle de vida
de la tecnologia. S'expressa en c€/kWhe (cost del
kilowatt-hora elèctric).

■ Interès del diner: i = 8%.

■ Taxa d'inflació: f = 2,6%3.

■ Costos d'eliminació de CO2 (CECO2): s'expres-
sa en €/Tm-CO2 (euro per tona de CO2 evitada).

Per a calcular-ho s'ha pres com a tecnologia de
referència una central de cicle combinat operant
amb gas natural,4 amb valors del 2003, amb un cost
de l'electricitat generada de 4 c€/kWhe. De manera
que, si una tecnologia presenta un valor positiu

dels costos d'eliminació de CO2, significa que el
cost de l'electricitat generada amb aquesta tecnolo-
gia és més alt que el generat amb una central de
cicle combinat el 2003. Mentre que, si presenta un
valor negatiu, el cost de l'electricitat generat amb
aquesta tecnologia seria més baix que el del cicle
combinat de gas. 

Per exemple, si una tecnologia per a l'any 2050 té un
CECO2 = -11 €/tm-CO2, significaria que el cost de l'e-
lectricitat amb aquesta tecnologia seria més baix que
el generat amb la tecnologia de referència (cicle

combinat el 2003), i suposaria un estalvi d'11 € per
tona de CO2.

Els valors d'aquest paràmetre no s’han d'entendre
de manera absoluta, sinó relativa entre tecnologies.

2.2. Principals resultats

2.2.1. Centrals tèrmiques i nuclears

En primer lloc, i amb la finalitat de tenir un patró de
comparació, presentem els principals resultats de
l'anàlisi de costos realitzada per a una central tèrmi-
ca de cicle combinat, alimentada amb gas natural, i
per a una central nuclear. 

Aquestes tecnologies ja han aconseguit la seva
maduresa industrial, per la qual cosa l'evolució de
costos que s'espera està condicionada per un
increment degut a: l’encariment i esgotament dels
combustibles, la reducció del volum de producció
(en compartir el mercat amb d’altres tecnologies) i
la internalització dels costos ambientals.

En l'estudi no s’han pres en consideració les cen-
trals tèrmiques de carbó, ateses les seves altes
emissions i el baix rendiment dels cicles de potèn-
cia. Tampoc no s'hi han considerat les tecnologies
de gasificació de carbó, ja que els seus rendiments
seran sempre molt inferiors als d'un cicle combinat
de gas, cosa que “a priori” compensaria les dife-
rències del preu del combustible. A més a més,
mantindrien unes majors emissions específiques
de CO2. 

22.1/2.2
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3 Aquest valor es va adoptar al principi del projecte (2003). Atès el desenvolupament posterior que ha tingut la taxa d'inflació, es va modificar a f = 3,5%.
A l'informe es presenten els resultats amb tots dos valors.

4 S'hi ha pres com a tecnologia de referència la central de cicle combinat, perquè és la tecnologia que utilitza el combustible fòssil que emet menys CO2.



◗ Tèrmiques de cicle combinat

S'hi ha analitzat el cost de l'electricitat generat per
una central de cicle combinat que faci servir gas
natural com a combustible, com també la seva evo-
lució en el temps.

El cost de l'electricitat generada per aquest tipus de
central estarà condicionat per una sèrie de factors
relacionats amb: 

■ El cost del combustible: s'espera un increment
del cost del combustible a mesura que se'n vagin
esgotant les reserves, finites. D’altra banda,
aquest cost està sotmès a importants fluctua-
cions associades a la situació sociopolítica del
moment. 

■ El mode d'operació de la central: per conservar
el cost de referència (4 c€/kWhe) seria necessari
que pogués operar moltes hores l'any, és a dir,
emprar factors de capacitat5 elevats.

■ Costos d'operació i manteniment: dins dels
quals s'inclou la valoració d’externalitats com ara
els costos d'emissió de CO2.

Tenint en compte aquests factors i fins i tot en el
cas que tingués sentit plantejar-se un escenari en el
qual la demanda elèctrica el 2050 es cobrís amb
centrals de cicle combinat alimentades amb gas
natural, els costos de l'electricitat generada amb

aquesta tecnologia serien considerablement

superiors a aquells que ens proporcionaria la

gran majoria de les tecnologies renovables. 

Els increments en el cost d'un combustible escàs,
sobre el qual s'aplicaria una gran demanda, i la
internalització dels impactes ambientals associats
a l'ús d'aquest combustible conduirien a costos
de l'electricitat projectats per al 2050 per sobre de
15 c€/kWhe.

◗ Nuclear

La tecnologia nuclear de fissió compte amb múlti-
ples arguments que desaconsellen el seu ús des
del punt de vista de la sostenibilitat: costos ele-
vats arran d'incloure els requeriments de segure-
tat, limitació de recursos energètics, gestió de
residus, seguretat d'operació, prevenció d'atemp-
tats, prevenció de proliferació d'armament nucle-
ar, limitació de transferència tecnològica i dificultat
de regulació. La tecnologia de fusió, deixant de
banda els possibles problemes que tingui asso-
ciats, no estarà disponible com a eina útil en el ter-
mini de què disposem per a resoldre el problema
del canvi climàtic.

Si ens centrem exclusivament en la tecnologia de
fissió, els costos de l'electricitat generada per una
central nuclear estaran condicionats per una sèrie
de factors relacionats amb: 

■ Costos d'inversió: malgrat la gran incertesa
associada als costos d'inversió actuals per a cen-
trals nuclears, sembla difícil que el 2050 es man-
tinguin per sota dels 3.000 €/kWe, complint amb
els requisits de seguretat exigibles.

22.2
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5 Factor de capacitat: quocient entre l'energia útil generada i la màxima que es podria generar operant a la seva potència nominal durant tot l'any.



■ Costos d'operació i manteniment: hi ha molt
poca informació relativa a tots els conceptes
inclosos en aquest factor. De la informació dispo-
nible es conclou que aquests costos no es poden
situar per sota de 7 c€/kWhe. Amb els ritmes
d'explotació actual, aquests costos són més
importants que el mateix cost del combustible. 

■ Mode d'operació del sistema: en un sistema
amb elevada penetració de renovables seria
necessari que les centrals funcionessin en mode
regulació i no operant a la màxima potència, com
fan ara. Fins i tot en el supòsit que una central
nuclear pogués tècnicament realitzar aquesta
regulació, l'efecte final seria una reducció del fac-
tor de capacitat i, per tant, un increment del cost.

