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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. MOTIVACIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIUS 

El procés de transició energètica que s’ha iniciat en els darrers anys arreu del món i que els 
objectius ambiciosos sorgits de l’acord de París quantifiquen, fan imprescindible la implicació de 
tots els actors de la societat. 

A Catalunya no s’ha assolit l’objectiu de què el 20% de la demanda final d’energia es cobrís amb 
fonts d’energia d’origen renovable al 2020. No arriba ni al 10%. 

Evolució de les energies renovables respecte el consum brut d’energia final i objectiu europeu 2020 i 2030 

 
Font: Institut Català d’Energia (ICAEN) 

L’objectiu de cara al 2030, d’acord amb la Llei de Canvi Climàtic del 2017, és que el 50% del mix 
elèctric català es generi mitjançant fonts d’energia renovables. Amb aquest escenari sobre la 
taula, unit als terminis fixats per al tancament de les centrals nuclears, es calcula que cal instal·lar 
uns 4.000 MW d’eòlica i 6.000 MW de fotovoltaica en menys d’una dècada per assolir aquests 
objectius. Tot un repte.  

Objectius d’instal·lació d’energies renovables 

 
Font: Institut Català d’Energia (ICAEN) 

Per altra banda, l’electrificació que es preveu per aconseguir la descarbonització de molts 
sectors que, avui en dia, són grans emissors de gasos d’efecte hivernacle comportarà un 
increment de la demanda elèctrica i requerirà la diversificació de les fonts i vectors energètics 
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(eòlica, fotovoltaica, hidràulica i fins i tot l’hidrogen) amb recursos autòctons per reduir la 
demanda d’energia primària coberta amb importacions de l’exterior, que actualment és del 
95%. 

En aquest context, la reducció ens els costos de les tecnologies renovables i la descentralització 
de la generació obre la porta a la ciutadania a participar en aquest procés de forma activa. Ja 
sigui des de les petites instal·lacions d’autogeneració i ús directe de l’energia generada fins a 
l’associació d’un nombre més gran de persones per tirar endavant projectes de més 
envergadura.  

I igual de necessària que la implicació de tots els actors de la societat ho és la participació de 
tots els territoris d’acord amb les seves característiques i capacitats. Barcelona és un gran centre 
de consum d’energia, amb un gran dèficit en el balanç generació-demanda d’energia, que 
necessita obrir-se a noves fórmules. 

El projecte de Viure de l’Aire de Barcelona, amb la instal·lació d’un parc eòlic de propietat 
col·lectiva a la ciutat, vol materialitzar els objectius de generació d’energia elèctrica renovable, 
de participació ciutadana i basat en els principis de sostenibilitat, proximitat i democratització 
de l’energia. 

 

RENOVABLE 

El 2020, el 80% de la producció energia elèctrica a Catalunya va ser no renovable i cal destacar 
que el 50% va ser d’origen nuclear.  

Producció bruta d’energia elèctrica per formes d’energia a Catalunya (2020) 
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Font: Institut Català d’Energia (ICAEN) 

Situant-nos molt lluny del percentatge d’implantació d’energies renovables comparat amb altres 
països del nostre voltant.  

- Alemanya 46% (2019) 
- Regne Unit  40% (2019) 
- Espanya 44% (2019) 
- Dinamarca 87% 

La situació catalana és similar a la Francesa, cas conegut a nivell mundial com un dels grans 
defensors de l’energia nuclear. 

L’objectiu de cara al 2030, d’acord amb la Llei de Canvi Climàtic del 2017, és que el 50% del mix 
elèctric es generi mitjançant fonts d’energia renovables. Clarament estem molt lluny dels 
objectius marcats i no sembla que l’evolució dels últims anys ens faci ser gaire optimistes. 

COMUNITARI 

El desenvolupament tecnològic i els nous marcs normatius han obert l’entrada a nous actors en 
el sector de la generació d’energia elèctrica. Aquest fet ha permès la participació de la ciutadania 
en projectes d’autoconsum i també en projectes de generació d’electricitat per venta a la xarxa 
mitjançant projectes participatius i comunitats energètiques.  Les iniciatives de propietat 
col·lectiva d’instal·lacions renovables estan àmpliament esteses a moltes zones d’Europa, però 
a Catalunya son escasses, especialment pel que fa a l’energia eòlica. Es necessari revertir 
aquesta situació, perquè aquest tipus de projectes ajuden a prendre consciència de la 
importància i el colossal repte que suposa la transició energètica, fent partícip d’aquesta a la 
ciutadania i acomplint unes funcions pedagògiques difícilment assumibles d’altra forma. El 
projecte Viure de l’Aire de BCN, es planteja com un projecte comunitari, obert a la participació 
de la ciutadania i totalment transparent. Un parc eòlic per les necessitats energètiques dels 
ciutadans de Barcelona i rodalies.  

LOCAL 

L’objectiu de què les energies renovables vagin substituint poc a poc altres fons de generació 
elèctrica no renovables suposarà un canvi de paradigma. Antigament, les plantes de producció 
d’energia tenien unes economies d’escala molt importants que feien necessari la construcció de 
grans plantes de producció elèctrica. El fet de necessitar instal·lacions tan grans, feia 
incompatible la seva implantació a prop de la ciutat, on el terreny disponible és més escàs. 
Aquest paradigma està canviant i, si bé segueixen havent-hi economies d’escala, ara mateix són 
molt més petites que fa anys, cosa que permet que des de tots els punts de vista (també 
l’econòmic) tingui sentit instal·lar captació solar fotovoltaica a un edifici o un molí de vent.  

Aquesta descentralització de la producció permet desenvolupar projectes que s’adeqüin a les 
limitacions que tenim només pel fet d’estar a una zona amb una densitat de població tan alta.       
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Ciutat d'Hamburg (Alemanya) Catedral Munsterplatz de Friburg (Alemanya) 

En aquesta línia, els habitants de l‘àrea metropolitana també volem tenir les fonts de generació 
elèctrica el més a prop possible. És evident que la limitació dels recurs eòlic disponible i la manca 
d’espai no permeten el desenvolupament d’un gran parc eòlic amb els rendiments energètics 
que desitjaríem, però creiem que les externalitats positives que tindrà aquest projecte 
compensaran aquestes mancances.  

El fet de situar una turbina a prop d’una ciutat és una cosa que no hem vist a casa nostra però 
que ja s’està fent des de fa anys a molts zones del món. 

EDUCATIU 

Al nostre país no hi ha una tradició consolidada en la implantació de molins de vent, motiu pel 
qual sovint, el debat públic respecte aquests projectes es fa des de un cert desconeixement o 
idees preconcebudes.  

Creiem que com a ciutadans hem de ser responsables de les nostres necessitats energètiques i 
per tant hem de conèixer bé les tecnologies amb les que les podem cobrir. El model basat en 
tecnologies fòssils allunya aquesta realitat del ciutadà, concentrant la generació en plantes 
sovint poc visibles des de la ciutat i  important combustibles d’indrets llunyans on es concentren 
els greus impactes ambientals i socials, sovint irreversibles, derivats de l’explotació de les seves 
mines. En canvi, el nou model basat en energies renovables, apropa al consumidor els impactes 
(molt menors i totalment reversibles) que la construcció i operació de les seves plantes puguin 
tenir, fent-lo molt més conscient de les seves necessitats energètiques.  

El projecte Viure de l’Aire de BCN, situat al costat de la principal ciutat del país tindrà una funció 
educativa formidable, facilitant la sensibilització entre els més petits, però també entre les 
persones adultes. El projecte comptarà amb un centre d’interpretació on es preveuen rebre 
visites d’escoles i universitats. 
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1.2. ABAST DE L’ESTUDI 

L’abast de l’estudi contempla l’anàlisi de la ubicació d’un parc eòlic a la ciutat de Barcelona o als 
voltants considerant els aspectes següents:  

- Identificació de possibles emplaçaments 
- Anàlisi de restriccions dels emplaçaments identificats 
- Estudi de recurs eòlic  

1.3. PRECEDENTS I REFERENTS 

El desenvolupament de projectes renovables, comunitaris, km0 i amb un perfil educatiu està 
molt estès a nivell mundial.  

