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TRANSICIÓ ENERGÈTICA A CATALUNYA

Nou paradigma.

Transició energètica cap a un model cent per cent renovable, distribuït,
desnuclearitzat, descarbonitzat i democràtic. Neutre en emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema
energètic català i garanteixi el dret a l'accés a l'energia com a bé comú.

Repte del Sistema energètic català.
Avançar en la transició energètica alhora que seguim garantint amb
qualitat la demanda de productes energètics, avui fonamentalment
fòssils i radioactius, de ciutadans i empreses del país, al mateix temps
que es produeix una tranformació del model energètic de Catalunya.
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Ø Decret llei 24/2021 d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes 
i participades

Ø Creació de la Xarxa d’Oficines Comarcals de la Transició Energètica 

Ø Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya 

Ø Projecte de llei de transició energètica

Ø Estratègia de la bioenergia

Ø Creació de l’energètica pública

FULL DE RUTA DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA A CATALUNYA

ü Pacte Nacional per la Transició Energètica de Catalunya

ü Llei 16/2017 del Canvi Climàtic 16/2017

El full de ruta per a assolir-los :

Els compromisos energètics i climàtics de Catalunya
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On som?

#TransicióEnergètica
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On som avui
3 GW competència Generalitat
9 GW competència estatal

2021

Competència Generalitat
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2 anys de vigència del DL 16/2019 
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DL 24/2021, intervencions administratives 
integrades + accés i connexió

1

2

Autorització administrativa de l’administració energètica 
(substantiva) i de construcció

Declaració d’Impacte Ambiental3

Projecte urbanístic d’actuació específica4

Declaració d’utilitat pública

Sol.licitud Autorització Administrativa Energètica, DIA, 
PUAE, DUP à Suficiencia i idoneïtat

Consulta prèvia à Ponència d’energies renovables

5

Sol·licitud 
d’accés i 

connexió a les 
xarxes

Informació pública 

6
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Decret llei 16/2019. No contempla la necessitat de més recursos humans ni materials
12.000 MW

TRANSICIÓ ENERGÈTICA  EN DADES. 
AUTORITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES COMPETÈNCIA GENERALITAT 

Consulta prèvia PER

Núm. expedients: 157 454 611

Potència (MW): 6.261 7.489 13.749

Núm. FAVORABLE 69 181 250

Núm. DESFAVORABLE 53 77 130

Sol·licitud AA Núm. expedients: 39 190 229

Potència (MW): 1.476 4.331 5.807

Fase Suficiència i 
Idoneïtat

Núm. expedients: 13 112 125

Potència (MW): 528 2.276 2.804
Fase Informació 

pública i Audiència 
organismes

Núm. expedients: 0 18 18

Potència (MW): 0 132 132

eòlica fotovoltaica
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EÒLICA FOTOVOLTAICA TOTAL

Sol·licitud AA Núm. expedients: <= 5 MW 0 53 53

Núm. expedients: > 5 MW 39 137 176

Fase Suficiència i Idoneïtat Núm. expedients: <= 5 MW 0 42 42

Núm. expedients: > 5 MW 13 70 83

Fase Informació pública i 
Audiència organismes

Núm. expedients: <= 5 MW 0 13 13

Núm. expedients: > 5 MW 0 5 5

Anuncis publicats Núm. expedients: <= 5 MW 0 8 8

Núm. expedients: > 5 MW 0 2 2



Direcció General d’Energia

Un nou model és possible

Distribuït, democràtic, cohesionat amb 
el territori i participat per la ciutadania. 
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DL 24/2021 d’acceleració del desplegament de 
les energies renovables distribuïdes i 

participades

No n’hi ha prou en substituir fòssils i nuclear 
per renovables. Volem transformar el model 

energètic

Autoritza i decideix 
Generalitat

Autoritza, tanca i 
controla: Estat

NO VOLEM SUBSTITUIR, VOLEM TRANSFORMAR 
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Tensió xarxa 1KV- 25 KV Tensió xarxa < 1KV

