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Observatori de les Energies Renovables a Catalunya

Observatori de les Energies Renovables de Catalunya
L'Observatori de les Energies Renovables de Catalunya és el resultat de la
iniciativa de les principals organitzacions catalanes que treballen en l’àmbit de
les energies renovables i la gestió energètica eficient amb l’objectiu d’establir
uns paràmetres de mesurament que permetin fer un seguiment acurat i
objectiu de l’evolució en la seva implantació a Catalunya i oferir a les
administracions, a l’opinió pública i a la ciutadania una opinió fonamentada de
com s’avança en l’assoliment dels objectius del Govern català, del Parlament i
de la Unió Europea perquè l’any 2030 el 50% de la generació elèctrica del
país provingui de fonts renovables i d’una reducció d’un 30% en el consum
d’energia gràcies a l’adopció de mesures que afavoreixin l’eficiència.
L’Observatori vol aportar informació i anàlisi i posar-ho a l’abast de la societat
catalana, a partir d’elements que facilitin la reflexió i el debat rigorós sobre un
model energètic sostenible i la participació en aquest de les energies
renovables i la gestió energètica eficient a Catalunya.
L’Observatori no adoptarà posicionaments polítics ni en farà valoracions. Es
centrarà en una anàlisi objectiva de l’evolució en la implantació de les
energies renovables i de la gestió energètica eficient a Catalunya, amb les
indicacions oportunes dels organismes polítics i de govern responsables del
progrés d’aquestes tecnologies al país.
Membres de l’Observatori
L’Observatori de les Energies Renovables de Catalunya és una iniciativa
promoguda per:
APPA Renovables, Associació Eòlica de Catalunya (EolicCAT), Associació
Solar de la Indústria Tèrmica (ASIT), Associació de Productors i Usuaris
d'Energia Elèctrica (APUEE), CECOT, Clúster de la Biomassa de Catalunya,
Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, Clúster Solar Solartys, Institut de
Recerca d’Energia de Catalunya (IREC), PIMEC i Unión Española
Fotovoltaica-Catalunya (UNEF-Catalunya).
El conjunt de les entitats participants en l’Observatori representa a la major
part de les organitzacions empresarials vinculades al desenvolupament de les
energies renovables i a la gestió energètica eficient, a més de reputades
organitzacions vinculades al món empresarial i professional, a l’acadèmic i a
l’estudi de l’energia.
L’Observatori està obert a la participació d’altres entitats i organitzacions
vinculades directament o indirectament al desenvolupament de les energies
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renovables, la gestió energètica eficient i la sostenibilitat amb seu a
Catalunya.
L’Observatori es compromet a elaborar un informe anual sobre l’estat i
evolució de la implantació de les energies renovables i la gestió energètica
eficient a Catalunya d’acord amb l’agenda del Govern i la UE pels objectius de
l’any 2030.
Avanç de l’informe de situació 2018
Aquest informe partirà de previsions i projeccions d’implantació pròpies fins
que no s’aprovi el Pla Nacional per a la Transició Energètica, document que
estudiarà i valorarà, i que pot incorporar com a document de referència per a
les estimacions i previsions d’implantació.
Les fonts de la informació analitzada seran sempre extretes de registres
oficials o bé fonts pròpies de les entitats participants, a condició que siguin
solides i suficientment contrastades.
L’Observatori analitzarà els següents grups d’indicadors com a base per al
seu informe anual de seguiment d’implantació.
-

-

Marc normatiu (MN)
Tramitació administrativa (TR)
Macro indicadors elèctrics i energètics (MI)
Compliment del cronograma d’incorporació de capacitat de generació
descrit a l’escenari 2017-2030 de l’Observatori de les Energies
Renovables a Catalunya i al Pla Nacional per a la Transició Energètica
quan s’aprovin els objectius detallats (CC)
Indicadors econòmics (IE)
Indicadors de sostenibilitat (IS)
Indicadors d’electrificació, d’infraestructures distribuïdes i relatius a la
gestió energètica eficient (IEL)