EL PRECEDENT CATALÀ 

El projecte Viure de l’aire del cel (www.viuredelaire.cat) és l’únic projecte d’energia eòlica de 
propietat col·lectiva, en funcionament des de l’any 2018. Els 2,8 milions d’euros d’inversió inicial 
els van aportar 615 persones i entitats. 

El projecte consta d’un aerogenerador de 2,35 MW de potència nominal instal·lat a Pujalt, a la 
comarca de l’Anoia. Amb una generació d’unes 2.400 hores equivalents, es genera la demanda 
elèctrica d’unes 2.000 famílies. 

Projecte Viure de l’aire del cel 

 

Encara que aquesta experiència és pionera a casa nostra i al sud d’Europa, arreu del món hi ha 
multitud de projectes eòlics cooperatius.  
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Projectes cooperatius d’energia eòlica al mon 

 

ALTRES PRECEDENTS 

Un altre projecte singular és el The eye of the wind (www.grousemountain.com/eye-of-the-
wind), un aerogenerador amb un mirador de 360o a la part alta de la torre de 65 m, instal·lat a 
la Grouse Mountain, a la British Columbia (Canadà).  

Aquest projecte d’1,5 MW es va construir per als JJOO d’hivern de Vancouver i és un exemple 
de com una instal·lació de generació pot esdevenir un atractiu ecoturístic.  

Aerogenerador i mirador del projecte The eye of the wind 
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2. RECURS EÒLIC 

Una anàlisi de recurs eòlic acceptable requereix, com a mínim, d’un any de mesures 
documentades in-situ amb equips calibrats que permetin obtenir dades a diferents nivells de 
velocitat de vent, direcció, intensitat de turbulència, temperatura, pressió i humitat relativa. 
Aquestes mesures no només són necessàries per disposar d’una estimació precisa de la 
producció d’un parc eòlic, sinó que permeten seleccionar un aerogenerador vàlid per a 
l’emplaçament. 

Com que l’abast d’aquest estudi és la prospecció preliminar, una solució cost-efectiva és l’ús de 
dades mesoescala com a font de dades d’entrada per tindre una estimació aproximada del nivell 
de recurs existent. En aquest cas s’han emprat dades de reanàlisi meteorològiques mesoescala 
virtuals modelitzades per Vortex. 

Juntament amb les sèries de dades de vent mesoescala, el model digital de terreny i les línies de 
rugositat, que representen els usos del terreny i el tipus d’obstacles existents és possible 
configurar el mapa de recurs eòlic com el de la figura.  

Mapa de recurs eòlic a 100 m d’alçada sobre el terreny 

 

El mapa eòlic de Barcelona, que representa la velocitat mitjana del vent a 100 m d’altura sobre 
el terreny, mostra que el recurs eòlic és molt baix a tot l’entramat urbà amb valors entorn als 4 
m/s. Com és habitual, el recurs eòlic incrementa a mesura que es guanya altitud, amb valors 
d’entre els 4,5 i els 6 m/s a la Serra de Collserola, a la muntanya de Montjuïc i als turons del 
Carmel i de la Rovira. També a la mar la velocitat del vent és major gràcies a l’absència 
d’obstacles. 
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3. EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE 

3.1. CRITERIS APLICATS 

En aquesta secció s’estableixen els criteris que, de forma quantitativa, serviran per a la selecció 
d’un o de diversos emplaçaments on poder implantar el projecte de Viure de l’aire de Barcelona.  

Els criteris son: 

- Velocitat mitjana del vent 
- Distància a habitatges 
- Distància a infraestructures 
- Servituds aeronàutiques 
- Criteris del Decret Llei 16/2019  
- Accessos i muntatge 
- Altres criteris 

Aquesta anàlisi servirà, en realitat, per identificar quins emplaçament no són viables i per tant 
queden descartats, i quines son les possibles restriccions que existeixen en els emplaçament que 
podrien ser viables.  

 VELOCITAT MITJANA DEL VENT 

El primer criteri a l’hora de seleccionar l’emplaçament més adequat (i per a descartar-ne els que 
no ho son) per a la instal·lació d’un aerogenerador és el recurs eòlic existent. 

Com a norma general, als parcs eòlics comercials, es considera que la velocitat mitjana del vent 
que permeti obtenir un rendiment de les instal·lacions de 2.800 hores equivalents, amb 
velocitats mitjanes per sobre dels 7 m/s. En aquest cas, però, el projecte té una missió que va 
més enllà de la seva rendibilitat econòmica i per això, per fer un primer cribratge, es descarten 
totes les zones amb velocitats mitjanes de vent a 100 m d’altura inferiors a 5 m/s.  

 DISTÀNCIA A HABITATGES 

No existeix una distància mínima fixada que s’ha de garantir entre els municipis o els habitatges 
dispersos i un aerogenerador. Tot i així, d’acord amb la Llei 16/2002 de Protecció Contra la 
Contaminació acústica, els municipis han d’haver elaborat un mapa de capacitat acústica del 
territori, on quedin definides les zones de sensibilitat acústica. Aquests mapes se centren en la 
zonificació dels carrers dels nuclis urbans, i per tant queden fora de l’àmbit tots aquells 
habitatges que se situen fora de la trama urbana. 
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Mapa de capacitat acústica de Barcelona 

 

D’altra banda, com a valor de referència del nivell de pressió sonor assumible pel medi, 
s’utilitzen els objectius de qualitat establerts en l’annex 3 del Decret 176/2009, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002 de Protecció contra la contaminació acústica. 

El soroll provocat pels aerogeneradors durant el seu funcionament es deu únicament al soroll 
d’origen aerodinàmic, generat en circular l’aire entre les pales en moviment. El soroll d’origen 
mecànic degut al moviment del components (eix, multiplicadora, etc.) es pot considerar nul, 
essent només perceptibles des de la góndola.  

D’acord amb els criteris exposats en aquest punt i aplicant l’experiència prèvia en el disseny de 
parcs eòlics, la distància mínima entre habitatges i l’aerogenerador se situa entre els 400 – 450 
m. Una vegada se seleccioni un emplaçament caldrà verificar-ho amb l’estudi d’impacte acústic 
corresponent.  

 DISTÀNCIA A INFRAESTRUCTURES 

Amb l’objectiu de garantir la seguretat i la coexistència de l’aerogenerador amb les 
infraestructures existents, es guarden les distàncies segons el següent criteri: 

- Carreteres: 1,5 x altura de punta de pala 
- Línies elèctriques: altura de punta de pala + 50 m 

Prenent un criteri conservador se suposa una altura de punta de pala de 200 m, que podria 
correspondre a un aerogenerador d’última generació com el model SG6.0-170 del fabricant 
Siemens Gamesa, amb una altura de boixa de 115 m i un diàmetre del rotor de 170 m.  

Per tant, en la selecció de la posició de l’aerogenerador es guardarà una distància de 300 m fins 
a les carreteres i de 250 m fins a les línies elèctriques.   
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 SERVITUDS AERONÀUTIQUES 

Amb l’objectiu de garantir la seguretat aèria, la instal·lació d’obstacles a la proximitat 
d’aeroports està regulada pel RD 548/1972 que estableix el marc normatiu en matèria de 
servituds aeronàutiques. A més, si l’obstacle en qüestió és un aerogenerador, existeix una 
modificació de l’any 2013, que amplia l’àrea afectada per les servituds, fent-les més restrictives.  

A més, qualsevol element que superi els 100 m per sobre del terreny requerirà una autorització 
de l’Agència Española de Seguretat Aèria (AESA).  

A la figura es mostren les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de Barcelona – El Prat. En roig 
es representa la zona afectada per les servituds radioelèctriques i, en blau, la zona afectada per 
les servituds d’operació.  

