
Intr oducció
n els últims anys l’ús de l’ener-
gia eòlica per produir electrici-
tat està gaudint d’un espectacu-

lar impuls a tota la Unió Europea i espe-
cialment a Espanya per part de les ad-
ministracions (mitjançant ajudes per fer
nous parcs eòlics, per una banda, i, per
l'altra, primant el preu del kW d’energia
elèctrica generada en aquestes instal-
lacions), degut al fet que es tracta d’una
energia renovable, poc contaminant i
sobretot a que en els darrers anys la tec-
nologia dels aerogeneradors ha evolu-
cionat de tal manera que el seu cost de
producció s’ha reduït a uns preus que
poden competir de una forma raonable
amb els combustibles fòssils.

Però no totes les zones són vàlides per
instal·lar parcs eòlics. De forma que per-
què aquests tinguen una productivitat
energètica acceptable és necessari un rè-
gim de vents (aire en moviment) que es
caracteritza per una presència constant
dels mateixos durant tot l’any així com
uns nivells mínims de velocitats.

La nostra comarca, posseeix, en ge-
neral, un règim de vents que compleix
aquestes característiques. Aquet fet, ja
va quedar reflectit en el treball El Po-
tencial Eólico del Levante Español pu-
blicat en la revista Energia (Maig-Juny
1985) en el qual es pretenia determinar
quins territoris oferien interés per rea-
litzar un aprofitament del seu potencial
eòlic per produir energia elèctrica a es-
cala industrial. D’aquest estudi es va
arribar entre altres conclusions a que el
nord de la província de Castelló és una
d’aquestes zones, tal com es pot obser-
var en la figura 1. Per tant els Ports és
una de les zones potencialment recep-
tores d'inversions destinades a l’implan-
tació de parcs eòlics.

Així, després  que a principis d’aquest
any la Generalitat Valenciana realitzés
el mapa de la Comunitat en el qual es
diferencien tres tipus d’àrees: una en la
qual per raons ambientals no haurien de
construir-se parcs eòlics, un altra en la
qual sí que estaria permés i un altra en
què s’haurien de fer els estudis cas per
cas, ja s’ha projectat la implantació en
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la comarca dels Ports els parcs eòlics
descrits en la taula 1. Per fer-se una idea
de la potència instal·lada en aquests
parcs eòlics projectats ens poden servir
de referència les potències de la central
nuclear de Cofrents (970 MW) i la dels
motors d'EMSA a la Carda (7,9 MW).

Aquests projectes, entren dins dels
cinquanta punts que la Generalitat ha es-
tablert en la Comunitat com aprofitables.
Totes elles, ubicacions apropiades des
del punt de vista energètic i medioam-
biental.

Quines implicacions tindrà la realit-
zació d’aquets projectes a la comarca?
Per poder donar resposta a aquesta pre-
gunta primer s’explicaran una sèrie de
punts que ens permetran tindre una vi-
sió global del que és l’energia eòlica i
del context actual.

Evolució històrica
Una de les primeres qüestions que es

poden plantejar és: Des de quan s’apro-
fita el vent per generar energia?

La utilització del vent com a font
d’energia mecànica es remunta a milers
d’anys enrere, tant en aplicacions de pro-
pulsió marina (les primeres referències

a vaixells amb veles procedeixen de
l’Egipte i daten del IV o V mil·lenni aC.)
com en gran varietat d'activitats rurals
(molins de vent). Tots aquests  tipus
d'aprofitaments decauen amb l’aparició
de la màquina de vapor a mitjans del
segle XIX i amb la posterior electrifica-
ció del medi rural.

En canvi, l’ús del vent per generar
electricitat s’inicia a finals del segle XIX
i principis del segle XX. Així, cap a
1910, a Dinamarca funcionaven uns
quants centenars de molins de fins 25
kW de capacitat. Aquesta tecnologia i
les instal·lacions continuen desenvolu-
pant-se fins a mitjans del segle XX, èpo-
ca en què perden interés per no poder
competir, ni tècnicament ni econòmica
amb la generació d’energia elèctrica
basada en els combustibles fòssils (car-
bó, petroli i gas).

La crisis energètica dels anys 70, pro-
vocada per l’augment dels preus del pe-
troli, motiva un ressorgiment de l'inte-
rés, en els països avançats, per altres
fonts energètiques alternatives al petro-
li (entre elles l'energia eòlica).

D’aquesta forma es reprén la investi-
gació i desenvolupament de la tecnolo-
gia necessària per obtindre electricitat a
partir del vent, a un preu raonable. A
més a més, en els darrers anys la im-
plantació de la energia eòlica ha estat
afavorida, com ja s’ha comentat, per:

- L’increment paulatí del preu del pe-
troli.

