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Informació de Red Elèctrica Española

Consum anual per habitatge: 3.272 Kwh/any

Habitatge representa el 25% del consum total

Consum anual total repercutit per habitatge: 13.088 Kwh/any
Previsió augment futur: 50%

Total previsió màxima repercutida per habitatge: 19.632 Kwh/any



Aplicació a la Tallada d’Empordà segons dades POUM 2008
Referència IDESCAT 2021

Habitatges 2021 : 259 habitatges

Habitatge increment segons POUM: 299 habitatges

Total habitatges desenvolupament POUM: 558 habitatges

Previsió consum total repercutit per habitatge: 10,954 Gw/any
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Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic,

per preveure els objectius en matèria de generació renovable,

distribuïda i participada en l'horitzó de l'any 2030, 

concretar la manera d'evitar l'ocupació innecessària del territori i 

incorporar a la planificació energètica la necessitat que es faci 

conjuntament amb la planificació territorial sectorial de les energies renovables

Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del 
desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades

modifica

Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables

mesures que millorin l'acceptació social dels projectes d'energies renovables

compatibilitzar l'activitat agrària amb la de producció d'energies renovables

vetllar per la conservació de la biodiversitat, l'ordenació territorial

desenvolupament sostenible del medi rural.



DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, modificat DL 24/2021

• Regula instal·lacions de potències compreses entre 100Kw i 50Mw en SNU

Marc normatiu municipal

• Aplicació de les condicions previstes als articles 7, 8 i 9 del DL 16/2019 en SNU
• Regulació de les instal·lacions de potències inferiors a 100Kw en SU, SUble i SNU





1
Micro-instal·lacions autoconsum
fins 20Kw

Al servei d’edificacions o activitats 

2
Mini-parcs
entre 20Kw i 100Kw

Al servei d’edificacions o activitats
Vinculats a la xarxa de distribució per a la seva comercialització

3
Parcs
entre 100Kw i 50Mw

Regulades pel D 16/2019. Vinculades a la xarxa per a la seva comercialització

CLASSIFICACIÓ   



1
Micro-instal·lacions autoconsum 
fins 20Kw

Lliure implantació amb condicions

2
Mini-parcs
entre 20Kw i 100Kw

En sòl no urbanitzable amb condicions

3
Parcs
entre 100Kw i 50Mw

En sòl no urbanitzable amb condicions

IMPLANTACIÓ   



Condicions dels Parcs solars                
3 Parcs entre
100Kw i 50Mw

2 Mini-parcs entre
20Kw i 100Kw

1 Micro-instal·lacions 
autoconsum fins 20Kw

En edificacions: 
• Façanes : No admissible
• Cobertes planes: 1m alçada
• Cobertes inclinades: separació

màxima de 20 cm 
• Inclinació segons coberta

• Zona d’interès històric o 
arquitectònic: fora de la 
percepció visual o Comunitats 
energètiques consum compartit 

En espais lliures:
• 1 m d'alçada
• Ocupació màxima  5% 
• Reculades 1 m dels límits



3 Parcs entre
100Kw i 50Mw

2 Mini-parcs entre
20Kw i 100Kw

1 Micro-instal·lacions 
autoconsum fins 20Kw

En edificacions:
• Façanes : No admissible
• Cobertes planes: 1m alçada
• Cobertes inclinades: separació

màxima de 20 cm 
• Inclinació segons coberta

En espais lliures:
• Extensió màxima: 2.000 m²
• Densitat: 3 en un radi de 200 m
• Separacions entre recintes: 50m 
• a sòl urbà o urbanitzable: 100m
• a habitatges o activitats : 50 m
• a límit de propietat: 3 m
• a límit de camins: 6 m
• Alçada máxima panells: 3 m

• Pendent màxima : 5%
• No alterarà la morfologia 
• Protecció visual des de camins

Condicions dels Parcs solars                

En edificacions: 
• Façanes : No admissible
• Cobertes planes: 1m alçada
• Cobertes inclinades: separació

màxima de 20 cm 
• Inclinació segons coberta

• Zona d’interès històric o 
arquitectònic: fora de la 
percepció visual o Comunitats 
energètiques consum compartit 

En espais lliures:
• 1 m d'alçada
• Ocupació màxima  5% 
• Reculades 1 m dels límits



En edificacions:
• Façanes : No admissible
• Cobertes planes: 1m alçada
• Cobertes inclinades: separació

màxima de 20 cm 
• Inclinació segons coberta

En espais lliures:
• Extensió màxima: 2.000 m²
• Densitat: 3 en un radi de 200 m
• Separacions entre recintes: 50m 
• a sòl urbà o urbanitzable: 100m
• a habitatges o activitats : 50 m
• a límit de propietat: 3 m
• a límit de camins: 6 m
• Alçada máxima panells: 3 m

• Pendent màxima : 5%
• No alterarà la morfologia 
• Protecció visual des de camins

Condicions d’integración:
• Només en àmbits delimitats
• Pendent màxima: 5%
• No alterarà la morfologia
• Protecció visual des de camins
• En alineacions regulars

uniformes, segons directrius
físiques

• Instal·lacions soterrades i 
edificacions concentrades 

• Recomanacions formals OP i 
DVPDT

3 Parcs entre
100Kw i 50Mw

Paràmetres
• Màxima continua: 4,5 ha
• Densitat: 3 instal·lacions en un radi

de 500 m
• Separació entre recintes: 100 m
• a sòl urbà o urbanitzable: 100 m
• a habitatges o activitats : 50 m 
• a límit de propietat: 3 m
• a límit de camins: 6 m
• Alçada máxima panells: 3 m