Servituds aeronàutiques de l’Aeroport de Barcelona – El Prat 

 

Previ a la redacció d’aquest informe, s’ha encarregat un estudi per caracteritzar l’espai aeri a la 
ciutat de Barcelona i voltants: Estudio de impacto aeronáutico y análisis de alternativas a la 
ubicación de un aerogenerador de 200 m de altura en Barcelona – PROYTER. Ingeniería y medio 
ambiente (septiembre 2020). Les principals conclusions d’aquest estudi queden reflecties en 
l’anàlisi de les servituds aeronàutiques en cadascun dels emplaçaments que es presenten a 
continuació.  

 CRITERIS DEL DECRET LLEI 16/2019 

El Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies 
renovables és d’aplicació, segons l’article 6: 

Article 6 

Àmbit d'aplicació  

6.1 Aquest capítol és d'aplicació a les instal·lacions següents, situades sobre el terreny en sòls classificats 
com a no urbanitzables: 
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a) Parcs eòlics: instal·lacions de producció d'electricitat a partir de la força del vent, d'una potència superior 
a 100 kW i inferior o igual a 50 MW, amb autoconsum o sense, constituïdes per un aerogenerador o una 
agrupació d'aquests interconnectats elèctricament i amb un únic punt de connexió a la xarxa de transport o 
distribució d'energia elèctrica. Formen també part del parc eòlic les infraestructures d'evacuació elèctrica, 
la subestació del parc i els accessos de nova construcció o la modificació dels ja existents. 

I, als articles 7 i 8, s’estableixen els criteris per a la implantació de parcs eòlics:  

Article 7  

Criteris generals per a la implantació de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques 

7.1 Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques s'han de situar en emplaçaments compatibles amb el 
planejament territorial i urbanístic que reuneixin les condicions idònies des del punt de vista tècnic, 
econòmic, energètic, ambiental, urbanístic i paisatgístic, i a les zones que reuneixin els requisits següents: 

a) No afectació significativa sobre l'entorn d'influència, sobre el patrimoni natural, la biodiversitat i sobre el 
patrimoni cultural. 

b) Adequació a les directrius i els objectius d'ordenació territorial i de paisatge. 

c) Minimització de l'impacte territorial generat per nous accessos a les instal·lacions o per la modificació dels 
existents. 

d) Minimització de l'impacte territorial generat per línies elèctriques de connexió a la xarxa elèctrica, buscant 
la proximitat a la xarxa elèctrica més idònia i evitant que discorrin per espais de valor natural elevat. 

7.2 El caràcter agrícola o forestal del terreny no constitueix, per si mateix, un obstacle per a la seva 
implantació, sempre que es respectin els criteris de l'apartat anterior. 

7.3 Les línies elèctriques d'evacuació han de disposar de suports no perillosos per a l'avifauna i de cables de 
terra dotats de salvaocells. 

Article 8 

Criteris específics per a la implantació de parcs eòlics 

8.1 En l'elecció de l'emplaçament dels parcs eòlics cal: 

a) Minimitzar l'afectació als terrenys de valor natural elevat, l'afectació sobre les espècies amenaçades o 
especialment vulnerables als parcs eòlics, així com als punts estratègics pel pas migratori de les aus i evitar 
les àrees crítiques de les rapinyaires amenaçades. 

b) Evitar llocs d'impacte paisatgístic elevat i d'elevada significació o rellevància per a la societat d'acord amb 
els catàlegs de paisatge. 

c) Tenir en compte l'impacte acumulatiu derivat de la concentració de parcs eòlics en determinades parts 
del territori. 

8.2 Es consideren zones no compatibles amb la implantació de parcs eòlics els espais naturals d'especial 
protecció (ENPE), les zones d'especial protecció de les aus (ZEPA) i els espais naturals inclosos al PEIN de 
superfície inferior a 1.000 ha. Això no obstant, mitjançant estudis i anàlisis específics, que s'han de reflectir 
en un pla territorial sectorial, es pot modificar i precisar aquest criteri. 

La figura següent presenta (amb color rosat) sobre el mapa de l’àrea de Barcelona les zones que, 
segons el Decret Llei 16/2019, no serien compatibles amb la implantació de l’energia eòlica. 
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Zona no compatible amb la implantació de l’energia eòlica 

 

 ACCESSOS 

El transport dels components de l’aerogenerador fins a l’emplaçament del projecte és un dels 
aspectes més desafiants a l’hora de planificar un parc eòlic, que s’accentua amb l’increment de 
la mida dels aerogeneradors disponibles al mercat.  

Un dels principals reptes és el transport de les pales, que estan formades per una sola peça. Els 
transports especials necessiten de l’estudi en detall de tot el recorregut i de l’adaptació en 
aquells punts en que calgui adaptar les corbes o els pendents admissibles.  

Transport de la pala d’un aerogenerador 

 

La torre de l’aerogenerador es transporta per trams. De la mateixa manera que la pala, el seu 
transport condiciona la curvatura màxima vertical que poden tenir els camins d’accés a 
l’emplaçament.  

Transport d’un tram de la torre d’un aerogenerador 
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El sistema “blade lifter” és una solució tècnica que permet flexibilitzar els requeriments dels 
accessos (radis de curvatura mínims, distància entre cobres, sobreamples necessaris als girs, 
etc.) que és adequada per a entorns molt muntanyosos o quan cal travessar àrees urbanes que 
impossibiliten l’adequació dels vials per la presència d’edificis o altres elements urbanístics. 

Aquest sistema consisteix en transportar la pala fixada per la seva base a un sistema hidràulic 
que en permet l’elevació fins a un angle de 60ᵒ. Tot i les avantatges evidents d’aquest transport 
també genera inconvenients, com la impossibilitat de realitzar el transport en dies de vent, 
l’increment del cost del projecte o la dificultat de travessar el traçat de línies elèctriques. 

Transport de pales amb el sistema “blade lifter” 

 

En els capítols següents es presenten les conclusions de l’anàlisi dels accessos preliminar que 
s’ha dut a terme. Una vegada que es defineixin les posicions definitives, el model 
d’aerogenerador i els requeriments dels transports es podrà definir quines son les actuacions 
necessàries a la xarxa viària i als camins d’accés a l’emplaçament.  

 ALTRES CRITERIS  

Hi altres aspectes que poden condicionar la viabilitat tècnica del projecte com poden ser 
l’adequació a la normativa urbanística, paisatgística o de protecció del litoral del municipi, la no 
afectació de l’aerogenerador sobre les telecomunicacions, l’obra civil necessària per a la 
instal·lació i el transport del components fins a l’emplaçament.  

Tots aquests aspectes es podran estudiar específicament quan s’hagi seleccionat un 
emplaçament que es consideri viable segons tots els criteris presentats en aquest capítol i, per 
tant, queden fora de l’abast d’aquest estudi.  
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3.2. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

En aquest capítol, s’analitzarà l’adequació dels criteris i paràmetres exposats als quatre 
emplaçaments que, amb una primera prospecció visual segons la Mapa de recurs eòlic a 100 m, 
desperten cert interès: 

- Serra de Collserola 
- Muntanya de Montjuïc 
- Turons de la Rovira i del Carmel 
- La primera línia de costa 

La possibilitat d’instal·lar un aerogenerador marí no s’ha tingut en compte ja que la profunditat 
en aquesta zona només permetria la tecnologia flotant, que en aquest moments té un cost 
d’entre 4 i 8 vegades el cost d’inversió de la eòlica terrestre, fent-lo directament inviable 
econòmicament, a més de les possibles incompatibilitats amb el trànsit marítim amb origen o 
destí al Port de Barcelona.  

  SERRA DE COLLSEROLA  

La serra de Collserola, tot i ser l’espai verd més gran prop de la ciutat de Barcelona, amb un parc 
natural de 8.259 ha de superfície, té una gran quantitat d’habitatges i edificacions destinades a 
diferents usos: restaurants, centres de recuperació d’animals, llars d’avis, hotels, etc. També hi 
ha multitud d’infraestructures que el creuen donant servei a la ciutat de Barcelona com 
carreteres o línies elèctriques. Per tant, es pot descriure com un espai natural fortament 
antropitzat.  

Infraestructures 

Les línies elèctriques d’alta tensió creuen la Serra de Collserola des de les subestacions 
elèctriques de tots els municipis que limiten amb Barcelona fins a les subestacions de la ciutat. 
A la figura es representa en blau l’àrea de seguretat de 250 m a cada costat de les línies.  