Model energètic renovable i responsable que prioritza el model distribuït
Autosuficiència energètica connectada en xarxa entre municipis
Xarxa de Mitja tensió per sota 25 KV = 37.000 km

Tensió xarxa 130 KV- 400 KV

Model distribuït i participatModel centralitzat
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Objecte del DL 24/2021 d’acceleració de les energies renovables
distribuïdes i participades

Aquesta norma té com a objecte:

a) Modificar el Decret llei 16/2009, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència
climàtica i l’impuls a les energies renovables, amb la finalitat:

Ø Introduir mesures que millorin l’acceptació social dels projectes d’energies renovables,
Ø Compatibilitzar l’activitat agrària amb la de producció d’energies renovables i
Ø Vetllar per la conservació de la biodiversitat, l’ordenació territorial i el desenvolupament

sostenible del medi rural.
Ø Redefinir les funcions i la composició de la Ponència d’Energies Renovables

b) Modificar la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, per

Ø preveure els objectius en matèria de generació renovable, distribuïda i participada en
l’horitzó de l’any 2030,

Ø concretar la manera d’evitar l’ocupació innecessària del territori i incorporar a la
planificació energètica la necessitat que es faci conjuntament amb la planificació territorial
sectorial de les energies renovables.

c) Adoptar mesures de simplificació administrativa en matèria d’autoconsum d’energia elèctrica.

d) Crear la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables.
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Amb Disposicions addicionals per a fer-ho possible:

Ø Disposició addicional primera: Pla territorial sectorial

Ø Disposició addicional segona: publicació de dades agrícoles

Ø Disposició addicional tercera: Supervisió dels gestors de les xarxes de distribució d’energia elèctrica

Ø Disposició addicional quarta: Grup de treball per a la constitució d’una empresa energètica pública 

Amb Disposicions transitòries per donar seguretat jurídica.
tots els projectes que no hagin sortit a informació pública hagin d’incorporar

Ø les mesures per a la millora de l’acceptació social
Ø les mesures de compatibilitat agrària
Ø les mesures de protecció de la biodiversitat

Amb disposicions finals:

Ø Disposició final primera: En tres mesos aprovar les modificacions legislatives per facilitar la implantació 
de fonts d’energia renovables en edificis

Ø Disposició final segona: entrada en vigor: l’endemà de la seva publicació en el DOGC
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PONÈNCIA D’ENERGIES RENOVABLES
Formula i aprova la declaració 
d’ impacte ambiental La Ponència d'energies renovables és un òrgan col·legiat que té 

com a funció dur a terme les actuacions relatives a l’avaluació 
d’impacte ambiental dels projectes de parcs eòlics i de plantes 
solars fotovoltaiques

Integren la ponència d’energies renovables els òrgans 
competents en:  5 representants de medi ambient i canvi climàtic 
i un d’ells en té la Presidència; 3 en matèria d’energia; 2 en 
urbanisme i paisatge; 2 en ordenació territorial i 
desenvolupament sostenible del medi rural; 1 patrimoni cultural; 
1 agricultura 

Drets adquirits en l’eliminació de la consulta prèvia?
Art. 11.6 El pronunciament favorable indica que no existeixen elements determinants  que, 
ja d’inici, es puguin considerar insalvables o desaconsellin la ubicació. El pronunciament favorable no 
garanteix que, en el marc del procés d’avaluació de l’impacte ambiental i de la tramitació del projecte,
no puguin sorgir nous elements que puguin afectar a la seva autorització
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TAULA DE DIÀLEG SOCIAL DE LES ENERGIES RENOVABLES
Es crea. Art 5 i 6

Art. 3
Es crea la Taula de diàleg social de les energies
renovables, que té com objecte l’estudi i la
identificació, per a la posterior elevació a les
administracions competents, de les mesures de
compensació entre els territoris rurals i les zones
urbanes densament poblades en les que, un cop
maximitzades les polítiques locals d’implantació
d’energies renovables, no es pugui garantir assolir el
50% de la seva demanda elèctrica amb generació
elèctrica renovable de proximitat en l’horitzó del 2030.

