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L’estudi
En els últims anys, l’evolució tecnològica ha permès a l’energia eòlica experimentar un gran
desenvolupament, assolint l’any 2010 una potència instal·lada a nivell mundial de 194.390
MW1. Avui en dia, l’energia eòlica es reconeix com una resposta energètica eficient que
contribueix a reduir de forma decisiva la dependència energètica i a mitigar les emissions de
gasos d’efecte hivernacle. En aquest procés, Espanya ha jugat un paper protagonista:
•

És un dels líders mundials en quant a instal·lació de capacitat de generació eòlica:
20.623 MW2 l’any 2010, un 10,6% del total mundial, i 21.673 MW2 a final de l’any 2011
(20% del total de la potència instal·lada a Espanya).

•

Els promotors d'instal·lacions i els fabricants de turbines espanyols són reconeguts a
nivell mundial dins del sector eòlic.

El desenvolupament de la indústria ha contribuït de forma rellevant a:
•

La generació de riquesa: el sector suposava el 0,28% del PIB el 2010, considerant la
contribució directa dels agents del sector, així com l'efecte induït en la resta dels sectors
econòmics.

•

La creació d’ocupació: el 2010, 30.747 professionals treballaven en activitats
relacionades amb l'energia eòlica.

•

El desenvolupament d'activitats d'R+D+i: 145 milions d’euros el 2010.

No obstant això, el desenvolupament de la potència eòlica a Catalunya ha estat molt menor:
•

L’any 2011, la potència instal·lada a Catalunya era de 1.008,62 MW3, el que suposa el
4,6% del total estatal.

•

Mentre que l'energia eòlica generada a Catalunya durant el període gener-novembre
2011 va ser del 4,1%4 respecte al total de l'estat.

El Pla de l´Energia de Catalunya 2006-2015 estableix l'energia eòlica com un dels pilars
bàsics de desenvolupament energètic, fixant un objectiu de penetració per a l'any 2015 de
3.500 MW instal·lats amb una producció estimada de 6.823 GWh.

1

Font: Global Wind Energy Council

2

Font: Asociación Empresarial Eólica

3

Font: Associació Eòlica de Catalunya

4

Font: Comisión Nacional de la Energía
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Durant els mesos de juny i juliol de 2010, la Generalitat va realitzar un concurs eòlic en el
qual es van adjudicar 768 MW en 25 parcs. Posteriorment, el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya va suspendre cautelarment la planificació de les Zones de Desenvolupament
Prioritari (ZDP) dels parcs eòlics acordada per la Generalitat el mes de juny de 2010.
Aquesta decisió frenava el desenvolupament eòlic dels parcs assignats en el concurs eòlic
de Catalunya.
Addicionalment, la publicació del Reial Decret Llei 1/2012, de 27 de gener, pel qual es
procedeix a la suspensió dels procediments de preassignació de retribució i a la supressió
dels incentius econòmics per a noves instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir
de cogeneració, fonts d'energia renovables i residus, suposa la supressió dels règims
econòmics incentivadors per a certes instal·lacions de règim especial i la suspensió del
procediment de preassignació de retribució per a aquestes.
Aquesta norma condiciona de manera determinant:
•

El desenvolupament de nova potència eòlica a Catalunya degut al règim econòmic que
es deriva de Reial Decret Llei (els ingressos per venda d'energia per als parcs que
s'instal·lin i que no estiguin registrats vindran establerts pel preu que es fixi en el
mercat), així com el compliment dels objectius de penetració establerts.

•

Les activitats de fabricació de turbines i equips que es derivarien de la nova potència
que es tenia previst instal·lar.

•

El compliment dels plans industrials vinculats als projectes de desenvolupament
d'infraestructura eòlica.

•

L'ocupació que es deriva de les anteriors actuacions.

•

Les activitats d'R+D+i que es deriven del desenvolupament de la infraestructura eòlica i
que contribueixen de forma rellevant a la millora de la competitivitat de la indústria
catalana.

En el document que es presenta a continuació, es compara en termes econòmics l'impacte
que tindrà per a Catalunya el desenvolupament de la nova norma en termes de:
•

Contribució al PIB.

•

Ocupació.

•

Recaptació fiscal.

•

Mitigació de la dependència energètica.

•

Impacte mediambiental.

•

Esforç en activitats d’R+D+i.

