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1.

Presentació
Greenpeace ha encarregat a l’Institut d’Investigacions Tecnològiques de la Universitat Pontificia Comillas una anàlisi tècnica de la viabilitat
d’un sistema de generació elèctrica, en la
Espanya peninsular, amb la contribució màxima
possible d’energies renovables. L’anàlisi té en
compte els factors principals condicionadors pel
que fa a la disponibilitat de recursos, les restriccions ambientals i d’altres tipus sobre els usos
del sòl, l’acoblament entre demanda i la capacitat de generació i de transport de la xarxa elèctrica. Els resultats es presentaran en informes
successius sota la denominació genèrica de
«Revolució energètica».
En aquest document es mostren els resultats
principals de l’informe «Renovables 2050. Un
informe sobre el potencial de les energies renovables en l’Espanya peninsular», el primer d’aquest projecte en què es fa una anàlisi més
detallada publicada fins a la data en el nostre
país, sobre els escenaris de desenvolupament
de les diferents tecnologies renovables. L’informe proporciona uns sostres de potència i generació d’aquestes tecnologies, reflectint de forma
clara les diverses restriccions tant pel que fa a la
disponibilitat de recursos energètics com a la
d’usos del sòl.
Com a metodologia, en primer lloc s’elaboren
escenaris de població i demanda energètica per al
2050 en l’Espanya peninsular, basats en els que ja
han publicats d’altres institucions. A partir d’aquí,
en comparació amb el desenvolupament actual i
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previst de cadascuna de les tecnologies renovables, s’analitza quina podria ser la seva situació i
actuacions en el 2050.
Finalment, es desenvolupa quina podria ser la contribució màxima possible de cadascuna d’elles en
termes de potència instal·lada i de generació d’electricitat, i s’imposen criteris ambientals, socials i
tecnològics relatius al tipus de sòls disponibles.
D’altra banda, a escala europea, Greenpeace
també ha desenvolupat anàlisis específiques. En
aquest àmbit, l’institut alemany DLR ha realitzat
per a Greenpeace Internacional un escenari, publicat amb el títol de Energy Revolution: a Sustainable pathway to a clean energy future for Europe.
Aquest escenari demostra que la reestructuració
del sistema energètic per acomplir ambiciosos
objectius ambientals és factible i marca una transició per a la substitució de les energies convencionals per renovables, de forma que aquestes darreres podrien ja aportar la meitat de la cistella
energètica per a mitjans de segle.

Per què aquest projecte
El nostre sistema energètic es troba en una cruïlla. El consum en massa de combustibles fòssils, que són la nostra font d’energia principal,
està provocant un canvi climàtic que ja s’està
deixant sentir. Si continuem per aquest camí, és
altament probable que superem els límits de la
naturalesa, la qual cosa pot provocar que ja no
sigui possible per a la majoria de les espècies

Presentació

adaptar-se a un canvi tan intens i ràpid, mentre
milions de persones pateixen les condicions
d’un medi ambient inhabitable en forma de fam,
inundacions, sequera...
Mentrestant, els governs i les empreses energètiques continuen decidint inversions multimilionàries sense tenir en compte aquesta realitat, perllongant durant dècades un model energètic
insostenible. Fins i tot, sorgeixen contínuament
«cortines de fum» (el mal anomenat carbó «net»,
construcció noves centrals nuclears o perllongament de vida de les actuals, mite del futur reactor
de fusió nuclear, hidrogen obtingut amb energies
brutes, embornals de carboni, captura i emmagatzematge de CO2, etc.) que presenten falses solucions al canvi climàtic, mentre amaguen d’altres
greus impactes ambientals i absorbeixen recursos
econòmics en massa, vitals per a les veritables
solucions.
L'única solució real per al canvi climàtic resideix
en la substitució completa dels combustibles fòssils per energies renovables, junt amb un ús més
eficient de l’energia. No obstant, cada cop que es
presenta aquest plantejament, sorgeixen qüestions fonamentals. -són suficients les renovables
per cobrir la demanda energètica de la societat? necessitem desenvolupar altres fonts d’energia
que cobreixin les suposades limitacions de les
renovables?
La resposta a aquestes preguntes condicionarà
tota una sèrie de decisions polítiques i econòmiques crucials que es prendran els propers mesos i
anys en el nostre país i en l’àmbit de la Unió Europea, i que influiran decisivament en la capacitat de
la humanitat d’evitar un canvi climàtic perillós:

· La negociació internacional, que comença en la
primera reunió dels països signants del Protocol
de Kioto que se celebra a Montreal des de
finals de novembre de 2005, per a fixar nous
objectius de reducció d'emissions per més
enllà de 1012, els quals hauran de ser molt més
profunds que els actualment establerts a Kioto.
· La revisió de la planificació energètica promesa
pel president del Govern, que ha d’establir
quina demanda energètica es preveu abastar
en els propers anys i per a això, quines infrastructures energètiques seran necessàries, i si
aquestes se seguiran basant en la construcció
en massa de centrals tèrmiques o en una acceleració de la inversió en renovables.
· El debat nuclear, que hauria de concretar com
complirà el Govern la seva promesa d’abandonar l’energia nuclear i fer front a les previsions
de les grans companyies que pretenen allargar
la vida útil de les velles nuclears.
· La reforma del sector elèctric, tenint en compte
les propostes del Llibre Blanc per orientar-lo cap
a la sostenibilitat.
· El paper que poden jugar els consumidors per
poder escollir electricitat neta.
L’objectiu d’aquest projecte és esbrinar si les renovables
són suficients per a cobrir la demanda energètica de la
societat o si, al contrari, necessitem desenvolupar altres
fonts d'energia que cobreixin les suposades limitacions de
les renovables. En definitiva, es tracta de verificar si és
possible trobar la solució al canvi climàtic mitjançant la
substitució completa dels combustibles fòssils per energies
renovables, junt amb un ús més eficient de l’energia.

· La propera directiva d’energies renovables, que
haurà de fixar objectius sobre l’aportació d’aquestes energies al cistell energètic de cadascun
dels països de la UE en l’horitzó 2020.
· El Pla Nacional d’Assignació d’emissions per al
període 2008-2012, que determinarà la voluntat
del nostre país de complir el compromís del Protocol de Kioto.
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2.

Hipòtesi i metodologia
L’estudi parteix de les hipòtesis següents:
· Població peninsular espanyola en el 2050:
38,32 milions d’habitants, repartits espacialment en la mateixa proporció que en el 2003.
· Demanda d’energia elèctrica: 20 kWh/habitant-dia, la qual cosa suposa una demanda elèctrica peninsular de 280 TWh/any en el 2050.
Aquesta quantitat s’obté mitjançant l’extrapolació d’escenaris conservadors de la UE, descomptant de la demanda final l’ús d’una certa
quantitat d’energies renovables a l’origen (80%
de la demanda elèctrica per a aigua calenta gràcies a l’ús d’energia solar tèrmica i calderes de
biomassa; 80% de la demanda de calefacció
elèctrica gràcies a l’ús d’arquitectura bioclimàtica, solar tèrmica, calderes de biomassa i un
millor aïllament de d’edificis; 60% de la demanda
de refrigeració elèctrica gràcies a l’ús de solar
tèrmica amb màquines d’absorció i tècniques
bioclimàtiques), però sense incorporar estalvis
produïts per la gestió de la demanda.
· Mateix repartiment en el 2050 que en el 2003
de la proporció de demanda elèctrica per càpita
de cada comunitat autònoma respecte a la mitjana espanyola.
· Mateixa demanda elèctrica per càpita en totes les
províncies d’una mateixa comunitat autònoma.
· Modulació horària de la demanda elèctrica
peninsular en el 2050 igual a la del 2003, sense
tenir en compte les millores que es podrien
aconseguir mitjançant una gestió de la demanda per facilitar la penetració de tecnologies
renovables.
· Demanda d‘energia final: 109 kWh/habitantdia, que suposen 1.525 TWh/any.
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A més, s’han elaborat hipòtesis específiques
per a cada tecnologia
Pel que fa a la metodologia emprada, es tracta de determinar els sostres de potència i
generació per a cada tecnologia, entenent per
aquestes el potencial tècnicament desenvolupable de la tecnologia considerada, tenint en
compte els recursos disponibles i imposant les
limitacions tècniques pertinents al desenvolupament del recurs.
Les unitats emprades per expressar els sostres
de potència són els gigavats (GW, equivalents a
mil megavats o mil milions de vats), mentre que
els sostres de generació s’expressen en teravats-hora (TWh), equivalents a mil milions de
quilovats-hora). La raó de l’ús d’aquestes unitats
tan «grans» i no gaire habituals, és que faciliten
l’expressió de les quantitats molt elevades de
sostres que s’obtenen com a resultat.
Per tal de calcular els sostres de potència, hem
desenvolupat dissenys de les diferents tecnologies, hem avaluat les seves actuacions en les
diferents regions geogràfiques, i hem imposat
restriccions tecnològiques i de disponibilitat de
terreny, mitjançant una eina SIG (Sistema d’
Informació Geogràfica). El càlcul dels sostres de
generació s’ha obtingut a partir dels sostres de
potència, emprant factors de capacitat avaluats
per als diferents emplaçaments considerats.
Per tal d’avaluar la disponibilitat de terreny per a
cada tecnologia renovable segons els usos de
terreny, s’ha fet servir una base de dades del

Hipòtesi i metodologia

Ministeri de Foment que classifica tot el sòl
segons correspongui a:
· Zones urbanes.
· Zones industrials, comercials i de transports.
· Zones d’extracció minera, abocadors i zones
de construcció.
· Zones verdes artificials, no agrícoles.
· Terres de conreu.
· Cultius permanents.
· Praderies
· Zones agrícoles heterogènies.
· Boscs.
· Espais de vegetació herbàcia i/o d’arbusts.
· Espais oberts amb poca vegetació o cap.
· Zones humides continentals.
· Zones humides litorals.
· Aigües continentals.
· Aigües marines.
Per a cadascun d’aquests grups i subgrups de
terrenys, s’ha assignat o s’ha descartat la viabili-

tat de la instal·lació de cadascuna de les tecnologies renovables considerades o el percentatge
que podria usar-se en cada cas.
S’han incorporat també restriccions ambientals, que suposen excloure l’ús del 28% del
territori peninsular (en algunes comunitats
autònomes arriba a suposar el 40% del seu territori). Amb caràcter general, les àrees excloses
són les següents:
· Xarxa Natura 2000: Zones de protecció especial per a les aus (ZEPA) + Llocs d’interès per a
la seva conservació (LIC).
· Zones associades a espais naturals protegits,
declarats i en procés formal de declaració per
part de l’Estat i les Comunitats Autònomes
El mapa ens mostra el total d’espais, l’ús dels
quals s’ha exclòs per motius ambientals.

Mapa 1 Total d’espais exclosos per als sostres de potència i generació per motius mediambientals (LIC+ZEPA+ENP).
Font: Ministeri de Medi Ambient
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3.

Els resultats
principals de l’estudi
3.1. Resultats per tecnologies
Passem a presentar els resultats principals de
l’estudi. En primer lloc, veurem per separat per a
cadascuna de les tecnologies considerades
quant recurs hi ha disponible, en termes absoluts, repartit per comunitats autònomes i en
comparació amb la demanda elèctrica projectada per a 2050.
En general, s’ha adoptat un enfocament conservador, és a dir, s’ha considerat la millor tecnologia actualment existent per a la conversió de
cadascun dels recursos renovables en electricitat, incloent millores tecnològiques solament
quan sembli obvi que seran disponibles cap a
l’any 2050

L’energia geotèrmica és la que existeix en el subsòl, i que està més calenta a mida que s’avança
en fondària
La tecnologia considerada és la de roca seca calenta,
per a la qual no es necessita disposar d’aqüífers, sinó
que s’injecta un fluid a pressió per esquerdar les
roques fins a la fondària desitjada, rebre la calor de
les roques i transportar-la a la superfície, on es con-

verteix en electricitat, com en una central tèrmica
convencional.
Hem pressuposat que es fa servir com a fluid de treball l’n-pentà, amb un nivell tèrmic de les roques de
180ºC i un rendiment de l’11%.

