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INTRODUCCIÓ 
 

 

 

Es realitza un estudi previ del marc normatiu estatal i 
autonòmic en Catalunya, amb l’objectiu de conèixer 
tots els procediments legals a seguir per tal de 
sol·licitar les autoritzacions a l’Estat, però també 
conèixer les restriccions normatives existents. 
S’analitzaran les diferents normatives que regeixen 
aquest tipus d’instal·lacions, extraient els limitant, les 
possibilitats de remuneració existents i determinar així 
la viabilitat de un projecte. 
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1. Normativa aplicable als parcs eòlics offshore 
 
Es realitza un breu resum de les diferents normatives analitzades per tal 
d’extreure les particularitat essencials del que queda recollit dintre de les normes 
amb l’objectiu de tenir al final del capítol una idea clara i concisa de l’estat actual 
normatiu i saber cóm afectarà a la instal·lació objecte del projecte. 

Les instal·lacions productores d’energia elèctrica mitjançant tecnologia eòlica es 
troben regulades per diverses normatives com es pot apreciar a la Taula 1 

 

             Taula 1. Recull de les normes aplicables al projecte. 

 

Les instal·lacions eòliques marines o conegudes com Offshore queden regulades 
principalment per el reial decret 1028/2007, que va ser modificat per el Reial 
Decret 1485/2012 que recull i adapta l’anterior RDL a la nova estructura del 
ministeri.  

 

 

 

 

Recull de les normes aplicables 

Tipus Llei 

Sector elèctric Llei 54/1997, 

Comunitat Autònoma 
De Catalunya 

Decret 147/2009, 
Decret 174/2002. 

Règim en especial 

RDL 661/2007, 
RDL 1/2008, 
RDL 1614/2010, 
RDL 1/2012, 
RDL 2/2013. 

Eòlica Marina RDL 1028_2007, 

ZDP 
ZDP parcs eòlics a Catalunya 20/11/2012, 
Núm. 6263 – 28.11.2012. 

“Ley de costas” 22/1988, de julio. 
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2. Llei del sector elèctric 

 
 

La llei del sector elèctric “Ley 54/1997, de 27 de noviembre”, regula les activitats 
destinades al subministrament de l’energia elèctrica pel que fa a la generació, 
transport, distribució, comercialització i intercanvis intercomunitaris i 
internacionals així com la gestió econòmica del sistema elèctric, establint dos 
sistemes: 

 

• El règim ordinari (art. 21) 

 

• El règim especial (art. 28, potència instal·lada < 50MW). 

 

En el cas de les instal·lacions eòliques construïdes al mar queden incloses dintre 
del règim ordinari i han de ser aprovades per l’administració general de l’estat. 

Així doncs, és de rellevant importància recollir els punts que afectin a la 
instal·lació del present projecte tenint en compte que els aspectes de l’aprovació 
i sol·licitud de permisos de la instal·lació queden regulats dintre del RDL 
1028/2007. 

En aquest cas, segons estableix la llei s’haurà de complir el següent: “Los 
solicitantes de autorizaciones para instalaciones de producci6n de energía 
eléctrica deberá acreditar los siguientes extremos: 

 

• Las condiciones de eficiencia energética, técnicas y de seguridad de las 
instalaciones propuestas.  

• El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio 
ambiente y la minimización de los impactos ambientales.  

• Las circunstancias del emplazamiento de la instalación.  

• Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del 
proyecto.” 
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La llei també clarifica que per aquest tipus de règim és necessari: 

 

• Aparèixer dintre del registre administratiu d’instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica (incloent la instal·lació, les condicions de la mateixa i la 
seva potencia potència). 

 

• Obligació de mantenir la capacitat de producció prevista. 

 

Afegir que les instal·lacions de règim en especial disposen d’un límit pel que fa a 
la potència instal·lada de 50 MW com a màxim, per tant queden excloses les 
instal·lacions que superin la potència límit establerta i les que no facin servir com 
a font d’energia primària una font renovable. 