Febrer 2012

5

Avaluació de l’impacte econòmic del Reial
Decret Llei 1/2012, de 27 de gener, a
Catalunya

L’entorn regulador
Reial Decret 661/2007
El Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia
elèctrica en règim especial, estableix el marc retributiu del règim especial, així com la
metodologia per a la seva actualització.
Aquest mètode permet als generadors eòlics optar per una d'aquestes dues opcions:
•

Cedir l'electricitat al sistema a través de la xarxa de transport o distribució, percebent per
ella una tarifa regulada, única per a tots els períodes de programació.

•

Vendre l'electricitat en el mercat de producció d'energia elèctrica. En aquest cas, el preu
de venda de l'electricitat serà el preu que resulti al mercat organitzat o el preu lliurement
negociat pel titular o el representant de la instal·lació, complementat amb una prima.

En aquest cas hi ha un límit superior i inferior de retribució per a cada kWh que es genera.

Il·lustració 1. Esquema retributiu per a les instal·lacions eòliques ubicades en terra en el Reial
Decret 661/2007 i la seva actualització per al 2012 recollida a l'Ordre IET/3586/2011

Aquest esquema garanteix una rendibilitat raonable al promotor de la instal·lació al mateix
temps que proporciona estabilitat al mercat elèctric, reduint la volatilitat que es deriva dels
mercats de combustibles fòssils (en el cas que el preu del kilowatt / hora es fixés a 10c € /
kWh, l'energia eòlica mai rebria més que el preu establert en el límit superior, en el cas de
2012 9,4273 c € / kWh). Aquesta estabilitat es mantindria en el temps, ja que la prima i els
límits s'actualitzen d'acord amb l'evolució de la inflació corregida per un factor d'eficiència,
mitigant situacions de preus elevats en els mercats de combustibles.
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Reial Decret Llei 6/2009
El Reial Decret Llei 6/2009, de 30 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures en el
sector energètic i s'aprova el bo social, estableix el Registre de preassignació de retribució.
La inscripció en aquest Registre és condició necessària per a atorgar el dret al règim
econòmic establert en el Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat
de producció d'energia elèctrica en règim especial.
Reial Decret Llei 1/2012
El Reial Decret Llei 1/2012, de 27 de gener, pel qual es procedeix a la suspensió dels
procediments de preassignació de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a
noves instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts d'energia
renovables i residus, suprimeix temporalment:
•

Els valors de les tarifes regulades, primes i límits previstos en el Reial Decret 661/2007
per a totes les instal·lacions que es trobin en l'àmbit del citat Reial Decret Llei.

•

El complement per eficiència i el complement per energia reactiva regulats en els
articles 28 i 29 del Reial Decret 661/2007, per a totes les instal·lacions que es trobin en
l'àmbit del Reial Decret Llei 1/2012.

•

El procediment d'inscripció en el Registre de preassignació de retribució que preveu el
Reial Decret Llei 6/2009 per a totes les instal·lacions que es trobin en l'àmbit del Reial
Decret Llei 1/2012.

En qualsevol cas, les noves instal·lacions eòliques en l'àmbit d'aquest Reial decret llei
poden continuar el seu procés de posada en marxa per a la seva posterior explotació, però
el seu règim retributiu estarà lligat al preu que es fixi en el mercat, existint un major risc per
els promotors dels parcs a causa de:
•

L'elevada volatilitat dels preus del mercat elèctric derivada de les fluctuacions dels preus
en els mercats de combustibles i emissions.

•

La incertesa (reguladora) pel que fa a l'evolució futura dels procediments dels mercats
d'electricitat a Espanya.

•

L'existència d'incentius i ajudes que es materialitzen a través del mercat elèctric.
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Impacte econòmic a Catalunya derivat de
l’aplicació del Reial Decret Llei 1/2012, de 27 de
gener
En l'actualitat, el sector de l'energia eòlica a Catalunya compta amb 36 parcs en
funcionament amb una potència instal·lada de 1.008,62 MW.
Addicionalment, estan en fase de construcció 6 parcs eòlics de 197,70 MW, i existeixen 13
parcs més amb 323,17 MW que es troben inscrits en el Registre de preassignació de
retribució i compten amb l'autorització administrativa pertinent.
Això suposa un total de 55 parcs eòlics amb una potència total instal·lada de 1.529,49 MW.
Aquesta potència no està afectada per la supressió temporal establerta en el Reial Decret
Llei 1/2012 dels incentius econòmics a les energies renovables, sempre i quan la posada en
servei d’aquests parcs sigui anterior a 31 de desembre de 2012.