1
Geotèrmica

Geotèrmica. Sostre de potència i de generació elèctrica amb aquesta tecnologia i distribució per C.A.
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Repartiment per Comunitats Autnomes de sostres de potncia i generaci
elctrica en la pennsula amb aquesta tecnologia
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Total. Sostre de potència = 2,48 GW - Sostre de generació elèctrica = 19,53 TWh/a
(7% de la demanda elèctrica peninsular en el 2050)

Es podrien instal·lar 2.480 MW de
potència elèctrica basada en l’energia geotèrmica, i es podrien generar
19,53 TWh a l’any, la qual cosa permetria
cobrir un 7% de la demanda elèctrica peninsular projectada per al 2050. Com és una
energia que es troba disponible de forma permanent, la seva contribució pot resultar molt
útil per a la regulació del sistema elèctric, a
més de poder-se aprofitar per a usos no elèctrics. Com veiem en el mapa, el major potencial s’ubica en les dues Castelles i Andalusia.
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L’energia hidràulica és la que procedeix dels salts d’aigua, que tradicionalment s’ha aprofitat
per generar electricitat mitjançant una turbina
Per a aquest estudi hm considerat augments de potència de gran hidràulica, a causa de l’impacte mediambiental dels embassaments. Per tant, s’ha pres com
potencial realitzable el mateix objectiu que s’adopta en

el Pla de Foment de les Energies Renovables. Per al
càlcul d’electricitat produïble s’ha considerat un any
hidràulic lleugerament sec (sense usar reserves interanuals) o sec (si s’usen).

Hidràulica

Hidràulica. Sostre de potència i de generació elèctrica amb aquesta tecnologia i distribució per C.A.
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Total. Sostre de potència = 18,80 GW
Sostre de generació elèctrica = 37,61 TWh/a
(13,5% de la demanda elèctrica peninsular en el 2050)

Repartiment per Comunitats Autnomes de sostres de potncia i
generaci elctrica en la pennsula amb aquesta tecnologia

% a cada Comunitat del sostre de potència
% a cada Comunitat del sostre de generació elèctrica
>20%

La potència hidroelèctrica podria arribar a 18.800 MW, que podrien generar 37,61 TWh a l’any, la qual cosa
permetria cobrir un 13,5% de la demanda
elèctrica peninsular projectada per al 2050.
En ser una energia que es pot emmagatzemar, la seva contribució pot continuar essent
molt útil per a la regulació del sistema elèc-
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15%-20%

10%-15%

5%-10%

<5%

tric. Com veiem en el mapa, el major potencial s’ubica a Castella i Lleó.
Aquest potencial hidroelèctric s’ha analitzat
diferenciant entre l’energia minihidràulica (instal·lacions de potència inferior a 10 MW) i les
centrals de potència superior a 10 MW:
· La potència hidroelèctrica en instal·lacions
minihidràuliques podria atènyer els 2.280
MW, que podrien generar 6,91 TWh a l’any, la
qual cosa permetria cobrir un 2,5% de la
demanda elèctrica peninsular projectada per
al 2050. El major potencial s’ubica a Castella i
Lleó, Catalunya i Aragó.
· La potència hidroelèctrica en instal·lacions de
potència superior a 10 MW podria atènyer els
16.571 MW, que podrien generar 30,71 TWh
a l’any, la qual cosa permetria cobrir un 11%
de la demanda elèctrica peninsular projectada
per al 2050. El major potencial s’ubica a Castella i Lleó.

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 cultius
energètics. En l’estudi s’ha avaluat, a més, el potencial dels cultius forestals de rotació ràpida i el
bosc baix.
La tecnologia considerada és la d’una central de turbina
Amb aquest esquema, a més, l’aigua calenta residual de
de gas d’elevades prestacions, que utilitza com a comla central es podria aprofitar per a aplicacions de cogebustible el gas de gasogen procedent de la gasificació
neració destinades a cobrir demandes de baixa tempede la biomassa, sigui quina sigui la seva procedència. El
ratura, com aigua calenta sanitària, calefacció i refrigerendiment energètic total de conversió de la biomassa ració mitjançant equips d’absorció.
en electricitat seria del 32,95%.
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Biomassa. Sostre de potència i de generació elèctrica amb aquesta tecnologia, distribució per C.A.
i percentatge de la demanda elèctrica que es cobriria en el 2050.

<5%

Comunitats autosuficients amb aquesta tecnologia
per a la seva demanda elctrica en el 2050

Total. Sostre de potència = 19,46 GW – Sostre de generació elèctrica = 141,47 TWh/a
(50,5% de la demanda elèctrica peninsular en el 2050)

Els resultats de biomassa desglossats per aplicacions són:
· Bosc baix: 2.310 MW, 17,2 TWh/a (6,1% de la
demanda peninsular 2050), amb pendent de fins al
10%. Major potencial a Galícia i Castella i Lleó.
· Cultius forestals de rotació ràpida: 5.130 MW,
38,2 TWh/any (13,6% de la demanda peninsular en
el 2050), amb pendent de fins al 10%. Major potencial a Castella i Lleó i Galícia.
· Cultius energètics: 4.735 MW, 35,22 TWh/any
(12,6% de la demanda elèctrica en el 2050). Major
potencial a Castella i Lleó.
· Residual i biogàs: 7.280 MW, 50,85 TWh/any
(18,2% de la demanda elèctrica en el 2050). Major
potencial a Andalusia.

© Greenpeace



Aquest potencial de biomassa s’ha analitzat
realitzant dos càlculs diferents, amb terrenys
de diferent pendent admissible. Els resultats
mostrats en el mapa corresponen a un pen-

dent màxim del 10%. Si el pendent màxim
admissible es restringeix al 3% per a cultius
forestals i 4% per a bosc baix, encara es
podrien instal·lar 15.200 MW, que generarien
109,8 TWh/any, equivalents al 39,2% de la
demanda elèctrica peninsular en el 2050.

© Energías Renovables

Es podrien instal·lar 19.460 MW de
potència elèctrica basada en la biomassa, i es podrien generar 141,47
TWh a l’any, la qual cosa permetria cobrir un
50,5% de la demanda elèctrica peninsular projectada per al 2050. Com és una energia que es
pot emmagatzemar, la seva contribució pot ser
molt útil per a la regulació del sistema elèctric, a
més de poder-se aprofitar per a usos no elèctrics. Com veiem en el mapa, el major potencial
s’ubica a Castella i Lleó. Hem de destacar que
Castella i Lleó, Castella -la Manxa, Extremadura
i Aragó podrien generar amb biomassa una
quantitat d’electricitat superior a la seva pròpia
demanda elèctrica projectada per al 2050.
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L’energia mecànica de les onades es pot aprofitar per a la seva conversió en electricitat, tot i
que encara no es troba en fase comercial en el nostre país. No obstant, donada la gran extensió
costera de la península, hem considerat interessant avaluar el seu potencial, encara que sigui
de forma aproximada, a causa de l’escassetat de dades.
Hem considerat aprofitable solament un 90% del potencial disponible al llarg d’una franja d’entre 5 i 30 km de
distància respecte a la costa, en una línia paral·lela a la
mateixa, distribuint els sistemes intercalats de forma

que no existeixi una barrera contínua. Part de les infrastructures serien compartides amb les destinades a l’eòlica marina, ja que ambdues poden coexistir en un
mateix emplaçament.

Onades

Onades. Sostre de potència i de generació elèctrica amb aquesta tecnologia, distribució per C.A. i percentatge
de la demanda elèctrica que es cobrirà en el 2050.
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Repartiment per Comunitats Autnomes de sostres de potncia i
generaci elctrica en la pennsula amb aquesta tecnologia

20%-30%

5%-20%

27,8%

% de la demanda elctrica en el 2050 que es cobriria
amb aquesta tecnologia

% de la demanda de cada Comunitat

Potència mitja anual (GW) a cada Comunitat
>30%

72
% 1,4%

<5%

% de la demanda peninsular
Comunitats autosuficients amb aquesta tecnologia
per a la seva demanda elèctrica en el 2050

Total. Sostre de potència = 84,4 GW – Sostre de generació elèctrica = 296 TWh/a
(105,7% de la demanda elèctrica peninsular en el 2050)

Es podrien instal·lar 84.400 MW de
potència elèctrica basada en l’ener-gia
de les onades, i es podrien generar
296 TWh a l’any, la qual cosa permetria cobrir
un 105,7% de la demanda elèctrica peninsular
projectada per al 2050. Com veiem en el
mapa, el major potencial s’ubica a Galícia.

© Greenpeace
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L’energia eòlica marina converteix la força del vent en electricitat mitjançant aerogeneradors
situats en el mar.
La tecnologia considerada és la d’un aerogenerador
d’operació a velocitat variable, amb canvi de pas individualitzat per a cada pala. La maquina escollida tindria 4,5 MW, amb 114 m de diàmetre i una alçària de

boixa de 120 m. Es considera una densi-tat de potència instal·lada de 5,6 MW/km2, a una distància entre 5 i
40 km de la costa i fondària de fins a 100 m.
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Repartiment per provncies de sostres de potncia i generaci
elctrica en la pennsula amb aquesta tecnologia

% a cada provncia del sostre de generació elèctrica
10%-15%

5%-10%

1,21 0,73
GW %

Repartiment per Comunitats Autnomes de sostres de potnci
i generaci elctrica en la pennsula amb aquesta tecnologia

Sostre de potència a cada comunitat (GW)

Sostre de potència a cada provncia (GW)
>15%

17,20
%

Eòlica marina

Eòlica marina. Sostre de potència (en GW) i generació elèctrica (en % del total) amb aquesta tecnologia
i distribució per províncies i C.A.

<5%

% a cada Comunitat del sostre de generació elèctrica
Comunitats autosuficients amb aquesta tecnologia
per a la seva demanda elctrica en el 2050

Total. Sostre de potència = 164,76 GW – Sostre de generació elèctrica 334 TWh/a
(119,3% de la demanda elèctrica peninsular en el 2050)

Es podrien instal·lar 164.760 MW de
potència elèctrica basada en l’energia eòlica marina, i es podrien generar 334TWh a l’any, la qual cosa permetria
cobrir un 119,3% de la demanda elèctrica
peninsular projectada per al 2050. Com veiem
en el mapa, el major potencial s’ubica a Castelló. Cal destacar que Galícia, Astúries, Cantàbria, València i Andalusia podrien generar amb
eòlica marina una quantitat d'electricitat superior a la seva pròpia demanda elèctrica projectada per al 2050.
© Greenpeace
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Renovables 2050. Un informe sobre el potencial de les energies renovables en l’Espanya peninsular

6

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

Eòlica terrestre

La tecnologia considerada és la d’un aerogenerador
de tres pales de transmissió directa (sense multiplicació de velocitat), amb operació a velocitat variable i
control de pas individualitzat per a cada pala, i baixes
velocitats d’arrencament (2-2,5 m/s). Les màquines
escollides tindrien, respectivament, 2,05 MW (amb 71m
de diàmetre i una alçària de boixa de 80 m) en terreny

pla i 810 kW (amb 48 m diàmetre i una alçària de boixa
de 65 m) en terreny accidentat, en parcs eòlics de 15
aerogeneradors, per la qual cosa la mida de parc seria
de 30,75 en terreny pla i 12,15 MW en terreny accidentat. Es considera una densitat de potència instal·lada
de 3,84MW/km2 en terreny pla i 3,04 MW/km2 en terreny
accidentat.