- La necessitat de buscar fonts alter-
natives als combustibles fòssils davant
la possibilitat de l'esgotament d’aquests
recursos, donant especial importància a
aquelles que són renovables.

- La potenciació de les fonts energè-
tiques no contaminants degut al naixe-
ment en les societats avançades d'una
consciència per preservar el medi ambi-
ent que ha aparegut en les últimes dèca-
des del segle XX.

Així, a pesar dels costos d’instal·lació
(que encara són elevats), l'electricitat
eòlica resulta ser una de les fonts ener-

gètiques renovables més competitives.
Per tant, l’ús de l'energia eòlica com a
font d’electricitat està sent fortament
impulsat per les administracions en els
últims anys. Aquest impuls es reflecteix
en l'obligació legal que el 12 % de tota
l’energia consumida en la Unió Euro-
pea sigue de fonts renovables en l'any
2010, i això només es podrà aconseguir
actuant sobretot en la part elèctrica, que
representa un 20 % del consum energè-
tic, per la qual cosa serà menester que el
60 % de l’electricitat es pugue obtenir
dels recursos naturals (el vent, el sol i
l'aigua).

Context actual
Una volta vista l’evolució històrica de

l’ús de l’energia eòlica, cal saber quina
és la situació de la mateixa tant arreu
del món com a nivell espanyol.

En aquest sentit, Espanya ocupa el
tercer lloc mundial en la producció
d’electricitat a partir de l'energia eòlica
tal com es pot veure en la taula de la
pàgina 9, amb un potencial estimat per
als pròxims anys situat al voltant dels
8.000 a 10.000 MW.

Aquest potencial és possible gràcies
al fet que Espanya té un dels majors po-
tencials eòlics de tota Europa.

Respecte a aquest potencial cal dir que
en el registre, on s’han d’inscriure els
parcs eòlics (estiguen en funcionament,
en construcció o projectats) de produc-
tors d’energia en règim especial per po-
der obtindre les primes a l’energia eòlica,
hi ha en total una potencia de quasi 7.000
MW. Aquesta xifra s’aproxima molt ja
als valors estimats anteriorment i repre-
senta un increment espectacular respec-
te a la potència que ara per ara hi ha
instal·lada.

A nivell espanyol s'ha que dir que, si
bé en la majoria de comunitats autòno-
mes hi ha projectes, estes es poden clas-
sificar atenent al potencial eòlic del qual
disposen i al grau de desenvolupament
dels seus recursos eòlics.

Paerc Municipi Empresa Potència (kW)

P. E. Arriello Vilafranca i Castellfort MOLINOS DEL EBRO S.A. 24.420
P. E. Les Llomes Ares del Mestre i Morella MOLINOS DEL EBRO S.A 24.420
P. E. La Creu Morella MOLINOS DEL EBRO S.A 16.500
P. E. de Coratxà La Pobla de Benifassà EOLICAS COMUNIDAD VALENCIANA S.A. 24.000
La Todolella La Todolella EOLICAS COMUNIDAD VALENCIANA S.A 9.600
El Forcall El Forcall EOLICAS COMUNIDAD VALENCIANA S.A 9.600
Torremiró Morella EOLICAS COMUNIDAD VALENCIANA S.A 9.600

Taula I. Parcs eólics en projecte



COMPARACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL DE LES DIFERENTS FORMES DE PRODUIR
ELECTRICITAT (en Tones per GWh produït)

Font d'energia CO
2

NO
2

SO
2

Partícules CO Hidrocarburs Residus nuclearsTOTAL

Carbó 1.058,2 2.986 2,971 1,626 0,267 0,102 - 1.066,1
Gas Natural
(cicle combinat) 824 0,251 0,336 1,176 TR TR - 825,8
Nuclear 8,6 0,034 0,029 0,003 0,018 0,001 3,641 12,3
Fotovoltaica 5,9 0,008 0,023 0,017 0,003 0,002 - 5,9
Biomasa 0 0,614 0,154 0,512 11,361 0,768 - 13,4
Geotèrmica 56,8 TR TR TR TR TR - 56,8
Eòlica 7,4 TR TR TR TR TR - 7,4
Solar Tèrmica 3,6 TR TR TR TR TR - 3,6
Hidràulica 6,6 TR TR TR TR TR - 6,6

Font: US Departament of Energy, Council for Renewable Energy Education y AEDENAT.
TR = Traces.
NOTA: Els valors d’emisions consideren també les emeses durant el període de construcció dels equips.

Llista de països segons
la capacitat eòlica ins-
tal·lada (> 100 MW)

País MW

Alemanya ** 4.644
Estats Units ** 2.535
Espanya ** 1.812
Dinamarca ** 1.761
Índia 1.095
Països Baixos 434
Regne Unit 380
Itàlia * 277
Xina 246
Suècia* 220
Grècia * 158
Canadà 127

Taula actualitzada a juliol del 2000.