Nº parcs
eòlics

Nº aerogeneradors

Potència
instal·lada
(MW)

En servei

36

699

1.008,62

En construcció

6

89

197,70

Amb Autorització administrativa i
inscrit al registre de
5
preassignació de retribucions

13

122

323,17

Total

55

910

1.529,49

Estat

Il·lustració 2. Projectes eòlics a Catalunya que no es veuen afectats pel Reial Decret Llei 1/2012, de
27 de gener

5

Aquests parcs no es veuran afectats pel RDL 1-2012 sempre i quan es posin en servei abans del 31/12/2012 o, en cas
contrari, obtinguin una pròrroga del Ministeri d’Industria, Energia i Turisme.
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D'altra banda, hi ha 128 projectes eòlics a Catalunya amb una potència de 2.301,31 MW
que no es troben registrats en el Registre de preassignació de retribució, que es troben
afectats per la supressió dels incentius econòmics: tant la viabilitat d'aquests projectes, com
l'activitat que se'n deriva (construcció i posada en marxa de les instal·lacions, i plans
industrials associats) es veuen compromeses amb la nova norma.

Estat

Nº parcs
eòlics

Nº aerogeneradors

Potència
instal·lada
(MW)

Amb Autorització administrativa i
inscrit al registre de
preassignació de retribucions

15

174

332,43

En tràmit (publicada la informació
pública al DOGC o al BOE)

27

380

759,15

En tràmit (pendent d’informació
pública)

64

238

441,73

Adjudicats en concurs

22

250

768,00

Total

128

1.042

2.301,31

Il·lustració 3. Projectes eòlics a Catalunya que es veuen afectats pel Reial Decret Llei 1/2012, de 27
de gener

En definitiva, un mínim d’un 60,7% de la potència que podria instal·lar-se en els propers
anys a Catalunya (2.301,31 MW respecte a una capacitat potencial de 3.830,8 MW) es veu
afectada pel Reial Decret Llei 1/2012.
El Reial Decret Llei, per tant, afecta el desenvolupament de projectes d’inversió de
generació eòlica a Catalunya per valor de 2.472 milions d'euros (inversió necessària per
aconseguir l'objectiu del Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015 el 2015, 3.500 MW), així
com els compromisos d'inversió en actuacions complementàries als parcs assignats en el
concurs eòlic de Catalunya (273 milions d’euros).
Addicionalment, un sector industrial emergent s'estava desenvolupant a partir de l'energia
eòlica a Catalunya:
•

S'han instal·lat importants fabricants de turbines, i proveïdors d'equips i serveis que el
2010 van emprar un total de 933 professionals.

•

S'estima que a causa de l'activitat del Sector Eòlic es generen 212 llocs de treball en
altres branques de l’activitat econòmica.
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Actualment, al voltant de 200 llocs de treball directes són permanents en operació i
manteniment dels parcs existents: aquests llocs de treball tenen la virtut addicional de
radicar en zones rurals.
La previsió era que aquesta activitat industrial creixés de forma considerable en els propers
anys a causa de la nova potència que s'havia instal·lar. Malauradament, l'aprovació del
Reial Decret Llei 1/2012 tindrà un impacte negatiu rellevant en el futur d'aquesta indústria.
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Impacte directe en el Producte Interior Brut i en l’ocupació en el Sector Eòlic
D'acord amb estimacions realitzades per a un nivell de penetració eòlica de 3.500 MW en el
2015 (potència raonable davant la dificultat d’assolir l’objectiu de 3.830,8 MW), i amb el
marc regulador anterior al Reial Decret Llei, la contribució directa del sector Eòlic al PIB de
Catalunya seria de gairebé 312,14 milions d'euros2010, amb una ocupació de 2.216
professionals (cas A, amb 3.500 MW instal·lats).

Il·lustració 4. Anàlisi comparatiu de la contribució del Sector Eòlic al PIB i a l’ocupació en relació a
diferents hipòtesis
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Si es compara aquest escenari amb un en què només es desenvolupen el 25% dels parcs
que estan afectats per la supressió dels incentius econòmics, el resultat que s'obtindria
seria:
•

Una contribució directa al PIB de Catalunya del voltant de 177 milions d'€2010: el que
suposa una contribució un 43,5% menor a l'esperada abans del canvi normatiu.