■ Preu del combustible: atès que es tracta d'un
combustible escàs, en el cas d'una elevada
implementació nuclear, el combustible nuclear
aniria incrementant el seu cost a mesura que
creixés la demanda.

■ L’interès del préstec: els elevats terminis de
construcció i incertesa associats conduirien a
préstecs amb tipus d'interès elevats.

Tenint en compte aquests factors, i malgrat la gran
incertesa que té associada aquesta tecnologia,
podríem esperar que anés cap a un cost de l'electri-
citat nuclear per al 2050 de l'ordre dels 20 c€/kWhe,

considerablement superior als costos de l'electrici-
tat amb moltes tecnologies renovables en aquest
horitzó.

2.2.2. Costos per tecnologies renovables

Es presenta en aquest apartat la informació de
costos de les diverses tecnologies renovables en
mapes de dades a escala provincial. 

Per a cada tecnologia es presenten dos escenaris,
un amb l'estructura de costos actual i un altre, per
al 2050; en cadascun es mostren els valors mitjans
per a cada província,6 del cost de l'electricitat i del
cost de l'eliminació de CO2. 

Les actuacions energètiques en les quals es basen
aquests mapes són les del mode d'operació actual
de les centrals, és a dir, a la seva màxima potència.

22.2
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6 S'hi ha adoptat un únic fitxer climàtic per a cada província; dins d’una província hi pot haver emplaçaments amb característiques millors o pitjors
que les del valor mitjà adoptat. 



2.2.2. COSTOS PER TECNOLOGIES RENOVABLES

GEOTÈRMICA

En la tecnologia geotèrmica de roca seca els costos es distribueixen entre dos components: de perforació i
superficials.

Per al desenvolupament dels càlculs dels costos de perforació s'assumeix que, amb la tecnologia actual,
els bons emplaçaments geotèrmics als quals es pot accedir són escassos. Per a l'any 2050, el desenvolupa-
ment de noves tècniques de trepat permetran explotar a un cost raonable tots els emplaçaments, encara
que siguin de baix gradient tèrmic. 
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COSTOS ACTUALS COSTOS EL 2050

Amb l'estructura de costos actual, el cost mitjà
de l'electricitat oscil·la, en les diverses pro-
víncies, entre 9,19 c€/kWhe i 10,33 c€/kWhe.
El 2003, aquests costos superen els d'una
central de cicle combinat, per la qual cosa
tots els valors del cost d'eliminació de CO2

són positius.

D'altra banda, amb l'estructura de costos
projectada per a l'any 2050, el cost mitjà de

l'electricitat se situa en 3,83 i 3,90 c€/kWhe,
de manera que el cost d'eliminació de CO2

presenta un valor negatiu en totes les provín-
cies. La reducció del cost de perforació con-
dueix per al 2050 a una distribució provincial
molt homogènia dels costos de l'electricitat.

Aquests costos són significativament infe-
riors als de qualsevol escenari amb nuclear i
tèrmica per a l'any 2050.

DISTRIBUCIÓ PROVINCIAL DEL COST DE L'ELECTRICITAT I D'ELIMINACIÓ DE CO2.
(i = 8%, f = 2,6% y N = 40 anys)



2.2.2. COSTOS PER TECNOLOGIES RENOVABLES

ONES
La tecnologia de les ones es troba en l’inici de les seves aplicacions comercials i això introdueix certa difi-
cultat a l'hora d'avaluar-ne els costos. La falta de maduresa comercial d'aquesta tecnologia condueix a una
valoració del seu potencial significativament menor al que es podria esperar per al 2050, per la qual cosa
s'han avaluat els costos d’aquest any tenint en compte dos escenaris: un en què se suposa que la tecnolo-
gia ha aconseguit la seva maduresa i un altre en el qual es considera que la tecnologia continua en la
mateixa fase d’immaduresa comercial. 

Les dades que es presenten als mapes assumeixen el 2050 una millora en els factors de capacitat, en rela-
ció amb la tecnologia actual.
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COSTOS ACTUALS COSTOS EL 2050

La tecnologia de les ones, amb l'estructura
de costos actual proporciona costos mitjans
d'electricitat de 154,80 c€/kWhe a Tarragona
i de 47,49 c€/kWhe, a Girona. 

L'any 2050 aboca costos mitjans d'electrici-
tat amb valors d'entre 5,15 c€/kWhe a Giro-
na i 12,38 c€/kWhe a Tarragona. Com es pot
observar, aquests costos estan per sota

dels projectats en un escenari amb nuclear
o tèrmica. Donat cas que es consideri que el
2050 la tecnologia de les ones es troba en la
fase actual, els costos de l'electricitat acon-
seguirien a Tarragona un valor mitjà de 36,29
c€/kWhe, a Barcelona de 31,73 c€/kWhe, i a
Girona d'11,70 c€/kWhe. En aquest cas
també proporcionarien a la tecnologia de les
ones costos competitius.

DISTRIBUCIÓ PROVINCIAL DEL COST DE L'ELECTRICITAT I D'ELIMINACIÓ DE CO2.
(i = 8%, f = 2,6% y N = 20 anys)



2.2.2. COSTOS PER TECNOLOGIES RENOVABLES

BIOMASSA
L'estructura de costos de la biomassa té tres components diferenciats que evolucionaran de diversa forma:
inversió (turbina de gas, gasificador i sitja de biomassa), costos d'operació i manteniment, i costos asso-
ciats al combustible (residual, conreus energètics, conreus forestals de rotació ràpida i muntanya baixa). 

Cal destacar l'efecte que té el combustible utilitzat en el cost de l'electricitat provinent de biomassa, per la
qual cosa el cost de la tecnologia no ve determinat per la seva situació geogràfica, sinó pel tipus de com-
bustible utilitzat. A les gràfiques següents presentem el cost, actual i per al 2050, de l'electricitat generada
amb biomassa segons el tipus de combustible que s'hi empri. Es presenten les mateixes dades per als cos-
tos d'eliminació de CO2.
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Com s'aprecia al gràfic, amb l'estructura de cos-
tos actual el cost de l'electricitat varia des de
9,38 c€/kWhe fins a 12,84 c€/kWhe, segons el
tipus de combustible. L'any 2050 es produeix
una reducció del cost de l'electricitat associada
a la seva maduresa industrial, de manera que es
troba comprès entre 4,60 i 8,06 c€/kWhe. El
combustible de cost més baix correspon als

residus agrícoles, forestals i de la indústria agro-
forestal, mentre que l'aprofitament de la mun-
tanya baixa i els conreus forestals de rotació
ràpida (zona seca) són els de cost més alt.