* En creixement

** Increment molt ràpid

Total Europa: 10.230 MW

Total al món: 14.050 MW

i Navarra. En les dues primeres aquest
desenvolupament s’ha degut principal-
ment a tindre uns recursos molt impor-
tants, mentre que en la tercera s´ha com-
binat l’existència de recursos aprofita-
bles amb un fort suport per part de la
Comunitat Foral.

Avantatges de l'energia
eòlica

Un altre punt molt important a tindre
en compte són els avantatges que apor-
ta l’ús de l’energia eòlica per generar
energia elèctrica i que fan que actual-
ment es troba en una fase d'expansió es-
pectacular, es poden resumir en els se-
güents enunciats:

- És una font d’energia segura i reno-
vable.

- No produeix emissions a l’atmos-
fera ni genera residus, a excepció dels

generats en la fabricació dels equips i
els olis d’engranatge.

- Es tracta d’instal·lacions mòbils, per
tant el seu desmantellament permet re-
cuperar totalment la zona.

- Temps de construcció curt (inferior
a 6 mesos).

- Benefici econòmic per els munici-
pis afectats (cànon anual per ocupació
del sòl). Recurs autòcton.

- La seua instal·lació és compatible
amb altres utilitzacions del terreny.

- Es creen llocs de treball.

De tots els avantatges, un dels més
importants és que es tracta d’una font
d’energia que provoca uns nivells de
contaminació molt baixos si la compa-
rem amb les centrals tèrmiques i nucle-
ars. En general, la generació d’energia
elèctrica sense que existisque un procés
de combustió o una etapa de transfor-
mació tèrmica, com és el cas de l’ener-

A Espanya cal destacar en un princi-
pi Navarra, la costa gallega, la zona del
estret de Gibraltar, la zona del Mediter-
rani i les Illes Canàries com zones amb
un potencial eòlic més important. A més
a més, zones que fa uns anys en un prin-
cipi no es consideraven aprofitables,
gràcies l'avanç de la tecnologia, actual-
ment ja són susceptibles de ser aprofita-
des, augmentant d’aquesta forma els re-
cursos disponibles.

Pel desenvolupament d’aquests recur-
sos es podrien destacar per estar un pas
per davant de la resta, Andalusia, Galícia



gia eòlica, suposa, des de el punt de vis-
ta medioambiental, un procediment molt
favorable per ser net, exent de proble-
mes de contaminació, etc.

L’energia eòlica, en no contaminar, no
genera gasos tòxics, ni contribueix a
l’efecte hivernacle ni a la pluja àcida i
evita el canvi climàtic. No origina pro-
ductes secundaris perillosos ni residus
contaminants.

A la vegada també s’eliminen els im-
pactes generats per l’extracció, transfor-
mació, transport i combustió dels com-
bustibles fòssils, la qual cosa beneficia
l'atmosfera, el sòl, l’aigua, la fauna, la
vegetació, etc.

Així, en conjunt, la incidència es nul-
la sobre les característiques físico-quí-
miques del sòl o la seua erosionabilitat,
ja que no produeix cap contaminant que
tingue incidència sobre aquest medi, ni

tampoc abocaments o grans moviments
de terres. Tampoc es produeix cap tipus
d’alteració sobre els aqüífers ni per con-
sum, ni per contaminació per residus o
abocaments com passa amb les fonts
d’energia convencionals.

En la taula de la pàgina 9 es pot com-
parar el nivell de contaminació provo-
cada per les diferents formes actuals
d’obtindre energia elèctrica.

Per altra banda, l’energia eòlica com
és un recurs renovable, la qual cosa im-
plica que és inesgotable, permet amb la
seua utilització frenar l'esgotament dels
combustibles fòssils.

Un altre avantatge important i sense
el qual no existiria l'actual boom eòlic
és que, al ser una font barata i al trobar-
se la tecnologia d’aprofitament de la ma-
teixa en una fase prou madura, pot com-
petir en rendibilitat amb altres fonts
energètiques tradicionals com les cen-
trals tèrmiques de carbó (considerades
tradicionalment com el combustible més
barat), les centrals de combustible i in-
clús l'energia nuclear, si es consideren
els costos de reparació dels danys sobre
el medi ambient provocats per aquestes
últimes.

A més a més, com el vent és un re-
curs existent en el nostre país, l’energia
elèctrica generada a partir d’ell és inde-
pendent de les polítiques de tercers paï-
sos com passa ara amb el petroli.

D’aquesta forma, es permetrà una
major estabilitat de preus i s'evitaran, en
part, les oscil·lacions derivades de la va-
riació de preus provocada pels països
productors de petroli.

