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IPCC: energies renovables 

• IPCC, WG III, Mitigation 
of Climate Change 



CMCC – COP21 / CMP11 

• 30 nov. – 11 des. 2015: Acord de París 





Acord de París: Compromisos 



L’acord 
de París 



Acord de París: com s’hi ha arribat? 

• Múltiples actors havien anunciat prèviament 
compromisos de reducció 
– Agències intergovernamentals 

– Xarxes de ciutats 

– Xarxes d’organs sub-estatals 

– Organitzacions empresarials 

– ONG 

– VIOs 

– . . . . . . . .  



International Renewable Energy Agency 
- IRENA 



Xarxes de governs sub-estat-nació 



Breakthrough Energy Coalition 



Quant CO2 es pot emetre? 

• Els governs del món van acordar, en l'Acord de 
París, limitar l'escalfament global per dessota 
de 2 graus: 

• Això ens serveix com un punt de referència 
per a determinar la quantitat de Carboni a 
emetre per cada probabilitat d’assolir el límit 
de temperatura 

• Quant més alta la probabilitat, més baixa la 
quantitat de Carboni a emetre 



Pressupost 
 de Carboni 

1.000 PgrC = 
1012 tnC 



Com estar 
dins del 

pressupost? 



El compte 
enrere del 

Carboni 





De l’era del foc . . . .  



. . . . a l’era dels fluxos 

• Avui tenim 
l’oportunitat de 
disposar 
d’energia sense 
necessitat de la 
combustió ni de 
la fissió de 
materials  

 Sabrem aprofitar-la? 



Les emissions de CO2 

CO2 

= 
persones 

* 
serveis/persona 

* 
energia/servei 

* 
CO2/energia 

 



Disposar d’energia: tecnologia 

Be comú 
natural 
- Renovable 

- No Renovable 

Servei Aprofitament 

Tecnologia 

Potencial humà 



Apropiació social de la tecnologia 

• Automoció 

 

 

• Càlcul 

 

 

• Telefonia 



Apropiació social de la tecnologia 

• Agricultura 



La tecnologia de generació d’electricitat 

• Generació centralitzada (segle XX) 



Empresa i energia 

• Les empreses tenen dues oportunitats: 

– 1) obtenir energia in situ per cobrir les seves 
pròpies necessitats quotidianes 

– i 2) obtenir energia in situ per cobrir necessitats 
foranes 



L’apropiació social de la tecnologia solar 



Apropiació social de l’eòlica: Dk 

• L’eòlica 
moderna 
neix a Dk 
fruit d’un 
moviment 
popular 



• 1974: les escoles Tvind es plantegen que fer 
davant la crisi del petroli 

– 1975: inici obres 

– 1978: comença a funcionar 

– 900 kW 













L’apropiació social de la tecnologia eòlica 









51 WECS 
560.000 MWh 

The wind farm in Oregon's Columbia River Gorge that will serve as Apple Inc.'s single biggest 
 source of renewable energy will use turbines made by Vestas Wind Systems. 









2 WECS 
8.000.000 kWh 



London Borough and Dagenham 
3 WECS: 2 E-66 (2004) i 
1 E-82 (2011): 11.400.000 kWh 













Antecedents 

• 10/3/2009: 25è aniversari de la 
posada en marxa del 1er 
aerogenerador català modern, 
connectat a la xarxa: 
– Eurosolar Catalunya llença una 

iniciativa, pionera a casa nostra: 
instal·lació d’un aerogenerador 
• en un indret escaient,  
• de propietat compartida entre la 

ciutadania que voluntàriament aporti 
els diners necessaris per poder fer 
realitat el projecte. 

 



Antecedents 

• Projecte Viure de l’aire del cel 

– Rep el suport d’una dotzena d’entitats 

– Divulgada a partir de 2009 per BarnaGEL – 
Barcelona Grup d’Energia Local 

– Recull gairebé un centenar d’inscripcions de 
participants i un compromís d’aportació de quasi 
500.000 € 



L’empresa eòlica popular 

• Eolpop S.L. 

– 28/10/2009: 4 persones  constitueixen una petita 
empresa per dur a terme el projecte: 

• Cercar d’un emplaçament adient (bon vent, fàcil accés i 
proximitat a la xarxa elèctrica de mitja tensió),  

• Encarregar el projecte 

• Signar un acord amb els propietaris del terreny  

• Signar un acord amb l’Ajuntament 

• Escollir el model d’aerogenerador i signar el contracte 
de compra amb el fabricant  

 

 

 



L’empresa eòlica popular 

• Eolpop S.L. 

– Establir el procediment per fer possible la 
participació ciutadana en la propietat de 
l’aerogenerador:   

• Emetre els contractes de comptes de participació 

(el mateix model emprat  

en el projecte d’Ona Solar) 

Mercat del Carmel, Bcn, 12/5/2006 



El projecte Viure de l’aire del cel 

• Objectiu 

– Instal·lar un aerogenerador de propietat 
compartida, que permeti generar electricitat neta 
i ‘verda’, tot fent possible la solidaritat entre les 
persones que viuen a zones urbanes (disposen de 
capital financer: diners) i les que viuen a zones 
rurals (disposen de ‘capital’ natural: vent) 



El projecte Viure de l’aire del cel 

• Objectiu addicional 

– Fer possible que les persones, famílies i entitats 
puguin manifestar obertament que l’energia que 
utilitzen en la seva vida quotidiana és ‘verda’ i 
neta (lliure d’emissions de CO2) generada en 
l’emplaçament on hi ha instal·lat l’aerogenerador  



El projecte Viure de l’aire del cel 

• El cost d’instal·lació i posada en funcionament 
és cobreix amb la participació de la gent:  

– Accionariat popular, tant de persones i/o famílies 
que viuen en entorns urbans com rurals, com 
d’entitats sense ànim de lucre i petites empreses.  