Els costos per a l'any 2050 són significativa-
ment inferiors als d'un escenari amb tèrmica o
nuclear per al mateix any.

COST DE L'ELECTRICITAT (LEC) I COST DE L'ELIMINACIÓ DE CO2 CECO2 AMB LA TECNOLOGIA DE BIOMASSA7

(SEGONS EL TIPUS DE COMBUSTIBLE) EN EL MOMENT ACTUAL I PER A L'ANY 2050 (i = 8%, f = 3,5%)

7 S'assumeix que el gas de gasogen utilitzat es generarà independentment per a cada font de biomassa; addicionalment, es conside-
ra que sobre els biocombustibles actua una taxa d'inflació neta efectiva (incremental) nul·la.



2.2.2. COSTOS PER TECNOLOGIES RENOVABLES

EÒLICA TERRESTRE

La distància entre màquines i el potencial eòlic d'un emplaçament tenen un important efecte sobre el cost
de l'electricitat generada amb aquesta tecnologia. En l'anàlisi de costos s'ha diferenciat entre eòlica
terrestre en terreny pla i en terreny accidentat, per la major dificultat d’instal·lació que presenta el darrer i
el fet d’haver-hi d’emprar màquines més petites. En tots dos casos, i a causa de la maduresa amb què comp-
ta aquesta tecnologia en l'actualitat, els costos poden evolucionar i situar-se en el seu període de madure-
sa industrial cap a l'any 2025.

A continuació es presenten les dades per als emplaçaments en terreny pla. 
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COSTOS ACTUALS COSTOS EL 2050

Com es pot observar en aquestes figures, ja
en l'actualitat, però especialment en l'any
2050, tots els emplaçaments tenen costos
de l'electricitat eòlica significativament per
sota dels projectats per a tèrmiques i nuclear
el 2050. En terreny pla, els costos de l'elec-
tricitat eòlica oscil·len, amb l'estructura de
costos actuals, entre valors de 4,58 c€/kWhe

i 3,44 c€/kWhe, i s’assoleixen en totes les
províncies, tret de Girona, costos d'elimina-
ció de CO2 negatius, és a dir, inferiors al cost
actual de generar electricitat en una central
de cicle combinat. L'any 2050 tots els empla-
çaments plans proporcionen costos amb
valors entre 1,84 c€/kWhe i 2,45 c€/kWhe, i

tots ells també amb valors de cost d'elimina-
ció de CO2 negatius. En terreny accidentat,
els costos mitjans actuals de l'electricitat
eòlica són de 3,86 c€/kWhe a Barcelona, 3,91
c€/kWhe a Lleida, 4,09 c€/kWhe a Tarragona, i
5,14 c€/kWhe a Girona. L'any 2050 els
emplaçaments accidentats proporcionen
costos d’entre 2,16 c€/kWhe a Barcelona,
2,18 c€/kWhe a Lleida, 2,28 c€/kWhe a Tarra-
gona, i 2,87 c€/kWhe a Girona.

Aquests resultats són un reflex directe de la
bona situació actual de la tecnologia eòlica,
que ja ha recorregut una bona part de la
seva corba d'aprenentatge. 

DISTRIBUCIÓ PROVINCIAL DEL COST DE L'ELECTRICITAT I D'ELIMINACIÓ DE CO2.
(i = 8%, f = 2,6% y N = 20 anys)



2.2.2. COSTOS PER TECNOLOGIES RENOVABLES

EÒLICA MARINA 

Com en l'eòlica terrestre, la distància entre màquines i l'emplaçament tenen un important efecte sobre el
cost de l'electricitat generada amb aquesta tecnologia.

Per a l'evolució dels costos, s'assumeixen els valors de les taxes de creixement de la potència mundial ins-
tal·lada i de les taxes de progrés. 
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COSTOS ACTUALS COSTOS EL 2050

Els costos actuals de l'electricitat generada
amb eòlica marina se situen entre un valor
mitjà mínim de 6,50 c€/kWhe a Girona i de
13,25 c€/kWhe a Barcelona. El 2003, aquests
costos superen els d'una central de cicle
combinat, de manera que tots dos valors del
cost d'eliminació de CO2 són positius.

Per a l'any 2050, els emplaçaments propor-
cionen costos amb valors de 3,10 c€/kWhe a
Girona i 6,31 c€/kWhe a Barcelona.

Aquests costos són significativament infe-
riors als projectats per a tèrmica i nuclear el
2050.

DISTRIBUCIÓ PROVINCIAL DEL COST DE L'ELECTRICITAT I D'ELIMINACIÓ DE CO2.
(i = 8%, f = 2,6% y N = 20 anys)



2.2.2. COSTOS PER TECNOLOGIES RENOVABLES

FOTOVOLTAICA INTEGRADA EN EDIFICIS

Per a la tecnologia fotovoltaica les prestacions econòmiques vénen determinades per la disponibilitat del
recurs solar, l'orientació i els costos d'inversió dels equips.

L'estudi considera instal·lacions integrades en cobertes i façanes amb diverses orientacions (S, E, W, SE,
SW), per la qual cosa per a un mateix emplaçament es troba una variació molt gran de factors de capacitat.
Al mapa es representen els costos de la fotovoltaica integrada a la coberta.
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COSTOS ACTUALS COSTOS EL 2050

Per al cas de la fotovoltaica integrada a la
coberta, els costos de l'electricitat oscil·len,
amb l'estructura de costos actuals, entre
valors mínims de 58,36 c€/kWhe a Lleida i
màxims de 70,79 c€/kWhe a Girona.

El 2050 els costos es trobarien entre un valor
mínim d'11,37 c€/kWhe i màxim de 13,79
c€/kWhe; tindrien, doncs, costos inferiors als
de les tèrmiques i nuclear per a l'any 2050.
Com es pot apreciar, és d’esperar que els
costos de l'electricitat fotovoltaica hagin

experimentat una gran reducció l'any 2050,
per bé que continuaran sent relativament ele-
vats en relació amb els d’altres tecnologies
renovables.

Si es consideren totes les orientacions possi-
bles de la fotovoltaica integrada en l'edifica-
ció, els costos actuals, segons orientació i
província, oscil·len entre 58,36 i 188,50
c€/kWhe, i l'any 2050 s’hauran reduït fins a
restar compresos entre els 11,37 i els 36,72
c€/kWhe. 