Zones Eòliques
(Pla Eòlic Valencià de la Conselleria

d'Industria)

Zona I

Morella, El Forcall, Palanques,
Sorita

160 aerogeneradors, 95 MW

Zona II

El Forcall, La Mata, Castellfort,
Cinctorres, Portell, La Todolella,

Vilafranca
230 aerogeneradors, 145 MW

Un parc de 10 MW:

- Evita 28.480 Tn/any de CO
2.

- Substitueix 2.447 Tep. (tones
equivalents de petroli).

- Aporta  treball a 130 persones a
l’any durant el disseny i la construc-
ció.

- Proporciona industria nacional i
desenvolupament de tecnologia.

- Genera energia elèctrica per a
11.000 famílies.

Un altre aspecte molt important, so-
bre tot per la nostra zona, es la inversió
que representa la instal·lació d’aquestos
parcs i els llocs de treballs, tant directes
e indirectes, que genera.

Inconvenients
En quant als inconvenients de la ge-

neració d’energia elèctrica a partir del
vent, es poden destacar els relacionats
amb l’impacte ambiental.

- Impacte visual de la seua instal·lació
genera una gran modificació del paisat-
ge.

- Impacte sobre la avifauna: princi-
palment pel xoc de les aus contra les pa-
les, efectes desconeguts sobre la modi-
ficació dels comportaments habituals de
migració i nidificació.

- Impacte sonor: el fregament de les
pales amb l’aire produeix un soroll cons-
tant, de forma que la casa més propera
ha d'estar, al menys, a 200 m perquè el
nivell sonor que li arribe no sigue supe-
rior a (43 dB(A)).

- Possibilitat d’afectar a una zona
arqueològicament interessant.

El fet que l’aire sigue un fluid de poca
densitat, implica fabricar màquines
grans i, en conseqüència, cares. La seua
altura pot arribar a la d’un edifici de deu
o més plantes i l'envergadura total de les
aspes pot arribar a la vintena de metres.

Aquest mida de les màquines conjun-
tament amb el fet que els emplaçaments,
on s’obté un major aprofitament, són per
les seues característiques molt visibles,
produeix un impacte visual inevitable.
En aquest sentit, cal avaluar bé aquest
impacte. Si bé s’ha d’indicar el fet que
quan es finalitza la vida útil de la instal-
lació, el desmantellament del parc dei-
xa un rastre poc apreciable.

Un altre efecte és, com ja s’ha esme-
nat, el soroll, encara que és paregut al
generat per una planta industrial de si-
milar entitat i si s'està prop dels molins.



En quant a les aus, si per les immedi-
acions del parc n'hi ha, s’han de prendre
mesures per evitar el risc per mortalitat
tant per impacte amb les pales com per
la possible electrocució.

Impacte ambiental
Com ja s’ha dit, entre els inconveni-

ents de l’energia eòlica el més impor-
tant és l’Impacte Ambiental que produ-
eix sobre la zona on s’ubica. Degut a
l’importància que té actualment la pre-
servació del medi ambient es fa neces-
sari aprofundir un poc més en aquest as-
pecte.

Per establir quins són aquests efectes
negatius, i per posteriorment evitar o
reduir els mateixos, tots els projectes de
parcs eòlics deuen incloure un Estudi
d’Impacte Ambiental (Es.I.A.). Aquest
Es.I.A. servirà de base per realitzar
l’avaluació d’Impacte Ambiental, en la
qual es decidirà si el projecte es porta a
terme o no, tenint en compte la preser-
vació del medi ambient.

Estudi d’Impacte Ambiental
La finalitat d’aquests estudis és, per

tant, analitzar i minimitzar els efectes
que pot produir el parc eòlic durant les
4 fases típiques del projecte:

- Abans de la creació del parc.

- Durant la construcció del parc.

- En la fase productiva del parc.

- Abandó i desmantellament del parc.

L’impacte generat sobre el medi per
aquest tipus de projectes s’analitza ate-
nent a diferents aspectes del projecte
com són:

- Ubicació geogràfica.

- Mida de la instal·lació.

- Distància respecte a les zones sen-
sibles que hi hage al voltant del parc.

En el Es.I.A. s’estudiaran els possi-
bles efectes que pot produir el parc eòlic
sobre els diferents factors en els quals
es pot subdividir el medi ambient: medi
inert, biòtic, perceptual i sociocultural.
També s’inclourà una relació de mesu-
res preventives i correctores que eviten
o minimitzen els impactes negatius so-
bre el medi ambient, generats pel parc.
A més a més, pot adjuntar un projecte
de restauració de la zona.

Els resultats i conclusions del Es.I.A.
serviran perquè en el procés de Avalua-
ció d’Impacte Ambiental, es decidisque
si es realitza el projecte, si s'han de fer
modificacions o si no es realitza en el
cas de no garantir una preservació ade-

quada del medi. En quant a les modifi-
cacions, poden afectar la quantitat de
molins instal·lats, la seua ubicació, etc.