•

1.388 professionals empleats directament pels agents del sector: un 37,4% menys del
que s'estimava abans del canvi regulador.
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Impacte indirecte en el Producte Interior Brut i en l’ocupació en d’altres activitats
econòmiques derivades de l'activitat de la indústria eòlica
El sector eòlic demanda equips i serveis a d'altres activitats econòmiques. A partir dels
multiplicadors efecte renda que s'obtenen de les taules input-output de l'economia es pot
estimar aquesta contribució induïda.
Utilitzant les taules input-output de l'econòmica catalana, es va estimar que el 2015 el sector
eòlic contribuiria addicionalment per efecte arrossegament a la resta de l'economia amb
74,6 milions d’€2010 abans que s'hagués produït el canvi regulador.

Il·lustració 5. Anàlisi comparatiu entre la contribució total (directa + indirecta) del Sector Eòlic al PIB
i a l’ocupació en relació a diferents hipòtesis
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Si es compara aquest escenari amb el resultat que es derivaria si només es
desenvolupessin el 25% dels parcs que estan afectats per la supressió dels incentius
econòmics, el resultat que s’obtindria seria el següent:
•

Una contribució addicional al PIB de Catalunya de 40,7 milions d 'euros2010, fet que
suposa una contribució un 45,4% inferior a l'esperada.

•

443 professionals empleats en d’altres sectors econòmics derivats de l'activitat dels
agents la indústria eòlica, xifra també significativament inferior a l'estimada anteriorment.

Impacte en l'activitat econòmica derivat del no desenvolupament de les inversions
complementàries (plans industrials) associades al concurs eòlic de 2010
La instal·lació de parcs eòlics té una repercussió positiva en els territoris on es construeixen
ja que suposen creació de riquesa i generació de llocs de treball directes, i efectes
indirectes positius en les economies d’aquests municipis.
Addicionalment, el concurs d'adjudicació de potència eòlica a Catalunya exigia, a més de
les inversions pròpies del parc eòlic, el compromís de realitzar inversions industrials a la
zona, com a condició indispensable per a l'adjudicació de la potència. En algunes ocasions,
aquestes inversions no tenen relació amb la indústria eòlica.
La inversió total complementària compromesa pels adjudicataris de potència eòlica a
Catalunya el 2010 és de 273.485.256 €. En el cas que no es desenvolupés la potència
adjudicada aquest conjunt d'inversions podrien arribar a no executar-se.
D'aquesta quantitat compromesa per a la realització d'inversions complementàries, més del
75% dels recursos invertits tenen el seu origen a Catalunya. Si no es desenvolupen els
projectes eòlics, és probable que no es compleixin les inversions complementàries
associades als mateixos, el que suposaria que, en els propers anys, no s’incorporaria al PIB
de Catalunya una contribució propera als 205 milions de €.
D'altra banda, no es generaria l'ocupació derivada de les inversions mencionades. En
aquest cas, s'estaria perdent la possibilitat de generar al voltant de 3.582 llocs de treball
equivalents a Catalunya.
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Recaptació fiscal
De l'activitat econòmica de la instal·lació dels parcs eòlics es deriva la recaptació fiscal i el
compromís amb les administracions públiques locals.
La quantia d'aquesta naturalesa que es veuria afectada pel nou Reial Decret Llei és de:
•

Impost sobre el valor afegit de la inversió: 568,9 milions d’euros.

•

Impost sobre el valor afegit de la promoció: 6,2 milions d’euros

•

Taxes associades a la presentació dels projectes: 2,2 milions d’euros.

•

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres derivat de l'execució de les obres:
34,6 milions d’euros.

•

Aportacions anuals al territori: 23 milions d 'euros.

•

Impost de Béns Immobles de Característiques Especials i Impost d'Activitats
Econòmiques (anuals): 5,8 milions d 'euros.

•

Impost de societats (anual, exemple per a l'any 2015): 12,1 milions d’euros.