DISTRIBUCIÓ PROVINCIAL DEL COST DE L'ELECTRICITAT I D'ELIMINACIÓ DE CO2.
(i = 8%, f = 2,6% y N = 40 anys)



2.2.2. COSTOS PER TECNOLOGIES RENOVABLES

FOTOVOLTAICA AMB SEGUIMENT

Igual que en la fotovoltaica integrada, per a la fotovoltaica amb seguiment les prestacions econòmiques
vénen determinades per la disponibilitat del recurs solar, l'orientació del camp solar, i els costos d'inversió
dels equips.

En aquest cas s'ha considerat un increment d'un 25% del cost d'inversió pel que fa a la fotovoltaica integrada. 
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COSTOS ACTUALS COSTOS EL 2050

El cas més favorable de cost de la solar foto-
voltaica el presenta la fotovoltaica amb
seguiment. Els mapes del cost actual de l'e-
lectricitat mostren que comprèn valors entre
45,47 i 54,49 c€/kWhe, segons la província
considerada. El 2050 passarà a estar com-
près entre 8,24 i 9,88 c€/kWhe, per sota del

cost projectat per a nuclear i tèrmica en tots
els emplaçaments. També s’hi pot apreciar
que els costos de l'electricitat generada
amb aquesta tecnologia experimentaran una
gran reducció per a l'any 2050, si bé segui-
ran sent relativament elevats respecte a
d’altres tecnologies renovables.

DISTRIBUCIÓ PROVINCIAL DEL COST DE L'ELECTRICITAT I D'ELIMINACIÓ DE CO2.
(i = 8%, f = 2,6% y N = 40 anys)



2.2.2. COSTOS PER TECNOLOGIES RENOVABLES

TERMOSOLAR 

En el cas de l'electricitat termosolar, l'evolució de costos està associada al volum de producció, a més d'al-
tres factors com ara grandària, criteri de dimensionament, capacitat d'emmagatzematge i evolució tecnolò-
gica, que permeten accedir a cicles de potència de prestacions més altes.

En el cas d'aquest estudi, es considera una central de col·lectors cilindroparabòlics amb seguiment, en un
eix d'orientació nord-sud.
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COSTOS ACTUALS COSTOS EL 2050

Amb l'estructura de costos actual, el cost de
l'electricitat oscil·la en les diverses províncies
entre 13,10 i 16,85 c€/kWhe. Amb l'estructu-
ra de costos projectada per a l'any 2050, el
cost de l'electricitat es redueix significativa-
ment, i se situa en valors d’entre 3,45 i 4,62
c€/kWhe.

Aquests costos són molt inferiors als projec-
tats per a tèrmica i nuclear el 2050 i aconse-
gueixen en totes les províncies, tret de Giro-
na, costos d'eliminació de CO2 negatius, és a
dir, inferiors al cost actual de generar electrici-
tat en una central de cicle combinat.

DISTRIBUCIÓ PROVINCIAL DEL COST DE L'ELECTRICITAT I D'ELIMINACIÓ DE CO2.
(i = 8%, f = 2,6% y N = 30 anys)



2.2.3. Comparativa de tecnologies.
Síntesi de resultats

En les figures 3 i 4 es mostra gràficament, en ordre
ascendent, el cost de l'electricitat projectat per a

l'any 2050 de cadascuna de les tecnologies consi-

derades en l'estudi per a Catalunya. 

Com s'aprecia a les figures, les categories de cost
més baix a Catalunya corresponen el 2050 a l'eòli-
ca, tant en terreny pla com accidentat, que tindrien
en tot el Principat un cost de l'electricitat menor o
igual que el valor de referència 4 c€/kWhe; és a dir,
que el d'una central tèrmica amb l'estructura de
costos del 2003. La termosolar aconseguiria també
preus molt competitius en tot Catalunya, tret de

Girona; la geotèrmica en tots els emplaçaments i
l'eòlica marina a Girona entrarien també dins d'a-
quest interval. 

L'eòlica marina a Tarragona tindria un cost de l'electri-
citat projectat per al 2050 de 4,54 c€/kWhe. Uns cos-
tos similars es donen també a Girona per a la termo-
solar (4,62 c€/kWhe) i la de les ones (5,15 c€/kWhe). 

Dintre de la tecnologia de la biomassa, la que utilit-
za els residus agrícoles, forestals i de la indústria
agroforestal com a combustible és la que tindria un
cost de l'electricitat més baix: 4,60 c€/kWhe. El cost
de l'electricitat amb altres combustibles (conreu
energètic, conreu forestal i muntanya baixa) estaria
comprès entre els 6,35 c€/kWhe i els 8,06 c€/kWhe.

22.2

Gràfic 3. Tecnologies de menor cost
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Gràfic 4. Tecnologies de major cost

Taula 2. Costos d'inversió

Costos mitjans Costos mitjans Costos mitjans Costos mitjans
d’inversió (actual) d’operació i manteniment d’inversió d’operació i manteniment 

€/kWe (actual) c€/kWhe (2050) €/kWe (2050) c€/kWhe

Geotèrmica entre 3.888 i 4.859 segons categoria 4 1.729 1,50
Ones 3.600 entre 11,83 i 24,14 segons categoria 825 entre 1,48 i 2,64 segons categoria
Biomassa 6.223 0,80 2.503 0,42
Eòlica terrestre (terreny pla) 880 entre 0,51 i 0,65 segons categoria 481 entre 0,34 i 0,43 segons categoria
Eòlica terrestre (terreny accidentat) 950 entre 0,69 i 0,86 segons categoria 520 entre 0,51 i 0,65 segons categoria
Eòlica marina 1.600 entre 1,66 i 3,23 segons categoria 864 entre 0,69 i 1,35 segons categoria
Fotovoltaica integrada (coberta) 8.114 entre 4,53 i 5,46 segons categoria 962 entre 3,78 i 4,55 segons categoria
Fotovoltaica amb seguiment 10.123 entre 2,87 i 3,57 segons categoria 1.200 entre 2,39 i 2,98 segons categoria
Termosolar 4.439 2,80 1.373 0,4
Minihidràulica 2.500 2,42 1.800 1,74
Nuclear (500 – 1.000 MW) 2.200 0,94 3.200 8,94
Cicle combinat (200 – 350 MW) 520 0,35 520 3,35
Cicle combinat (>350 MW) 422 0,29 422 3,29
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8 En aquest cas en particular, es considera un cost actual del combustible de 2,3 c€/kWhPCI, inflacionat amb un 2,5% de mitjana per sobre de la infla-
ció general fins al 2050, que condueix a un cost de combustible el 2050 de 6,82 c€/kWhPCI, i amb un increment en costos d'O&M a causa de motius
mediambientals de 3 c€/kWhe. El cost de l'electricitat generada amb cicle combinat que apareix en les conclusions (15 c€/kWhe) correspon a la mit-
jana de les prediccions que s'han realitzat.