Eòlica terrestre. Sostre de potència i de generació elèctrica amb aquesta tecnologia, distribució per C.A.
i percentatge de la demanda elèctrica que es cobriria en el 2050.
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Repartiment per Comunitats Autnomes de sostres de potncia i
generaci elctrica en la pennsula amb aquesta tecnologia
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5%-10%
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%
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% de la demanda elctrica en el 2050 que es cobriria
amb aquesta tecnologia

% de la demanda peninsular
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10%-15%

260
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3.378
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>15%

165 7,4%
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Total. Sostre de potència 915 GW
Sostre de generació elèctrica = 2.285 TWh/a

% de la demanda de cada Comunitat
Comunitats autosuficients amb aquesta tecnologia
per a la seva demanda elèctrica en el 2050
Comunitats que podrien generar tota la demanda elèctrica
peninsular amb aquesta tecnologia

© Greenpeace

(816,1% de la demanda elèctrica peninsular en el 2050)

Es podrien instal·lar 915.000 MW de
potència elèctrica basada en l’ener-gia
eòlica terrestre, i es podrien generar
2.285 TWh a l’any, la qual cosa permetria cobrir
en més de vuit vegades la demanda elèctrica
peninsular projectada per al2050. Com veiem
en el mapa, el major potencial s’ubica a les
dues Castelles i Andalusia. Cal destacar que
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cada d’aquestes podria generar amb eòlica
terrestre una quantitat d’electricitat superior a
tota la quantitat elèctrica peninsular projectada
per al 2050. A més, totes les comunitats, amb
l’única excepció de Madrid, podrien generar
amb eòlica terrestre una quantitat d’electricitat
superior a la de la seva pròpia demanda elèctrica projectada per al 2050.
Aquest potencia d’eòlica terrestre s’ha analitzat realitzant dos càlculs diferents, amb dos
mètodes diferents. Els resultats mostrats en
el mapa corresponen al mètode més fiable1,
que dóna lloc a un major potencial. Amb l’altra
aproximació2, es generarien 1.902 TWh/any,
equivalents al 679% de la deman-da elèctrica
peninsular per al 2050.

Consisteix en pressuposar que els emplaçaments mitjans associats a terreny pla i accidentat en tota la península queden representats adequadament per dues úniques distribucions de Weibull.
Consisteix en adoptar els valors dels factors de capacitat globals enregistrats el 2003 per C.A.

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

Considerem terrenys de pendent inferior al 2% amb
qualsevol orientació i fins al 7% amb orientacions de
SE a SO.

Xemeneia solar. Sostre de potència i de generació elèctrica amb aquesta tecnologia, distribució per C.A.
i percentatge de la demanda elèctrica que es cobriria en el 2050.
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Repartiment per Comunitats Autnomes de sostres de potncia i
generaci elctrica en la pennsula amb aquesta tecnologia
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7
Xemeneia solar

Una central de xemeneia solar consisteix en un gran col·lector solar pla que, com un hivernacle,
converteix la radiació solar total en energia tèrmica. En el centre del col·lector se situa una
xemeneia de gran alçària, per la qual ascendeix per convecció natural l’aire calent, accionant
una turbina situada en l’interior de la xemeneia per generar electricitat. Funciona les 24 hores
del dia, gràcies a l’energia emmagatzemada en el sòl i a la protecció de pèrdues que
proporciona el col·lector.

5%-10%

<5%

Comunitats autosuficients amb aquesta tecnologia
per a la seva demanda elctrica en el 2050

Total. Sostre de potència = 324,3 GW – Sostre de generació elèctrica 836,2 TWh/a
(298,6% de la demanda elèctrica peninsular en el 2050)

Es podrien instal·lar 324.300 MW de
potència elèctrica basada en xemeneies solars, i es podrien generar
836,2 TWh a l’any, la qual cosa permetria
cobrir en més de tres vegades la demanda
elèctrica peninsular projectada per al 2050.
Com veiem en el mapa, el major potencial
s’ubica en les dues Castelles i Andalusia.
S’ha de destacar que Galícia, Cantàbria, La
Rioja, Navarra, Aragó, València, Múrcia, Castella la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura i
Andalusia podrien generar amb xemeneies
solars una quantitat d’electricitat superior a la
seva pròpia demanda elèctrica projectada per
al 2050.



15

Renovables 2050. Un informe sobre el potencial de les energies renovables en l’Espanya peninsular

Solar fotovoltaica
integrada en edificis

8

L’energia solar fotovoltaica converteix directament la llum que rebem del sol en electricitat,
gràcies a l’efecte fotoelèctric del silici que composa els mòduls fotovoltaics. Es connecten a la
xarxa elèctrica de distribució a través d’un inversor, que transforma la corrent contínua
procedent del mòdul en electricitat amb les mateixes característiques que les 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 del 2050) coincideixen amb les d’un mòdul nou dels actuals, d’elevat
rendiment. Hem considerat dos tipus de sistemes: els
integrats en edificis i les solars fotovoltaiques amb
seguiment. Amb les aplicacions integrades en l’edifi-

cació s’aconsegueix que la generació i el consum
d’electricitat (generació distribuïda) estiguin més
properes entre si, a més de no competir en l’ús del
sòl amb cap altra tecnologia ni ús. Considerarem
diferents factors d’ús segons els mòduls se situïn en
coberta o en façana de diferents orientacions (S, SE,
SO, E, O).

Energia solar fotovoltaica integrada en edificis. Sostre de potència i de generació elèctrica amb aquesta
tecnologia, distribució per C.A. i percentatge de la demanda elèctrica que es cobrirà en el 2050.
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Total. Sostre de potència = 494,5 GWp – Sostre de generació elèctrica 569,3 TWh/a
(203% de la demanda elèctrica peninsular en el 2050)

Es podrien instal·lar 494.500 MW de
potència fotovoltaica integrada en edificis, i es podrien generar 569,3 TWh a
l’any, la qual cosa permetria cobrir més del
doble de la demanda elèctrica peninsular projectada per al 2050. Com veiem en el mapa, el
major potencial s’ubica a Andalusia i Catalunya.
S’ha de destacar que totes les comunitats,
excepte Astúries i el País Basc, podrien general
amb energia fotovoltaica integrada en edificis
una quantitat d’electricitat superior a la seva
pròpia demanda elèctrica projecta per a 2050.

© Greenpeace
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L’energia solar fotovoltaica amb seguiment s’aconsegueix amb agrupacions de generadors
fotovoltaics, amb un mecanisme que permet seguir el «moviment» del sol d’est a oest, amb la
qual cosa aconsegueixen un major rendiment. Són una alternativa interessant per a aquelles
persones o entitats que, no disposant d’espai per integrar una instal·lació fotovoltaica en el seu
edifici, desitgen nogensmenys invertir en energia solar fotovoltaica per generar energia neta.
SO. Considerem terrenys amb pendent inferior a un 3%
en qualsevol orientació, i fins al 10% en orientacions
SE i SO.

Energia solar fotovoltaica amb seguiment. Sostre de potència i de generació elèctrica amb aquesta
tecnologia, distribució per C.A. i percentatge de la demanda elèctrica que es cobriria en el 2050.
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Repartiment per Comunitats Autnomes de sostres de potncia i
generaci elctrica en la pennsula amb aquesta tecnologia
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Solar fotovoltaica
amb seguiment

Les densitats d’ocupació de terreny i de potència
dependran de la latitud, assegurant que a finals de
gener no existeixi enfosquiment en les direccions SE i

9

5%-10%

<5%

Comunitats autosuficients amb aquesta tecnologia
per a la seva demanda elctrica en el 2050
Comunitats que podrien generar tota la demanda
elctrica peninsular amb aquesta tecnologia

Total. Sostre de potència = 708,4 GWp – Sostre de generació elèctrica 1.382,2 TWh/a
(494% de la demanda elèctrica peninsular en el 2050)

rar amb aquesta energia una quantitat d’electricitat superior a la seva pròpia demanda
elèctrica projectada per al 2050.

© AESOL

Es podrien aconseguir 708.400
MWp de potència fotovoltaica en
instal·lacions d’energia solar fotovoltaica amb seguiment i es podrien generar
1.82,2 TWh a l’any, la qual cosa permetria
cobrir prop de cinc vegades la demanda elèctrica peninsular projectada per al 2050. Com
veiem en el mapa, el major potencial s’ubica
en les dues Castelles. S’ha de destacar que
cadascuna d’aquestes comunitats autònomes podria generar amb energia solar fotovoltaica amb seguiment una quantitat d’electricitat superior a tota la demanda elèctrica
peninsular projectada per al 2050. A més,
Extremadura, Aragó, Múrcia, Andalusia, La
Rioja, Navarra, Galícia i València podrien gene-
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Solar termoelèctrica

10

Una central solar termoelèctrica fa servir un camp de miralls per concentrar la radiació solar
directa, aconseguint escalfar un fluid a altes temperatures. Amb aquesta font calenta es genera
electricitat com en una central tèrmica convencional.
La tecnologia escollida per a aquesta anàlisi, que la
pretén ser representativa del conjunt de tecnologies
termsolars, és la d’una central de col·lectors cilindropaparabòlics amb orientació N-S, utilitzant aigua com
a fluid de treball, amb refrigeració seca (de forma que

la disponibilitat d’aigua no sigui una restricció) mitjançant aerocondensadors i disposant d’un tanc d’emmagatzematge amb capacitat per a 15 hores, la qual
cosa permet disposar d’una capacitat de generació
abundant i estable.

Termosolar. Sostre de potència i de generació elèctrica amb aquesta tecnologia, distribució per C.A.
i percentatge de la demanda elèctrica que es cobriria en el 2050.
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Comunitats autosuficients amb aquesta tecnologia
per a la seva demanda elèctrica en el 2050
Comunitats que podrien generar tota la demanda elèctrica
peninsular amb aquesta tecnologia

Total. Sostre de potència = 2.739 GW – Sostre de generació elèctrica 9.897 TWh/a
(3.534% de la demanda elèctrica peninsular en el 2050)

© Greenpeace
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Es podrien instal·lar 2.739.000 MW de
TWh de potència elèctrica en centrals
termosolars, i es podrien generar

9.897 TWh a l’any, la qual cosa permetria cobrir
en més de trenta-cinc vegades la demanda
elèctrica peninsular projectada per al 2050.
Com veiem en el mapa, el major potencial s’ubica a Castella i Lleó.
Cal destacar que tant aquesta comunitat com
les de Castella-La Manxa, Andalusia, Aragó,
Extremadura, Catalunya, Galícia i València
podrien generar, cadascuna d’elles, amb centrals termosolars, una quantitat d’electricitat
superior a tota la demanda elèctrica peninsular
projectada per al 2050. A més, totes les comunitats peninsulars podrien generar amb centrals termosolars una quantitat superior a la
seva pròpia demanda elèctrica projectada per
al 2050.

Els resultats principals de l’estudi

3.2. Síntesi de resultats

Gráfico 1 Sostre de generació amb renovables

Recursos renovables totals disponibles

0,9%
0,2%
0,1%

En els gràfics següents es mostren els sostres
de potència i generació peninsulars de les diferents tecnologies considerades en aquest projecte, així com els percentatges de cobertura de la
demanda elèctrica peninsular i la demanda
energètica total projectades per al 2050.

1,9%
2,1%
3,6%
5,3%

8,7%

Cal destacar la gran capacitat de generació de les
tecnologies renovables en el seu conjunt, amb
algunes d’elles atenyent per si mateixes un sostre
de generació superior, i en alguns casos molt
superior a les demandes, tant d’electricitat projectada per al 2050 (280 TWh/any) com d’energia
total (1.525 TWh/any).