L’objectiu de penetració de les energies renovables en la demanda elèctrica a
Catalunya es contempla a l’article 19.1 c) de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del
canvi climàtic:
Article 19. Energia
1. Les mesures que s'adoptin en matèria d'energia han d'anar
encaminades a la transició energètica cap a un model cent per cent
renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema
energètic català i garanteixi el dret a l'accés a l'energia com a bé comú,
i concretament han d'anar encaminades a: …
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… c) Impulsar un model energètic en què el consum de combustibles
fòssils tendeixi a ésser nul, per tal que el 2030 es pugui assolir el 50%
de participació de les energies renovables en el sistema elèctric català
per a poder arribar al 100% de renovables el 2050.
El redactat de la Llei catalana no deixa del tot clar si el percentatge de
penetració de les energies renovables es refereix a la generació o la
demanda, ja que parla de ―Participació de les renovables en el sistema
elèctric‖.
Assumim que es refereix a la demanda, però seria bo que Parlament o
Govern clarifiquessin l’objectiu.
La generació elèctrica amb fonts d’energia renovables
Segons les darreres dades disponibles de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC)1, el 31 de desembre de 2017, a
Catalunya hi havia en servei una capacitat de generació renovable de
1.911,17 MW, sense comptar la gran hidràulica.
Solar FV

Solar TE

Eòlica

(GWh) (MW) (GWh) (MW) (GWh)

(MW)

Hidràulica

Biomassa

Renovables

(GWh) (MW) (GWh) (MW) (GWh)

(MW)

2017 418,21 265,30 87,20 22,50 2.851,43 1.272,32 893,79 285,32 193,17 65,73 4.443,80 1.911,17
2016 408,87 264,10 70,32 22,50 2.709,35 1.272,32 891,89 288,41 187,18 65,73 4.267,61 1.913,06

Afegint-hi la gran hidràulica, 2.104 MW segons REE, la capacitat de generació
elèctrica renovable de Catalunya es situa en 4.015,17 MW. Segons aquesta
font, entre 2016 i 2017 la capacitat de generació elèctrica d’origen renovable a
Catalunya s’ha reduït en 1,89 MW (CC01).
Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat espanyol amb major consum
d'electricitat.
L'any 2017, la demanda elèctrica en barres de central (EBC) de Catalunya va
ser 48.016,3 GWh, equivalent al 19,1% del total de l’Estat espanyol peninsular
(MI01).
Comptant amb la gran hidràulica, l’any 2017 les energies renovables van
aportar 7.405,9 GWh a la xarxa elèctrica, cobrint el 16,0% de la generació i
15,4% de la demanda elèctrica a Catalunya (CC03).
1

Información mensual de estadísticas sobre las ventas de régimen especial, abril 2018 (amb dades fins
gener de 2018)
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La generació elèctrica d’origen nuclear
L’any 2017 els tres reactors nuclears ubicats a Catalunya –Ascó-1, Ascó-2 i
Vandellòs-2- van aportar 25.255,3 GWh, equivalent al 54,6% de la generació
elèctrica total realitzada en territori català i el 52,6% de la demanda elèctrica.
L’any 2017 els tres reactors nuclears catalans, amb una potència de 3.032,81
MW van treballar a potència nominal durant 8.327 hores anuals equivalents.
La generació d’origen fòssil
A Catalunya no hi ha en servei cap central tèrmica que utilitzi el fuel-oil com
combustible principal.
Tampoc hi ha cap central tèrmica de carbó en servei a Catalunya. Cremar
carbó per fer electricitat es va acabar el desembre de 2011 quan es va tancar
la central tèrmica de Cercs.
El 2017 els nou cicles combinats a gas natural ubicats a Catalunya van
aportar el 17,7% de la generació elèctrica en territori català, que van treballar
a un règim de 1.963 hores anuals equivalents a potència nominal.
Les instal·lacions de cogeneració van contribuir a la producció elèctrica amb
el 10,4% de la producció total, treballant a un règim de 4.628 hores anuals
equivalents.
L’any 2017 les set plantes de tractament de purins, amb una capacitat de
103,72 MW, van contribuir a la producció elèctrica amb el 0,7% de la
producció total, treballant a un règim de 3.374 hores anuals equivalents.
En resum, la generació elèctrica cremant combustibles fòssils fòssil va
representar el 28,8% de la producció elèctrica total a Catalunya.
La generació a partir dels residus sòlids urbans
L’any 2017 a Catalunya hi havia vuit plantes de valorització tèrmica de residus
en servei amb una capacitat de 56,7 MW, que van contribuir a la producció
elèctrica amb el 0,7% de la producció total, treballant a un règim de 4.738
hores anuals equivalents.
Les emissions de gasos d’efecte hivernacle
Degut a la participació dels combustibles fòssils i de la valorització de residus
en la generació d’electricitat –gas cremat en cicles combinats, en
instal·lacions de cogeneració i en plantes de tractament de purins i combustió
de residus en plantes d’incineració— s’estima que l’any 2017 el sistema
elèctric a Catalunya va emetre uns 5,3 milions de tones de CO 2 (IS01), amb la
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qual cosa es pot concloure que cada MWh generat a Catalunya va incorporar
una càrrega de 0,115 tones de CO2.
Els intercanvis elèctrics
Catalunya està ben interconnectada elèctricament, tant amb l’Espanya
peninsular com amb França i Andorra.
L’any 2017 l’electricitat total consumida a Catalunya (producció bruta més
electricitat importada) va suposar 49.737,1 GWh, de la que se’n va generar en
territori propi el 93,0% (CC04) i se n’importà el 7%.
No obstant, cal tenir en compte que només el 16,1% d’aquest consum elèctric
total es va cobrir amb recursos energètics extrets de territori propi (energies
renovables i residus sòlids urbans). El 83,9% del consum elèctric total es va
cobrir amb recursos energètics extrets de territori d’altri (combustibles fòssils i
urani).
No es disposa de dades d’intercanvis elèctrics entre comunitats autònomes
perquè, contràriament al que feia amb anterioritat, des de l’any 2014 REE no
aporta aquestes dades en l’informe anual. Només informa dels saldos de
cadascuna d’elles.
Indicadors de Marc normatiu
El 22 de juny de 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució
717/XI, sobre les mesures per al desenvolupament de les energies eòlica i
fotovoltaica.
No obstant, durant l’any 2017 no s’ha endegat cap de les mesures que, a
través d’aquesta important resolució, el Parlament insta al Govern a realitzar:
a)

