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L’actual marc normatiu per a les energies renovables  
xoca amb els objectius energètics a llarg termini del país

ANTECEDENTS

Decret 147/2009: Estableix 
barrerres a les renovables
EÒLICA:  Parcs de + 10MW a Zones de 
Desenvolupament Prioritari amb aprovació  
del Govern i adjudicació per concurs

FOTOVOLTAICA:  Terrenys contigus a zones 
industrials  màxim 6 Ha. Contigus a edificacions 
agrícoles o ramaderes màxim 3 Ha.

Llei de Canvi Climàtic 
Objectiu pel 2030: 

Reducció del 40% de les emissions  
de gasos amb efecte hivernacle

50% d’energies renovables en el sistema 
elèctric (al 2018 van ser el 20,5%)

Bases del Pacte Nacional  
per a la Transició Energètica 
Objectiu pel 2050:
Model energètic totalment basat en les 
energies renovables, sempre que sigui 
tècnicament i econòmicament viable 
(al 2017 van cobrir el 8,5% del total) 

El nou marc normatiu preveu l’eliminació de barreres  
i la simplificació del procés de tramitació

Se solucionen 
aspectes de la llei de 
canvi climàtic que 
havien estat declarats 
inconstitucionals 
(limitacions al 
fracking, etc.)

Els projectes eòlics  
i fotovoltaics hauran 
de respectar la 
normativa vigent  
en matèria 
urbanística  
i ambiental

Es deroga el decret 
147/2009, eliminant 
les principals 
restriccions existents 
a la implantació 
de l’energia eòlica 
i fotovoltaica a 
Catalunya

Es modifica la Llei 
d’urbanisme per 
a simplificar la 
implantació de 
les instal·lacions 
de renovables i 
promoure l’estalvi i 
l’eficiència energètica

Se superen les barreres 
urbanístiques i es 
facilita la instal·lació 
de sistemes 
d’autoproducció als 
edificis i en l’espai públic 
de la ciutat

S’eliminen aspectes 
que dificultaven la 
implantació d’aïllament 
i millora de tancaments 
en façana

Nou procediment 
de tramitació de 
les instal·lacions 
eòliques i 
fotovoltaiques:

Es constitueix una ponència d’energies renovables per fer una consulta prèvia a  
la tramitació d’una instal·lació per determinar si l’emplaçament projectat és viable

Es pronunciarà sobre la viabilitat en un màxim de 3 mesos

El tràmit es portarà a terme a través d’un procediment que integra totes les 
autoritzacions necessàries: energètica, ambiental i urbanística i paisatgística

El promotor s’adreçarà a una única finestreta per tramitar el projecte

Es permetrà tramitar conjuntament projectes híbrids que combinin 
les tecnologies fotovoltaica i eòlica

podrà efectuar-se  
en 13 mesos

Consum d’energia per sectors a Catalunya (2017)
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