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CONSIDERACIONS PRÈVIES

• Alta exposició visual dels aerogeneradors.
• Rapidesa i intensitat en la transformació paisatgística. Transformació de la
identitat associada al lloc.
• Manca de consideració del paisatge en el planejament eòlic.
• Processos de (re)valorització del paisatge.
• Absència de mecanismes de governança i sistemes de presa de decisions no
sempre prou transparents.

POSICIONAMENTS DELS AGENTS
• Promotors i de les administracions públiques:

o Oportunitat per contribuir al desenvolupament econòmic dels municipis i
fixar població al territori atenent a les expectatives laborals.
o Procediments poc concrets per fixar els beneficis d’una manera clara i
palpable.

o Els potencials beneficis sobre els municipis queden difusos i exposats
d’una manera ambigua.
• Moviments socials de defensa del territori:
o No oposats a l’energia eòlica
o Alerten sobre:
 Concentració territorial i massificació eòlica (Impacte
paisatge i confrontació amb models/projectes de vida dels
territoris)
 Concentració empresarial/Especulació
 No contribució al desenvolupament dels territoris

CONCENTRACIÓ EMPRESARIAL

Repartiment de les societats propietàries de la potència eòlica. Estat espanyol, 2018
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El 66% de la potència eòlica a l’Estat espanyol està en
mans de 6 empreses (patronal UNESA/AELEC+Acciona)

ESPECULACIÓ EÒLICA

NOTA:
el Vicepresident de COPCISA
era el president d’EolicCat
Font: CincoDías.com (edició 5/08/2008).
http://www.cincodias.com/articulo/empresa
s/constructora-copcisa-vende-parteparques-eolicos-fasepromocion/20080805cdscdiemp_8/

A la Terra Alta, una empresa constructora i d’enginyeria civil, es va vendre dues
centrals eòliques a EDPR per 30M€, amb unes plusvàlues estimades d’uns 25M€

ESCASSES REPERCUSIONS ECONÒMIQUES
Dos tipus d’ingressos municipals procedents de les centrals eòliques:
 Impostos obligatoris: IBICE (0,6% - 1,3% del valor cadastral. IAE. Altres taxes
municipals: utilització de camins, ocupació de domini públic, etc.,
 Convenis: signats entre ajuntaments i empreses explotadores.
Rendiment econòmic municipal de la potència eòlica instal·lada segons el total
d’ingressos (€/MW): 4.944 €/MW/any

Promig del % d’ingressos municipals procedents de les centrals eòliques: 15%
Relació entre la facturació estimada de les centrals eòliques i els
ingressos municipals: 3,4% (2% via impostos i 1,4% via convenis)

IMPACTE LABORAL TESTIMONIAL

Total treballadors fixes empadronats als municipis: 0,02 llocs de treball per MW instal·lat

Percentatge de treballadors eòliques empadronats als municipis sobre el total
d’ocupats als municipis: 0,7%

Matarranya: 84 aerogeneradors x 6MW c/u = 504MW x 0,02 = 10 llocs de treball

NUL·LA CONTRIBUCIÓ A LA FIXACIÓ DE POBLACIÓ
Un 77% (30 dels 39 municipis) dels municipis eòlics de Catalunya tenen menys 1.000 hab.
El 80% (31 de 39) dels municipis eòlics de Catalunya han perdut població (2008-2018)
Entre 2008 i 2028 els municipis eòlics de Catalunya han perdut un 7% de la població
Hi ha una correlació (no de causa-efecte) entre major densitat eòlica i major pèrdua de
població, que explica com l’energia eòlica no contribueix a fixar població al territori.
Dispersió entre evolució població i densitat eòlica (MW eòlics/km2)

