
1. MIQUEL CABRÉ. 
Constructor. Va participar en la 
instal�lació del primer 
aerogenerador a Catalunya, l'any 
1984. Alstom és un dels principals 
instal�ladors d'aerogeneradors

Com a constructor de molins, 
quines perspectives veu en el 
sector?

A escala global, l'eòlica se seguirà 
desenvolupant i tindrà un paper 
important en el mix energètic. Està 
molt implantada als principals 
països europeus i a les potències 
emergents. Ningú la qüestiona. Tot 
i això, a Espanya la situació és 

diferent. Havia sigut un model d'èxit i la gent venia a aprendre. Ara, però, 
hem fet malbé aquesta imatge i crec que no hi ha un futur per a l'energia 
eòlica a Espanya. L'eòlica és l'energia renovable amb el millor equilibri de 
seguretat de subministrament, sostenibilitat i cost econòmic. Deixar de 
desenvolupar-la és fallar en tots aquests aspectes. 

Què en pensa de la supressió de les primes?

El sector tenia assumit que les primes anirien baixant fins que no fossin 
necessàries, però quan la tecnologia fos suficientment competitiva i els 
combustibles fòssils s'haguessin encarit. El que no pot ser és que un 
kilowatt/hora tingui el mateix preu tant si està produït per una energia neta 
com és l'eòlica com si està produït per qualsevol altre tipus d'energia.

Com afectarà la reforma energètica al sector?

La reforma energètica més aviat és una reforma fiscal. Les noves taxes 
poden suposar un daltabaix per a moltes instal�lacions, que deixaran de ser 
rendibles. Amb la supressió de les primes i amb els nous impostos, parlar 
de futures instal�lacions al mercat espanyol és una quimera.

L'opinió del sector de les renovables sobre la 
reforma energètica: quatre veus representatives 
La fi de les primes per als nous projectes i una reforma energètica que apuja els 
impostos a totes les energies han tornat a sacsejar el sector de les renovables. En 
parlem amb els principals actors
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Les empreses del sector tancaran i acabaran perjudicant la R+D. El grup 
Alstom, només al 22@, hi té 500 persones investigant, i l'any passat en va 
contractar 50 més. I això s'acabarà. El més greu, però, és que no tenim un 
marc retributiu clar per poder fer les inversions. A més, és un sector que no 
pot revifar ràpidament, perquè els parcs es planifiquen a molts anys vista i 
el mal ja està fet.

 

2. ENRIQUE FERNÁNDEZ-CARDELLACH. Promotor. Fersa té 
parcs eòlics en promoció i construcció amb una potència sumada de més de 
1.000 megawatts. La fi de les primes els obliga a congelar el seu creixement 
a Espanya 

Com han afectat les últimes reformes la promoció de parcs?

El sector està aturat des que va sortir el decret de principis del 2012 en què 
se suprimien les primes a les renovables. El govern espanyol haurà de 
moure peça i donar alguna solució a aquest tema, ja que tot el sector està a 
l'espera. I mentre no hi hagi una regulació fixa i fiable, no hi ha fonts de 
finançament, ja que els bancs desconfien i demanen interessos molt més 
alts.

I a vostès, com els ha afectat?

Només hem pogut seguir amb els projectes que ja estaven en marxa. I fins i 
tot en aquests projectes hem hagut de renunciar al preregistre dels que 
havien de començar a funcionar a partir del gener del 2013, ja que per 
accedir a les primes ha d'estar acabat i en funcionament abans de final 
d'any. Amb els altres, només podem seguir la resta de tràmits i esperar.

¿Creu que l'última reforma acosta una solució?

No hi té res a veure, l'última reforma és per acabar amb el dèficit de tarifa i 
falta saber com repercutiran els impostos en la tarifa de la llum. A Fersa 
tenim el 50% del negoci en el mercat espanyol i inevitablement notarem els 
efectes dels impostos. I si l'impost no es pot repercutir en la tarifa, s'haurà 
d'analitzar com afecta cada empresa.

I quins són els plans de Fersa?

Com tot el sector, mirem a l'exterior. Seguim treballant en parcs a l'Índia, 
Panamà i Colòmbia, ja que a hores d'ara tenen una regulació clara i estable. 
Ja tenim el 45% de megawatts en promoció a l'exterior pel 35% que tenim a 
Catalunya. La nostra aposta era per desenvolupar el sector a escala local, 
amb el Pla Eòlic de Catalunya. Tot i això, l'ambigüitat i la incertesa 
regulatòria del govern espanyol ens han obligat a congelar els nostres plans, 
i els recursos que es podrien invertir aquí s'estan destinant a fora.
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3. VÍCTOR CUSÍ. Consultor. Normawind és una de les principals 
consultories del sector eòlic a Catalunya. L'aturada del sector nacional els 
obliga a reforçar les activitats a l'estranger 

Com veu el sector des de la seva consultoria?