9 En aquest cas es considera un cost actual del combustible de 0,55 c€/kWhPCI, inflacionat amb un 3% de mitjana per sobre de la inflació general fins
al 2050, que condueix a un cost de combustible el 2050 de 2,02 c€/kWhPCI, i amb un increment en costos d'O&M a causa de motius mediambientals
i de seguretat de 8 c€/kWhe. El cost de l'electricitat generada amb nuclear que apareix en la resta del document (20 c€/kWhe) correspon a la mitjana
de les prediccions que s'han realitzat.

Dintre de les tecnologies renovables de cost més
alt trobem la biomassa, la minihidràulica, la hidroe-
lèctrica i la fotovoltaica.

Com es pot apreciar, les tecnologies de cicle combinat
i nuclear apareixen als últims llocs –més de 21
c€/kWhe

8, per a cicle combinat, i gairebé 26 c€/kWhe
9

per a nuclear– amb costos superiors a totes les
categories de totes les tecnologies renovables.

A la taula 2 es mostren els costos mitjans d'inver-
sió i manteniment, actuals i al 2050, de totes les
tecnologies analitzades per a Catalunya.

2.3. Conclusions

■ Les tecnologies de cost més baix en l'horitzó

del 2050 seran les renovables. La pràctica totali-
tat, per tal com assoleix el seu període de madu-
resa industrial, podrà proporcionar electricitat a un
cost inferior, i en molts casos molt inferior, al pro-
jectat per a nuclear i tèrmica de cicle combinat.

■ L'eòlica terrestre seria la tecnologia de cost més
baix a Catalunya. En tots els tipus d'emplaça-
ments considerats (plans i accidentats), els cos-
tos de l'electricitat generada el 2050 se situarien
entre un mínim d'1,84 c€/kWhe i un màxim de
2,87 c€/kWhe.

■ Dins les tecnologies solars, la tecnologia més
competitiva seria la solar termoelèctrica, els cos-
tos d’electricitat de la qual, projectats per al

2050, se situarien entre un mínim de 3,45
c€/kWhe i un cost màxim de 4,62 c€/kWhe, en els
pitjors emplaçaments.

■ Els costos d'electricitat projectats per a les cen-
trals de cicle combinat alimentades amb gas
natural, se situarien per sobre dels 15 c€/kWhe.
Només els pitjors emplaçaments de la solar foto-
voltaica en edificació estarien per damunt d'a-
quests costos.

■ Per a l'energia nuclear, i malgrat la gran incertesa
associada als seus costos, es pot esperar un cost
d'electricitat, projectat per al 2050, de l'ordre
dels 20 c€/kWhe, considerablement superior als
costos de l'electricitat amb les tecnologies reno-
vables el mateix any. 

■ El sistema energètic actual és insostenible i no
n’internalitza tots els costos. La seva progressiva
internalització comportarà un notable increment
del cost de l'electricitat generada per les tecnolo-
gies brutes. Reconvertir el sistema energètic cap
a la sostenibilitat requerirà un esforç econòmic,
especialment en el procés d'evolució de les tec-
nologies renovables cap a la maduresa industrial.
Aquest esforç econòmic és una inversió que tin-
drà com a conseqüència un sistema sostenible,
amb costos d'electricitat molt inferiors fins i tot
als actuals.



EXEMPLE DE MIX 100%
RENOVABLE PER A
CATALUNYA

En aquest capítol es presenta un exemple de possi-
ble mix de tecnologies de generació d'electricitat
100% renovable, que produiria tota l'electricitat
demanada a Catalunya el 2050 amb instal·lacions
situades dins d'aquest territori.

En primer lloc, cal advertir que es tracta només
d'un exemple, per mostrar que, si es vol, seria pos-
sible satisfer tota la demanda catalana amb renova-
bles catalanes. Però això no vol dir que aquesta
opció fos necessàriament la millor. Normalment
seria més econòmic tendir cap a sistemes més
interconnectats en els quals les instal·lacions de
generació renovables se situessin en els llocs on es
troben els recursos energètics més favorables (on
hi hagi més sol, més vent, etc.), la qual cosa no
sempre coincideix amb els llocs on és la demanda
d'energia, però permetria obtenir els millors rendi-
ments de les instal·lacions i, per tant, de les inver-
sions, cosa que comportaria un cost més baix de
l'electricitat produïda. Però tampoc és absurd, com
es pot veure en l'exemple presentat, optar per ins-
tal·lar les centrals10 de generació en un espai territo-
rial més reduït, en aquest cas el de Catalunya, de
manera que el repartiment de la potència a instal·lar
es fes en proporció a la demanda energètica de
cada comunitat, encara que el cost final resultés
més alt, ja que també hi hauria un “bonus” d'efi-
ciència, en haver apropat la producció al consum.
En qualsevol cas, amb tota aquesta informació es
pot apreciar que és possible fer-ho, i la decisió d'op-
tar per un model o un altre és finalment política.

Per a desenvolupar aquest exemple s'ha partit de
les dades elaborades en l'informe Renovables
100%, prenent un dels mixs de generació que s’hi
presentaven, basat en un criteri de diversitat tecno-
lògica, que complia la condició d'abastar amb ener-
gies renovables la totalitat de la demanda elèctrica
de l'Espanya peninsular en tot moment i durant tot
l'any. Aquesta condició es mantindria en el mix
català inclòs en aquest document, perquè seria el
mateix nivell d’interconnexió amb la resta de la
península. Això significa que no s'ha exigit que la
generació situada a Catalunya hagi de garantir
tothora la cobertura de la demanda, sinó que s'a-
profitarien les sinergies de la interconnexió intrape-
ninsular, ja que, d'una altra manera, obligaria a dis-
posar de més instal·lacions a Catalunya, que
funcionarien durant menys temps i resultarien, en
conseqüència, més costoses. El que sí s'ha asse-
gurat en aquest mix és que l'electricitat total pro-
duïda no sigui inferior a l'electricitat demanada a
Catalunya el 2050.