Article 4.- Composició i funcionament de la Taula de diàleg social de les energies renovables

El funcionament i composició de la taula de diàleg social de les energies renovables s’aprova per
ordre de la Consellera amb competències en matèria d’energia. La taula ha de comptar amb
representants municipals i del món associatiu local . També hi ha de ser representada la patronal
eòlica la del sector fotovoltaic, els petits productors d’energies renovables, les Cooperatives
energètiques ciutadanes europees, les associacions agràries i les cooperatives agroalimentàries.
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PLA TERRITORIAL SECTORIAL
Disposició addicional primera

El govern ha d’acordar la formulació del pla
territorial sectorial per a la generació elèctrica
eòlica i fotovoltaica, els seus elements
d’emmagatzematge i les línies en el termini de
sis mesos a comptar de l’entrada en vigor
d’aquest decret llei. Aquest pla ha de determinar
la producció d’energia de cada comarca en
funció de la seva demanda i tenint en compte
criteris de solidaritat intercomarcal per assolir els
objectius a nivell global

Creació de les oficines comarcals de transició 
energètica

Ø Modifica la llei 16/2017 del Canvi Climàtic

Art. 19 modificació apartat 6 estableix la
necessitat que la planificació energètica (inclou
xarxes evacuació) es aquí conjuntament amb la
planificació territorial.

La planificació territorial sectorial de les energies
renovables per a la generació solar i eòlica ha de
contemplar mesures que minimitzin els impactes
derivats de l’elevada demanda de sòl que requereix la
implantació d’aquestes energies. La planificació
energètica i la de mitigació del canvi climàtic
s’elaboraran de manera integrada.
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ENERGÈTICA PÚBLICA
Disposició addicional quarta Disposició addicional quarta

El Govern ha de crear, en el termini de tres 
mesos, un grup de treball per a la constitució  
d’una energètica pública basada en fonts 
d’energies renovables

El passat més de juliol el Parlament de Catalunya va
instar al Govern a crear una empresa energètica
pública basada en fonts d’energia renovable que haurà
de poder participar en la propietat de noves plantes de
generació renovable, amb especial atenció en aquelles
que es puguin construir en superfícies
d’infraestructures de titularitat pública, ajudar i
participar en el desenvolupament de comunitats
energètiques renovables i ciutadanes i gestionar les
centrals hidroelèctriques a les quals caduquin les
concessions. També haurà de valorar les opcions de
constituir-se en distribuïdora tenint en compte les
subestacions de què ja disposa la Generalitat en
propietat. Els treballs per constituir-la s’han d’iniciar una
vegada modificat el model d’implantació d’energies
renovables i en tot cas, durant el 2021.
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Ø L’òrgan competent en matèria d’energia ha de donar trasllat de la sol·licitud del promotor a
l’ajuntament o ajuntaments on es projecta la instal·lació ( també ho farà als consells comarcals)

Ø Per poder sol·licitar la declaració d’utilitat pública juntament amb l’autorització energètica i
declaració d’impacte ambiental, la persona promotora ha d’acreditar que disposa de, com a
mínim de l’acord amb els propietaris del 85% de la superfície de terrenys privats ocupats. En
cas contrari, la declaració d’utilitat pública s’ha de demanar un cop obtinguda l’autorització
energètica

Per a projectes de P > 5 MW a terra i en sòl no urbanitzable

Ø Oferta de participació local en la propietat o el finançament d’un mínim del 20% del projecte
Ø màxim 10% per entitat
Ø persones físiques, jurídiques, comunitats energètiques ciutadanes, energètiques

públiques

Ø Disposar del compromís o disponibilitat dels propietaris corresponents al 50% dels terrenys
privats agrícoles a ocupar abans de sortir a informació pública ( inclou la subestació)