Hi ha diverses carreteres que creuen la serra i son titularitat de diverses administracions: 

- BV-1468 de Molins de Rei al barri de Sarrià de Barcelona (Diputació de Barcelona) 
- BV-1462 de Sant Cugat del Vallès al barri de Sarrià de Barcelona (Diputació de Barcelona) 
- BV-1415 de Cerdanyola del Vallès al barri d’Horta de Barcelona (Diputació de Barcelona) 
- BV-1418 del barri de Vallvidrera de Barcelona a la Rabassada (Diputació de Barcelona) 
- BP-1417 (Carretera de la Rabassada) de Sant Cugat del Vallès al barri de Vallcarca de 

Barcelona (Generalitat de Catalunya) 
- C-16 (Eix del Llobregat) al seu pas entre Sant Cugat del Vallès al barri de Sarrià de 

Barcelona (Generalitat de Catalunya) 

A la figura es representa en verd la distància de 300 m a cada costat de les carreteres 
mencionades. Aquest criteri no s’aplica per a camins veïnals.  
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Distància de seguretat a infraestructures existents a Collserola 

 

Distància a habitatges 

Per tal de complir amb el criteri de límit acústic s’han identificat totes les edificacions de l’àrea 
d’estudi de la Serra de Collserola, independentment de si son habitatges o estan destinats a 
altres usos. La imatge mostra, ombrejat en roig, totes les zones situades a menys de 400 m 
d’aquestes edificacions. 

Distància inferior a 400 m a edificacions a Collserola 
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Aquest mapa il·lustra la gran quantitat d’edificacions que hi ha al Parc de Collserola i la proporció 
de superfície, relativament reduïda, on es podria instal·lar un aerogenerador segons aquest 
criteri.  

Servituds aeronàutiques 

La Serra de Collserola se situa fora de les àrees delimitades per les Servituds Aeronàutiques tant 
radioelèctriques com d’operació. Tot i així, com que l’obstacle que es pretén instal·lar és un 
aerogenerador, podrien existir afeccions radioelèctriques segons la informació aeronàutica de 
què es disposa0F0F0F

1.   

Com a bon indicador de com estan dissenyats els espais aeris reservats, l’obstacle més alt de la 
zona és la Torre de Collserola, amb una altura de 288 m, situa el punt més alt a la cota 712,9 m, 
que es considera la màxima que podria assolir el punt més alt de la pala de l’aerogenerador.  

Amb aquesta informació es considera que, de forma provisional, la instal·lació de 
l’aerogenerador és compatible amb les restriccions aeronàutiques, tenint en compte que caldrà 
dur a terme estudis aeronàutics de seguretat per a demostrar que la instal·lació no afecta a la 
seguretat i a la regularitat de les operacions.  

Criteris del Decret Llei 16/2019 

El Parc Natural de la Serra de Collserola està declarat com a Espai Natural de Protecció Especial 
(ENPE) i està inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).  

A l’entorn de la serra hi ha algunes petites àrees d’interès faunístic i florístic (ratllades en verd 
fosc a la figura) que, per la seves característiques, no corresponen a àrees crítiques de 
rapinyaires amenaçades ni afecten a espècies amenaçades. 

 

 
1 Estudio de impacto aeronáutico y análisis de alternativas a la ubicación de un aerogenerador de 200 m de altura en 
Barcelona – PROYTER. Ingeniería y medio ambiente (septiembre 2020) 



PROSPECCIÓ D’EMPLAÇAMENTS VIURE DE L’AIRE DE BARCELONA 

 

 

 21  

 

 

Per altra banda, el parc natural forma part de la Xarxa Natura 2000, en tractar-se d’un Lloc 
d’Interès Comunitari (LIC), tot i així, no està declarada Zona d’Especial de Protecció d’Aus (ZEPA), 
que és un criteri d’exclusió de parcs eòlics.  

Per tant, segons els criteris que actualment determina el DL 16/2019, tot l’espai que forma part 
de l’ENPE podria no ser compatible amb la implantació de parcs eòlics. No obstant això, el 
decret contempla la possibilitat modificar i precisar aquest criteri,  mitjançant estudis i anàlisis 
específiques, que s'han de reflectir en un pla territorial sectorial. 

Àrees identificades 

Una vegada aplicats els criteris anteriors i deixant en suspens l’exclusió que determina el DL 
16/2019, s’han identificat quatre àrees adequades per a la instal·lació de l’aerogenerador a la 
Serra de Collserola: 

- Puig d’Olorda 
- Serra de la Rabassada 
- Serra d’en Ferrer 
- Cementiri de Collserola 

Aquestes àrees són les ombrejades de taronja a la imatge següent: 

Àrees identificades a la Serra de Collserola 

 

La definició d’aquests emplaçaments servirà per al càlcul de producció i posterior comparativa 
entre els diversos emplaçaments considerats a l’estudi. 
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Accessos i muntatge 

Puig d’Olorda 
L’accés a l’emplaçament es podria fer tant des de Molins de Rei, per la BV-1468 o des de Sant 
Just Desvern, agafant el camí de la cimentera. Aquesta zona, amb unes pendents molt 
pronunciades i l’existència de corbes molt tancades requeririen de grans actuacions d’obra civil.  

A més, l’espai disponible per a la instal·lació de la plataforma no es suficient per al muntatge 
dels components de l’aerogenerador i el treball de la grua.  

Serra de la Rabassada 
Aquest emplaçament té l’accés més propici des a través de la carretera de la Rabassada, a la 
qual se li haurien de diverses actuacions per a salvar les nombroses corbes amb radis de 
curvatura petits i molt seguides entre elles. El punt més crític és l’últim tram, en el que hi ha un 
pont de maons i pedra, no apte per al transport de components tan pesats com els d’un 
aerogenerador.  

L’accés des de Sant Cugat del Vallès es descarta ja d’inici per la impossibilitat de transitar a través 
del nucli urbà.  

L’esplanada del cim de turó és adequada per a la construcció de la plataforma de muntatge.  

Serra d’en Ferrer i Cementiri de Collserola 
Aquestes dues posicions tenen el mateix accés, des de la N-150 a Montcada i Reixac, que 
connectaria amb les pistes de terra existents fins a  l’emplaçament. En aquest cas, caldrà fer 
actuacions a les corbes, així com fer actuacions per garantir l’estabilitat dels talussos. 

Un accés alternatiu per a les dues posicions seria des del tanatori d’Horta.  

Ens els dos casos, en situar-se al cim d’un turó, es trobem en una zona adequada per a la 
construcció de la plataforma de muntatge corresponent.  

 MUNTANYA DE MONTJUÏC 

La muntanya de Montjuïc és una zona que està destinada a una gran varietat d’usos: 
instal·lacions esportives com l’estadi olímpic, culturals com el MNAC o el castell, el jardí botànic, 
el cementiri, etc. També hi ha instal·lades diverses infraestructures com el telefèric o la torre de 
telecomunicacions (torre Calatrava). Tot i ser una zona fortament antropitzada no hi ha edificis 
destinats a habitatges. 

Infraestructures 

Al peu de la muntanya, a la zona més propera a la mar, transcorre la Ronda Litoral (B-10), des 
de la qual es guarden 300 m de distància de seguretat com a zona d’exclusió, representada en 
ombrejat verd a la figura.  

Tot i no tindre referències respecte a la distància necessària des de la posició de l’aerogenerador 
i el cablejat del telefèric, es pren el valor conservador de 1,5 vegades punta de pala i, per tant, 
de 300 m, ombrejat en groc a la figura.   

No s’han identificat línies elèctriques d’alta tensió que creuin la muntanya de Montjuïc.  
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Distància de seguretat a infraestructures existents a la muntanya de Montjuïc 

 

Distància a habitatges 

Per tal de complir amb el criteri de límit acústic s’han identificat totes les edificacions destinades 
a habitatges de l’àrea propera a la muntanya de Montjuïc. La imatge mostra, ombrejat en roig, 
totes les zones situades a menys de 400 m d’aquestes edificacions. 