2 Mini-parcs entre
20Kw i 100Kw

1 Micro-instal·lacions 
autoconsum fins 20Kw

Condicions dels Parcs solars                

En edificacions: 
• Façanes : No admissible
• Cobertes planes: 1m alçada
• Cobertes inclinades: separació

màxima de 20 cm 
• Inclinació segons coberta

• Zona d’interès històric o 
arquitectònic: fora de la 
percepció visual o Comunitats 
energètiques consum compartit 

En espais lliures:
• 1 m d'alçada
• Ocupació màxima  5% 
• Reculades 1 m dels límits



1 Micro-instal·lacions 
Autoconsum fins 20Kw
Lliure implantació amb condicions

2 Mini-parcs entre
20Kw i 100Kw
En sòl no urbanitzable amb condicions

3 Parcs entre
100Kw i 50Mw
En sòl no urbanitzable delimitat amb condicions

Condicions dels Aerogeneradors

Edificacions agrupades o alineades
• Sobre l’edificació
• Separació: 3 m a veïns
• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental de les activitats

Edificacions aïllades
• Espai lliure o sobre l’edificació
• Alçada màxima 9 m. (SU) 25 m (SNU)
• Separació al límit igual a la de la seva alçada.
• No s’admetran en la zona de nucli històric
• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental de les activitats.



1 Micro-instal·lacions 
Autoconsum fins 20Kw
Lliure implantació amb condicions

2 Mini-parcs entre
20Kw i 100Kw
En sòl no urbanitzable amb condicions

3 Parcs entre
100Kw i 50Mw
En sòl no urbanitzable delimitat amb condicions

Sobre edificacions  o  en l’espai lliure
• Alçada màxima del rotor 25 metres
• Es disposaran formant alineacions regulars
• Agrupacions màxima : 6 unitats
• Separació al límits de la propietat: 1,5 

vegades la seva alçada màxima 
• Manteniment de morfologia del territori
• Només en àmbits normativament delimitats

Condicions dels Aerogeneradors

Edificacions agrupades o alineades
• Sobre l’edificació
• Separació: 3 m a veïns
• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental de les activitats

Edificacions aïllades
• Espai lliure o sobre l’edificació
• Alçada màxima 9 m. (SU) 25 m (SNU)
• Separació al límit igual a la de la seva alçada.
• No s’admetran en la zona de nucli històric
• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental de les activitats.



Edificacions agrupades o alineades
• Sobre l’edificació
• Separació: 3 m a veïns
• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental de les activitats

Edificacions aïllades
• Espai lliure o sobre l’edificació
• Alçada màxima 9 m. (SU) 25 m (SNU)
• Separació al límit igual a la de la seva alçada.
• No s’admetran en la zona de nucli històric
• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental de les activitats.

1 Micro-instal·lacions 
Autoconsum fins 20Kw
Lliure implantació amb condicions

Sobre edificacions  o  en l’espai lliure
• Alçada màxima del rotor 25 metres
• Es disposaran formant alineacions regulars
• Agrupacions màxima : 6 unitats
• Separació al límits de la propietat: 1,5 

vegades la seva alçada màxima 
• Manteniment de morfologia del territori
• Només en àmbits normativament delimitats

2 Mini-parcs entre
20Kw i 100Kw
En sòl no urbanitzable amb condicions

3 Parcs entre
100Kw i 50Mw
En sòl no urbanitzable delimitat amb condicions

Característiques
• Alçada màxima del rotor 55 metres
• Agrupacions màxima : 6 unitats
• Separació al límits de la propietat: 1,5 

vegades la seva alçada màxima 

Condicions d’integració
• Només en àmbits normativament delimitats
• Es disposaran formant alineacions regulars
• Manteniment de morfologia del territori
• Segons recomanacions OP i DVPDT

Condicions dels Aerogeneradors



Limitacions:

• Espais protegits de valor paisatgístic o ambiental
• Espais de valor agrícola
• Planejament urbanístic
• Pendents
• Visibilitat
• Asssolellament, acció eòlica
• Aplicació criteris DL 16/2019

Propostes:

• Àrees alterades
• Corredors d’infraestructures

Condicions de localització instal·lacions > 100 Kw



ÀREES D’INTERÈS NATURAL

ÀMBITS RESTRINGITS



ÀMBITS D’INTERÉS AGRÍCOLA

ÀMBITS RESTRINGITS



PLANEJAMENT MUNICIPAL I TERRITORIAL VIGENT

ÀMBITS RESTRINGITS



PENDENTS DEL TERRENY

ÀMBITS RESTRINGITS



VISIBILITAT

ÀMBITS RESTRINGITS



ÀMBITS EXCLUSIÓ EÒLICA DL 16/2019  (100Kw < i < 50Mw )

ÀMBITS RESTRINGITS



ÀMBITS ALTERATS I CORREDORS D’INFRAESTRUCTURES 

ÀMBITS FAVORABLES



ÀMBITS IMPLANTACIÓ FAVORABLE AEROGENERADORSÀMBITS IMPLANTACIÓ FAVORABLE PARCS SOLARS



PROPOSTA DE DELIMITACIÓ NORMATIVA



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

victor.alegri@coac.net
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