   

 

3. Règim especial 
 
 
Al llarg d’aquest punt s’ha volgut plasmat l’evolució del règim en especial, 
actualment tota nova instal·lació d’origen renovable no es pot acollir als beneficis 
econòmics fins ara establerts, ja que queden suspesos els procediments 
d’inscripció i preassignació des de el 01/01/2012 (RDL 1/2012), per tant la 
instal·lació no es pot beneficiar de cap prima que pugui existir pel que fa a les 
instal·lacions d’aquestes característiques, tot i que les instal·lacions que ja 
estaven tramitades o en funcionament encara tenen dret a primes. 

El naixement de la regulació normativa de les energies renovables a Espanya 
apareix l’any 1980 amb la “Ley 82/1980”, fita de la conservació de l’energia amb 
el fi de potenciar la mini hidràulica i obtenir una certa independència del petroli. 
Posteriorment amb l’aparició del “Plan Energetico Nacional al 1991-2000” es va 
incentivar la producció amb energies renovables mitjançant la “Ley 40/94 del 
sistema eléctrico nacional” (LOSEN), i es on pren forma el conegut règim en 
especial. 

Posteriorment apareix el RDL 2366/1994 que regula les produccions d’energia 
elèctrica per instal·lacions hidràuliques, cogeneració i altres que funcionin amb 
fonts d’energia renovables regulant doncs a partir d’aquell moment l’energia 
elèctrica del règim en especial. 
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L’any 1997 apareix la “Ley 54/1997 del Sector Eléctrico” descrita al llarg del punt 
0 establint un sistema de mercat com a mecanisme bàsic de funcionament 
d’algunes instal·lacions del règim en especial (potència instal·lada fins a 50 MW). 

Al 1998 apareix el RD 2818/1998, (derrogat posteriorment pel RD 436/2004) 
que regula la producció d’energia elèctrica mitjançant recursos renovables. Al 
2004 la modificació estableix que les primes del Règim Especial han de ser 
actualitzades anualment i revisades cada 4 anys. 

A partir de l’any 1999 apareix més moviment pel que fa a les energies 
renovables a nivell normatiu, les millores pel sector que es van instaurà queden 
reflectides a la                         Figura  on s’aprecia la repercussió que han tingut 
els diversos reals decrets sobre la implantació de les energies renovables. 

 

                        Figura 1. Històric potència eòlica instal·lada al territori espanyol.1 

 

A l’any 2000 s’adopten mesures urgents per dinamitzar el mercat de les energies 
renovables, d’aquesta manera, s’incentiva la participació a mercat d’instal·lacions 
del règim en especial preveient la possibilitat de contractes de venta d’energia 
amb comercialitzadors permetin que les instal·lacions del règim en especial 
participin al mercat. 

 

 

 
                                                             
1 Font IAE i wikipedia. 

[Anys] 



Marc legal i restriccions en la instal·lacions de parcs eòlics offshore 
Noelia Olmedo Torre, Oscar Farrerons Vidal, Cèdric Ros Adellach, Lluís Alonso Falip 

 

8 
 

 

El reial decret 841/2002 regula la producció d’energia elèctrica del règim en 
especial incentivant la participació al mercat d’aquestes instal·lacions de 
producció elèctrica, obligant la participació a mercat de tota instal·lació que 
superi els 50 MW quedant incloses dintre del règim ordinari.  

Es permet l’opció de contractació entre comercialitzadors i productors de règim 
en especial rebent una prima específica per l’energia rebuda. 

El RD 436/2004 estableix una metodologia per l’actualització i sistematització del 
règim jurídic i econòmic de l’activitat de producció elèctrica dintre del règim en 
especial, amb la finalitat de consolidar el mac regulador i crear un sistema 
estable i previsible.  

A partir de llavors queden doncs dues maneres clares de retribució: 

• Vendre l’energia a tarifa regulada, 

• Vendre l’energia a mercat (preu de mercat + incentiu). 

Posteriorment són aprovats el RDL 7/2006 i el 661/2007, on el primer adopta 
mesures urgents dintre del sector energètic on es desvincula la variació de les 
primes del règim en especial de la tarifa típica elèctrica o de referència. 

El segon modifica i adapta les primes, passant a ser variables en funció del preu 
del mercat dintre d’uns límits superiors i inferiors. 