Fer les modificacions legislatives necessàries perquè es permeti
desenvolupar nous projectes de parcs eòlics de més de 10 MW.

b)

Fer les modificacions legislatives necessàries per a reduir els costos
d’implantació de l’energia fotovoltaica a terra i permetre, així, que una
part de les noves instal·lacions solars que surtin a subhasta es puguin
implementar a Catalunya.

c)

Crear una comissió de treball en què participin els òrgans i els
organismes dels departaments de la Generalitat més involucrats en la
tramitació de la instal·lació dels parcs eòlics i dels parcs fotovoltaics al
terra –energia, medi ambient i urbanisme– i altres entitats
representatives del sector, amb la finalitat de:
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1) Fer un estudi per a determinar les actuacions necessàries per a fer
possible assolir els objectius de capacitat de generació d’electricitat
d’origen eòlic i fotovoltaic establertes pel Pacte nacional per a la
transició energètica de Catalunya.
2) Revisar el sistema de tramitació actual i fer les millores que
escaiguin per a agilitar-la, com la inclusió de protocols d’actuació per
a resoldre traves administratives i l’establiment de terminis raonables
en les diverses fases de la tramitació.
3) Coordinar amb Red Eléctrica Española la planificació de la connexió
dels objectius de potència eòlica i fotovoltaica que es determinin per
als anys 2020 i 2030.
d)

Preveure els mecanismes necessaris perquè es puguin seguir, coordinar
i agilitar les tasques i les responsabilitats de tots els departaments de la
Generalitat en les tramitacions dels parcs eòlics i dels parcs fotovoltaics.

Durant l’any 2017 s’han publicat dues resolucions
desenvolupament de l’energia eòlica a Catalunya (TR02):