La metodologia, per tant, consisteix a prendre
com a punt de partida un mix 100% renovable
peninsular, dels presentats en l'informe Renova-
bles 100%, i realitzar un repartiment de la potèn-
cia a instal·lar a Catalunya construint un mix que
cobreixi el 100% de la demanda anual el 2050. Per
a fer-ho, s'ha suposat que la demanda màxima de
potència catalana fos proporcional a la demanda
màxima de potència peninsular en la mateixa
proporció que tindria la demanda d'energia elèctri-
ca total de Catalunya respecte a la peninsular.
Totes les altres hipòtesis són les mateixes que
s’han utilitzat als informes Renovables 2050 i
Renovables 100%.
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10 S'usa el terme “central” per a referir-se a qualsevol instal·lació de generació d'electricitat, independentment de la seva potència o grandària.
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Gràfic 5. Mix 100% renovable: potència instal·lada
per tecnologies 

Com s'aprecia a la gràfica 5, el mix d'aquest exem-
ple constaria de 20.310 MW instal·lats, dels quals
7.299 MW serien de centrals termosolars, 7.030
MW de parcs eòlics terrestres (la major part en
terreny pla), 1.970 MW de gran hidràulica ja exis-
tent en l'actualitat, 1.266 MW de parcs eòlics
marins, 932 MW amb energia de les ones, 478
MW de centrals de biomassa (que s'abastarien de
residus orgànics i biogàs, que són la font de bio-
massa de més baix cost i, a més a més, no ocupen
territori addicional), 474 MW de teulades i cobertes
solars fotovoltaiques en edificis, 409 MW de parcs
solars fotovoltaics (amb seguiment del sol en un
eix), 310 MW de minicentrals hidràuliques ja dispo-
nibles o previstes, i 142 MW de centrals abastades
amb energia geotèrmica de roca seca.

El gràfic 6 mostra com es repartiria l'energia elèc-
trica generada en cadascuna de les centrals
instal·lades. Dels 58,38 TWh anuals generats, prop
de la meitat (27,52 TWh) procedirien de les cen-
trals termosolars, a causa de la seva gran capacitat
de producció a un règim força estable (per la seva
capacitat d'acumulació d'energia en forma de
calor, que eventualment podria ser complementa-
da o substituïda per la crema de biogàs procedent
de la biomassa, en comptes d'utilitzar la biomassa
en centrals específiques). També destaca la pro-
ducció eòlica terrestre (19,13 TWh/any), equivalent
a una tercera part del total, atès que seria la gene-
ració de cost més baix, malgrat la seva major difi-
cultat de predicció. La resta de sistemes de gene-
ració aportarien –cadascun– menys del 10% del
total, però permetrien disposar d'una àmplia varie-
tat de tecnologies, la qual cosa augmenta la segu-
retat de subministrament i en redueix el cost total.



A les taules 3 i 4 apareixen les dades principals
corresponents a aquest mix, en conjunt i desagre-
gades per tecnologies:

■ El múltiple solar (2,35) aporta una mesura de la
grandària del sistema; en aquest cas, es tindrien
centrals amb capacitat per a produir 2,35 vega-
des la màxima demanda prevista; seria un valor
una mica inferior al mix original peninsular, ja que
aquest necessita una major sobrecapacitat, atès
que és en l'àmbit peninsular on s'ha incorporat
l'exigència de garantir el subministrament en tot
moment.

■ La energia elèctrica generada amb base anual
(58,38 TWh/any) depassaria en un 8,6% la
demanda (53,78 TWh), amb la qual cosa es com-
pleix el requisit de generar a Catalunya la totalitat
de l'electricitat consumida en la comunitat.

■ La potència total instal·lada en el mix de l'exem-
ple (20.310 MW) suposa només un 5,7% del
sostre de potència, i l'electricitat generada equi-
val només al 6,32% del sostre de generació. És a
dir, si el 2050 la demanda estigués per sobre d’a-
quella que s'ha utilitzat en aquest exemple, hi
continuaria havent un ample marge de potència
renovable a instal·lar i d'energia a generar a Cata-
lunya per a subministrar aquesta demanda. En
l'exemple només s'estaria utilitzant íntegrament
el potencial de l'energia hidràulica, ja que tan sols
s'ha considerat la ja disponible. En les altres, el
marge és ample, sobretot en el cas de la fotovol-
taica en edificació, de la qual només estaríem uti-
litzant un 0,6%.

■ La utilització de territori que es necessitaria per a
generar l'energia d'aquest mix seria del 7,64%,
la part principal a causa dels parcs eòlics. No obs-
tant això, cal recordar que la utilització del sòl per
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Gràfic 6. Mix 100% renovable: generació d'electricitat
per tecnologies 

Taula 3. Mix 100% renovable: dades generals 

Múltiple solar (SM) 2,35
Potència instal·lada 20.310 MW
Fracció utilitzada del sostre de potència 5,7%
Energia generada 58,38 TWh/año
Fracció utilitzada del sostre de generació 6,32%
Demanda elèctrica anual coberta (SF) 108,6%
Ocupació territori 7,64%
Cost normalitzat electricitat 2050 (LEC) 3,89 c€/kWh
Cost inversió 2050 18.274,41 M€



part de l'eòlica no és excloent ni incompatible
amb altres usos (com ara els agrícoles o els
ramaders) i que la densitat d'ocupació seria força
baixa (menys de 2 aerogeneradors per km2 en
terreny pla, i menys de 4 en terreny accidentat).11

A més a més, en els càlculs s'han exclòs les
zones protegides per raons ambientals. La con-
clusió és que hi ha espai suficient per a disposar
de l'energia renovable que calgui, tenint en
compte l'indubtable avantatge de no necessitar
cap central tèrmica ni nuclear.

■ El cost normalitzat de l'electricitat (LEC) en
aquest mix seria de 3,89 c€/kWh. Per a calcular-
lo, s'han pres els valors de les províncies en
ordre creixent de LEC en cada tecnologia, fins a
aconseguir la generació necessària amb cadas-
cuna en aquest mix, dins dels límits dels seus
respectius sostres de potència i de generació.
Vegem que el 2050 el LEC seria molt favorable
en relació amb qualsevol escenari de generació
amb tecnologies brutes, i fins i tot queda per

sota del valor que teníem en el mix original
peninsular, però això és a causa que els costos
derivats de la sobrecapacitat per a garantir en tot
moment el subministrament recauen sobre el
mix peninsular.