Durant els anys següents s’adoptaran tot un seguit de mesures per intentar 
aturar el creixement exponencial de les tecnologies renovables ja que l’Estat 
pren consciència de l’anomenat dèficit tarifari, provocat pel seguit de normatives 
aprovades per incentivar l’ús de les energies renovables. 

Fins arribar a l’aprovació del RD 1/2012 on es cancel·la la inscripció del registre 
de preassignació i retribució de noves instal·lacions, i posteriorment amb la 
aparició del RD 2/2013 es revisen les primes pels diferents subgrups, la prima de 
referència passa a tenir un valor de 0 euros eliminant “la protecció” per al 
promotor que l’hi permetia disposar d’uns ingressos majors quan els ingressos 
derivats del mercat eren excessivament baixos.  

 

 

 

 

 



Marc legal i restriccions en la instal·lacions de parcs eòlics offshore 
Noelia Olmedo Torre, Oscar Farrerons Vidal, Cèdric Ros Adellach, Lluís Alonso Falip 

 

9 
 

 

4. Normativa eòlica marina, RDL 1028/2007 
 
Aquesta normativa estableix els procediments a seguir així com el tracte 
administratiu al que hauran d’estar sotmeses aquests tipus d’instal·lacions a 
l’hora de la seva implantació. 

Es basa en els següents articles: 

 

• L’article 21 de la Llei 54/1997 del sector elèctric que regula la construcció, 
explotació, modificacions importants i el tancament de les instal·lacions de 
generació elèctrica establint un règim d’autorització administratiu. 

• Articles 4.2 del Reial Decret 661/2007, alguns apartats han quedat 
modificats amb l’aparició del Reial Decret 1/2012 amb el qual es van 
suspendre els procediments de preassignacio i retribució dels incentius 
econòmics per a noves instal·lacions de producció elèctrica renovable. 

• Limitacions 1955/2000, RDL 2993/2000 i 630/2001 (regulació transport, 
distribució, comercialització, subministrament y procediments 
d’autorització) llei de costes. 

• Llei 22/1988. “Desarollo y ejecucion” (1471/1989, 3639/1989, 119/1990). 

• Article 115 RD 1955/2000, títols d’ocupació del domini marítim i terrestre 
ley 22/1988 i de l’article 70 la llei de Costes i 137 del reglament general 
pel seu desenvolupament i execució. 

 

El reial decret llei 1028/2007 estableix un procediment similar al de la legislació 
existent per als hidrocarburs on es concedeix prèviament una zona delimitada 
amb la finalitat de realitzar una investigació prèvia del recurs in-situ i 
posteriorment passar a dur a terme l’explotació.  

S’estableix que al haver zones on possiblement hi haguí una forta implantació 
d’aquesta tecnologia, es descriu un procediment de concurrència de manera que 
el promotor que aporti el millor projecte serà el que obtingui el permís per a 
l’explotació i construcció del parc eòlic. 

Un limitant important a tenir en compte per la implantació dels parcs eòlics és 
que la seva potència no pot ser inferior a 50 MW. 

Diferents òrgans administratius de diferents ministeris entren en joc a l’hora de 
donar el vist-i-plau a aquestes instal·lacions on cada un d’ells ha d’acceptar la 
implantació de la instal·lació tal i com queda recollit a la Taula 2. 

 

javascript:%20linkToDocument('RCL%5C%5C1989%5C%5C2639',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RCL%5C%5C2007%5C%5C1513&baseUnit=A.4&targetNM=RCL%5C%5C1989%5C%5C2639&targetUnit=RCL_1989_2639-1_A.137&baseGUID=I2a5814f02ba511e29213010000000000&tid=universal&version=&baseCT=legis&docguid=Iaa2e68b067d711dcb405010000000000&doc-unit=RCL_1989_2639-1_A.137%23RCL_1989_2639-1_A.137');
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       Taula 2. Llistat d’organismes que afecten a l’acceptació del parc eòlic. 

Llistat d’organismes per l’acceptació 

Organisme Rol 

“Ministerio de Industria,  
Energía y Turismo”  

(Dirección General de Política 
Energética y Minas). 