14,5%

62,6%

Si suméssim tots els sostres de les diferents
tecnologies obtindríem un màxim del sostre
total de generació basat en renovables de
15.798 TWh/any. Les interseccions que s’han
de descomptar pel fet que hi ha emplaçaments
que coincideixen serien molt limitades, ja que
són compatibles en la majoria dels casos o han
imposat amb antelació condicions molt restrictives sobre el terreny disponible. Aquest sostre
de generació amb renovables representa una

Sostre de generació= 15.798 TW.h/a
Solar termoelèctrica

Eòlica marina

Eòlica terrestre

Onades

Fotovoltaica amb seguiment

Biomassa total

Xemeneia solar

Hidroelèctrica

Fotovoltaica integrada

Geotèrmica HDR

Taula 1 Recursos renovables disponibles a Espanya i comparació amb la demanda en el 2050
Sostre
potència GWp
Solar
Solar termoelèctrica
Solar fotovoltaica amb seguiment
Xemeneia solar
Fotovoltaica integrada
Eòlica
Eòlica terrestre*
Eòlica marina
Onades
Biomassa
Biomassa residual i biogàs
Cultius energètics
Cultius forestals de rotació ràpida*
Bosc baix*
Hidràulica
Hidroelèctrica (P>10 MW)
Minihidràulica (P<10 MW)
Geotèrmica roca seca calent
Total renovables

4.266
2.739
708
324
495
1.080
915
165
84
19
7
5
5
2
19
17
2
3
5.471

Sostre
Generació TW.h/any
12.684
9.897
1.382
836
569
2.619
2.285
334
296
142
51
35
38
17
38
31
7
20
15.798

Demanda
elèctrica (5)
4.530
3.535
494
299
203
935
816
119
106
51
18
13
14
6
14
11
3
7
5.642

Demanda
energia total (%)
832
649
91
55
37
172
150
22
19
9
3
2
3
1
3
2
0,5
1
1.036

* Es presenten els sostres de generació màxims
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Energia total. Nombre de vegades que seria possible satisfer amb cada energia renovable la demanda energètica total de l’Espanya peninsular.
Escenari de la demanda energètica per al 2050: 1.525 TWh/any
Solar
8,32 vegades

Solar Termoelctrica
35,35 vegades

Elica
1,72 vegades

Minihidrulica
0,03 vegades
Elica terrestre
8,16 vegades

Elica
marina
1,19
vegades
Onades
1,06 vegades

Fotovoltaica
en edificis
2,03 vegades

Solar fotovoltaica
amb seguiment
4,94 vegades

Xemeneia
solar
2,99 vegades

Biomassa
0,09 vegades

Geotrmica
0,07 vegades
Hidroelctrica
0,11 vegades
Cultius energtics
0,13 vegades

Cultius forestals
0,14 vegades
Biomassa residual i biogs
0,18 vegades

capacitat de generació equivalent a més de cinquanta-sis vegades la demanda peninsular d’electricitat per al 2050 i superior a deu vegades la
demanda d’energia total peninsular per al 2050.
Com veiem en la figura, els recursos renovables
més abundants amb diferència són els associats a
les tecnologies solars. Cal destacar el gran potencial de la solar termoelèctrica, que podria satisfer
més de trenta-cinc vegades la deman-da elèctrica
projectada per al 2050. Altres tecnologies solars
també podrien generar diverses vegades la
demanda d’electricitat per al 2050: solar foto-voltaica amb seguiment (unes cinc vegades), xemeneia solar (unes tres vegades) i fotovoltaica integrada en edificis (dues vegades). També destaca
l’elevat sostre de generació de l’eòlica: solament amb eòlica marina seria possible satisfer
tota la demanda elèctrica projectada per al 2050,
i de l’ordre de vuit vegades amb eòlica terrestre.
L’energia de les onades també seria suficient
per abastar tota la demanda elèctrica peninsular.
El potencial d’altres tecnologies renovables
podria satisfer percentatges significatius de la
demanda elèctrica: biomassa residual i biogàs
(18%), cultius forestals (14%), cultius energètics
(13%), hidroelèctrica (11%), geotèrmica (7%),
bosc baix (6%), minihidràulica (3%).
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Onades
0,19 vegades

Bosc baix
0,06 vegades

Electricitat total.
Nombre de vegades que
seria possible satisfer amb
cada energia renovable la
demanda elèctrica de
l’Espanya peninsular.
Escenari de la demanda
elèctrica per al 2050:
280 TWh/any

Minihidrulica
0,03 vegades
Geotrmica
0,01 vegades

Si ens fixem en tota la demanda d’energia peninsular projectada per al 2050 (1525 TWh/any), amb
les tecnologies solars seria possible satisfer de
l’ordre de vuit vegades aquesta demanda i amb
eòlica es podria satisfer fins a 1,72 vegades
aquesta demanda.

Comparació amb el Pla
d’Energies Renovables
Els sostres de potència i generació obtinguts en
aquest projecte estan molt distants, tant quantitativament com qualitativament, dels que es tenen
Taula 2 Comparació entre el sostre de potència calculat
per al 2050 i l’objectiu de potència instal·lada en el Pla de
Energies Renovables a Espanya de 2005 a 2010.
Potència (MW) Objectiu Sostre de potència (MW)
per al 2010 del PER
Escenari de 2050
Solar Termoelèctrica
Solar Fotovoltaica
Eòlica
Xemeneia solar
Onades
Biomassa total
(inclou biogàs)
Hidràulica
Geotèrmica roca
seca calenta
R.S.U.
Total

500
400
20.155
0
0

2.738.800
1.202.900
1.079.900
324.300
84.400

2.274

19.400

18.977

18.800

0

2.500

189
42.495

0*
5.471.000

* Greenpeace no considera renovable la incineració de RSU

Els resultats principals de l’estudi

entre mans per planificar el desenvolupament de
les energies renovables en el nostre país.
Si comparem els objectius del Pla d’Energies
Renovables 2005-2010 (PER) fixats pel Govern
espanyol per al 2010 i els sostres obtinguts en
aquest projecte, veiem que quantitativament
aquests en general es troben en una magnitud de
diversos nivells per sobre.
La primera cosa que crida l’atenció és el clar contrast entre la contribució potencial que poden
tenir les tecnologies solars i l’objectiu marcat en
el PER. Entre aquestes tecnologies destaca la
solar termoelèctrica, amb un sostre de potència
cinc mil vegades superior a l’objectiu de potència
instal·lada fixat en el PER per al 2010 (500 MW).
Algunes de les tecnologies com la xemeneia
solar, a pesar que seria possible satisfer amb
elles fins a tres vegades la demanda elèctrica en
el 2050, ni tant sols es contemplen.
L’eòlica terrestre i marina tenen uns sostres de
potència molt superiors a l’objectiu del PER per
al 2010. A pesar de la seva important aposta per
l’eòlica, l’objectiu del PER no significa ni molt
menys esgotar el potencial d’aquesta tecnologia.
Destaca a més la completa absència de l’eòlica
marina en els objectius del PER.
Crida l’atenció la capacitat de generació associada a tecnologies actualment no incorporades en
el PER, com és l’energia de les onades que té
grans sinèrgies amb l’eòlica marina en el seu
desenvolupament tecnològic.
Pel que fa a la biomassa, els sostres de potència
obtinguts, si bé per sobre dels avaluats en el
PER, són els que tenen un ordre de magnitud
més semblant.
Pel que fa a la hidràulica, s’han adoptat com
vàlids els sostres de l’anterior Pla de Foment de
les Energies Renovables, per considerar-la una
tecnologia madura el potencial i restriccions de
la qual (fonamentalment mediambientals) ja
estan ben establerts.

En relació amb la geotèrmica de roca seca calenta, semblaria adequat incorporar-la en els programes destinats al desenvolupament de les renovables en el nostre país. Tot i que té un potencial
relativament baix en relació amb altres tecnologies, pot proporcionar una contribució significativa
a la cobertura de la demanda i a la regulació del
sistema de generació i transport elèctric.
Tot i que el PER considera l’energia procedent dels
residus sòlids urbans, en aquest estudi no es considera com un recurs renovable acceptable.

Cobertura de la demanda elèctrica:
proposta de mix de generació
Amb una capacitat de generació renovable tan
elevada, existeixen infinites opcions per configurar
un mix de generació 100% renovable amb capacitat per abastar la demanda. En la segona part
d’aquest projecte s’emprendrà aquesta anàlisi
de manera més detallada, tenint en compte l’acoblament temporal entre demanda i generació,
així com la capacitat de transport de la xarxa elèctrica, per poder arribar a un escenari 100% renovable en el 2050.
Prèviament, resulta interessant tenir alguna idea
de la configuració requerida per cobrir el 100% de
la demanda elèctrica. Amb la filosofia de diversificació tecnològica, els gràfics mostren un possible
mix tecnològic amb capacitat de generació del
178% de la demanda elèctrica projectada (són les
sobredimensions necessàries en el cas que s’usés com a sistema de distribució de l’electricitat la
xarxa elèctrica amb un 56% de rendiment de
regulació-transport).
La taula 3 mostra de quina manera podria configurar-se aquest sistema amb una potència de pic
total de 180 GW, una capacitat de generació de
500 TWh/any i una ocupació del 5,3% de la superfície peninsular.
També es detalla el percentatge de desenvolupament requerit del sostre de cada tecnologia
en el mix proposat. La solar termoelèctrica, a
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Taula 3 i Gràfics Proposta preliminar d’un mix tecnològic per abastar el 100% de la demanda elèctrica peninsular (suposant
un sistema de regulació i transport amb 56% de rendiment. Repartiment percentual de potència instal·lada i capacitat de
generació de les diferents tecnologies.
Potència GWp
Solar
Solar termoelèctrica
Solar fotovoltaica amb seguiment
Xemeneia solar
Fotovoltaica integrada
Eòlica
Eòlica terrestre
Eòlica marina
Onades
Biomassa
Biomassa residual i biogàs
Cultius energètics
Cultius forestals de rotació ràpida*
Bosc baix*
Hidràulica
Hidroelèctrica (P> 10 MW)
Minihidràulica (P< 10 MW)
Geotèrmica roca seca calenta
Total renovables

Generació TW.h/any

100
55
14
7
25
44
28
17
8
7
6
1
0,4
0,3
19
17
2
1
180

Desenvolupament potencial (%) Ocupació territori (%)

271
198
28
17
29
102
69
33
30
53
41
7
3
2
38
31
7
8
500

2
2
2
2
5
4
3
10
10
37
80
20
20
20
100
100
100
40
3

0,7
0,3
0,2
0,3
1,7
1,7

2,8
1,3
0,5
1,1

5,3

* Es presenten els sostres mínims.

Potència instal·lada= 180 GW
1% 4%

Capacitat de generació= 500 TW.h/a
2% 3%

4%

6%

Solar termoelèctrica

5%

Eòlica terrestre

6%

30%
8%

Fotovoltaica integrada

39%

6%

Hidroelèctrica
Eòlica marina

9%

7%

Fotovoltaica amb seguiment
Onades

8%
10%

15%
14%

causa del seu alt potencial tant sols desenvoluparia el 2% del seu potencial, l’eòlica terrestre
pel seu requeriment de superfície desenvoluparia el 3%. En canvi, pel que fa a tecnologies com
la hidràulica o la biomassa residual i biogàs, com
són tecnologies ja madures i amb un sostre de
generació menor, es desenvoluparia pràcticament tot el seu potencial.
El repartiment percentual de potència instal·lada
i capacitat de generació ens mostra que més del
50% de la capacitat de generació correspondria
a les tecnologies solars, de les quals el major
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Biomassa total
Xemeneia solar

13%

10%

Geotèrmica HDR

percentatge seria el de la solar termoelèctrica
amb un 39% de la capacitat de generació.
L’eòlica (terrestre i marina) aportaria el 19% de la
capaci-tat de generació i la biomassa el 10%. La
resta es repartiria entre les diverses tecnologies
renovables.

Cobertura de la demanda d’energia total:
proposta de mix
El mix tecnològic més apropiat i el seu repartiment espacial en la geografia peninsular estaran

Els resultats principals de l’estudi

condicionats pel sistema de distribució energètica
implantat, per les necessitats de regulació de la
generació (estretament lligades a la gestió de la
demanda realitzada), i per l’evolució de costos de
cadascuna de les tecnologies considerades.
Aquí es mostra una proposta preliminar d’un mix
tecnològic per abastar el 100% de la demanda
energètica peninsular amb energies renovables,
suposant un sistema de regulació i transport amb
un 80% de rendiment.

