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Resum de l’any

• En la vesant tècnica cal destacar el canvi de la corona d’orientació

• En la vesant econòmica hem tingut uns preus del mercat de l’energia 
excepcionalment alts i que es mantenen a data d’avui, en contraposició als 
baixos preus que vam tenir el 2019 per efecte de la pandèmia



Energia mensual generada 2019-2022



Energia anual generada 2019-2022



Informe tècnic 2021
• El mes d'agost de 2021 es va substituir la corona d’orientació, avariada l’any 2019. 

Destaquem els següents aspectes:
• La substitució de la corona és una operació complexa que requereix desmuntar pales i 

gòndola de l’aerogenerador
• La feina pròpiament de substitució es va fer en 2 setmanes, però el temps total de parada 

va ser d’un mes
• Això ha suposat pèrdues d’energia de 254 MWh en un entorn de preus de mercat entre 

90-130 €/MWh que han suposat una minoració d’ingressos d’uns 30.000 €
• Atès que la disponibilitat tècnica de l’aerogenerador en el període 1-5-21 / 30-4-22 ha 

sigut del 88,6%, per sota del 95% garantit en contracte, Enercon ens compensarà per la 
diferència, a un preu de 40 €/MWh , tal com estableix el contracte

• Actualment estem negociant amb Enercon la corresponent compensació econòmica (no 
inclosa en el comptes de 2021)

• La pèrdua d’energia per gelades l’any 2021 ha sigut de 207 MWh, superior a anys 
anteriors  (56,8 MWh al 2020  - 83 MWh 2019)



Canvi Corona d’Orientació – 3 d’agost 2021

Adequació dels accessos Arribada de grues, equips i material



Canvi Corona d’Orientació - del 3 al 8 d’agost 2021

Generador

Rotor i pales



Canvi Corona d’Orientació – 10 d’agost 2021

Canvi i ajust de la corona

Corona vella Corona nova

Dents malmeses



Canvi Corona d’Orientació - Agost 2021

- Manteniment de la subestació
- Muntatge del molí
- Repàs de les pales
- Posada en marxa
- En operació a finals d’agost



Preu de retribució de l’energia al mercat



Preu de retribució de l’energia al mercat



Ingressos anuals 2019-2022



Evolució Ingressos 2019-2022



Comptem amb un equip tècnic que es preocupa que el nostre molí funcioni
correctament i de preparar informació de funcionament. Són persones amb
àmplia experiència, totes elles partícips del projecte, que fan aquesta feina
de manera desinteressada.

• Pep Puig
• Gunnar Andersen
• Montse Arias
• Miquel Cabré
• Jorge Menasanch
• Pep Prats
• Francesc Rosell
• Pere Viladomiu

Els nostre agraïment per a tots ells

Tecnopop



Tancament de comptes 2021

Aportacions: 2.864.263,77 € 
Partícips: 584



Compte de Pèrdues i Guanys 2018 - 2021

• Ingressos de 2021 molt
superiors a 2020 (molt
baixos) i a 2019, degut als
preus alts de mercat
elèctric

• Tenim contracte de O&M,
amb preu tancat per 15
anys.



Distribució de despeses 2021 en % del total



Comparació de despeses Cas Base  - 2021



• Tal com vam explicar, els 2 primers anys el manteniment de l’aerogenerador era
més econòmic atès que estàvem en període de garantia del fabricant. L’1 de
maig de 2020 va finalitzar la garantia i vam començar a pagar manteniment

• L’any 2021 va ser el primer any natural complet amb costos de manteniment

• Hi ha una major despesa corresponent als costos de realització del documental
Viure de l’Aire, comptabilitzats al 2021

• Queda palesa l’enorme importància del preu de mercat de l’energia.

• L’any 2020, influenciat per la crisi del Covid i la reducció del consum, el preu de
mercat ha sigut de només 31,68 €/MWh. L’any 2021 ha sigut de 100,64 €/MWh

• El punt d’equilibri que tenim estimat per tancar l’exercici sense pèrdues
comptables, i dotant les amortitzacions corresponen, es situa en un preu de
mercat al voltant dels 45 €/MWh

Escenari Econòmic



• Tot i no ser obligatori legalment, els comptes anuals d’Eolpop estan auditats de cara a
un major rigor i transparència amb els partícips

• L’any 2021 s´ha canviat l’empresa que porta la comptabilitat del projecte, sense
canviar els criteris, a fi de rebaixar costos

• L’any passat vam acordar que no es feien retorns, atès que la gestió dels retorns és
molt carregosa burocràticament i suposa uns costos externs de 3.000 € amb
independència dels imports, i vam proposar fer retorns cada 2 anys amb l’objectiu de
poder retornar aquest any un altre 10%, com vam fer al 2020

• Tal i com hem explicat abans, el saldo de tresoreria disponible a finals de 2021 era de
345.000 €, la qual cosa ens permet fer un retorn d’un 12%

• Ara bé ... Si repassem un parell de gràfics dels que hem vist amb l’evolució de 2022,
veiem que els primers mesos d’aquests any s’han mantingut preus de mercat i
ingressos alts ...