Millorar l’acceptació social del territori. Avançar cap a les energies renovables 
responsables. Fer possible la participació local en els projectes

Necessitat de donar a conèixer el projecte, dialogar amb el territori i cercar el consens entre 
les parts promotores, els veïns, l’ajuntament i els propietaris dels terrenys.
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Ø Desbloquejar el dret de les persones que vivim en comunitats de veïns en règim de propietat
horitzontal. S’aprovarà en el imminent DL d’habitatge

Ø S’elimina la sol·licitud de documents “en bucle” entre comercialitzadora i distribuïdora
bloquejant la compensació d’excedents de l’autoconsum de potència inferior o igual a 100
KV (disposició addicional quarta).

Ø Substituir l’autorització administrativa, de construcció i explotació per la declaració
responsable de les instal·lacions d’autoconsum elèctric sense excedents que no requereixin
d’avaluació d’impacte. Han de situar-se en cobertes o pèrgoles o en superfície en sòl urbà.

Ø Un pas més en el  desbloqueig de l’autoconsum d’energia elèctrica
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Nº instal·lacions autoconsum FV

Nombre 
instal

Potència
total (MW)

Potència
mitjana

(kW)
2013 47 1,68 35,78
2014 30 0,97 32,25
2015 10 0,37 36,90
2016 31 0,85 27,27
2017 142 2,10 14,76
2018 422 7,15 16,94
2019 1.678 21,93 13,07
2020 5.869 49,47 8,43

TOTAL 8.229 84,50   10,27
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Ø La prioritat: avançar cap a  l’autosuficiència energètica interconnectada en 
xarxa entre municipis. Com?

§ Desbloquejar l’accés a xarxa elèctrica dels projectes de P< 5 MW que vulguin 
accedir a xarxa de 25 KV. Com? Disposició addicional tercera.

§ Sense l’obligació del 50% compromís dels terrenys.
§ Sense l’obligació d’ oferta de participació en la propietat o el finançament al 

territori proper.
§ S’elimina l’obligació de disposar dels avals econòmics per accedir a xarxes en 

el moment d’iniciar la sol·licitud d’autorització administrativa (40.000 €/MWh). 
Barrera econòmica “ insalvable per a projectes petits” no promoguts per grans 
empreses.
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Introduint criteris de compatibilitat agronòmica

Ø La priorització de l’ocupació de les cobertes de les edificacions i altres construccions auxiliars d'aquestes, 
incloses les pèrgoles dels aparcaments de vehicles;

Ø la priorització de l’ocupació del sòl diferent del no urbanitzable, i dins el sòl no urbanitzable, la priorització 
de l’ocupació dels espais agraris en desús.

Ø tenen la consideració de sòls de valor agrològic alt i d’interès agrari elevat els sòls de les classes I,II,III i IV
establertes en el sistema d’avaluació de sòls de classes de capacitats agrologiques, que consta a la 
informació cartogràfica oficial de Catalunya. 

Ø En sòls de Classe de Capacitat Agrològica III i IV, es limita l’ocupació a un màxim del 10% de la superfície
agrícola de secà del terme de la comarca, 

Ø a un màxim del 5% de la superfície agrícola de regadiu del terme de la comarca. 

Ø En sòls de Classe de Capacitat Agrològica I i II, no s’admet, llevat en els supòsits següents: 

1r. Quan es tracti de plantes destinades a l'autoconsum, que confrontin amb el punt de subministrament. 

2n. Quant es tracti de plantes incloses en projectes d’investigació i recerca participats per centres de recerca o 
universitats amb finalitats experimentals, sempre que la seva ocupació no sigui superior a 10 has
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Criteris de compatibilitat agronòmica

3r. Quan es tracti d’instal·lacions solars ubicades sobre conreus, que compleixin els següents requisits: 
En el cas de conreus llenyosos, que les plantes fotovoltaiques disposin d’una estructura que situï les plaques 
per sobre les plantes, de manera que no impedeixin les pràctiques normals del conreu, la seva mecanització i 
sempre que tinguin en compte la influència de l’ombra que projecten les plaques.