■ El cost d'inversió total seria de 18.274 milions
d'euros en costos del 2050, és a dir, 731 milions
anuals durant 25 anys, en la seva major part
destinats a la termosolar. Si es comptabilitzen a
costos actuals, el cost d'inversió seria de
52.660 M€, és a dir, 2.106 la milions anuals
durant 25 anys. Com que caldria fer les inver-
sions al llarg del temps, el cost real serà l’inter-
medi entre tots dos. No obstant això, cal tenir
en compte que aquestes inversions comporta-
rien uns estalvis molt importants en termes d'in-
versió en centrals tèrmiques, costos de combus-
tible, emissió de CO2, contaminació i gestió de
residus radioactius. Considerant només els
estalvis econòmics de combustible i d'emissió
de CO2, els costos evitats ascendirien a 5.351
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Taula 4. Mix 100% renovable: dades per tecnologies

Potència instal·lada % Sostre Energia generada Ocupació LEC Cost inversió 
(MW) potència (TWh/any) territori (%) (c€/kWh) 2050 (M€)

Biomassa 478 31,3 3,4 0 4,6 1.197,08
Eòlica marina 1.266 6,3 0,74 0 3,10 1.093,61
Eòlica terrestre 7.030 13,3 19,13 7,0 1,95 3.442,99
FV coberta edifici 474 0,6 0,54 0 11,37 456,39
FV seguiment 409 2,4 0,89 0,1 8,24 490,93
Geotèrmica 142 80,4 1,13 0 3,87 245,75
Hidràulica >10 MW 1.970 100 3,65 0 13,57 –
Minihidràulica 310 100 0,95 0 7,52 558,00
Ones 932 6,1 0,42 0 5,15 768,53
Solar termoelèctrica 7.299 4,8 27,53 0,6 3,45 10.021,13
Total 20.310 5,7 58,38 7,6 3,89 18.274,41

11 Les màquines considerades tindrien 2,05 MW en terreny pla, i 810 kW en terreny accidentat. La densitat de potència seria, respectivament, de
3,84 MW/km2 i de 3,04 MW/km2.
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milions d'euros anuals, que s’amortitzarien en
menys de deu anys (considerant costos d'inver-
sió actuals) o en menys de quatre anys (amb
costos d'inversió del 2050). És a dir, el que cos-
taria un sistema de generació elèctrica 100%
renovable a Catalunya es recuperaria en un perí-
ode d'entre tres i deu anys.

3.1. Comparació amb el Pla de
l'Energia de Catalunya 2006-2015

Es considera interessant comparar l'actual planifi-
cació energètica de Catalunya (PEC), que arriba fins
al 2015, amb el mix 100% renovable que aquí es
presenta. Aquesta comparació és fonamentalment
qualitativa, ja que tots dos es refereixen a horitzons
temporals diferents i a demandes diferents.

Si es comparen els objectius de potència fixats en el
PEC per al 2015 i els valors presentats en l'exemple
de mix 100% renovable, veiem que quantitativament
aquells estan en general molt per sota i fins i tot, per
a algunes de les tecnologies, són inexistents.

El primer que crida l'atenció és el clar contrast
entre la contribució que poden tenir les tecnologies
solars i l'objectiu marcat en el PEC. Entre aquestes
tecnologies destaca la solar termoelèctrica, de la
qual l'objectiu que el PEC considera equival només
a un ridícul 1%, comparat amb el paper que aques-
ta tecnologia tindria en un mix 100% renovable
com l'aquí proposat. L'objectiu plantejat en el PEC
de potència de solar fotovoltaica és tan sols de
l’11%, respecte al del mix 100% renovable.

L'eòlica tindria un paper en el mix renovable de
més del doble de l'objectiu del PEC. Malgrat la seva
aposta per l'eòlica, important si la comparem amb
el passat i amb la resta de tecnologies renovables,

l'objectiu del PEC no significa ni molt menys esgo-
tar el potencial d'aquesta tecnologia.

Crida l'atenció també la potencialitat de tecnologies
actualment no incorporades en el PEC, com són l'e-
nergia geotèrmica o la de les ones, que té grans
sinergies amb l'eòlica marina en el seu desenvolu-
pament tecnològic.

Respecte a la biomassa, el PEC considera diverses
fonts d'energia primària, incloent-hi la incineració
de residus sòlids urbans. En aquest estudi no es
considera la incineració un recurs renovable i, per
tant, ha estat descomptat en fer-ne la comparació.

Per a la hidràulica s'han adoptat com a vàlids els
sostres de l'anterior Pla de Foment de les Energies
Renovables, en considerar-la una tecnologia madu-
ra el potencial i restriccions (fonamentalment
mediambientals) de la qual ja estan ben establerts.
Per aquest motiu, les diferències entre ambdós
escenaris no són significatives.
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Gràfic 7. Comparació amb el Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015. Dades de potència
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Gràfic 8. Comparació amb el Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015. Dades de generació



CONCLUSIONS

Després de les anàlisis realitzades en els informes
Renovables 2050 i Renovables 100% sobre els sis-
temes de generació elèctrica peninsulars basats en
renovables, des del punt de vista de l’acoblament
temporal generació-demanda, dels costos i l’opti-
mització de la inversió, i de l'ús, i tenint en compte
les dades relatives a Catalunya, es conclou que:

■ Catalunya disposa de recursos renovables sufi-
cients per a, amb les tecnologies actuals, poder
generar una quantitat d'electricitat superior a 17

vegades la demanda elèctrica projectada per al
2050.

■ Les tecnologies de més baix cost en l'horitzó

del 2050 seran les renovables. Pràcticament la
seva totalitat, en aconseguir el seu període de
maduresa industrial, podran proporcionar electri-
citat a un cost inferior, i en molts casos molt infe-
rior, al projectat per a nuclear i tèrmica de cicle
combinat.

■ És viable plantejar-se un sistema de genera-

ció basat al 100% en energies renovables, que
produeixi la totalitat de l'electricitat que es dema-
naria en Catalunya el 2050 mitjançant
instal·lacions renovables situades dins de Cata-
lunya, amb una baixa ocupació de territori.

■ Els costos totals de l'electricitat generada

serien perfectament assumibles i molt favora-

bles respecte a un escenari tendencial.

■ Per a dotar-se d'un sistema de generació elèctri-
ca 100% renovable en Catalunya, la inversió

necessària es recuperaria en un període d'en-

tre tres i deu anys, considerant només els
estalvis econòmics de combustible i d’emissió
de CO2.