A l’hora de realitzar un Estudi d’Im-
pacte Ambiental per un parc eòlic, d’en-
tre tots els factors, s'ha de tenir especial
atenció en els que s'esmenten a continu-
ació, ja que són els més susceptibles de
ser afectats negativament: soroll, erosió,
paisatge, avifauna, medi socio-cultural
i socioeconòmic.

Soroll
El soroll en aquestes instal·lacions ve

provocat per dos factors principalment:

- El fregament del vent amb les pales
del aerogenerador.

- El moviment mecànic dels compo-
nents del aerogenerador.

En l’estudi s'han d'indicar els nivells
de soroll que provoca la instal·lació, que
normalment ja els indica el fabricant dels
aerogeneradors.

D’aquets dos sorolls, el mecànic es
pot atenuar de forma considerable mit-
jançant l’ús de materials aïllants per fer
la carcassa d’aquests elements.

Per contra, el soroll provocat per el
fregament entre pales i vent, és més di-
fícil d’atenuar, si bé cal dir que s’està
investigant en el seu disseny, de forma
que millore el seu rendiment i s’atenue
el soroll.

El soroll serà més o menys intens de-
penent de la posició en què s’estigue ja
que el vent n'és un element transmissor.

Val la pena apuntar que en les instal·-
lacions ja existents, generalment les po-
blacions més properes als parcs es quei-
xen més del soroll del vent que del so-

roll provocat pels molins (aerogenera-
dors). I, per altra banda, que els animals
que es troben dins d’aquests parcs en-
cara que se sorprenguen quan comen-
cen a girar els molins, s’acostumen en
poc temps.

Erosió
L’erosió del terreny és provocada de

forma principal en el període de cons-
trucció del parc i, d'una manera especi-
al, quan es realitzen els moviments de
terres necessaris per a condicionar la
zona (creació de vies d’accés, soterra-
ment dels cables, cimentacions i cons-
trucció d’edificacions,..)

Per tal de minimitzar l’impacte pro-
vocat per l’erosió en el parc es poden
aplicar les següents mesures:

- Les vies han de  ser les mínimes pos-
sibles i, a l’hora de fer treballs, s’ha de
planificar de forma que s’afecte la me-
nor àrea possible mentre duren les obres.
Posteriorment, les zones no utilitzades
han de ser recobertes amb terra vegetal
i revegetades per tornar-les al seu estat
original.

- Les cimentacions necessàries per les
torres dels molins s'han de recobrir im-
mediatament amb la terra original per
ocultar-les.

- És molt convenient traçar els camins
a sotavent del parc. També s'ha de tenir
cura d'establir canals de descàrrega d'ai-
gües per poder evitar la pèrdua de capa
vegetal.

- Quan s’acaba la instal·lació dels mo-
lins s'ha d'iniciar un pla de revegetació i
recuperació dels sòls amb la sembra
d’espècies autòctones i de creixement
ràpid.



- Realitzar un estudi adequat de la
edafologia (sòl), hidrologia (aigües su-
perficials), hidrogeologia (aigües subter-
rànies) i la possible existència de restes
arqueològiques o paleontològiques.

Paisatge
En el moment d’avaluar l’impacte que

pot provocar el parc en el paisatge s’ha
de tindre en compte que els criteris que
es poden seguir tenen un gran compo-
nent subjectiu i, per tant, és difícil esta-
blir d’una forma clara i precisa el grau
d’impacte ocasionat.

Encara que sigue complicat arribar a
una conclusió exacta i precisa sobre
l’impacte generat pel parc, sí que es po-
den establir en el Es.I.A. una sèrie de
mesures preventives i correctores amb
la finalitat de minimitzar els efectes ne-
gatius sobre el paisatge. Entre aquestes
mesures es poden destacar les següents:

- Pintar els molins i les edificacions
amb colors que s’integren en l’entorn.

- Dissenyar les instal·lacions (molins,
edificacions, línies de tensió) de forma
que s’integren amb el paisatge i amb
l’entorn. D’aquesta forma les edificaci-
ons auxiliars (centre de control, taller,
magatzem, centre de transformació)
haurien de seguir els patrons (elements
i colors) de les construccions pròximes.

- Utilitzar torres de gelosia.

- Dissenyar el parc i la col·locació dels
molins de forma que es pugue evitar la
visió des de les poblacions o de zones
molt transitades. Així, la visió dels ae-
rogeneradors s’evitarà escollint amb
molta cura la seua situació, i/o formant
barreres vegetals des dels punts de visió

ells es la mort de les aus que es pot deu-
re: a la col·lisió amb les pales dels mo-
lins o bé a l’electrocució pel xoc amb
les línies d’alta tensió.