Dispersió entre evolució població i densitat eòlica (MW eòlics/càpita)
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NUL·LA CONTRIBUCIÓ A LA FIXACIÓ DE POBLACIÓ:
LA PARADOXA DE LA TERRA ALTA
La Terra Alta s’ha convertit en la comarca que presenta el percentatge més elevat
de centrales eòliques de tot Catalunya, amb 9 projectes (20,9% del total),
327,9MW (25,8%), i 148 aerogeneradors (18,2%), PERÒ…
Entre 2008 i 2018 ha perdut el 10’7% de la població (-1.361 hab. 12.750 a
11.389), sent la comarca de Catalunya amb major % de pèrdua demogràfica.
Caseres, el municipi amb major densitat eòlica per càpita és el que ha perdut més
percentatge de població, el 20,1% (-58 hab. de 294 a 235)
Vilalba dels Arcs, el segon municipi amb major densitat eòlica per càpita, ha perdut
el 12,2% (-88 hab. de 723 a 635)

CONCLUSIONS
 Context d’una economia capitalista: “Economia verda”. Privatització beneficis i
socialització dels impactes.
 Interès de les grans elèctriques i fons d’inversió. Projectes plantejats, definits i
executats per agents externs al territori.

 Grans centrals eòliques lluny dels principals centres de consum. Absència de
criteris de distribució territorial, que comporten processos de concentració
territorial i massificació eòlica.
 Concentració de projectes en territoris “invisibles” (Rosales, 2008), “pobres”
(Sempere, 2008), o “perifèrics” (Zografos i Saladié, 2012), amb una estructura
socioeconòmica similar: poca població, escàs dinamisme econòmic, rendes baixes,
i un fort component agrari.
 Projectes aliens al territori que no aporten els beneficis promesos per empreses i
institucions.

La Llacuna (Anoia) 875 habitants

Amb la venda d’electricitat produïda per aquest únic aerogenerador
de 0’23 MW (230Kw), propietat de l’ajuntament, es paga la factura municipal
d’electricitat (equipaments i enllumenat públics).

Samsø (Dinamarca)
L’illa de les energies renovables
Projecte iniciat al 1997 per arribar a
ser autosuficient amb energies
netes.

11 aerogeneradors (1MW c/u) que
cobreixen tota la demanda
d’electricitat.
4 centrals urbanes de biomassa
(palla i fusta) i 2.500 m2 de colectors
solars, que cobreixen el 100% de la
calor que necessiten.
L’illa segueix enganxada al cable de la xarxa elèctrica de Dinamarca per vendre l’excedent
d’electricitat, i per si mai fa falta importar-ne per manca de vent.
“A Dinamarca son molt conegudes les patates de Samsø, però tenim un secret: exportem
molta més electricitat que patates”
A 3,5 quilòmetres al sud de les seves costes, tenen 10 aerogeneradors (de 2,3 MW c/u) amb
els que compensen totes les emissions generades pels vehicles a motor i pels
transbordadors que conectan l’illa.
“Vam canviar perquè erem verds? No. Per idealisme? No. Per política? No. Ho vam fer pel diner"

Samsø

Matarranya

3.724 hab. (2017)
112 km2
3 nuclis

8.222 hab. (2018)
933 km²
18 nuclis

11 aerogeneradors (1MW c/u)

24 aerogeneradors (1MW c/u)

3 centrals urbanes de biomassa

6-7 centrals de biomassa (o 18, una
a cada nucli)

2.500 m2 de colectors solars
5.520 m2 de colectors solars
49M€
108M€ (13.135€/càpita)

“A l'Estat espanyol, el desenvolupament eòlic ha seguit un model
centralitzat i concentrat en territoris rurals i empobrits, cosa que ha
perpetuat una dinàmica extractiva: mentre que els beneficis i l'electricitat
són transferits a altres llocs, les zones productores són assimilades a un
erm, és a dir, desvalorades econòmicament i moralment.”
Franquesa, J.: D'erms, pagesos i molins. Arxiu d’Etnografia de Catalunya, n.º 18, 2018, 159-192
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