Escenari Econòmic – Proposta de Retorn



Escenari Econòmic – Proposta de Retorn

... i per això el retorn que proposem fer és del

20 %
Que sumat al 10% que vam fer vol dir que haurem recuperat el 30% del capital invertit



• Recordar també que els “comptes en participació” estan sotmesos a un
impost autonòmic d’un 1% en el moment del seu retorn (ITP: Impost
Transmissions Patrimonials). A nivell de gestió això obliga a fer una
declaració cada vegada que hi ha un retorn

• Les gestions corresponents les fa Eolpop en nom de cada partícip. Així
doncs cada cop que es fan retorns cal fer una declaració individual, i
liquidar l’impost del 1% sobre el capital retornat, presentant un Model
600 per a cada una de les 584 declaracions corresponents als partícips

• Prepararem la documentació corresponent abans d’estiu i esperem que
les transferències es facin efectives a primers de setembre

• Aprofitem per recordar-vos que aquells qui hagueu canviat de compte
bancari ens ho notifiqueu, a fi de mantenir actualitzada la base de dades

Model 600 – Impost sobre Transmissions Patrimonials 



Viure de l’Aire inspira nous projectes

viuredelairebcn.cat



LA GENERACIÓ

L’AEROGENERADOR LA PRODUCCIÓ

L’energia elèctrica per abastir 8.800 llars

Un total de 29 GWh de producció neta anual
Equivalent a recórrer 160 milions de km en cotxe elèctric

LES EMISSIONS
S'evitaria l’emissió de 7.000 tones CO2 anuals

Potència instal·lada: 2x 6 MW = 12 MW

Ø 170 m

HH 115 m

25
25Viure de l’aire de Barcelona – Projecte d’energia eòlica de participació ciutadana situat a l’àrea de Barcelona

Equivalent instal·lar-ne a
la coberta de 89 illes de
l’Eixample

Equivalent a cobrir 26
vegades el Camp Nou de
plaques solars



ELS OBJECTIUS

26Viure de l’aire de Barcelona – Projecte d’energia eòlica de participació ciutadana situat a l’àrea de Barcelona
26

RENOVABLE
La instal·lació d’un 
aerogenerador permetrà 
produir energia verda i 
neta, impulsant el procés 
de transició energètica 

COMUNITARI
La propietat col·lectiva a 
través de les aportacions 
de famílies, empreses i 
comerços fa la ciutadania 
partícip de la generació 
d’energia, afavorint-ne la 
democratització

LOCAL
L’ús d’un recurs autòcton 
apropa la generació 
d’energia als centres de 
consum i redueix les 
pèrdues en el transport, 
apostant per un model de 
generació distribuïda

EDUCATIU
Aprofitar una instal·lació 
renovable d’aquesta 
mena per fer difusió 
sobre les energies netes i 
servir coma a eina 
d’educació ambiental.



ELS EMPLAÇAMENTS

27
27Viure de l’aire de Barcelona – Projecte d’energia eòlica de participació ciutadana situat a l’àrea de Barceloma

Collserola

Montjuïc

Parc del Guinardó

Espigó del Fòrum

PERÒ, SERIA VIABLE A LA MAR?

Tot i allunyar-se de la costa fins quedar fora de la zona
de servituds aeronàutiques:

- Recurs eòlic insuficient

- Els costos es multipliquen x4, x8... en eòlica
marina



El mercat de l’electricitat
• Si les renovables són més barates que mai i el cost de generació

renovable és cada vegada més barat, per què les factures de l’electricitat
són tan cares?

• Si la generació renovable ha demostrat que és molt més barata que la
generació fòssil i nuclear, per què les persones usuàries de l’electricitat
no poden comprar l’electricitat directament als generadors renovables?

• Per què no es crea un mercat d’energia verda, que agregui contractes a
llarg termini amb generadors renovable i vengui electricitat directament
als usuaris finals?

• I quan no es generi suficient energia renovable, o no es disposi de
suficient electricitat emmagatzemada, el mercat d’energia verda
compraria electricitat en el mercat majorista fòssil durant períodes
limitats i quantitats limitades.



El documental Viure de l’aire

• Recordeu que tenim un documental sobre tot el procés que va seguir el
projecte, des del bon inici fins la inauguració.

• Va ser seleccionat per diversos festivals de cinema:
• SunCine - Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (novembre 2019).
• Lift-off Global Network Sessions 2020
• Rural FilmFest 2020

• Esta penjat al canal de YouTube i es de lliure accés: 
https://youtu.be/X2OZVJLQNpA

https://youtu.be/X2OZVJLQNpA


El nostre gegant explica la seva experiència
De la mà de la Mercè i la Teresa, dues de les partícips del projecte, l’aerogenerador
explica en primera persona la seva experiència a través de dos llibres que ha editat
Editorial Pagès, i que us presentem

Podeu encarregar els llibres a la vostra llibreria habitual, indicant títol, autores i
Editorial Pagès - grama



L’eòlica a Catalunya

• Al llarg del confinament per la
pandèmia, vaig recopilar i publicar, en
format e-book, un seguit d’escrits que
sobre energia eòlica i renovables havia
fet entre 1979 i 2020.

• És de lliure accés per a la seva lectura a:
https://designrr.page/?id=124034&token=100
6405735&h=5480

• Si es vol en format .pdf, només cal que ens el
demani per correu-e i li enviarem.

https://designrr.page/?id=124034&token=1006405735&h=5480


• Properament penjarem aquesta presentació a la web del projecte, a fi que la tingueu 
disponible.

• Recordar-vos també que els informes tècnics de funcionament es pengen i estan 
disponibles periòdicament a la web del projecte

• Qualsevol comentari que ens vulgueu fer arribar, ho podeu fer per correu a    
eolpop_sl@energiasostenible.org

• RECORDEU ACTUALITZAR LES VOSTRES DADES BANCÀRIES PER PODER FER ELS RETORNS 
SENSE PROBLEMES

• Es un plaer poder compartir aquest projecte entre tots nosaltres.

Que tinguem molt bon estiu !

Bon estiu

mailto:eolpop_sl@energiasostenible.org


I, moltes gràcies per ser part del 
primer projecte eòlic comunitari 
que es fa al nostre país, i al sud 

d’Europa!