Respecte a la col·lisió amb les pales
s'ha de dir que els ocells solen acostu-
mar-se a evitar-ne la trajectòria, al ma-
teix temps que s’ha provat de pintar les
pales o els seus extrems de colors ben
cridaners o utilitzar el radar per evitar
la col·lisió de les aus migratòries.

Per contra, l’electrocució per xoc amb
les línies d’alta tensió, representa un
problema més important. Per evitar-ho,
el que normalment es fa, es col·locar ele-
ments que les destaquen de forma que
les aus les puguen observar durant el vol
i esquivar-les. Se situen paral·lelament
a les línies dels aerogeneradors de for-
ma que es creen passadissos i com últi-
ma opció queda el soterrament dels ca-
bles si és estrictament necessari.

La mortalitat per l’electrocució varia
en funció del volum de les aus, de la dis-
tribució geogràfica, del seu comporta-
ment i, sobretot, per les característiques
de la línia (les línies de menys de 45 kV
solen ser les pitjors per la proximitat dels
cables). En aquest sentit, existeix una le-
gislació proteccionista aplicable a les
línies aèries que obliga a modificar el
disseny dels recolzaments i a fer la ins-
tal·lació dels salvaocells.

A pesar de tot, l’impacte sobre les aus,
es prou menut en comparació amb les
causes naturals, donant-se inclús el cas
de poder trobar nius a les torres dels ae-
rogeneradors.

Medi sociocultural
i socioeconòmic

Les alteracions provocades per la ubi-
cació d’un parc en el medi socioeco-
nòmic són molt importants i positives,
perquè:

- Es generen llocs de treball.

- Es realitzen infrastructures estables
(camins, línies elèctriques) en la zona.

- Els terrenys afectats són compati-
bles amb altres activitats (ramaderia,
agricultura). D’aquesta forma, en molts
parcs es pot veure junt als aerogenera-
dors, que les terres llaurades ho conti-
nuen estan quan funcionen els molins i
que els animals continuen pasturant sen-
se més problemes.

L'opinió dels habitants dels terrenys
colindants és molt important, per això
és interessant la realització d’enquestes
entre els afectats per conéixer quina va-
loració i aprovació els mereixen les ins-
tal·lacions del parc. Al mateix temps, és

pels habitants de les rodalies o per les
carreteres. Al mateix temps, les edifica-
cions auxiliars s'han de posar en zones
no visibles, ocultant-les amb la vegeta-
ció existent.

- Els accessos als molins i al parc han
de ser els mínims possibles, intentant
aprofitar camins ja existents, per evitar
crear-ne de nous i, en cas contrari, els
accessos es faran amb el mínim movi-
ment de terres, recuperant-se la coberta
vegetal afectada per aprofitar-la.

Pel que fa a l'impacte paisatgístic cal
indicar que:

- En l’actualitat els aerogeneradors es
fan tan menuts com es pot i se solen pin-
tar amb colors que no pertorben el pai-
satge.

- Una volta acabada la vida útil dels
aerogeneradors (25-30 anys), i en cas de
no continuar amb l’activitat, es retira-
ran els molins i es revegetarà la zona, i
es quedaran només la cimentació i els
cables enterrats disminuint molt l'impac-
te visual.

Avifauna
De tota la fauna existent en la zona la

més afectada és el taxó dels ocells. Per
això l’estudi ha de reflectir la presència
i el pas de les aus, així com un complet
inventari de les especies presents a la
zona.

Els efectes nocius sobre els ocells
poden ser de diferents tipus: canvis d’hà-
bits, desplaçament a altres zones i, en
casos extrems, la mort. Aquests efectes
durant l'explotació del parc han d'indi-
car-se en els informes de vigilància am-
biental. Evidentment, el més greu de tots



molt positiu fer partíceps els veïns del
poble, no sols en el terreny econòmic,
sinó explicant-los les característiques
d’aquestes instal·lacions.

En General
A banda d’aquests factors, que són en

un principi els més afectats per un parc
eòlic, s’hauran de tindre en compte en
cada cas les particularitats de la zona on
se situa un parc. Així, pot ser que hi hage
altres factors que puguen ser impactats
negativament de forma considerable (ve-
getació, socioculturals,...) si no es pre-
nen les mesures convenients.

A part de les esmentades anterior-
ment, s’han de tindre en compte altres
mesures en un projecte d’aquestes ca-
racterístiques:

- Els olis lubricants han de ser poli-
glicols, perquè duren més i, per tant, ge-
neren menys residus.

- La pintura no ha de contindre plom.

- Els frens no poden tindre amiant.

- S'han d'evitar els abocaments acci-
dentals.

- Cal tenir ben present l'aplicació de
totes les mesures de Seguretat i Higiene
i de Prevenció de Riscos Laborals.