A escala mundial el sector segueix sent prometedor. El problema és que a 
Espanya s'ha aturat. Hi ha una incertesa molt gran. Ens trobem que els 
nostres clients han parat els seus projectes, ja que no saben amb quines 
primes poden comptar i quin marc retributiu tindran. 

Quin impacte ha tingut l'última reforma energètica?

La reforma energètica ha sigut senzillament una reforma fiscal. Et cobren 
més sense cap contraprestació. Els projectes fotovoltaics són els que més 
patiran, però els eòlics també, ja que potser no fa tant vent com es 
calculava. Les energies que puguin fer-ho repercutiran la pujada en el preu, 
però les renovables tenen fixada la tarifa i les noves taxes s'han de restar 
dels beneficis. I no és lògic que una energia neta com l'eòlica es cobri igual 
que una energia bruta. El cost del naufragi del Prestige no apareix a la 
tarifa, però en canvi sí que hi és tot el cost de l'energia eòlica. 

I la fi de les primes?

Treure les primes a les renovables demostra visió a curt termini. Tot i això, 
penso que no hem de donar primes a l'energia eòlica perquè sigui neta, sinó 
que s'ha de gravar més les energies que produeixen externalitats com 
residus o CO. En el futur no caldrà prima, perquè les energies es cobraran 
al seu preu i es gravaran impostos que fins ara no s'han gravat. El que no és 
una bona idea és tallar d'arrel les primes, s'haurien d'haver ajustat 
progressivament. 

Com veu el futur del sector?

Hem d'internacionalitzar-nos i exportar. Alemanya, en aquest moment, ha 
apostat amb força per l'eòlica. I tenen empreses d'allà com la nostra que 
estan saturades i ens contracten a nosaltres. I això passa a Sud-àfrica, a 
Amèrica Llatina i a tot el món.

 

4. DAVID NOGUERA. Inversor. David Noguera dirigeix les inversions 
en energies renovables del Banc Sabadell, una entitat financera que ha 
apostat amb força pel sector de l'energia verda

Com veu el futur del sector des de la perspectiva d'una entitat 
financera?

Els projectes d'energies renovables han de ser sostenibles 
mediambientalment però també econòmicament. No poden dependre de 
les subvencions. A part, hi ha les pujades d'impostos. Una taxa del 6% no 
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ens rebentarà els nostres finançaments, però farà que els nostres clients 
tinguin un retorn inferior. I això desanimarà les inversions.

¿Creu que les últimes reformes del govern han fet més insegures 
les inversions al sector?

Sí. Sempre que s'aprova una cosa amb efectes retroactius, els inversors 
desconfien i hi veuen més risc. En aquest moment, una inversió amb un 
retorn a llarg termini com ho és un parc eòlic necessita un marc estable, i a 
Espanya hi ha hagut molts canvis. El gran problema d'aquests canvis no és 
la viabilitat dels projectes existents, sinó que espanten els inversors i els 
finançadors. Un banc estranger que ha de finançar un projecte de 
renovables en un país on contínuament s'anuncien canvis s'ho pensarà 
dues vegades.

¿Mantindran els seus plans d'inversió en el sector de les 
renovables?

Des que l'any 1996 vam començar a finançar parcs eòlics no hem tingut cap 
cas de morositat. Però ara toca una reducció en les ajudes a aquest sector i 
ens hem de centrar en els projectes més eficients. A més, és un moment 
complicat perquè no sabem les regles de joc que tindran els futurs 
projectes. Com a inversors, estem a l'espera. Com a banc, el finançament de 
projectes també està perjudicat, ja que la retallada de les primes fa els 
projectes de renovables molt menys atractius als inversors. Aquest any hem 
finançat alguns projectes, però ara mateix tot el que financem és a fora 
d'Espanya, principalment a França i als Estats Units.

UNA AGENDA GENS 
OCULTA: RENOVABLES I 
EFICIÈNCIA 

RIAD BUSCA RECANVI AL 
CRU 

POLÍTIQUES 
ENERGÈTIQUES D'AVUI 
PER AL MODEL DE DEMÀ 

MÉS CONTINGUTS ARA PREMIUM
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