Distància inferior a 400 m a habitatges a la muntanya de Montjuïc 

 

Servituds aeronàutiques 

La Muntanya de Montjuïc se situa molt a prop de l’aeroport del Prat, fet pel qual la zona està 
afectada per les servituds aeronàutiques.  
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A la figura es pot observar com l’àrea definida per les servituds radioelèctriques (en roig) queda 
al límit de la muntanya, però que sí que queda afectades d’operació (en blau).  

Les zones amb major recurs eòlic i menys afecció a infraestructures o instal·lacions existents, es 
troben a una cota massa elevada per permetre la instal·lació d’un obstacle de 200 m (alçada 
sobre terreny de la punta de pala de l’aerogenerador), ja que es supera la cota màxima absoluta 
establerta per les servituds aeronàutiques de l’aeroport.  

Afecció les SSAA de l’Aeroport del Prat sobre Montjuïc 

 

Com en el cas anterior, l’obstacle més alt existent a la zona pot servir de referència, en aquest 
cas la Torre de Calatrava, amb un altura màxima a la cota 216 m (136 m d’altura i situada a la 
cota 80 m) queda molt per sota de l’altura de pala que tindria un aerogenerador situat a la zona 
de major recurs eòlic esmentada anteriorment.  

Per tant, amb l’exposició de tots aquests motius, la instal·lació d’un aerogenerador a la 
Muntanya de Montjuïc podria ser incompatible amb les Servituds Aeronàutiques de 
l’Aeroport de Barcelona – El Prat. 

Criteris del Decret Llei 16/2019 

La muntanya de Montjuïc no té cap tipus de classificació ambiental que en limiti la implantació 
d’un aerogenerador, d’acord amb el DL 16/2019. 

Àrees identificades 

Una vegada aplicats els criteris anteriors, respectant les instal·lacions existents i sense 
considerar la incompatibilitat per servituds aeronàutiques, s’ha identificat una àrea adequada 
per a la instal·lació de l’aerogenerador a la Muntanya de Montjuïc. Aquesta àrea se situa al 
Mirador del Migdia, entre el cementiri i el castell, ombrejada en taronja a la figura.  
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Àrea identificada a la Muntanya de Montjuïc 

 

La definició d’aquest emplaçament servirà per al càlcul de producció i posterior comparativa 
entre els diversos emplaçaments considerats a l’estudi.  

Accés i muntatge 

L’accés es podria fer des de la zona des del Passeig de la Zona Franca, fins al Carrer del Foc que 
enllaça amb el Passeig del Migdia, al que caldria fer algunes actuacions per arribar fins a 
l’emplaçament seleccionat. L’accés es considera viable, tot i que hi ha alguns punts que 
necessiten d’un estudi de detall, com el creuament per sota del pont de la Ronda Litoral i del 
Ferrocarril.  

L’esplanada a la que se situa la posició seria apta per a l’adequació de la plataforma de muntatge 
necessària per a l’hissat de l’aerogenerador.  

 TURONS DE LA ROVIRA I DEL CARMEL 

Els turons de la Rovira i del Carmel se situen dins de la trama urbana de Barcelona, però compten 
amb el Parc Güell i el Parc del Guinardó, espais que es considera adequat estudiar com a 
possibles ubicacions pel projecte.  

Infraestructures 

No s’ha identificat cap infraestructura propera als turons que pogués condicionar la instal·lació 
de l’aerogenerador, com carreteres o línies elèctriques d’alta tensió.  

Distància a habitatges 

Al voltant dels dos parcs, que son les zones sense edificar de l’emplaçament, s’estén densament 
l’entramat urbà. L’ombrejat roig de la figura representa la distància exclosa de la instal·lació de 
l’aerogenerador per situar-se a menys de 400 m d’habitatges o escoles de l’entorn dels parcs. 
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Distància a habitatges inferior a 400 m al turó del Carmel i al turó de la Rovira 

 

Com s’observa a la figura no hi ha cap espai que se situï a més de 400 m d’habitatges i escoles, 
per tat, no és viable la instal·lació d’un aerogenerador al turó del Carmel o al turó de la Rovira 
ja que es podrien incomplir els requisits de contaminació acústica. 

Servituds aeronàutiques 

Els turons se situen fora de les àrees delimitades per les Servituds Aeronàutiques tant 
radioelèctriques com d’operació. Tot i així, com que l’obstacle que es pretén instal·lar és un 
aerogenerador, podrien existir afeccions radioelèctriques segons la informació aeronàutica de 
què es disposa.   

En aquest cas es considera que, de forma provisional, la instal·lació de l’aerogenerador és 
compatible amb les restriccions aeronàutiques, tenint en compte que caldrà dur a terme estudis 
aeronàutics de seguretat per a demostrar que la instal·lació no afecta a la seguretat i a la 
regularitat de les operacions.  

Criteris del Decret Llei 16/2019 

Els turons no tenen cap tipus de classificació ambiental que en limiti la implantació d’un 
aerogenerador, d’acord amb el DL 16/2019. 

Àrees identificades 

Amb l’únic motiu de comparar el recurs eòlic existent amb la resta d’emplaçaments estudiats, 
s’identifica la posició amb una velocitat mitjana del vent major, al parc del Guinardó, tal i com 
es presenta a la figura.  
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Emplaçament al Parc del Guinardó 

 

Accés i muntatge 

Aquest emplaçament se situa al bell mig de la ciutat de Barcelona, motiu pel qual no es considera 
viable l’arribada dels components, ja que els transports especials no podrien circular per dins de 
l’entramat urbà de Barcelona.  

 PRIMERA LÍNIA DE COSTA 

La primera línia de costa acostuma a presentar velocitats mitjanes de vent superiors a 
emplaçaments de l’interior perquè el vent no troba obstacles que en redueixin la velocitat. Per 
això és un tipus d’emplaçament que  és d’interès per a la instal·lació d’aerogeneradors, 
especialment en espigons de ports que entren mar endins.  

Infraestructures 

La Ronda Litoral (B-10) transcorre paral·lela a la línia de costa entre el Port de Barcelona i la 
desembocadura del Besòs. La figura representa, en ombrejat verd, les zones excloses si es 
guarden els 300 m de distància de seguretat com a zona d’exclusió.  

No s’han identificat línies elèctriques d’alta tensió properes a la primera línia de costa. 
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Distància de seguretat a infraestructures existents a primera línia de costa 

 

Distància a habitatges 

A primera línia de costa hi ha habitatges a la zona que comprèn des del paral·lel fins a la 
desembocadura del Besòs. A la figura es representa (ombrejat en roig) la distància exclosa per a 
la instal·lació d’un aerogenerador per situar-se a una distància inferior de 400 m tant dels edificis 
destinats a habitatges com dels hotels que hi ha a la zona.  

Distància a habitatges inferior a 400 m a primera línia de costa 
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Servituds aeronàutiques 

La primera línia de costa es troba afectada per les servituds aeronàutiques de l’aeroport del Prat. 
A la figura es pot observar com l’àrea definida per les servituds radioelèctriques (en roig) queda 
afectada la zona del Port de Barcelona i les servituds d’operació (en blau) afecten la resta del 
litoral. 

Per motius de seguretat aèria, l’any 2014 va quedar definitivament descartat el projecte1F1F1F

2, 
proposat el 2003, d’instal·lar un parc eòlic de 3 aerogeneradors al Port de Barcelona. 

Tot i això, a mesura que ens allunyem de l’aeroport, la distància màxima permesa per als 
obstacles s’incrementa, de forma que seria possible la instal·lació d’un element de l’altura de 
l’aerogenerador que es considera en aquest estudi a partir del Port Olímpic i fins a la 
desembocadura del Besòs.    

Afecció les SSAA de l’Aeroport del Prat sobre la primera línia de costa 

 

Amb aquesta informació es considera que, de forma provisional, la instal·lació de 
l’aerogenerador és compatible amb les restriccions aeronàutiques, tenint en compte que caldrà 
dur a terme estudis aeronàutics de seguretat per a demostrar que la instal·lació no afecta a la 
seguretat i a la regularitat de les operacions. 