Per tant, durant les fases de promoció, construcció i posada en marxa dels parcs eòlics, la
contribució fiscal afectada seria de 611,9 milions de euros.
Addicionalment, la recaptació anual que estaria en risc seria de 40,9 milions d’€ (exemple
de l’any 2015).
Esforç en activitats d'R+D+i
L'energia eòlica és una tecnologia encara no madura que requereix un important esforç de
desenvolupament tecnològic. La instal·lació de nova potència eòlica exigirà el
desenvolupament d'activitat industrial a Catalunya per part d'empreses d'avantguarda que
realitzen quantioses activitats d'R+D+i.
La incertesa sobre la realització de projectes eòlics pot retreure la instal·lació de capacitat
industrial a Catalunya, reduint les actuacions en matèria d'R+D+i. La previsió de l'esforç
anual en aquest tipus d'activitats que està afectat pel Reial Decret Llei 1/2012 s’estima en
20,5 milions d’€ a l'any.
Així mateix, podria donar-se el cas de que si la nova potència que s’instal·lés fos molt petita
es produís la deslocalització d’aquestes activitats d’R+D+i, amb l’impacte corresponent
sobre les petites i mitjanes empreses que treballen pel sector, podent-se produir reduccions
de plantilla o tancaments d’empreses.
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Impacte en termes de dependència energètica i medi ambient
L'energia eòlica té dos valors addicionals inqüestionables relacionats amb l'impacte
mediambiental: contribueix a mitigar la dependència energètica de Catalunya i redueix les
emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera.
Suposant que l'energia eòlica substitueix únicament gas natural, i considerant l'escenari
anterior al Reial Decret Llei 1/2012, s'estima que l'energia eòlica evitaria més de 1.304
milers de tones equivalents de petroli o el que és el mateix evitaria emetre a l'atmosfera més
de 2.525 milers de tones de CO2.

Il·lustració 6.
Anàlisi comparatiu
de l'impacte en
termes de
dependència
energètica i
impacte
mediambiental
derivat de la
generació eòlica a
Catalunya el 2015
en relació a
diferents hipòtesis

Si es compara l'escenari que es deriva del marc retributiu anterior amb el resultat que
s'obtindria si només es desenvolupessin el 25% dels parcs que estan afectats per la
supressió dels incentius econòmics, els resultats són els següents:
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•

En termes de dependència energètica, s'importarien casi 520 milers de tones
equivalents de petroli més (1.303.951 tep - 784.165 tep).