La taula 4 mostra de quina manera podria configurar-se aquest sistema amb una potència de
pic total de 627 GW, una capacitat de generació
de 1900 TWh/any i una ocupació del 14,1% del
territori peninsular. També es detalla el percentatge de desenvolupament requerit del sostre
de cada tecnologia.
El repartiment percentual de potència instal·lada
i capacitat de generació ens mostra que més del
76% de la capacitat de generació correspondria

Taula 4 i Gràfics Proposta preliminar d’un mix tecnològic per abastar el 100% de la demanda d’energia peninsular
(suposant un sistema de regulació i transport amb un 80% de rendiment). Repartiment percentual de potència instal·lada i
capacitat de generació de les diferents tecnologies.
Potència GWp

Generació TW.h/any

471
345
71
7
50
108
92
17
17
11
7
2
0,8
0,5
19
17
2
1
627

1.457
1.245
138
17
57
262
229
33
59
75
51
14
6
4
38
31
7
10
1.900

Solar
Solar termoelèctrica
Solar fotovoltaica amb seguiment
Xemeneia solar
Fotovoltaica integrada
Eòlica
Eòlica terrestre
Eòlica marina
Onades
Biomassa
Biomassa residual i biogàs
Cultius energètics
Cultius forestals de rotació ràpida
Bosc baix
Hidràulica
Hidroelèctrica (P> 10 MW)
Minihidràulica (P< 10 MW)
Geotèrmica roca seca calenta
Total renovables
1,0% 1,7%

0,5%
2,6%
2,7%
3,0%

2,8
1,7
0,9
0,3
5,7
5,7

5,6
2,5
0,9
2,2

0,0
14,1

1,8%
2,0%
3,0%
3,1%
3,9%

7,9%

7,3%

Solar termoelctrica
Elica terrestre
Fotovoltaica amb seguiment
Fotovoltaica integrada
Hidroelctrica

11,3%

Onades

55,0%

12,0%
65,5%

Elica marina
Biomassa total
Xemeneia solar

14,6%

Potncia instalálada= 627 GW

Ocupació territori (%)

11
13
10
2
10
10
10
10
20
53
100
40
40
40
100
100
100
50
12
0,9%

0,2%

Desenvolupament potencial (%)

Geotrmica HDR

Capacitat de generaci= 1.900 TW.h/a
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a les tecnologies solars, de les quals el major
percentatge correspon a la solar termoelèctrica amb un 65,5% de la capacitat de generació i el 7,3% a les solars fotovoltaiques amb
seguiment.
L’eòlica terrestre suposaria el 12% de la capacitat de generació. La resta es repartiria entre
les diverses tecnologies renovables.

Andalusia

Andalusia és la comunitat de la península amb major
potencial per a la generació d’electricitat a partir d’energia solar fotovoltaica integrada en edificis i de biomassa
residual i biogàs. Podria ser autosuficient per a tota la
seva demanda d’electricitat amb energies renovables,
però fins i tot podria fer-ho amb una qualsevol d'aquestes: termosolar, solar fotovoltaica amb seguiment, solar
fotovoltaica integrada en edificis, xemeneies solars, eòlica terrestre, eòlica marina o energia de les onades.
També podria generar amb termosolar o eòlica terrestre
energia suficient per satisfer tota la demanda elèctrica
peninsular.
Com veiem en la figura, Andalusia podria generar electricitat suficient per satisfer cinquanta-dues vegades la
seva demanda d’electricitat, si desenvolupés tot el seu
potencial solar.

3.3. Resultats per C.A.
A continuació mostrarem el nombre de vegades que seria possible satisfer la demanda
d’energia elèctrica i total3 projectada per a
cada comunitat autònoma en el 2050.
Aquests resultats són interessants per apreciar la distribució espacial dels recursos d’energies renovables en l’Espanya peninsular,
així com per servir de guia de desenvolupament de la promoció i suport a les diferents
tecnologies renovables en el marc de les
comunitats.

Només amb la solar termoelèctrica es podria satisfer
gairebé quaranta vegades la demanda elèctrica projectada per a Andalusia per al 2050 (41,53 TWh/any) i
unes sis vegades la demanda elèctrica peninsular
total (280 TWh/any). L’eòlica terrestre podria satisfer
deu vegades la demanda elèctrica d’Andalusia. Amb
eòlica marina es podria generar una quantitat d’electricitat superior a la demanda de la comunitat. Amb
l’energia de les onades es podria satisfer gairebé el
doble de la seva demanda elèctrica.
El potencial solar d’aquesta comunitat permetria satisfer
set vegades la demanda energètica total projectada per
a aquesta comunitat per al 2050 (291,89 TWh/any) i el
potencial eòlic gairebé dues vegades.

Energia total. Nombre de vegades que seria possible satisfer amb cada energia renovable la demanda energètica de la comunitat d’Andalusia.
Escenari de la demanda energètica de la Comunitat d’Andalusia per al 2050: 291,89 TWh/any

Minihidràulica
0,01 vegades

Solar
7,36 vegades

Solar Termoelèctrica
39,75 vegades

Eòlica terrestre
9,68 vegades

Solar fotovoltaica
amb seguiment
5,97 vegades

Eòlica
1,57 vegades

Hidroelèctrica
0,02 vegades
Bosc baix
0,05 vegades
Cultius forestals
0,07 vegades

Eòlica
marina
1,39
vegades

Onades
1,88
vegades

Xemeneia
solar
3,29 vegades
Fotovoltaica
en edificis
2,69 vegades

Geotèrmica
0,07 vegades
Cultius energètics
0,14 vegades

Biomassa residual i biogàs
0,25 vegades

3
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Electricitat total. Nombre de
vegades que seria possible
satisfer amb cada font renovable
la demanda elèctrica de la
Comunitat d’Andalusia per al 2050.
Escenari de la demanda elèctrica
d’Andalusia per al 2050:
41,53 TWh/any

S’han utilitzat els sostres de generació màxims tant per a l’energia eòlica terrestre com per als cultius forestals de rotació ràpida i l’aprofitament del bosc baix.

Minihidràulica
0,50 vegades
Onades
0,27 vegades
Biomassa
0,07 vegades
Geotèrmica
0,01 vegades

Amb altres tecnologies solars com la solar fotovoltaica
amb seguiment, xemeneia solar i fotovoltaica integrada en edificis, també es podia generar diverses vegades la demanda d’electricitat d’aquesta comunitat per
al 2050. Aragó podria generar amb eòlica terrestre una
quantitat d’electricitat fins a vint-i-tres vegades superior a la seva pròpia demanda elèctrica projectada per
al 2050.

Com veiem en la figura, Aragó podria generar electricitat suficient per satisfer unes cent quaranta-cinc
vegades la seva demanda d’electricitat únicament
amb el gran potencial de la solar termoelèctrica, que
podria satisfer gairebé cent vint-i-dues vegades la
demanda elèctrica peninsular total (280 TWh/any).

El potencial solar d’aquesta comunitat permetria
satisfer trenta-dues vegades la demanda energètica
total projectada per a aquesta comunitat per al 2050
(47,2 TWh/any) i el potencial eòlic, cinc vegades.

Energia total. Nombre de vegades que seria possible satisfer amb cada energia renovable la demanda energtica de la comunitat dÕArag.
Escenari de la demanda elctrica de la Comunitat dÕArag per al 2050: 47,2 TWh/any
Solar Termoelctrica
121,75 vegades

Solar
31,83 vegades

Solar fotovoltaica
amb seguiment
12,16 vegades

Elica
5,03 vegades

Bosc baix
Xemeneia
0,14 vegades
solar
8,85 vegades

Minihidrulica
0,09 vegades

Cultius
energtics
Hidroelctrica 0,43 vegades
0,27 vegades
Geotrmica
Fotovoltaica
0,19 vegades
Biomassa residual en edificis
y biogs 1,85 vegades
Cultius forestals
0,30 vegades
0,26 vegades

Electricitat total. Nombre de vegades que
seria possible satisfer amb cada font
renovable la demanda elctrica de la
Comunitat dÕArag per al 2050. Escenari de
la demanda elctrica dÕArag per al 2050:
10,39 TWh/any

Biomassa
0,25 vegades
Minihidrulica
0,08 vegades
Geotrmica
0,04 vegades

Astúries podria ser autosuficient per a tota la seva
demanda d’electricitat amb energies renovables, però
fins i tot podria fer-ho només amb una qualsevol d’aquestes: termosolar, eòlica terrestre, eòlica marina o energia
de les onades.

sis vegades la demanda elèctrica d’Astúries. Amb eòlica marina es podria generar una quantitat d’electricitat
gairebé quatre vegades superior a la demanda de la
comunitat. Amb l’energia de les onades es podria satisfer més de dues vegades la seva demanda elèctrica.

Com veiem en la figura, Astúries podria generar electricitat suficient per satisfer gairebé set vegades la
seva demanda d’electricitat projectada per al 2050
(12,61 TWh/any) si desenvolupés tot el seu potencial
de solar termoelèctrica. L’eòlica podria satisfer fins a

El potencial solar d’aquesta comunitat permetria satisfer
tres vegades la demanda energètica total projectada per
a aquesta comunitat per al 2050 (41,26 TWh/any) i el
potencial eòlic, dues vegades.

Energia total. Nombre de vegades que seria possible satisfer amb cada energia renovable la demanda energtica de la Comunitat dÕAstries.
Escenari de la demanda elctrica de la Comunitat dÕAstries per al 2050: 41,26 TWh/any
Elica
marina
3,65 vegades
Solar
Termoelctrica
6,58 vegades

Solar
2,73 vegades

Elica terrestre
1,65 vegades
Xemeneia solar
0,98 vegades

Cultius forestals
0,15 vegades

Hidroelctrica
0,11 vegades
Bosc baix
0,04 vegades
Minihidrulica
0,03 vegades

Onades
2,34 vegades

Biomassa residual
y biogs
0,17 vegades

Solar fotovoltaica
amb seguiment
Geotrmica 0,59 vegades
0,02 vegades

Elica
1,62 vegades

Astúries

Elica terrestre
22,87 vegades

Aragó

Aragó podria ser autosuficient per a tota la seva
demanda d’electricitat amb energies renovables, però
fins i tot podria fer-ho només amb una qualsevol d’aquestes: termosolar, solar fotovoltaica amb seguiment,
solar fotovoltaica integrada en edificis, xemeneies
solars, eòlica terrestre o biomassa. També podria
generar amb termosolar energia suficient per satisfer
tota la demanda elèctrica peninsular.

Onades
0,71 vegades
Biomassa
0,11 vegades

Fotovoltaica
en edificis
0,79 vegades

Electricitat total. Nombre de vegades que
seria possible satisfer amb cada font renovable
la demanda elctrica de la Comunitat
dÕAstries per al 2050. Escenari de la demanda
elctrica dÕAstries per al 2050: 12,61TWh/any.