Criteris del Decret Llei 16/2019 

A la zona més propera a la costa no hi ha cap zona formi part de les considerades com a no 
viables per a la implantació d’energia eòlica pel DL 16/2019. 

Sí que hi ha àrees d’interès faunístic (ratllades en verd a la figura) a la desembocadura del riu 
Llobregat, a la zona de l’antiga desembocadura del Llobregat, a la Zona d’Activitats Logístiques 
(ZAL) del Port de Barcelona i al Parc de la Ciutadella.  

 
2 https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20080614/bcn-retira-proyecto-instalar-parque-27930  
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Figures de protecció ambiental a la zona litoral 

 

Àrees identificades 

Una vegada aplicats els criteris anteriors s’ha identificat una posició adequada per a la 
instal·lació de l’aerogenerador a la primera línia de costa de Barcelona. Aquesta posició de situa 
a l’extrem d’un espigó a la zona del Fòrum. 

Posició identificada a primera línia de costa 

 

La definició d’aquest emplaçament servirà per al càlcul de producció i posterior comparativa 
entre els diversos emplaçaments considerats a l’estudi. 

Accés i muntatge 
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La zona del Fòrum és accessible des de la Ronda Litoral, prenent la sortida de la Carretera de la 
Incineradora. Tot i així s’hauria d’estudiar una solució per a l’aplec dels materials ja que no hi ha 
espai suficient per a la construcció d’una plataforma de muntatge convencional que permeti 
l’operació de la grua. 

3.3. CÀLCUL DE PRODUCCIÓ 

Per al càlcul del recurs eòlic s’han emprat les dades reanàlisi mesoescala presentades al capítol 
2. Recurs eòlic, que permeten fer una estimació de la producció d’energia elèctrica d’un 
aerogenerador als diferents emplaçaments considerats.  

Aquest càlcul s’ha realitzat considerant un aerogenerador del model SG6.0-170, de 115 m 
d’altura de boixa i 170 m de diàmetre de rotor. Aquest aerogenerador d’última generació està 
dissenyat amb un gran rotor que permet aprofitar de forma més eficient el recurs eòlic en 
emplaçaments amb velocitats mitjanes baixes. 

A continuació es presenten els resultats de les àrees identificades, encara que en algun hi hagi 
incompatibilitats que, a priori, semblin insalvables. Això permetrà comparar-ne el recurs eòlic 
de forma quantitativa. Tot i que actualment, en projectes comercials és difícil justificar la 
viabilitat econòmica en emplaçaments de menys de 2.800 hores equivalents, per les 
particularitats d’aquest projecte, s’ha considerat un llindar de 2.200 hores equivalents. 
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 SERRA DE COLLSEROLA 

Puig d’Olorda 

Aquesta posició, situada a la frontera entre els municipis de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat 
queda definida per les coordenades (UTM ETRS89 – zona 31) següents:  

Coordenades de l’AG del Puig d’Olorda 

UTMx [m] UTMy [m] Z [m] 

421.033 4.584.957 430 

Se situa, a més, prop d’una antiga pedrera i a una zona on hi ha camins existents fins a la posició 
seleccionada. La superfície encerclada amb la línia de punts suspensius al dibuix representa 
l’àrea de vol de les pales de l’aerogenerador.  

Posició de l’AG del Puig d’Olorda 

 

Les roses de freqüència i energia caracteritzen el vent a l’emplaçament: 

Rosa de vent i d’energia al Puig d’Olorda 
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A la taula següent es presenten els paràmetres d’entrada i els resultats obtinguts de la simulació 
de producció de l’aerogenerador:  

Producció de l’AG al Puig d’Olorda 

Potència nominal 6 MW 
Velocitat mitjana del vent 6,15 m/s 

Producció neta 15.087 MWh/any 
Hores equivalents 2.514 heq 

El recurs eòlic en aquest emplaçament, de més de 2.500 hores equivalents és adequat per a la 
instal·lació d’un aerogenerador.  
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Serra de la Rabassada 

Aquesta posició, situada al TM de Sant Cugat del Vallès queda definida per les coordenades 
(UTM ETRS89 – zona 31) següents:  

Coordenades de l’AG a la Serra de la Rabassada 

UTMx [m] UTMy [m] Z [m] 

426.004 4.587.825 400 

L’aerogenerador se situa a una zona on hi arriben camins existents actualment, que rodegen el 
turó de l’emplaçament.  

Posició de l’AG la Serra de la Rabassada 

 

Les roses de freqüència i energia caracteritzen el vent a l’emplaçament: 

Rosa de vent i d’energia la Serra de la Rabassada 
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A la taula següent es presenten els paràmetres d’entrada i els resultats obtinguts de la simulació 
de producció de l’aerogenerador:  

Producció de l’AG a la Serra de la Rabassada 

Potència nominal 6 MW 
Velocitat mitjana del vent 5,97 m/s 

Producció neta 14.665 MWh/any 
Hores equivalents 2.444 heq 

El recurs eòlic en aquest emplaçament, de més de 2.400 hores equivalents és adequat per a la 
instal·lació d’un aerogenerador.  
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Serra d’en Ferrer 

Aquesta posició, situada al TM de Cerdanyola del Vallès queda definida per les coordenades 
(UTM ETRS89 – zona 31) següents: 

Coordenades de l’AG a la Serra d’en Ferrer 

UTMx [m] UTMy [m] Z [m] 

428.706 4.589.205 279 

L’aerogenerador se situa a una zona on hi arriben camins existents actualment. 

Posició de l’AG de la d’en Ferrer 

 

Les roses de freqüència i energia caracteritzen el vent a l’emplaçament: 

Rosa de vent i d’energia a la Serra d’en Ferrer 
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A la taula següent es presenten els paràmetres d’entrada i els resultats obtinguts de la simulació 
de producció de l’aerogenerador:  

Producció de l’AG a la Serra d’en Ferrer 

Potència nominal 6 MW 
Velocitat mitjana del vent 5,98 m/s 

Producció neta 14.605 MWh/any 
Hores equivalents 2.434 heq 

El recurs eòlic en aquest emplaçament, de més de 2.400 hores equivalents és adequat per a la 
instal·lació d’un aerogenerador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSPECCIÓ D’EMPLAÇAMENTS VIURE DE L’AIRE DE BARCELONA 

 

 

 38  

 

Cementiri de Collserola 

Aquesta posició propera al Cementiri de Collserola, a la frontera entre els municipis de Barcelona 
i de Montcada i Reixac queda definida per les coordenades (UTM ETRS89 – zona 31) següents: 

Coordenades de l’AG del Cementiri 

UTMx [m] UTMy [m] Z [m] 

430.257 4.589.444 256 

L’aerogenerador se situa a una zona on hi arriben camins existents actualment. 

Posició de l’AG del Cementiri de Collserola 

 

Les roses de freqüència i energia caracteritzen el vent a l’emplaçament: 

Rosa de vent i d’energia del Cementiri de Collserola 
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A la taula següent es presenten els paràmetres d’entrada i els resultats obtinguts de la simulació 
de producció de l’aerogenerador:  

Producció de l’AG del Cementiri 

Potència nominal 6 MW 
Velocitat mitjana del vent 5,97 m/s 

Producció neta 14.412 MWh/any 
Hores equivalents 2.402 heq 

El recurs eòlic en aquest emplaçament, d’unes 2.400 hores equivalents és adequat per a la 
instal·lació d’un aerogenerador.  
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 MUNTANYA DE MONTJUÏC 

Aquesta posició, situada al Mirador del Migdia, a Montjuïc, queda definida per les coordenades 
(UTM ETRS89 – zona 31) següents:  

Coordenades de l’AG a Montjuïc 

UTMx [m] UTMy [m] Z [m] 

429.744 4.579.033 155 

L’aerogenerador se situa a una zona on hi arriben camins existents actualment, a mig camí entre 
el Cementiri i el Castell de Montjuïc. 