En cas de conreus herbacis i hortícoles, quan la distància entre les plaques sigui la necessària per la 
mecanització o gestió del conreu, i sempre que tinguin en compte la influència de l’ombra que projecten les 
plaques sobre aquest.”

Ø La no afectació a àmbits inclosos en projectes d’implantació de nous regs o de transformació dels existents 
promoguts per l’administració, excepte que es tracti de plantes destinades a l’autoconsum
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2.4  Es modifiquen les lletres a) i c) i s’afegeix la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 8 del Decret llei 
16/2019, de 26 de novembre, que resten redactades de la manera següent:

a) Reduir l'afectació als terrenys de valor natural elevat, evitant la pèrdua de la base del seu valor.
Evitar l’afectació als connectors ecològics, l'afectació sobre les espècies amenaçades o
especialment vulnerables als parcs eòlics i als punts estratègics pel pas migratori de les aus i evitar
les àrees crítiques de les rapinyaires amenaçades. Per identificar i valorar l’afectació als connectors
ecològics cal consultar la documentació sobre connectivitat ecològica existent en els plans territorials
parcials.

c) Tenir en compte l'impacte acumulatiu derivat de la concentració de parcs eòlics

e) Respectar una distància mínima de 1 km entre els aerogeneradors i els nuclis de població

2.5 Es modifiquen les lletra f) de l’article 9 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, que resta redactat de la
manera següent:

9.2 Es consideren zones no compatibles amb la implantació de plantes solars fotovoltaiques els espais
naturals inclosos en la Xarxa Natura 2000, excepte si les plantes estan destinades a l'autoconsum o de
generació elèctrica fotovoltaica sempre que estigui connectada a la xarxa de distribució de tensió igual o
inferior a 25 KV, i ocupen com a màxim 1 hectàrea. Això no obstant, mitjançant estudis i anàlisis
específics, que han de contenir una anàlisi agrària, paisatgístic i climàtic, i que s'han de reflectir en un pla
territorial sectorial, es pot modificar i precisar aquest criteri.”

Criteris de Medi natural
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MESURES PER A L’ACCEPTACIÓ SOCIAL. 
Renovables responsables amb beneficis socials, econòmics i ambientals per al territori 
que acull els projectes

Disposició transitòria primera
Aplicació de les mesures de millora de l’acceptació social als projectes en tràmit

1. Els projectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques el tràmit d’informació pública dels quals no
s’hagi iniciat a la data d’entrada en vigor d’aquest Decret llei han de complir els requisits establerts a
l’article 11 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, en els termes següents:

a) El requisit relatiu a l’oferta de participació local s’ha d’acreditar en qualsevol moment del procediment
administratiu previ a l’obtenció de l’autorització administrativa prèvia.

b) El requisit relatiu a la disponibilitat o el compromís de disponibilitat dels terrenys s’ha d’acreditar amb
caràcter previ a l’inici del tràmit d’informació pública.

2. Les persones promotores que no puguin complir l’apartat anterior poden desistir de la seva sol·licitud en
el termini de tres mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i tenen dret a la devolució
de les garanties econòmiques presentades per tramitar la sol·licitud d’accés i connexió a les xarxes de
transport i distribució.
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Disposició transitòria segona

Procediments en tràmit

1. Les persones que haguessin presentat una sol·licitud de consulta prèvia a l’empara de
l’article 11 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, i no han obtingut un pronunciament
de la Ponència, poden presentar la seva sol·licitud d’acord amb el que preveu l’article 14.

2. Els procediments d’autorització administrativa per a la implantació d'un parc eòlic o d'una
planta solar fotovoltaica iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei el tràmit
d’informació pública dels quals encara no s’hagi iniciat a la data d’entrada en vigor del present
decret llei, es regeixen per les previsions d’aquest.