■ Hi ha prou eines per a garantir una cobertura

de la demanda al llarg de tota la vida útil del sis-
tema de generació, mantenint els avantatges
d'un sistema interconnectat amb la resta de la
península. 

■ Cal una nova estratègia energètica a Cata-

lunya que consideri adequadament aquestes
possibilitats. 
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PROPOSTES
DE GREENPEACE

Catalunya necessita definir el seu paper en la lluita
mundial contra el canvi climàtic i reorientar el seu
sistema energètic tenint en compte la seva res-
ponsabilitat, com a comunitat autònoma desenvo-
lupada, i les possibilitats i avantatges que oferei-
xen les energies renovables. Per això, Greenpeace
demana a la Generalitat de Catalunya que revisi la
seva política energètica, per tal que:

■ Assumeixi un objectiu de reducció real d'emis-
sions de CO2 el 2020 respecte al 1990, per a
aconseguir una reducció, si més no, del 80% el
2050.

■ Es comprometi amb un objectiu de reducció de
la demanda d’energia, si més no, d’un 20% per
al 2020 respecte al 2005, tot fent un ample ús
de les opcions d'eficiència energètica i gestió de
la demanda.

■ Hi incorpori un objectiu d'abastar amb ener-

gies renovables el 100% de la demanda elèc-

trica de Catalunya per al 2050 i realitzi amb
urgència una anàlisi tècnica i econòmica per
determinar l'estratègia optima per a aconseguir
aquest objectiu.

■ Estableixi objectius intermedis d'augment pro-
gressiu de la generació amb energies renova-
bles. Aquests objectius s’haurien de desglossar,
al seu torn, en promoció pública (específicament
per als edificis i terrenys de titularitat pública,
sempre que sigui compatible amb la conservació
ambiental i altres usos d’interès social) i promo-
ció privada (fent ús de tots els instruments fis-
cals que la llei permet per a afavorir la instal·lació
d’energies renovables, i facilitant als ciutadans la
realització de tràmits a través de sistemes de
“finestreta única”).

■ Analitzi la viabilitat tècnica i econòmica de trans-
formar el sistema energètic per aconseguir que
la totalitat dels serveis energètics de la societat
siguin atesos mitjançant energies renovables i
amb la major eficiència energètica.

■ Elimini obstacles innecessaris per a la instal·lació
d’energies renovables.

■ Obligui les companyies de transport i distribució
d'electricitat a facilitar la integració de l'electrici-
tat d'origen renovable en les seves xarxes, i hi
escometi les adaptacions que calgui.

■ Estengui les obligacions d'incorporar energia
solar tèrmica i fotovoltaica a tots els edificis i
asseguri el seu estricte compliment.

■ Promogui la comercialització d’energia tèrmica
d'origen renovable.

■ S’oposi a la instal·lació de centrals tèrmiques o
nuclears en el seu territori, i exerceixi per a això
totes les competències que li són pròpies, com
ara l’aprovació de l’avaluació ambiental integra-
da, autoritzacions de construcció, planejament
urbanístic, etc.

■ Planifiqui el tancament de les actuals centrals
nuclears abans de la fi del 2015, així com el tan-
cament progressiu de les tèrmiques de combus-
tible fòssil.

■ Totes aquestes propostes s’haurien d’incloure
en una Estratègia per a una Catalunya Renova-
ble, a la qual s’hauria d’adaptar el Pla de la Ener-
gia de Catalunya.



6

45

ANNEX
GLOSSARI DE TERMES

Demanda d'energia elèctrica o demanda d'electricitat

És la quantitat d'electricitat que consumeix en un interval de temps la
població, ja sigui per a consum en el sector domèstic, industrial, ser-
veis… La demanda elèctrica per capita s'expressa en kWh/habitant.

Per a parlar de la demanda elèctrica en aquest estudi fem servir
TWh/any.

Demanda energètica total o final 

És la quantitat d'energia (en forma de calor, electricitat, moviment...)
que consumeix la població, en un temps donat, en tots els sectors:
transport, domèstic, industrial, serveis, etc.

Per a fer-la comparable amb la demanda elèctrica s'usen les mateixes
unitats: kWh/habitant-dia, TWh/any.

Energia i potencia

La lluentor d'una bombeta depèn de la seva potència (watts), però l'ener-
gia que utilitza depèn del temps que roman encesa (watts-hora). Sem-
blantment, una central que genera energia tindrà una potència o capacitat
(kW) i l'energia que produeix aquesta central serà el producte de la potèn-
cia instantània pel temps que la central està funcionant (kWh).

• Unitats

W = watt, és la unitat internacional estàndard de potència.
kWh = kilowatt-hora, unitat d'energia.
Un dispositiu que té un kW de potència, al cap d'una hora haurà consu-
mit un kilowatt-hora d'energia.

• Equivalència

1 kW (kilowatt) = 1.000 watts.
1 MW (megawatt) = 1.000 kW.
1 GW (gigawatt) = 1.000 MW o mil milions de watts.
1 TW (terawatt) = 1.000 GW o mil milions de kilowatts.
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Generació

Producció d'energia elèctrica.

Mix de generació elèctrica

És la combinació de les diverses tecnologies que s’utilitzen per a gene-
rar l'electricitat necessària per a satisfer la demanda elèctrica.
També es coneix com a cistella o cartera de generació.

Potència pic

Potència màxima que pot ser generada per una central solar fotovoltai-
ca en condicions estàndard.

Sistema elèctric

El conjunt d'equips necessaris per donar el servei elèctric, és a dir, per
fer que els consumidors disposin de l'electricitat que demanen. Inclou
tant les centrals generadores com també la xarxa que transporta l'elec-
tricitat entre diverses zones del país i la que la distribueix fins als punts
de consum.

Sistema de generació elèctrica

Fa referència a la part del sistema elèctric que comprèn el conjunt d'u-
nitats generadores (centrals tèrmiques, parcs eòlics…).

Sistema o xarxa de transport i de distribució

L'actual sistema de cablejat que s'utilitza per a transportar l'electricitat
des de les centrals en què es genera fins als punts de demanda. L'ener-
gia elèctrica es transporta en alta tensió entre diverses zones del país i
es distribueix en baixa tensió fins als punts de consum.

Sostre de generació

L'energia que es podria generar amb cada tecnologia en el cas que
aquesta desenvolupés tot el seu potencial.

Sostre de potència

La potència que es podria instal·lar de cada tecnologia en el cas que
aquesta desenvolupés tot el seu potencial.
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