Posició de l’AG a Montjuïc 

 

Les roses de freqüència i energia caracteritzen el vent a l’emplaçament: 

Rosa de vent i d’energia a Montjuïc 

  

Frecuencia (%)

N

NO

O

SO

S

SE

E

NE

10

7,5

5

2,5

0

0 - <5 m/s
5 - <10 m/s
10 - <15 m/s
15 - <20 m/s
20 - <=40 m/s

Rosa de Energía (kWh/m²/año)

N

NO

O

SO

S

SE

E

NE

250

3601800

0 - <5 m/s
5 - <10 m/s
10 - <15 m/s
15 - <20 m/s
20 - <=40 m/s



PROSPECCIÓ D’EMPLAÇAMENTS VIURE DE L’AIRE DE BARCELONA 

 

 

 41  

 

A la taula següent es presenten els paràmetres d’entrada i els resultats obtinguts de la simulació 
de producció de l’aerogenerador:  

Producció de l’AG a Montjuïc 

Potència nominal 6 MW 
Velocitat mitjana del vent 5,56 m/s 

Producció neta 12.916 MWh/any 
Hores equivalents 2.153 heq 

El recurs eòlic en aquest emplaçament, d’unes 2.150 hores equivalents és limitat per a la 
instal·lació d’un aerogenerador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSPECCIÓ D’EMPLAÇAMENTS VIURE DE L’AIRE DE BARCELONA 

 

 

 42  

 

 TURONS DEL CARMEL I DE LA ROVIRA 

Aquesta posició, situada al Parc del Guinardó i queda definida per les coordenades (UTM ETRS89 
– zona 31) següents:  

Coordenades de l’AG a Montjuïc 

UTMx [m] UTMy [m] Z [m] 

430.287 4.585.702 226 

L’aerogenerador se situa a la zona més elevada del Parc del Guinardó.  

Posició de l’AG al Parc del Guinardó 

 

Les roses de freqüència i energia caracteritzen el vent a l’emplaçament: 

Rosa de vent i d’energia al Parc del Guinardó 
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A la taula següent es presenten els paràmetres d’entrada i els resultats obtinguts de la simulació 
de producció de l’aerogenerador:  

Producció de l’AG al Parc del Guinardó  

Potència nominal 6 MW 
Velocitat mitjana del vent 5,61 m/s 

Producció neta 12.772 MWh/any 
Hores equivalents 2.129 heq 

El recurs eòlic en aquest emplaçament, d’unes 2.150 hores equivalents és limitat per a la 
instal·lació d’un aerogenerador.  
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 PRIMERA LÍNIA DE MAR 

Aquesta posició, situada a l’extrem de l’espigó de la zona del Fòrum, queda definida per les 
coordenades (UTM ETRS89 – zona 31) següents:  

Coordenades de l’AG l’espigó del Fòrum 

UTMx [m] UTMy [m] Z [m] 

435.595 4.548.457 0 
 

Posició de l’AG de l’espigó del Fòrum 

 

Les roses de freqüència i energia caracteritzen el vent a l’emplaçament: 

Rosa de vent i d’energia a l’espigó del Fòrum 
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A la taula següent es presenten els paràmetres d’entrada i els resultats obtinguts de la simulació 
de producció de l’aerogenerador:  

Producció de l’AG a l’espigó del Fòrum 

Potència nominal 6 MW 
Velocitat mitjana del vent 5,13 m/s 

Producció neta 11.204 MWh/any 
Hores equivalents 1.867 heq 

El recurs eòlic en aquest emplaçament, de menys de 1.900 hores equivalents és insuficient per 
a la instal·lació d’un aerogenerador.  
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3.4. RESUM DE L’ANÀLISI D’EMPLAÇAMENTS 

A continuació es presenten els resultats obtinguts de l’anàlisi de tots els emplaçaments de forma 
esquemàtica:  

Resum de l’anàlisi d’emplaçaments 

 

On: 

 Compleix amb el criteri 
 Està al límit del llindar per a complir el criteri o cal un estudi en detall 
 No compleix amb el criteri 
  

3.5.  SELECCIÓ D’EMPLAÇAMENT 

De les set posicions estudiades les que se situen a la Serra d’en Ferrer i la al Cementiri de 
Collserola compleixen amb les característiques mínimes prèvies perquè es pugui instal·lar un 
aerogenerador. Per tant, es proposa que el projecte Viure de l’aire de Barcelona consti de dos 
aerogeneradors. 

El parc eòlic resultant, que combina dues de les posicions estudiades de forma independent, 
presentaria els següents resultats de generació: 

Producció de les posiciones seleccionades  

Potència nominal 12 MW 
Velocitat mitjana del vent 5,97 m/s 

Producció neta 28.861 MWh/any 
Hores equivalents 2.405 heq 

De la simulació a partir de dades mesoescala resulten unes 2.400 hores equivalents, un resultat 
que encara que amb les condicions econòmiques actuals (sense primes a les renovables i amb 
uns preus de mercat molt baixos) no seria suficient per garantir la viabilitat econòmica, el donem 
per suficient ja que creiem que les externalitats positives ho compensaran amb escreix. 
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4. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LES INSTAL·LACIONS 

4.1. L’AEROGENERADOR 

Un aerogenerador és un generador elèctric accionat per una turbina eòlica. L'energia cinètica 
de l'aire proporciona energia mecànica a un rotor d'hèlix que a través d'un sistema de 
transmissió mecànica gira el rotor de l'aerogenerador, generalment un alternador trifàsic, 
convertint l'energia mecànica rotacional en energia elèctrica. 

Per aportar l'energia elèctrica a la xarxa, els aerogeneradors estan dotats d'un sofisticat sistema 
de sincronització perquè la freqüència del corrent generat es mantingui perfectament 
sincronitzada amb la de la xarxa. 

Els principals elements d'un aerogenerador són els següents: 

- Rotor: constituït per tres pales dissenyades amb perfil aerodinàmic, fabricades amb 
fibra de vidre i resines epoxi, i una boixa central, protegida amb una coberta de fibra de 
vidre. El rotor s’acciona amb vents superiors a uns 3 m/s. 

- Caixa d'engranatges o multiplicadora: transforma la baixa velocitat de rotació de l'eix 
del rotor a una velocitat major a l'entrada del generador elèctric. 

- Generador: s’ubica a l'interior de la gòndola, transforma l'energia mecànica en elèctrica. 
- Torre: és el punt de suport de la gòndola i el rotor. És tubular i pot ser d'acer, formigó o 

híbrida. 

Als efectes d’aquest projecte s’han considerat les característiques d’un aerogenerador d’última 
generació, amb una altura d’eix de 115 m i un diàmetre del rotor de 170 m. Aquests 
aerogeneradors estan optimitzats per a l’aprofitament de vents baixos a emplaçaments on, fins 
ara, no resultava viable la instal·lació de parcs eòlics. 

Dimensions de l’aerogenerador 
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4.2. OBRA CIVIL 

Per a la instal·lació i posada en marxa d'un aerogenerador es requereixen unes infraestructures 
associades, especificades pel tecnòleg d'aerogeneradors: 

- Camí d'accés a l'aerogenerador: és el vial que s'ha de construir per poder arribar a 
l'emplaçament de l'aerogenerador. Tant la geometria de la planta, com la geometria 
vertical i secció tipus de camí s'ajustaran segons les dimensions i les característiques de 
el model d'aerogenerador triat i segons les característiques de la grua de muntatge. 

- Plataforma de muntatge: són una explanació adjacent a l'aerogenerador que s'utilitza 
per al seu muntatge i ha de complir amb tots els requisits tècnics que permeten el 
correcte desenvolupament de el muntatge i dels elements que intervinguin. 

Esquema de la plataforma de muntatge 

 

- Fonamentació: Consisteix en una sabata de planta circular, amb un pedestal cilíndric de 
on quedarà embeguda la virolla d'ancoratge del tram inferior de la torre. El buit 
circumdant al pedestal s'omplirà fins a la cota original amb material seleccionat de 
l'excavació. 

Esquema de la fonamentació 

 
- Rasa per a les conduccions elèctriques: és la conducció subterrània per on discorre la 

línia elèctrica d'evacuació interna de mitja tensió.  
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5. QUÈ SUPOSA L’ENERGIA GENERADA? 