•

En termes d’impacte mediambiental, s’emetrien a l'atmosfera 1.006 milers de tones
equivalents de CO2 més que en el cas del marc regulador anterior (2.524.510 tCO2eq 1.518.181 tCO2eq).
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Conclusions
1. El desenvolupament del Reial Decret Llei 1/2012, de 27 de gener, planteja dificultats a la
consecució dels objectius de penetració d'energia eòlica establerts al Pla de l'Energia de
Catalunya 2006-2015 per a 2015: 3.500 MW de capacitat instal·lada.
2. En cas de no assolir els objectius de penetració de l'energia eòlica establerts a
Catalunya es poden derivar els següents impactes econòmics i socials negatius:
• Suposant que fins l'any 2015 únicament s’haguessin instal·lat el 25% dels parcs
afectats pel Reial Decret Llei 1/2012 (575 MW addicionals), la contribució directa al
PIB de Catalunya del sector Eòlic es veuria reduïda en un 43,5%, 135,8 milions
d'€2010 en aquest exercici, en comparació amb l'estimació realitzada abans del canvi
normatiu. De la mateixa manera, això suposaria la no generació de 828 llocs de
treball directes (un 37,4% menys dels previstos).
D'altra banda, analitzant l'efecte arrossegament que el sector eòlic té sobre la resta
de branques de l’activitat econòmica, i considerant l'escenari anterior (instal·lació de
només el 25% dels parcs afectats pel Reial Decret Llei), podria resultar en la no
generació de riquesa induïda en altres sectors per més de 33,9 milions d '€2010 a
2015.
Si es suma l'impacte directe i l'indirecte, el sector eòlic català veuria disminuïda la
seva contribució al PIB en gairebé 169,6 milions d '€2010 en el 2015.
En termes d'ocupació, l'efecte arrossegament suposaria veure reduïda la capacitat
de Catalunya per crear 370 llocs de treball: sumant l'impacte directe i indirecte,
l'efecte total sobre l’ocupació seria la no creació de 1.197 llocs de treball.
• La no consecució dels parcs eòlics adjudicats en el concurs eòlic de Catalunya l'any
2010 posa en risc la realització de les inversions complementàries compromeses
amb la construcció d'aquests parcs. En cas de no executar-se cap d’aquestes
inversions compromeses, es posaria en risc la creació en els pròxims anys d’activitat
econòmica a Catalunya per valor de 205 milions d 'euros i la generació de 3.582
llocs de treball.
Addicionalment, es veurien afectades les activitats d'R+D+I, així com la recaptació fiscal
derivada del desenvolupament de la potència eòlica.
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3. L'economia catalana té una alta dependència d'importar recursos energètics de
l'exterior, afectant aquesta exposició negativament en la seva competitivitat (impacte de
fluctuacions de preus de combustibles, seguretat d'aprovisionament,...). Una menor
instal·lació de potència eòlica que la prevista / possible suposaria mitigar la dependència
energètica en menor quantia del que s'esperava.
En el cas que únicament s'instal·lés el 25% dels parcs que estan afectats per la
supressió dels incentius econòmics, la dependència energètica es veuria augmentada
en 520 milers de tep respecte a la situació esperada anteriorment.
Així mateix, la nova mesura suposaria més emissions de CO2 que les previstes: 1.006
milers de tones equivalents de CO2 més que les esperades.
4. En la mesura que no es desenvolupi la potència eòlica prevista, s'estarà perdent una
oportunitat per desenvolupar un sector industrial d'avantguarda: el nou marc retributiu
suposarà la instal·lació de menys potència eòlica que l'estimada, no fomentant la
instal·lació de fabricants d'equips i components relacionats amb aquest sector a
Catalunya.
5. En el cas de que es frenés la instal·lació de potència eòlica, el mercat interior dificultaria
el desenvolupament per a les empreses del sector.
Al no aconseguir-se avantatges competitives derivades de l’activitat industrial continues i
d’un cert volum, es dificultaria la internacionalització. D’aquesta manera Catalunya
podria perdre l’oportunitat de consolidar un sector d’avantguarda competitiu
internacionalment.
6. En qualsevol cas, la nova normativa planteja una sèrie de incerteses que requereixen
resposta per a poder prendre decisions de negoci a mig i llarg termini:
• S’hauria de resoldre la incertesa associada a la suspensió temporal que recull la
nova regulació.
• S’hauria de resoldre la incertesa pel que fa al règim econòmic que s'establiria
després del període de suspensió temporal.
• S’hauria d'establir garanties per mitigar el risc regulador i de mercat al qual
s'exposen els promotors eòlics.
•

S’haurien d’eliminar les barreres administratives i simplificar els processos de
tramitació que dificulten la posada en marxa de nova potència eòlica a Catalunya.

Febrer 2012

19

Avaluació de l’impacte econòmic del Reial
Decret Llei 1/2012, de 27 de gener, a
Catalunya

• S’haurien agilitzar les inversions en infraestructures elèctriques necessàries per al
desenvolupament de l'energia eòlica a Catalunya.
• S'hauria de tenir en compte la contribució que té l'energia eòlica en la reducció del
cost de l'electricitat al mercat majorista.
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Impacte derivat del Reial Decret Llei 1/2012 en el cas que es complís
el Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015 per a 2015: 3.500 MW de
capacitat instal·lada.

Impacte
econòmic/social

Reducció que podria produir-se en la contribució al PIB per part de
l'energia eòlica (impacte directe) respecte de l'esperada

135,8 milions d’€2010
l’any 2015

Ocupació directa que podria no generar-se respecte de la prevista

828 llocs de treball

Reducció que podria produir-se en la contribució al PIB que el Sector
Eòlic genera per efecte arrossegament en d’altres activitats econòmiques
(impacte indirecte) respecte del previst

33,9 milions d’€2010 l’any
2015

Ocupació indirecta que podria no generar-se respecte de l'esperada

370 llocs de treball

Inversions complementàries derivades del concurs eòlic de 2010 que
podrien no desenvolupar-se

205 milions d’€ en els
pròxims anys

Ocupació derivada de les inversions complementàries associades als
parcs adjudicats en el concurs eòlic de 2010 que podria no generar-se

3.582 llocs de treball

Esforç en R+D+i que podria no realitzar-se

20,5 milions d’€2010 l’any
2015

Importacions de combustibles fòssils que no serien substituïdes

520 milers de tep

CO2 que no seria evitat

1.006 milers de tones de
CO2eq
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