en

relació

al

 ANUNCI d’informació pública sobre l’autorització administrativa,
l’aprovació del projecte executiu, la declaració d'utilitat pública,
l’aprovació del pla especial urbanístic autònom i l'avaluació de l’estudi
d’impacte ambiental dels projectes dels parcs eòlics ubicats a la zona
de desenvolupament prioritària dels parcs eòlics VII Terra Alta, la seva
línia elèctrica d’evacuació, la subestació elèctrica i l’ampliació de la
subestació la Fatarella, DOGC núm. 7402, del 30/06/2017.
 RESOLUCIÓ EMC/1071/2017, de 26 d'abril, per la qual s'atorga a
l'empresa
Societat
Eòlica
l'Enderrocada,
SA,
l'autorització
administrativa prèvia i l'autorització administrativa de construcció de la
torre de mesurament de vent Trucafort, al terme municipal de
l'Argentera (Baix Camp). DOGC núm. 7376, del 24/05/2017
En relació al desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica cada vegada
més municipis estan aprovant ordenances que contemplen la instal·lació de
panells solars fotovoltaics (MN09) Actualment deuen ser entre el 15 i el 20%
del total, però són els més importants. No obstant, encara no s’han simplificat
els tràmits per a la realització de l’autoconsum fotovoltaic (MN10), però
l’assumpte s’està tractant en un grup de treball creat entre el sector i la
Generalitat de Catalunya.
No s’ha establert un procediment simplificat per a la tramitació de parcs
fotovoltaics fins a 5 MW (MN11) ni tampoc un nou marc normatiu per a la
tramitació de parcs de més de 5 MW (MN12).
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Indicadors de Tramitació
L’any 2017 no s’ha efectuat cap Declaració d’Impacte Ambiental de projectes
d’infraestructures per a parcs solars fotovoltaics ni per a parcs eòlics (TR03).
El Registre d’Autoconsum (TR09) no està implementat com a tal a la
Generalitat. El Tribunal Constitucional va anul·lar el registre d’autoconsum
gestionat pel Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital i, actualment, no
existeix un registre d’autoconsum d’àmbit català.
Indicadors de Compliment del cronograma d’incorporació de capacitat de
generació descrit a l’Escenari 2017 – 2030 de l’Observatori
L’any 2017 no s’ha incorporat nova capacitat de generació eòlica a la xarxa
elèctrica de Catalunya.
Durant l’any 2017 s’ha incorporat a la xarxa elèctrica de Catalunya nova
capacitat de generació solar fotovoltaica per 20,25 MW (CC01), fixant-se la
capacitat de generació acumulada a 31 de desembre de 2017 en 302 MW
(CC02).
Macro indicadors elèctrics i energètics
Els indicadors d’intensitat energètica primària (MI04), intensitat energètica
final (MI02) i intensitat elèctrica (MI03) es presenten en format gràfic, mostrant
l’evolució entre els anys 1990 i 2014, darrer del que es disposa de dades
oficials.
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Indicadors econòmics
La producció de biomassa per al mercat tèrmic intern (IE01) ha mobilitzat
140.000 tones de recurs forestal, incloent pèl·let i estella.
La producció de biomassa per a l’exportació (IE03) ha mobilitzat 147.500
tones de recurs forestal, incloent pèl·let i estella.
La producció de biomassa per al mercat elèctric intern (IE01) ha mobilitzat
147.500 tones de recurs forestal, incloent pèl·let i estella.
El preu tèrmic de la biomassa industrial l’any 2017 (IE07) s’estima entre 15 i
20 €/MWh. El preu tèrmic de la biomassa no industrial l’any 2017 (IE08)
s’estima entre 20 i 24 €/MWh.
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Indicadors d’electrificació i xarxes
A 31 de desembre de 2017 a Catalunya hi ha en servei 108 xarxes de calor
(IEL07), segons dades del darrer informe anual de l’ADHAC.
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Conclusions
1) L’increment de la demanda elèctrica a Catalunya entre els anys 2016 i
2017 ha estat del 1,91% i s’ha cobert majoritàriament per una major
producció elèctrica procedent de recursos fòssils (cremant gas en cicles
combinats, instal·lacions de cogeneració i instal·lacions de tractament de
purins) i dels reactors nuclears
L’any 2017, les tecnologies energètiques renovables de l’antic Règim
Especial han augmentat la producció en 276,3 GWh, un 6,8% més que
l’any 2016. No obstant, la generació elèctrica de les grans centrals
hidroelèctriques ha disminuït en 375,8 GWh, un 11,3% menys que l’any
2016.
En conjunt, doncs, la generació elèctrica a partir de fonts d’energia
renovables ha caigut un 1,3% respecte a l’any 2016
Les causes són un any hidroelèctric substancialment pitjor i no haver-se
incorporat al sistema nous projectes de generació de rellevància. La
capacitat de generació eòlica no ha augmentat i la capacitat de generació
fotovoltaica ha crescut en 1,2 MW (segons la CNMC) o 20,25 MW segons
el sector.
2) Per a que l’any 2030 el sistema elèctric català assoleixi una cobertura de la
demanda elèctrica del 50% amb fonts d’energia renovable és
imprescindible incorporar anualment una quantitat rellevant de nova
capacitat de generació amb aquestes tecnologies, fonamentalment eòlica i
solar fotovoltaica.
En la nostra proposta de transició elèctrica per a Catalunya 2016 – 2030,
estimem que la demanda elèctrica creixerà a un ritme del 0,7% anual,
assolint 51.313 GWh l’any 2030. D’acord amb els objectius climàtics i
energètics del Govern de la Generalitat, les fonts d’energia renovables hi
haurien de contribuir amb 25.611 GWh.
Per a que això sigui possible caldrà que es posin en servei 300 MW de
nova capacitat eòlica cada any entre els anys 2019 i 2030, ambdós
inclosos, en emplaçaments amb un recurs eòlic mínim de 3.000 hores
equivalents anuals a capacitat nominal.
Igualment, caldrà que també es posin en servei 300 MW de nova capacitat