Minihidrulica
0,04 vegades
Geotrmica
0,01 vegades
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Cantàbria

Cantàbria podria ser autosuficient per a tota la seva
demanda d’electricitat amb energies renovables, però
fins i tot podria fer-ho només amb una qualsevol d’aquestes: termosolar, solar fotovoltaica integrada en edificis, xemeneies solars, eòlica terrestre, eòlica marina o
energia de les ones.
Com veiem en la figura, Cantàbria podria generar electricitat suficient per satisfer vint-i-quatre vegades la seva
demanda d’electricitat, si desenvolupés tot el seu potencial solar. Només amb la solar termoelèctrica es podria
satisfer dinou vegades la demanda elèctrica projectada
per a aquesta comunitat per al 2050 (4,13 TWh/any). Amb

Energia total. Nombre de vegades que seria possible satisfer amb cada energia renovable la demanda energètica de la Comunitat de Cantàbria.
Escenari de la demanda energètica de la comunitat de Cantàbria per al 2050: 21,09 TWh/any

Minihidràulica
0,04 vegades

Solar Termoelèctrica
19,37 vegades

Bosc baix
0,073 vegades

Eòlica
marina
2,66 vegades
Fotovoltaica
en edificis
1,74 vegades
Xemeneia
solar
1,53 vegades

Castella-La Manxa

Solar
4,62 vegades

Hidroelèctrica
0,068 vegades

Eòlica
terrestre
2,59 vegades

Onades
2,45 vegades
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d’altres tecnologies solars com la xemeneia solar i la
fotovoltaica integrada en edificis també es podria generar diverses vegades la demanda d’electricitat d’aquesta comunitat per al 2050. L’eòlica terrestre podria satisfer sis vegades la demanda elèctrica de Cantàbria. Amb
eòlica marina es podria generar una quantitat d’electricitat gairebé tres cops superior a la demanda de la
comunitat. Amb l’energia de les onades es podria satisfer més de dues vegades la seva demanda elèctrica. El
potencial eòlic d’aquesta comunitat permetria satisfer
tota la demanda energètica total projectada per a
aquesta comunitat per al 2050 (21,09 TWh/any) i el
potencial solar, cinc vegades.

Eòlica
1,03 vegades

Geotèrmica
0,03 vegades

Biomassa residual i biogàs
0,13 vegades
Cultius forestals
0,19 vegades
Solar fotovoltaica
amb seguiment
0,97 vegades

Castella-La Manxa és la comunitat de la península amb
major potencial per a la generació d’electricitat a partir
d’energia geotèrmica (junt amb Castella i Lleó) i d’eòlica terrestre.
Com veiem en la figura, Castella-La Manxa podria ser
autosuficient amb energies renovables per a tota la
seva demanda d’electricitat projectada per al 2050
(13,67 TMh/any), però fins i tot podria fer-ho amb una
qualsevol d'aquestes: termosolar (cent vint-i-quatre
vegades), solar fotovoltaica amb seguiment (vint-i-dues

Cultius energètics
0,002 vegades

Electricitat total. Nombre de vegades
que seria possible satisfer amb cada
energia renovable la demanda energètica
de la Comunitat de Cantàbria. Escenari
de la demanda elèctrica de Cantàbria per
al 2050: 4,13 TWh/any

Onades
0,48 vegades
Biomassa
0,08 vegades
Minihidràulica
0,02 vegades
Geotèrmica
0,01 vegades

vegades), solar fotovoltaica integrada en edificis,
xemeneies solars, eòlica terrestre (gairebé trenta-dues
vegades) o biomassa. També podria generar amb termosolar (sis vegades), solar fotovoltaica amb seguiment o eòlica terrestre energia suficient per satisfer
tota la demanda elèctrica peninsular.
El potencial solar d’aquesta comunitat permetria satisfer
trenta-una vegades la demanda energètica total projectada per a aquesta comunitat per al 2050 (69,67 TWh/any)
i el potencial eòlic, sis vegades.

Energia total. Nombre de vegades que seria possible satisfer amb cada energia renovable la demanda energètica de la Comunitat de Castella-La Manxa.
Escenari de la demanda energètica de la comunitat de Castella-La Manxa per al 2050: 69,67 TWh/any
Hidroelèctrica
0,06 vegades
Bosc baix
0,18
vegades

Solar
31,28 vegades

Solar
Termoelèctrica
123,77 vegades

Solar fotovoltaica
amb seguiment
21,95 vegades

Eòlica
6,25 vegades

Cultius forestals
0,24 vegades
Geotèrmica
0,25 vegades

Eòlica terrestre
31,87 vegades
Xemeneia
solar
10,42 vegades

Biomassa residual i biogàs
0,30 vegades
Cultius energètics
0,61 vegades
Fotovoltaica
en edificis
3,27 vegades

Minihidràulica
0,03 vegades

Biomassa
0,26 vegades

Electricitat total. Nombre de vegades que
seria possible satisfer amb cada energia
renovable la demanda energètica de la
Comunitat de Castella-La Manxa. Escenari de
la demanda elèctrica de Castella-La Manxa
per al 2050: 13,67 TWh/any

Geotèrmica
0,05 vegades
Minihidràulica
0,02 vegades

El potencial solar d’aquesta comunitat permetria satisfer
trenta vegades la demanda energètica total projectada
per a aquesta comunitat per al 2050 (95,46 TWh/any) i el
potencial eòlic, quatre vegades.

Energia total. Nombre de vegades que seria possible satisfer amb cada energia renovable la demanda energtica de la Comunitat de Castella i Lle.
Escenari de la demanda energtica de la Comunitat de Castella i Lle per al 2050: 95,46 TWh/any

Solar
29,52 vegades

Elica
4,46 vegades

Elica terrestre
23,06 vegades
Fotovoltaica
en edificis
2,20 vegades

Minihidrulica
0,07 vegades
Solar Termoelctrica
122,19 vegades

Solar fotovoltaica
amb seguiment
17,99 vegades

Biomassa
0,32 vegades

Geotrmica
0,19 vegades

Minihidrulica
0,12 vegades

Cultius forestals
0,457 vegades
Biomassa residual i biogs
0,464 vegades

Xemeneia
solar
10,12 vegades

Cultius
energtics
0,59 vegades

Bosc baix
0,16 vegades

Hidroelctrica
0,54 vegades

Com veiem en la figura, Catalunya podria ser autosuficient amb energies renovables per a tota la seva
demanda d’electricitat per al 2050 (53,78 TWh/any),
però fins i tot podria fer-ho només amb una qualsevol
d’aquestes: termosolar (onze vegades), solar fotovoltaica, solar fotovoltaica integrada en edificis (dues
vegades), o eòlica terrestre (gairebé tres vegades).

Electricitat total. Nombre de vegades
que seria possible satisfer amb cada
font renovable la demanda elctrica de
la Comunitat de Castella i Lle per al
2050. Escenari de la demanda elctrica
de Castella i Lle per al 2050:
18,48 TWh/any

Geotrmica
0,04 vegades

També podria generar amb termosolar energia suficient per satisfer tota la demanda elèctrica peninsular.
El potencial solar d’aquesta comunitat permetria satisfer
tres vegades la demanda energètica total projectada per
a aquesta comunitat per al 2050 (257,25 TWh/any).

Energia total. Nombre de vegades que seria possible satisfer amb cada energia renovable la demanda energtica de la Comunitat de Catalunya.
Escenari de la demanda energtica de la Comunitat de Catalunya per al 2050: 257,25 TWh/any

Solar Termoelctrica
10,73 vegades
Elica
marina
0,762 vegades

Xemeneia
solar
0,759 vegades

Elica
terrestre
2,67 vegades

Solar fotovoltaica
amb seguiment
0,69 vegades

Hidroelctrica
0,07 vegades
Cultius
forestals
0,08 vegades

Solar
2,90 vegades

Bosc baix
0,017 vegades
Minihidrulica
0,018 vegades

Elica
0,72 vegades

Cultius
energtics
0,022 vegades
Geotrmica
0,03 vegades

Fotovoltaica
en edificis
1,67 vegades
Onades
Biomassa residual
0,35 vegades y biogs
0,09 vegades

Castella i Lleó

solar fotovoltaica integrada en edificis, xemeneies
solars, eòlica terrestre (vint-i-tres vegades) o biomassa.
També podria generar amb termosolar (vuit vegades),
solar fotovoltaica amb seguiment o eòlica terrestre
(dues vegades) energia suficient per satisfer tota la
demanda elèctrica peninsular.

Onades
0,07 vegades

Electricitat total.

Nombre de vegades que
seria possible satisfer
amb cada font renovable
la demanda elctrica de
la Comunitat de
Catalunya per al 2050.
Escenari de la demanda
elctrica de Catalunya
per al 2050:
53,78 TWh/any

Biomassa
0,04 vegades

Catalunya

Castella i Lleó és la comunitat de la península amb major
potencial per a la generació d’electricitat a partir d’energia geotèrmica (junt amb Castella La Manxa), hidràulica, biomassa, xemeneies solars, solar fotovoltaica amb
seguiment i energia termosolar.
Com veiem en la figura, Castella i Lleó podria ser autosuficient amb energies renovables per a tota la seva
demanda d’electricitat per al 2050 (18,48 TWh/any),
però fins i tot podria fer-ho només amb una qualsevol
d’aquestes: termosolar (més de cent vint-i-dues vegades), solar fotovoltaica amb seguiment (divuit vegades),

Minihidrulica
0,02 vegades
Geotrmica
0,01 vegades
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Extremadura
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Com veiem en la figura, Extremadura podria ser autosuficient amb energies renovables per a tota la seva
demanda d’electricitat per al 2050 (5,44 TWh/any),
però fins i tot podria fer-ho només amb una qualsevol
d’aquestes: termosolar (gairebé cent setze vegades),
solar fotovoltaica amb seguiment, solar fotovoltaica
integrada en edificis, xemeneies solars, eòlica terrestre (trenta-quatre vegades) o biomassa. Extremadura
podria generar electricitat suficient per abastar cent
seixanta-tres vegades la seva demanda elèctrica pro-

Solar
21,55 vegades

Minihidràulica
0,04 vegades

Eòlica terrestre
33,81 vegades

Solar Termoelèctrica
115,81 vegades

Fotovoltaica
en edificis
3,25 vegades

Xemeneia
solar
14,12 vegades

Eòlica
4,46 vegades

Cultius
forestals
0,21 vegades

Geotèrmica
0,25 vegades
Biomassa residual
y biogás
0,38 vegades

Cultius energètics
0,40 vegades
Hidroelèctrica
0,62 vegades

Galícia

El potencial solar d’aquesta comunitat permetria satisfer gairebé vint-i-dues vegades la demanda energètica
total projectada per a aquesta comunitat per al 2050
(41,21 TWh/any) i el potencial eòlic, més de quatre
vegades.

Energia total. Nombre de vegades que seria possible satisfer amb cada energia renovable la demanda energètica de la Comunitat d'Extremadura.
Escenari de la demanda energètica de la Comunitat d’Extremadura per al 2050: 41,21 TWh/any

Solar fotovoltaica
amb seguiment
30,09 vegades

Bosc baix
0,24 vegades

Galícia és la comunitat de la península amb major
potencial per a la generació d’electricitat a partir de la
biomassa del bosc baix i de l’energia de les onades.
Com veiem en la figura, Galícia podria ser autosuficient
amb energies renovables per a tota la seva demanda
d’electricitat projectada per al 2050 (22,23 TWh/any),
però fins i tot podria fer-ho només amb una qualsevol
d’aquestes: termosolar (gairebé vint-i-quatre vegades), solar fotovoltaica amb seguiment, solar fotovoltaica en edificis, xemeneies solars, eòlica terrestre,
eòlica marina (tres vegades) o energia de les onades
(gairebé sis vegades).Galícia podria generar electrici-

Electricitat total. Nombre de
vegades que seria possible
satisfer amb cada font
renovable la demanda elèctrica
de la Comunitat d’Extremadura
per al 2050. Escenari de la
demanda elèctrica
d’Extremadura per al 2050:
5,44 TWh/any

Biomassa
0,16 vegades
Minihidràulica
0,09 vegades
Geotèrmica
0,03 vegades

tat suficient per satisfer trenta vegades la seva demanda elèctrica projectada per al 2050, si desenvolupés tot
el potencial de la solar i si desenvolupés nou vegades
el seu potencial d’eòlica. També podria generar amb
termosolar energia suficient per satisfer tota la
demanda elèctrica peninsular.
El potencial solar d’aquesta comunitat permetria satisfer
sis vegades la demanda energètica total projectada per
a aquesta comunitat per al 2050 (105,56 TWh/any), el
potencial eòlic, dues vegades i l’energia de les onades,
una vegada.