En aquest capítol es fa una comparativa de què suposa, en termes relatius, la generació 
d’energia del projecte en el cas d’instal·lar els dos aerogeneradors als emplaçaments de la Serra 
d’en Ferrer i del Cementiri de Collserola, amb una producció de 28.861 MWh/any. 

5.1. NECESSITATS  D’ENERGIA 

Abastiment de les llars 

Prenent dades de Red Eléctrica de España, la necessitat mitjana d’energia d’una llar és d’uns 
3.272 kWh anuals, per tant, el projecte suposaria l’abastiment d’energia elèctrica de 8.820 llars. 

Les necessitat d’energia elèctrica a la ciutat 

Si ho comparem amb les necessitats d’energia elèctrica a la ciutat de Barcelona, segons el portal 
de dades obertes de la Diputació de Barcelona, el 2017 va ser el següent:  

Taula 1 – Consum elèctric anual a la ciutat de Barcelona (2017) 

 Serveis Domèstic TOTAL 
MWh 3.865.217 1.991.658 5.856.875 

Per tant, el projecte suposaria el 0,75% de les necessitats d’energia dels serveis o l’1,45% de 
les necessitats d’energia  domèstica de la ciutat de Barcelona.  

Emissions evitades 

Segons l’Oficina de Canvi Climàtic el factor d’emissió del mix elèctric del sistema peninsular és 
de 241 g CO2/kWh, per tant, amb la generació del projecte s’evitaria l’emissió de 6.955 tones 
de CO2 a l’atmosfera. 

Transport 

Enfocant-ho des de l’òptica de la mobilitat, l’energia elèctrica generada permetria, per a un 
consum mitjà de 18 kWh/100 km que el fabricant anuncia per un Nissan Leaf, recórrer 160 
milions de quilòmetres en vehicle elèctric.  

O el que es el mateix, deixar d’emetre a l’aire de l’àrea metropolitana de Barcelona 28.960 tones 
de CO2, 38 tones de NOx, 5 tones de PM i 189 tones de CO si aquests quilòmetres es realitzessin 
en un cotxe de gasolina.  

5.2. GENERACIÓ FOTOVOLTAICA 

Comparar la superfície necessària per a generar la mateixa energia amb plaques solars permet 
veure la optimització de la superfície ocupada dels projectes d’energia eòlica. 

Prenent com premissa que la generació fotovoltaica és d’uns 1.563 kWh/kWp a la zona de 
Barcelona i que, en una superfície plana, la relació és d’uns 10 m2/kWp, equivaldria a ocupar la 
superfície de 26 vegades el Camp Nou. 

O vist d’una altra manera, prenent la superfície del terrat d’una illa de l’Eixample de Barcelona, 
d’uns 8.300 m2 i suposant que l’aprofitament pot ser del 25% descomptant àrees no útils, 
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ombres, antenes, etc. caldria cobrir 89 illes per generar la mateixa energia que amb dos 
aerogeneradors.  

Superfície equivalent ocupada per a la generació d’energia amb fotovoltaica 

 

Això equival, doncs, a cobrir totes les illes d’ús residencial compreses entre el carrer París i la 
Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer Entença i el carrer Balmes.  
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6. CONCLUSIONS 

Catalunya porta un fort retard en el desplegament de les energies renovables. A dia d’avui, la 
meitat de l’energia elèctrica generada és d’origen nuclear i les renovables no suposen ni el 20% 
de la generació. Ni tan sols hem assolit la meitat dels objectius marcats per al 2020. 

L’objectiu de què el 50% del mix elèctric català es generi a partir de fonts d’energia renovables, 
establert per la Llei de canvi Climàtic del 2017, suposa un repte no només tecnològic, sinó que 
requereix de la implicació de tots els sectors de la societat.  

En aquest sentit, un grup de ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona, vinculats al sector 
de les energies renovables, ens hem organitzat per impulsar una comunitat energètica posi en 
funcionament un  projecte de generació eòlica a Barcelona o rodalies.  

L’objectiu del projecte és la generació d’electricitat que cobreixi una part de les necessitats 
energètiques de la ciutadania a partir d’una tecnologia renovable, que aprofiti un recurs 
autòcton, vehiculat a través d’un projecte comunitari basat en la participació ciutadana i que, 
per tant, tingui una component educativa i de sensibilització.  

És evident que el recurs eòlic i l’espai disponible a Barcelona son insuficients per abastir les 
necessitats energètiques del municipi, però la petita contribució energètica que tindrà el 
projecte tindrà una funció fonamental en la visualització, comprensió i acceptació del nou model 
energètic per part de ciutadania. 

En la identificació de l’emplaçament més adient per a la implantació del projecte s’han tingut en 
compte els següents criteris: 

- Velocitat mitjana del vent 
- Distància a habitatges i a infraestructures 
- Servituds aeronàutiques 
- Criteris establerts pel Decret Llei 16/2019  
- Accessos i muntatge 

Passant el filtre del primer criteri sobre el mapa de la ciutat de Barcelona i l’entorn s’han 
identificat diversos emplaçaments, tots amb fortaleses i debilitats segons l’aplicació de la resta 
de criteris. Els resultats de l’anàlisi es mostren a la taula següent: 

Resum de l’anàlisi d’emplaçament 

 

On: 

 Compleix amb el criteri 
 Està al límit del llindar per a complir el criteri o cal un estudi en detall 
 No compleix amb el criteri 
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Dels set emplaçaments estudiats, es conclou que Serra d’en Ferrer i Cementiri de Collserola 
compleixen amb les característiques mínimes perquè es pugui instal·lar un aerogenerador. Per 
tant, es proposa que el projecte Viure de l’aire de Barcelona estigui format per dos 
aerogeneradors que s’ubicarien a les posicions seleccionades. 

En aquests emplaçaments caldrà estudiar en detall la possible afecció del projecte als espais 
aeris reservats per a la navegació aèria, necessari per a l’autorització de l’Agència Estatal de 
Seguretat Aèria (AESA), l’òrgan que avalua els riscos en la seguretat del transport de l’aviació 
civil. 

En segon lloc, la ubicació dels aerogeneradors a la Serra de Collserola, quedarien dins de l’àrea 
definida com a Espai Natural de Protecció Especial (ENPE), motiu pel qual podria no ser 
compatible segons el Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica i 
l'impuls a les energies renovables. Tot i així, el mateix decret contempla la possibilitat modificar 
i precisar aquest criteri, mitjançant estudis i anàlisis específiques.  

A més, aquest projecte s’adequa al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del 
Parc Natural de la Serra de Collserola (Acord GOV/48/2021), aprovat el dia 6 d’abril, en què 
s’estableix el següent: 

Article 11 
Canvi Climàtic 
La integració de l'acció climàtica en el Pla especial ha de permetre abordar una veritable transició per 
assolir un nou model energètic del Parc Natural no dependent dels combustibles fòssils i amb la màxima 
utilització d'energies renovables autòctones, amb l'objectiu d'aconseguir un model energètic cent per cent 
renovable a llarg termini, més sostenible, més eficient amb l'ús dels recursos i més cohesionat 
econòmicament, socialment i territorialment. 
 
1. Els usos, les activitats i les edificacions incloses en l'àmbit del Parc Natural hauran de minimitzar el 
consum de recursos i d'energies no renovables mitjançant la implantació de fonts d'energia renovables 
que fomentin l'autosuficiència. 

En aquest sentit, el projecte dona resposta a les necessitats energètiques derivades dels usos i 
activitats desenvolupats a l’àmbit de Collserola a partir de la força del vent, una font d’energia 
renovable i autòctona, fent-ho compatible amb la preservació de la biodiversitat i amb totes les 
activitats s’hi duen a terme actualment.  

Viure de l’aire de Barcelona pretén ser molt més que un projecte de generació d’electricitat a 
partir de fonts renovables. Vol ser una eina a mans de la ciutadania de l’àrea metropolitana que 
afavoreixi el procés de transició energètica cap a un model energètic més descentralitzat i 
participatiu.   

  

 

 

 

 