solar fotovoltaica cada any entre els anys 2019 i 2030, ambdós inclosos,
en emplaçaments amb un recurs solar mínim de 1.850 hores equivalents
anuals a capacitat nominal
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3) L’increment de producció a partir de fonts d’energia renovables per a l’any
2018 tampoc serà rellevant perquè no hi ha prevista la posi en servei cap
gran projecte.
Per que fa al sector eòlic el mes de març s’ha posat en funcionament un
aerogenerador de 2,3 MW al terme municipal de Pujalt, Anoia.
Qualsevol increment en el consum energètic s’haurà de cobrir a partir de
generació fòssil, nuclear o amb importacions. No hi ha més opcions: si no
s’avança urgentment en la tramitació, aprovació, construcció i posada en
servei de nous projecte s de generació elèctrica amb fonts d’energia
renovable, les administracions hauran de constatar el fracàs a Catalunya
d’assolir els objectius d’energia renovable previstos per 2050.
En aquell moment el problema de subministrament elèctric que se’ns
plantejarà només es podrà resoldre de dues formes: allargant la vida útil
dels reactors nuclears per sobre dels 40 anys o construint noves línies
elèctriques de molt alta tensió per importar electricitat.
Ras i curt, o comencem a implementar de forma efectiva molta més
capacitat de generació renovable o allarguem la vida operativa de les
centrals nuclears o construïm més línies d'alta tensió per importar
electricitat renovable de l’Estat. Una de tres.
4) Cal aprovar el Pacte Nacional per a la Transició Energètica i implementar
normativament la seva aplicació.
En aquest sentit considerem que el Parlament de Catalunya aprovi una
Llei d’Energies Renovables que estableixi les bases d'un desenvolupament
normatiu eficaç i orientat a donar respostes als objectius de transició
energètica. No són poques les Comunitats que a Espanya han aprovat lleis
en aquest sentit. És prioritari posar en marxa procediments de tramitació
abreujats que permetin l’aprovació i implementació de projectes suficients
de producció a partir de renovables, de capacitat mitjana i gran, en el
menor termini possible.
5) En l’àmbit de la gestió energètica eficient, es posa de manifest que
l'assoliment dels objectius ambientals requereix, com a primera premissa,
d'una millora de l'eficiència energètica en tots els sectors d'activitat
(industrial, transport, residencial i terciari), que es tradueix en una reducció
en la intensitat energètica.
Aquesta necessària millora de l’eficiència energètica requereix d'un impuls
decidit per part de les administracions, mitjançant la instrumentació de
polítiques públiques incentivadores tant en clau de mercat (formació del
preu de l'energia, creació de nous agents, com l'agregador de demanda)
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com a l'aplicació de mesures d'impuls pròpiament a l'eficiència energètica
(incentius fiscals, bonificacions fiscals, línies d’ajut específiques,...).
6) Tot i que la funció de l’Observatori no és fer valoracions polítiques sinó
analitzar les dades disponibles, interpretar-les i fer-ne les oportunes
valoracions i previsions amb l’objectiu d’informar-ne a l’opinió pública i la
ciutadania catalana, volem apuntar que:
 S’obre un nou escenari polític a l’Estat i a Catalunya que ha de
contribuir a millorar la penetració de les energies renovables en el mix
de generació. Això és imprescindible per complir amb els objectius
energètics i climàtics establerts per la Unió Europea en l’horitzó de l’any
2030.
 La creació d’un Ministeri que recull les competències en energia i medi
ambient sota el mateix àmbit és un pas decisiu per avançar cap una
transició energètica centrada en el desplegament efectiu de les
energies renovables.
 Reclamem l’aprovació de polítiques orientades a prioritzar la
implantació de sistemes de generació renovable. Aquestes actuacions
s’han de posar en marxa sota el màxim consens polític per dotar-les de
solidesa i regularitat.
 Cal que es tinguin en compte les externalitats positives que es deriven
de la generació elèctrica a partir d’aquestes tecnologies energètiques,
s’han de monetitzar i revertir-ho en els sectors que les genera, en
forma de desenvolupament de recerca, fiscalitat, programes d’eficiència
energètica.
 Actualment, hi ha una amplia majoria al Parlament i al Govern de
Catalunya i una majoria suficient a les Corts i al Govern de l’Estat
favorable al tancament de les nuclears a partir dels 40 anys de vida útil.
Cal avançar urgentment en el desplegament de les alternatives per
suplir aquesta tecnologia.
7) L’any 2017 ha estat un any en blanc en l’avanç de les energies renovables
a Catalunya, tant pel que fa a l’increment de la producció energètica a
partir d’aquestes tecnologies com per a la previsió de la implantació i
posada en marxa de futurs projectes.
Cal accelerar els canvis que facin possible la implantació de nous
projectes rellevants de generació a partir de fonts renovables,
especialment en l’àmbit normatiu, administratiu i fiscal.
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Annex
Cobertura de la demanda d'energia elèctrica en barres de central
(EBC), en GWh
Gran hidràulica
Tèrmiques de carbó
Tèrmiques de fuel-gas
Cicles combinats
Centrals nuclears
Generació bruta de l'antic règim ordinari
- Consums auxiliars
Generació neta de l'antic règim ordinari
- Consum en bombament
Producció disponible de l'antic règim ordinari
Cogeneració
Tractament de purins
Solar fotovoltaica
Solar tèrmica
Eòlica
Petita hidràulica
Biomassa
Residus sòlids urbans
Producció bruta de l'antic règim especial
- Consums auxiliars
Total vendes a xarxa de les centrals de l'antic Règim especial
Saldo d'intercanvis elèctrics
Demanda elèctrica en barres de central (EBC)