Energia total. Nombre de vegades que seria possible satisfer amb cada energia renovable la demanda energètica de la Comunitat de Galícia.
Escenari de la demanda energètica de la Comunitat de Galícia per al 2050: 105,56 TWh/any

Solar fotovoltaica
amb seguiment
2,10 vegades

Minihidràulica
0,03 vegades
Cultius forestals
0,38 vegades

Onades
5,87 vegades

Xemeneia
solar
2,24 vegades
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jectada per al 2050, si desenvolupés tot el potencial
solar que té. També podria generar amb termosolar
energia suficient per satisfer tota la demanda elèctrica
peninsular.

Eòlica
marina
2,79 vegades

Solar
6,28 vegades

Geotèrmica
0,09 vegades
Solar
Termoelèctrica
23,93 vegades

Fotovoltaica
en edificis
1,57 vegades
Biomassa residual i biogàs
0,30 vegades

Bosc baix
0,14 vegades

Eòlica terrestre
5,61 vegades

Eòlica
1,77 vegades

Hidroelèctrica
0,28 vegades
Electricitat total. Nombre
de vegades que seria possible
satisfer amb cada font
renovable la demanda
elèctrica de la Comunitat de
Galícia per al 2050. Escenari
de la demanda elèctrica de
Galícia per al 2050:
22,23 TWh/any

Onades
1,24 vegades
Biomassa
0,17 vegades
Minihidràulica
0,06 vegades
Geotèrmica
0,02 vegades

Energia total. Nombre de vegades que seria possible satisfer amb cada energia renovable la demanda energtica de la Comunitat de Madrid.
Escenari de la demanda energtica de la Comunitat de Madrid per al 2050: 219,45 TWh/any

Solar
1,18 vegades

Cultius forestals
0,004 vegades

Fotovoltaica
en edificis
2,01 vegades

Solar fotovoltaica
amb seguiment
0,82 vegades

Elica
0,12 vegades

Hidroelctrica
0,004 vegades

Biomassa
0,01 vegades

Minihidrulica
0,004 vegades

Elica terrestre
0,78 vegades

Minihidrulica
0,002 vegades

Solar
Termoelctrica
4,23 vegades

Bosc baix
0,006 vegades

Xemeneia
solar
0,46 vegades

Electricitat total. Nombre
de vegades que seria
possible satisfer amb cada
font renovable la demanda
elctrica de la Comunitat de
Madrid per al 2050.
Escenari de la demanda
elctrica de Madrid per al
2050: 34,01 TWh/any.

Biomassa residual i biogs
0,04 vegades
Geotrmica
0,007 vegades

Cultius energtics
0,013 vegades

Com veiem en la figura, la Regió de Múrcia podria ser
autosuficient amb energies renovables per a tota la
seva demanda d’electricitat projectada per al 2050
(5,61 TWh/any), però fins i tot podria fer-ho només
amb una qualsevol d’aquestes: termosolar (quaranta-una vegades), solar fotovoltaica amb seguiment,
solar fotovoltaica en edificis, xemeneies solars o
eòlica terrestre (més d’onze vegades).La Regió de
Múrcia podria generar electricitat suficient per satis-

Geotrmica
0,001 vegades

fer cinquanta-cinc vegades la seva demanda elèctrica projectada per al 2050, si desenvolupés tot el seu
potencial solar.
Seria possible satisfer la demanda energètica total
projectada per a la Regió d Múrcia per al 2050 (48,7
TWh/any), si desenvolupés tot el potencial de la
solar.

Energia total. Nombre de vegades que seria possible satisfer amb cada energia renovable la demanda energtica de la Comunitat de Mrcia.
Escenari de la demanda energtica de la Comunitat de Mrcia per al 2050: 48,7 TWh/any

Xemeneia
solar
3,53 vegades

Solar
6,22 vegades

Solar Termoelctrica
40,64 vegades
Bosc baix
0,002 vegades

Elica terrestre
11,32 vegades

Elica
1,36 vegades

Hidroelctrica
0,011 vegades

Solar fotovoltaica
amb seguiment
6,10 vegades

Onades
0,08 vegades

Cultius forestals
0,012 vegades
Minihidrulica
0,012 vegades

Biomassa
0,04 vegades

Geotrmica
0,08 vegades
Onades
0,72 vegades

Elica marina
0,45 vegades

Fotovoltaica
en edificis
3,76 vegades

Cultius
energtics
0,09 vegades

Biomassa residual i biogs
0,21 vegades

C. Madrid

La Comunitat de Madrid podria generar electricitat
suficient per abastar sis vegades la seva demanda
elèctrica projectada per al 2050, si desenvolupés tot el
potencial solar.
Seria possible satisfer la demanda energètica total projectada per a la Comunitat de Madrid per al 2050 (219,45
TWh/any), si desenvolupés tot el potencial de la solar.

R. Múrcia

Com veiem en la figura, la Comunitat de Madrid podria
ser autosuficient amb energies renovables per a tota la
seva demanda d’electricitat projectada per al 2050
(34,01 TWh/any), però fins i tot podria fer-ho només
amb una qualsevol d’aquestes: termosolar (més de
quatre vegades), o amb solar fotovoltaica en edificis
(dues vegades).

Electricitat total. Nombre de vegades
que seria possible satisfer amb cada
font renovable la demanda elctrica
de la Comunitat de Mrcia per al 2050.
Escenari de la demanda elctrica de
Mrcia per al 2050: 5,61 TWh/any

Geotrmica
0,01 vegades
Minihidrulica
0,002 vegades
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Navarra

Com veiem en la figura, la Comunitat Foral de Navarra
podria ser autosuficient amb energies renovables per
a tota la seva demanda d’electricitat projectada per
al 2050 (5,96 TWh/any), però fins i tot podria fer-ho
només amb una qualsevol d’aquestes: termosolar
(gairebé trenta-dues vegades), solar fotovoltaica
amb seguiment, solar fotovoltaica integrada en edificis, xemeneies solars o eòlica terrestre (més de set
vegades). Navarra podria generar electricitat sufi-

Solar
10,02 vegades
Cultius forestals
0,30 vegades

Eòlica
1,94 vegades

Minihidràulica
0,03 vegades

Bosc baix
0,067 vegades
Geotèrmica
0,070 vegades

Xemeneia
solar
2,16 vegades
Fotovoltaica
en edificis
1,33 vegades

Biomassa
residual y biogás
0,21 vegades

Biomassa
0,19 vegades

Hidroelèctrica
0,01 vegades

Solar Termoelèctrica
31,54 vegades

Eòlica terrestre
7,22 vegades

Minihidràulica
0,11 vegades
Cultius energètics
0,12 vegades

Com veiem en la figura, la Comunitat Autònoma Basca
podria ser autosuficient amb energies renovables per a
tota la seva demanda d’electricitat projectada per al
2050 (21,77 TWh/any), però fins i tot podria fer-ho només
amb una qualsevol d’aquestes: termosolar (gairebé sis

País Basc

Seria possible satisfer deu vegades la demanda
energètica total projectada per a la Comunitat Foral de
Navarra per al 2050 (22,19 TWh/any), si desenvolupés
tot el seu potencial solar i gairebé dues vegades, si
desenvolupés tot el potencial de l’eòlica.

Energia total. Nombre de vegades que seria possible satisfer amb cada energia renovable la demanda energètica de la Comunitat de Navarra.
Escenari de la demanda energètica de la Comunitat de Navarra per al 2050: 22,19 TWh/any

Solar fotovoltaica
amb seguiment
2,27 vegades

Geotèrmica
0,02 vegades
Electricitat total. Nombre de
vegades que seria possible
satisfer amb cada font
renovable la demanda elèctrica
de la Comunitat de Navarra per
al 2050. Escenari de la demanda
elèctrica de Navarra per al
2050: 5,96 TWh/any

vegades), o amb eòlica terrestre. Seria possible satisfer
gairebé dues vegades la demanda energètica total projectada per al País Basc per al 2050 (81,05 TWh/any), si
desenvolupés tot el seu potencial solar.

Energia total. Nombre de vegades que seria possible satisfer amb cada energia renovable la demanda energètica de la Comunitat del País Basc.
Escenari de la demanda energètica de la Comunitat del País Basc per al 2050: 81,05 TWh/any

Solar
1,91 vegades

Xemeneia
solar
0,41 vegades
Eòlica marina
0,39 vegades

Eòlica
0,42 vegades

Solar
Termoelèctrica
5,79 vegades

Minihidràulica
0,009 vegades

Eòlica terrestre
1,17 vegades

Biomassa residual
y biogás
0,12 vegades

Onades
0,50 vegades

Hidroelèctrica
0,011 vegades
Geotèrmica
0,012 vegades

Bosc baix
0,02 vegades
Cultius forestals
0,08 vegades

Onades
0,14 vegades

Cultius energètics
0,011 vegades

Fotovoltaica
en edificis
0,68 vegades
Solar fotovoltaica
amb seguiment
0,23 vegades
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cient per satisfer trenta-set vegades la seva demanda
elèctrica projectada per al 2050, si desenvolupés tot
el potencial solar.

Biomassa
0,06 vegades
Minihidràulica
0,01 vegades

Electricitat total. Nombre de
vegades que seria possible
satisfer amb cada font renovable
la demanda elèctrica de la
Comunitat del País Basc per al
2050. Escenari de la demanda
elèctrica dl País Basc per al 2050:
21,77 TWh/any

Geotèrmica
0,003 vegades

Energia total. Nombre de vegades que seria possible satisfer amb cada energia renovable la demanda energtica de la Comunitat de La Rioja.
Escenari de la demanda energtica de la Comunitat de La Rioja per al 2050:11,03 TWh/any
Solar
12,54 vegades

Hidroelctrica
0,01 vegades

Elica terrestre
12,47 vegades

Elica
2,06 vegades

Bosc baix
0,05 vegades
Cultius forestals
0,08 vegades

Xemeneia
solar
3,19 vegades

Solar Termoelctrica
67,58 vegades

Fotovoltaica
en edificis
2,69 vegades
Solar fotovoltaica
amb seguiment
2,53 vegades

Biomassa
0,12 vegades

Geotrmica
0,09 vegades

Minihidrulica
0,018 vegades

Minihidrulica
Electricitat total. Nombre de vegades
0,10 vegades
que seria possible satisfer amb cada font
Cultius energtics renovable la demanda elctrica de la
Comunitat de La Rioja per al 2050.
0,16 vegades
Escenari de la demanda elctrica de La
Rioja per al 2050: 1,82 TWh/any
Biomassa residual i biogs
0,42 vegades

La Comunitat Valenciana és la comunitat de la península amb major potencial per a la generació d’electricitat a partir d’energia eòlica marina.
Com veiem en la figura, la Comunitat Valenciana podria
ser autosuficient amb energies renovables per a tota la
seva demanda d’electricitat projectada per al 2050
(28,57 TWh/any), però fins i tot podria fer-ho només
amb una qualsevol d’aquestes: termosolar (més d’onze
vegades), solar fotovoltaica amb seguiment, solar fotovoltaica integrada en edificis (fins a tres vegades),
xemeneies solars, eòlica terrestre eòlica marina (quatre vegades). La Comunitat Valenciana podria generar

Geotrmica
0,015 vegades

electricitat suficient per satisfer setze vegades la seva
demanda elèctrica projectada per al 2050, si desenvolupés tot el potencial solar. Aquesta comunitat podria
satisfer la seva demanda elèctrica vuit vegades, si
desenvolupés tot el seu potencial d’energia eòlica.
També podria generar amb termosolar energia suficient per satisfer tota la demanda elèctrica peninsular.
Seria possible satisfer tota la demanda energètica
total projectada per a la Comunitat Valenciana per al
2050 (171,56 TWh/any), si desenvolupés tot el seu
potencial solar i gairebé tres vegades, si desenvolupés
el seu potencial eòlic.