Finalment, es pot dir que l’ impacte
ambiental provocat per un d’aquests
parcs, si es realitza un Estudi d’Impacte
Ambiental adequat i es prenen les me-
sures convenients, es pot minimitzar de
forma que sigue compatible amb una
preservació sostenible del medi.

Parc eòlic
i aerogeneradors

Fins ara s’han nomenat moltes voltes
parc eòlic i aerogeneradors (molins).
Però val la pena concretar a què ens es-
tem referint amb aquests termes.

D’una forma simplificada, es pot dir
que un parc eòlic és la instal·lació o com-
plex format per un conjunt d’aerogene-
radors, línies elèctriques i edificacions
auxiliars (centre de control, taller, ma-
gatzem i centre de transformació on
s’adapta el nivell de la tensió a alta ten-
sió per transportar l’electricitat) amb la
funció de generar energia elèctrica a
partir del vent. La potència del parc de-
pendrà del nombre de molins instal·lats
i de la potència unitària de cadascun
d'ells.

Entre tots eixos elements, els més ca-
racterístics són els aerogeneradors (els
molins), ja que la resta es poden trobar
en qualsevol central de generació

d’energia elèctrica ja sigue hidràulica,
tèrmica, o nuclears. La funció dels aero-
generadors es transformar l’energia ci-
nètica del vent en energia elèctrica. Per
això els aerogeneradors o molins cons-
ten bàsicament de: la torre, les pales i el
generador elèctric.

La torre serveix per posar les pales i
el generador en una posició elevada on
el vent té més força. A eixa altura el vent
mou les pales i estes transmeten el seu
moviment giratori a l’eix del generador
(rotor). El rotor (on hi ha situats una sè-
rie de pols magnètics), en moure’s, pro-
voca variacions del camp magnètic, que
generen aquests pols, donant lloc així a
un corrent elèctric induït.

L’aerogenerador, per tant, en un parc
eòlic equival a les turbines de vapor de
les centrals tèrmiques i nuclears i a la
turbina d’aigua de les centrals hidràuli-
ques de gravetat.

Característiques
dels aerogeneradors

Les claus del disseny i del funciona-
ment d’un aerogenerador estan en els
components estructurals, el disseny ae-
rodinàmic, el sistema de conversió elèc-
trica i el sistema de control.

Atés que hi ha un nombre considera-
ble de fabricants d’aerogeneradors i les
característiques varien d’un fabricant a
un altre, en aquest apartat només s'es-
mentaran aquelles més generals i comu-
nes a tots ells.

El factor Cp: El coeficient de potèn-
cia representa la fracció d’energia cap-
turada per un aerogenerador; el seu va-
lor màxim teòric és el 59,3 %, anome-
nat límit de Betz.

Rendiment: Els primer aerogenera-
dors tenien uns rendiments del 10 %,
però els més moderns utilitzen sistemes

de control de manera que operen sem-
pre amb la màxima eficiència aerodinà-
mica arribe a valors de rendiment prò-
xims al 50 %.

Posició de l’eix: La majoria dels ae-
rogeneradors actuals són d’eix horitzon-
tal. Els d’eix vertical, encara que tenen
l’avantatge que els equips de conversió
i control estan en la base del grup, de
forma que l’aerogenerador no ha d'ori-
entar la seua posició segons sigue la di-
recció del vent, tenen dos inconvenients
que fan que aquesta no sigue l'opció ma-
joritària: per una banda, les càrregues
mecàniques passen de zero al seu valor
màxim dos o tres voltes per cicle depe-
nent del nombre de pales i, per l’altra
banda, l’altura del rotor és inferior que
en els d'eixos horitzontals, de forma que
el vent rebut és menor.

Velocitat de gir (del rotor): La velo-
citat del rotor d’un aerogenerador co-
mercial s’elegeix per fer un ús òptim de
la velocitat del vent en l’emplaçament.
Aquesta velocitat del rotor com és més
menuda que la requerida pel generador,
necessita un engranatge per adequar-la.

Nombre de pales: El nombre de pa-
les més usual sol ser de 3. Idealment,
s’obtindria major rendiment quant me-
nor fóra el nombre de pales degut al fet
que l’estela que deixa una pala és reco-
llida per la pala següent, fent que aquesta
es frene. Així encara que la solució d'una
única pala és la de major rendiment, com
aquesta solució té un pobre parell d’ar-
rancada, es considera millor la del rotor
de tres pales.

Perfil de les pales: Té una gran im-
portància ja que d’això depén l'aprofi-
tament òptim de la força del vent. En
els primers aerogeneradors comercials
s’usaven perfils aerodinàmics NACA
44XX però més recentment s’usen per-
fils específics per a l’ús de turbines
eòliques.