2016

2017

3.337,8
0,0
0,0
7.251,2
24.737,3
35.326,3
- 1.333,7
33.992,6
- 297,3
33.695,4
4.619,8
30,2
408,8
70,3
2.709,4
891,9
187,2
260,6
9.178,1
- 91,7
9.086,4
4.334,5
47.116,3

2.962,0
0,0
0,0
8.195,8
25.255,3
36.413,1
- 1.343,5
35.069,6
- 160,0
34.909,6
4.794,4
350,0
418,2
87,2
2.851,4
893,9
193,2
268,7
9.857,0
- 217,3
9.639,7
3.467,0
48.016,3

Consum d’electricitat total = Generació bruta + importacions

48.838,9

49,737,1

Generació amb recursos energètics del territori propi
(sobre generació bruta + importacions)
Generació amb recursos energètics importats
(sobre generació bruta + importacions)

7.896,2
16,2%
40.942,7
83,8%

8.024,6
16,1%
41.712,5
83,9%

Instal·lacions a territori propi
(sobre generació bruta + importacions)
Importacions
(sobre generació bruta + importacions)

44.504,4
91,1%
4.334,5
8,9%

46.270,2
93,0%
3.467,0
7,0%

Combustibles fòssils
Combustibles nuclears
Fonts d’energia renovables
Residus sòlids urbans
Generació total

11.901,1
24.737,3
7.605,3
260,6
44.504,4

13.340,2
25.255,3
7.405,9
268,7
46.270,2

Demanda elèctrica en barres de central (EBC) 2016, en GWh
Major generació cicles combinats
Major generació nuclear
Més producció de les plantes de tractament de purins
Més producció de les instal·lacions de cogeneració
Més producció eòlica
Menys Consum en bombament
Més producció solar tèrmica
Més producció fotovoltaica
Més generació valoritzant residus sòlids urbans
Més producció en plantes de biomassa
Més producció de la petita hidràulica
Més consums auxiliars centrals de l'antic Règim ordinari
Més consums auxiliars en les centrals de l'antic Règim especial
Menor generació Gran hidràulica
Menors importacions d'electricitat
Demanda elèctrica en barres de central (EBC) 2017, en GWh

47.116,30
944,60
518,00
319,80
174,60
142,00
137,30
16,90
9,40
8,10
6,00
2,00
-9,80
-125,60
-375,80
-867,50

13,0%
2,1%
1058,9%
3,8%
5,2%
-46,2%
24,0%
2,3%
3,1%
3,2%
0,2%
0,7%
137,0%
-11,3%
-20,0%

48.016,30

1,9%

Fonts de les dades: ICAEN, REE i CNMC
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