– Tenen prioritat les persones i/o famílies que 
visquin a l’entorn o a prop de l’emplaçament. 



El projecte Viure de l’aire del cel 

• L’emplaçament 

–  dins el terme municipal de Pujalt (Alta Anoia): 

• Bones condicions eòliques, d’accés i de connexió a la 
xarxa de mitja tensió 

• Bona disposició de: 
– l’Ajuntament 

– els propietaris 

– el veïnat 



Situació 



Emplaçament 



Emplaçament 



Connexió xarxa 25 kV 



Parcel·les afectades 



El projecte Viure de l’aire del cel 

• La màquina eòlica 

– Enercon E-103 EP2:  

• Característiques: 
– Classe III-A (IEC/EN-61400-1) 

– 2,35 MW de potència 

– 103 m de diàmetre 

– Torre de 85 metres 



Producció 













































El projecte Viure de l’aire del cel 

• Cost del projecte1: 

– Aerogenerador:      2.230.000 €2 

– Total (A+I+prom+proj):   3.050.000 €3 

• Costos unitaris:  
• Aerogenerador:                   948 €/kW 
• Total  (A+I+prom+proj): 1.298 €/kW 

 
1 (costos, des.2016) 
2 (inclou fonaments) 
3 (sense IVA) 



El projecte Viure de l’aire del cel 

• Opcions per a la participació 

– Qui pot participar? 

• qualsevol persona física de forma individual, o grup de 
persones (família),   

• qualsevol entitat sense ànim de lucre o petites empreses  

• Tot-hom que vulgui contribuir a la democratització dels 
sistemes energètics (apropiació social de la tecnologia)  

– Com? 

• Aportant la quantitat de diners que correspongui per 
disposar del nombre de participacions que decideixi 



El projecte Viure de l’aire del cel 

• Opcions per a la participació 

– Inversió mínima:  

• la necessària per generar 1.000 kWh/any d’electricitat 
neta i ‘verda’ amb l’E103 en l’emplaçament triat  

– Inversió recomanada (3 opcions): 

1. Per cobrir les necessitats d’electricitat 

2. Per cobrir les necessitats d’electricitat i combustible 

3. Per cobrir les necessitats d’electricitat, combustible i 
carburants 



El projecte Viure de l’aire del cel 

• Opcions per a la participació 
– Exemple:  

• Família amb unes necessitats anuals d’energia de 
20.950 kWh: 
– Electricitat: 3.100 kWhel (862 kg CO2) 

– Combustibles: 7.850 kWhth (1.562 kg CO2)  

– Carburants: 10.000 kWh (2.527 kg CO2) 

• Inversió recomanada: 
– Electricitat:   1.537 € 

– Combustibles:  3.893 € 

– Carburants:  4.959 € 

– El.+Com.+Car.:       10.389 € 



El projecte Viure de l’aire del cel 

• Estat actual del projecte: 
– Tardor 2011: s’encomana redacció projecte 
– Març 2012: entrada del projecte a la OGE 
– Novembre 2012: la ponència ambiental de parcs eòlics aprova el 

projecte amb 9 condicions addicionals, entre elles estudi d’impacte 
acústic i d’afectació patrimoni cultural i paisatgístic 

– Novembre 2013: la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central 
acorda aprovar el projecte 

– Febrer 2014: l’AESA autoritza la instal·lació de l’aerogenerador 
condicional a la senyalització 

– Abril 2016: el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya autoritza el projecte 

– Tardor 2016: es comença a treballar en l’execució del projecte 
– Tardor 2017: instal·lació de l’aerogenerador 
– Hivern 2017: a punt de començar a funcionar 
– 13/3/2018: inici de funcionament 

 



El projecte ‘Viure de l’aire del cel’  
compta amb el suport de: 



Apropiació social de la tecnologia eòlica 



El projecte Viure de l’aire del cel 

• El projecte VIURE DE L’AIRE DEL CEL és una 
contribució: 

– A la Democratització de l’energia 

• Un exemple d’apropiació social de la tecnologia 

– A la Independència energètica 

• Un exemple del nou sistema energètic a construir 

– A la reducció de les emissions de CO2 

• Un exemple de com la ciutadania pot contribuir a la 
reducció de les emissions de CO2 













El projecte Viure de l’aire del cel 

• Per participar en el projecte ara mateix: 

– Anar al web d’Eolpop.S.L: 

www.viuredelaire.cat  

• Llegir el seu contingut 

• Inscriure’s 

• Fer l’aportació 

• Rebre el contracte de compte-partícip i la 
documentació del projecte (memòria, descripció 
aerogenerador i informació econòmica) 

http://www.viuredelaire.cat