Autorització administratives per: 
Construcció, 
Ampliació, 
Modificació, 
Tancament de la instal·lació. 

“Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente” 

(Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el 
Mar). 

Autorització i concessions de: 
Domini públic marítim-terrestre precís per la 
instal·lació d’un parc offshore. 

“El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente.” 

Òrgan d’avaluació ambiental segons el Reial 
Decret 1028/2007. 

“Ministerio de Fomento” 
(Dirección General de Marina 
Mercante). 

Autorització en el cas que la instal·lació afecti 
a la seguretat marítima, navegació i vida 
humana al mar. 

“Autoridad Portuaria.” 
En el cas d’ocupació del  
domini públic portuari. 

“Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente.” 

Adopció de mesures de protecció i regeneració 
de recursos pesquers. 
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5. Delimitació de l’àrea concedida y avals 
 
L’article 6 del rdl estableix com es divideixen les àrees eòliques marines, les 
superfícies queden definides entre dos paral·lels coincidint amb graus i minuts 
enters, pel que fa a la distribució de les turbines al parc queda lliure, però han de 
quedar definides per l’agrupació de quadrilàters de deu segons hexadecimals de 
costat adossats almenys per un dels seus costats. 

Afegir que els quadrilàters han de coincidir amb graus i minuts enters de latitud i 
longitud amb números de segons múltiples de deu. 

Si bé per a les instal·lacions de règim en especial s’ha de presentar un aval de 
500 €/kW generat, per altra banda s’ha de tenir en compte el compliment d’un 
aval imposat per l’article 88 de la Llei 22/1988 de costes i RDL 1955/2000. 

La quantitat d’aquest aval haurà de ser del 2% del pressupost total del parc eòlic 
complint així els avals exigits per l’article 14 del 1028/2007, punt 1 de l’article 88 
de la llei 22/1988 de costes i els articles 124 o 59 bis o el 66 bis del RD 
1955/2000 de 1 de desembre. 

Cal remarcar que el 1% de l’aval quedarà calculat sobre el pressupost de la 
instal·lació d’estudi de l’àrea que sumat al imposat per la llei de costes fa que 
arribi al dos per cent, tant mateix un cop obtinguda la concepció de l’àrea la 
fiança haurà d’arribar al 5% del cost, sota el ben entès que la totalitat d’aquest 
aval serà retornat un cop rebuda l’autorització administrativa. 

En el cas de les instal·lacions del règim ordinari no es requereix cap aval per part 
de la normativa vigent. 

 

 

6. Procediment per l’autorització de la instal·lació 
 

Com queda recollit al llarg del Capítol 6 del RDL 1028/2007 s’ha de seguir un 
procediment establert amb l’objectiu de rebre l’autorització per a la implantació 
del parc eòlic de la següent manera: 

1. Presentar sol·licitud de reserva de zona per estudis previs a l’autorització a 
una delegació del Ministeri de Indústria, Energia i Comerç. 

2. Realització d’una caracterització de l’àrea eòlica marina (estudi d’impacte 
sobre l’entorn que tindrà el parc). 

3. Procediment de concurrència, en aquest procés, com s’ha d’escrit amb 
anterioritat, hi ha la possibilitat de que un altre inversor pugui presentar un  
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projecte i en el cas de que sigui millor aconseguir les autoritzacions pertinents 
per realitzar el projecte. 

4. Reserva de zona. 

5. Tramitació del procediment d’autorització de la instal·lació. 

6. Avaluació impacte ambiental. 

7. Concessió de l’àrea demanada. 

8. Autorització de la Direcció General de la Marina Mercant (si escau en cas 
d’afectació a la seguretat marítima). 

 

S’ha implementat un esquema indicatiu de la durada dels temps i els passos que 
s’han de seguir descrits anteriorment. 
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               Figura 2. Esquema del procés administratiu per la validació del parc eòlic marí.2 

                                                             
2 Font: Fundacion natural 

Estudi estratègic ambiental, 

Sol·licitud reserva de zona. 

Caracterització de l’àrea, 

eòlica marina. 