Grans generadors
En un principi s'ha de dir que la clas-

sificació més habitual dels aerogenera-
dors es fa atenent a la seua grandària i a
la seua finalitat. Així, per una banda te-
nim els grans, utilitzats en els parcs
eòlics per generar energia elèctrica a
nivell industrial i, per altra banda, els
menuts, que s’usen en petites aplicaci-
ons particulars.

A continuació ens centrarem bàsica-
ment en els grans generadors ja que són
els utilitzats en parcs eòlics. Aquets te-
nen entre altres les següents caracterís-
tiques:

- La potència obtinguda amb ells és
directament proporcional a l'àrea agra-
nada per les pales i al cub de la velocitat
del vent (v3).

- Cal elevar l’altura del generador per
aconseguir una major velocitat de l'aire
(teoria de la capa límit) de forma que
s’obtingue una major potència.

- Se solen instal·lar generalment en
zones d’alta muntanya o front al mar, si
bé en el cas de l’alta muntanya el des-
cens de la densitat de l'aire actua de for-
ma negativa en la potència, ja que per
una mateixa velocitat de vent, aquest té
menys energia que si fóra a nivell del
mar.

- Pas de pala i orientació variable.

- Generadors que s’usen actualment:
Generador 600 kW, torre de 35/40/45/
50/55 m de altura i 3,9/4,2/4,4 m de di-
àmetre.

- Generadors futurs: Generador 1500
kW, torre de 50 m d'altura i 6,3 m de
diàmetre de pala (alguns equips porten
dos generadors de 750 kW acoblats en
paral·lel). A Espanya estan encara en
fase d’assaig.

- La torre pot arribar a tindre uns 3.6
m de diàmetre en la base i 2 m en la part
més alta (poden arribar a pesar unes 32
tones).

- La barqueta (conjunt situat en la part
superior de la torre) pot fer 5 m de llarg
i pesar 18 tones.

- El conjunt de rotor i aspes (pales)
pot pesar unes 8 tones.

- El pes total del conjunt pot així
oscil·lar entre 55 i 62 tones.

- El preu mig per torre en un parc mitjà
(24 MW), incloent tota la instal·lació i
subestació pot rondar els 81 milions de
pessetes per grup (de 600 kW).

Resum i conclusions
Per respondre la pregunta feta al prin-

cipi de l'article, es pot dir que la realit-
zació d’aquets projectes suposarà una
injecció econòmica per la zona prou
important, tant per la inversió inicial
necessària com pels llocs de treball ge-
nerats en les diferents fases del projec-
te: construcció, explotació i desmante-
llament. A més, a tot açò, s’ha d’afegir
el cànon que rebran els municipis per
part de les empreses explotadores dels
parcs per l’ocupació del sòl.

E P E L MW A

ECOVASA Fusters Morella 24,42 37
Corrals Morella 32 48
Muixacre Morella 49,5 75
La Llequa Morella 49,5 75
Torremiró Morella 36,3 55

URBASER S. de Calduc Morella 32,4 36
Vallivana Morella 21,6 24
Torremiró Morella 37,8 42

Ares-Morella 12,6 14
Fusters Morella 48,6 54

ENERGIAS Fontanals Catí-Morella 16,5 25
EOLICAS Tossal Gros Vallibona 8,58 13
EUROPEAS S. d'en Celle Ares-Morella 33 50
(EEE) Pinar 49,5 75

El Turmell Vallibona-Xert 7,92 12
Pereroles Herbers 19,8 30
Sabater Sorita-Morella 22,44 34

E: empresa. P E: parc eòlic. L: localitat. MW: potència en megawats. A: aerogeneradors

Projectes eòlics que afecten el terme de Morella

Des del punt de vista medi ambien-
tal, si bé la seua realització implicarà un
cert impacte sobre la zona, la realitza-
ció del Es.I.A. corresponent i l’adopció
de les preceptives mesures preventives
i correctores faran que aquest impacte
sigue molt baix. I no s'ha de deixar de
considerar el benefici global que repre-
senta per al medi ambient (incloent tam-
bé la gent) l’ús d’una energia no conta-
minant front altres que si que ho són.
Així s'evita l’emissió de gasos a l’atmos-
fera que provoquen el canvi climàtic o
la pluja àcida. Tampoc es pot oblidar que
es tracta d’una energia que no té el pe-
rill potencial implícit que té actualment
l’energia nuclear.

Així, s’arriba a una conclusió favora-
ble a la construcció d’estos parcs, utilit-
zats per produir energia elèctrica a par-
tir de l’energia eòlica. Perquè, si bé pot
donar lloc a alguns efectes no desitja-
bles, aquests queden clarament superats
pels efectes positius que comporta tant
per al medi ambient com per a la socie-
tat en general.
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