Energia total. Nombre de vegades que seria possible satisfer amb cada energia renovable la demanda energtica de la Comunitat Valenciana.
Escenari de la demanda energtica de la Comunitat Valenciana per al 2050: 171,56 TWh/any
Solar
2,65 vegades

Minihidrulica
0,005 vegades

Elica terrestre
4,16 vegades

Cultius energtics
0,01 vegades

Elica marina
3,70 vegades

Solar Termoelctrica
11,20 vegades
Onades
0,48 vegades

Solar fotovoltaica
amb seguiment
1,10 vegades

Onades
0,08 vegades

Hidroelctrica
0,030 vegades
Bosc baix
0,032 vegades

Xemeneia
solar
1,02 vegades

Elica
1,31 vegades

Cultius forestals
0,029 vegades

Fotovoltaica
en edificis
2,58 vegades

Geotrmica
0,04 vegades

Biomassa residual i biogs
0,07 vegades

La Rioja

satisfer setanta-set vegades la seva demanda elèctrica
projectada per al 2050, si desenvolupés tot el potencial
solar.
Seria possible satisfer gairebé tretze vegades la
demanda energètica total projectada per a la Rioja per
al 2050 (11,03 TWh/any), si desenvolupés tot el seu
potencial solar i dues vegades, si desenvolupés el seu
potencial eòlic.

Electricitat total. Nombre
de vegades que seria possible
satisfer amb cada font
renovable la demanda
elctrica de la Comunitat de
Valncia per al 2050. Escenari
de la demanda elctrica de La
comunitat de Valncia per al
2050: 28,57 TWh/any.

Biomassa
0,02 vegades

C. Valenciana

Com veiem en la figura, la Rioja podria ser autosuficient
amb energies renovables per a tota la seva demanda
d’electricitat projectada per al 2050 (1,82 TWh/any), però
fins i tot podria fer-ho només amb una qualsevol d’aquestes: termosolar (seixanta-vuit vegades), solar fotovoltaica amb seguiment, solar fotovoltaica integrada en
edificis, xemeneies solars o eòlica terrestre (dotze vegades).La Rioja podria generar electricitat suficient per

Minihidrulica
0,006 vegades
Geotrmica
0,006 vegades
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4.

Conclusions de l’informe i
demandes de Greenpeace
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'atenyeria un
màxim de 15.798 TWh/any, equivalents a 56,42
vegades la demanda peninsular d'electricitat projectada per al 2050.
· Aquesta capacitat de generació renovable tan
elevada ens permet plantejar-nos la possibilitat
teòrica de cobrir totes les demandes d’energia,
no solament elèctrica, ja que equival a 10,36
vegades la demanda peninsular d’energia
total projectada en el 2050.
· Els recursos renovables més abundants són
els associats a l'energia solar: entre totes les
tecnologies solars es podria obtenir una energia
equivalent a 8,32 vegades la demanda energètica total de la península en 2050, destacant l’energia solar termoelèctrica, el potencial de
generació de la qual suposa el 62,6% del total
renovable. Per tant, el nostre jaciment energètic
més gran és el sol, la qual cosa confirma que
veritablement estem en el «país del sol», i això
contrasta enormement amb el paper absolutament marginal que se li ha donat fins ara en les
planificacions energètiques a les diferents
maneres d’aprofitar l’energia solar.
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· El potencial de l’energia eòlica és molt superior als actuals objectius de planificació. Per
obtenir una ocupació de terreny amb eòlica
terrestre similar a la d’altres tecnologies, no
seria necessari desenvolupar més de la desena
part del seu potencial, i així i tot es podria
instal·lar més de quatre vegades la potència
actualment planificada.
· Hi ha tecnologies que fins ara han estat completament menyspreades en la planificació i en la
regulació d’incentius, com l’energia eòlica marina, la de les onades, la geotèrmica de roca seca
o les xemeneies solars, que presenten potencials elevats de generació d’energia.
· Els recursos de biomassa són limitats, en relació amb altres renovables. Per això, i donat que
per la seva elevada capacitat de regulació pot
tenir un paper important en l’actual sistema elèctric, s’ha de donar prioritat a la màxima eficiència en el seu ús, en aplicacions de generació simultània de calor i electricitat (cogeneració),
sense detriment de la seva aportació necessària
en sectors com el transport i la climatització d’edificis. Existeix recurs suficient perquè tota la
capacitat de cogeneració actualment planificada
pugui funcionar amb biomassa.
· Existeixen infinites opcions de configurar un mix
de generació d'electricitat 100% renovable. Tot

Conclusions de l’informe i demandes de Greenpeace

i que la segona part d’aquest projecte desenvoluparà aquesta qüestió en profunditat, es pot
avançar un possible parc de generació que, amb
unes sobredimensions del 178% i 180.000 MW
de potència instal·lada combinant les diferents
tecnologies renovables, tingués capacitat de
5,3% del territori.
· Seria tècnicament viable abastar el 100% de
la demanda energètica total amb fonts renovables. La combinació més apropiada de tecnologies i la seva ubicació geogràfica dependran del
sistema de distribució energètica, de les necessitats de regulació de la generació (vinculades
amb la gestió de la demanda) i de l’evolució de
costos de cada tecnologia.
· Els recursos renovables estan distribuïts de
manera tan àmplia en el territori peninsular
que totes les comunitats autònomes disposen
de suficient capacitat com per abastar completament la seva pròpia demanda d’energia elèctrica i total.

Què demana Greenpeace
Per evitar un canvi climàtic perillós i els demés
impactes ambientals de les energies brutes, i
donada l’abundància de recursos renovables disponibles i tenint en compte les grans inversions
que absorbeix el sistema energètic i els seus
llargs períodes d’amortització, és urgent encaminar de forma coherent les estratègies de desenvolupament del nostre sistema energètic fins un
horitzó 100% renovable. Per tal d’impulsar aquesta Revolució Energètica cal:
· Establir objectius legals de compliment obligatori, en el marc de la propera Directiva europea
d’Energies Renovables, per tal que les energies renovables aportin un mínim del 20% de la
demanda d’energia primària de cadascun dels
25 estats de la UE per al 2020, indicant un objectiu específic per a cada energia renovable, d’acord amb els recursos renovables de cada país.
· Enfortir el sistema de primes a les energies
renovables, garantint als inversors un retorn

de la inversió estable i atractiu per a cada
tecnologia.
· Desenvolupar una fiscalització ecològica que
inclogui desgravacions i bonificacions a les inversions en energies renovables, especialment pel
que fa a l’energia solar.
· Garantir la prioritat d’accés a la xarxa per a les
energies renovables.
· Donar prioritat al desenvolupament de les tecnologies solars a Espanya, fixant objectius més
ambiciosos, en funció del seu altíssim potencial,
que permetin crear mercats forts de cadascuna
de les aplicacions de l’energia solar per passar a
ser «el país de l’energia solar». Aprovar amb
urgència la obligatorietat de l’ús d’energia solar
tèrmica i fotovoltaica en els edificis que es construeixin o reformin.
· Aprovar un pla eòlic marí que determini els criteris per a la implantació territorial d’aquesta
energia i eviti situacions d’incomprensió social.
· Afavorir l’aprofitament sostenible de la biomassa, imposant estrictes criteris ambientals per a
la selecció de recursos i creant xarxes de distribució que facilitin i facin rentable la seva explotació, així com assegurar la màxima eficiència
en el seu ús, obligant al seu ús en cogeneració
sempre que sigui tècnicament possible.
· Incorporar al pla d’energies tecnològiques d’alt
potencial fins ara «oblidades»: onades, geotèrmica, xemeneies solars.
· Garantir el dret dels consumidors a escollir
electricitat neta, limitant el poder de mercat
de les grans empreses elèctriques i establint
un etiquetat elèctric que obligui a les companyies elèctriques a facilitar en les seves factures
i anuncis una informació estandarditzada, completa, comparable i fiable sobre l’origen i l’impacte ambiental de l’electricitat que venen.
· Establir objectius obligatoris d’eficiència energètica, que incloguin un estalvi energètic anual d'un
2,5% com a mínim per al sector privat i d’un 3%
per al sector públic.
· Revisar l’actual planificació energètica, tal com
va prometre el president del Govern, establint
un objectiu de major eficiència i menor demanda energètica i planificant les infrastructures
energètiques necessàries, no per continuar amb
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la construcció en massa de centrals tèrmiques,
sinó per accelerar la inversió en renovables.
· Eliminar totes les subvencions als combustibles fòssils i a l’energia nuclear, i internalitzar
tots els seus costos externs.
· Desincentivar les inversions en noves centrals tèrmiques, obligant a demostrar, mitjançant una anàlisi detallada, que totes les alternatives d’energia neta (eficiència i renovables)
estan esgotades o no són suficients abans d’autoritzar la construcció de qualsevol central de
combustible fòssil.
· Posar en marxa un pla de tancament progressiu però urgent de les centrals nuclears existents, en l’horitzó del 2015, en coherència amb
el compromís electoral del PSOE i del programa
de Govern del President Rodríguez Zapatero.

· Aprovar un Pla Nacional d’Assignació d’emissions per al període 2008-2012 que asseguri
que Espanya compleixi l’objectiu compromès en
el Protocol de Kioto.
· Negociar objectius nous i més profunds de
reducció d’emissions per al segon període de
compromís del Protocol de Kioto (2013-2017) i
elevar-los per al tercer període compromís (20182022) a un mínim del 30% de reducció global.

Annex
Glossari de termes
Demanda d’energia elèctrica o demanda d’electricitat.

Energia i potència

És la quantitat d’electricitat que consumeix la
població en un interval de temps, per al seu
consum, sigui en el sector domèstic, industrial,
serveis...
La demanda elèctrica per càpita s’expressa en
kWh/habitant.
Per parlar de la demanda elèctrica peninsular,
en aquest estudi fem servir TWh/any.

La lluentor d’una bombeta depèn de la seva
potència (vats), però l’energia que usa depèn del
temps que està encesa (vats-hora). De forma
similar, una central que genera energia tindrà
una potència o capacitat (kW) i l’energia que produeix aquesta central serà el producte de la
potència instantània pel temps que la central
està funcionant (kWh).

Demanda energètica total o final

• Unitats

És la quantitat d’energia (en forma de calor, electricitat, moviment...) que consumeix la població
en un temps determinat en tots els sectors:
transport, domèstic, industrial, serveis...
Per fer-la comparable amb la demanda elèctrica,
fem servir les mateixes unitats: kWh/habitant-dia,
TWh/any.
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W= vat, és la unitat internacional estàndard de
potència
kWh= quilovat-hora, unitat d’energia.
Un dispositiu que té un kW de potència, al cap
d’una hora haurà consumit un quilovat-hora
d’energia.

Annex

• Equivalència

1 kW (quilovat)= 1000 vats
1 MW (megavat)= 1000 kW
1 GW(gigavat)= 1000 MW o mil milions de vats
1 TW (teravat)= 1000 GW o mil milions
de quilovats
Generació

Producció d’energia elèctrica.

Sostre de generació

L’energia que es podria generar amb cada tecnologia en el cas que desenvolupés tot el seu
potencial.
Sostre de potència

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

Mix de generació elèctrica

És la combinació de les diferents tecnologies
que s’usen per generar l’electricitat necessària
per satisfer la demanda elèctrica. També es
coneix com a cistella o cartera de generació.
Potència de pic

Potència màxima que pot generar una central
solar fotovoltaica en condicions estàndard.
Sistema elèctric

El conjunt d’equipament necessari per subministrar el servei elèctric, és a dir, per fer que els
consumidors disposin de l’electricitat que demanen. Inclou tant les centrals generadores com la
xarxa que transporta l’electricitat entre les diferents zones del país i la que distribueix fins als
punts de consum.
Sistema de generació elèctrica

Parlem de sistema de generació elèctrica per
referir-nos a la part del sistema elèctric que
comprèn el conjunt d’unitats generadores (centrals tèrmiques, parcs eòlics...).
Sistema o xarxa de transport i de distribució

L’actual sistema de cablejat que s’usa per transportar l’electricitat des de les centrals en què es
genera fins als punts de demanda. L’energia
elèctrica es transporta en alta tensió entre diferents zones del país i es distribueix en baixa tensió fins als punts de consum.
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