Procediment de concurrència 

Estudi d’impacte ambiental, 

Reserva de zona, 

      Sol·licitud d’autorització administrativa. 

Atorgament de l’avaluació ambiental, autorització 
administrativa, concessió de l’àrea demanada, ... 

DMPT 

Aprovació del projecte 

Construcció del parc 

Posta en marxa 

4 mesos 

8 mesos 

24 mesos 

24 mesos 

24 mesos 

http://www.fundaciongasnatural.org/SiteCollectionDocuments/Actividades/Seminarios%20/Santander%2016022010/2%20Francisco%20Ortiz%20EUFER%20El%20punto%20de%20vista%20de%20la%20empresa%20productora%20y%20promotora.pdf
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Cal afegir que existeixen procediments que es sol·liciten en paral·lel com el 
d’accés a la xarxa i serà acceptat un cop es faci efectiva la reserva de zona, per 
altra banda és necessari sol·licitar a l’organisme corresponent “REE” les següents 
sol·licituds abans de poder produir electricitat: 

 

• El procediment de connexió, 

• Contracte tècnic d’accés, 

• Posta en servei.  

 

Al volum II, apartat corresponent a l’annex queden inclosos uns formularis que 
cal presentar davant de la generalitat per el que fa el registre de la instal·lació 
dintre del règim en especial així com d’altres procediments. 

 
 
 
7. Historial de Primes 
 
 
Les primes per aquest tipus d’instal·lacions un cop incloses dintre del règim en 
especial pertanyen al grup b.2.2. (instal·lacions de generació d’energia elèctrica 
que utilitzen com a energia prima, energia eòlica), regulades segons el RDL 
661/2007 i posteriorment modificades per altres Reials Decrets Llei incloent el 
recentment publicat RDL 2/2013 (el qual les ha modificades a la baixa). 

El mateix RDL 2/2013 modifica el valor de les primes de referència a un valor nul 
per les instal·lacions incloses dintre de les taules 1 i 2 de l’article 35 i la taula 3 
de l’article 36 ja incloses dintre del règim en especial abans de l’entrada en vigor 
del RDL 1/2012. 

Pel que fa les retribucions de primes per al grup b.2.2. queda establert un nou 
valor de la tarifa màxima de referència a efectes del procediment de 
concurrència que regula l’atorgament de reserva de zona per instal·lacions 
eòliques en el mar territorial amb un valor de 14,8557 €/KWh (Anteriorment fixat 
entre una forquilla de 8,48 i 16,40 kW/h segons el RDL 661/2007). 

Per tant, es pot concloure que amb la constant revisió de primes a la baixa amb 
un intent per part del govern d’ajustar el dèficit tarifari s’han pres un seguit de 
mesures que afecten greument al sector, frenant dràsticament la implantació de 
tecnologies renovables arribant al 2013 a no registrar-se cap nova instal·lació 
eòlica dintre del territori català. 
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8. Costos 
 
 
Segons les diferents normatives consultades aquí s’ajunten a la Taula 3  el 
conjunt de costos que s’han de tenir en compte a nivell normatius sent alguns 
puntuals i d’altres fixes. 

 

         Taula 3. Recol·lecció dels costos que apareixen a la normativa aplicable. 

Costos 

Costos Normativa 

Taxes: 3% del cost total RDL 1028/2007 

Peatge accés a la xarxa: 

0,5 €/MWh 
RDL 14/2010 

6% de la generació anual 
Impostos generació elèctrica  

RDL 2/2013 

 
 
 
8.1 Venta d’energia eléctrica 

 
Per el que fa la venta d’energia elèctrica es pot dur a terme de dues maneres 
diferents, sent com estableix el RD 661/2007: cedint l’energia elèctrica a la xarxa 
i percebent una tarifa retributiva a preu fix o bé venent l’energia generada a 
mercat mitjançant un operador de mercat. 

Ara bé, cal remarcar que pel que fa a les instal·lacions eòliques offshore només 
disposen de la segona opció per la que fa la venta d’energia produïda per una 
central eòlica tant si es fa per règim de producció ordinari o en especial. 
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9. Zones marítimes reservades  
 

Com preveu la normativa legal vigent sobre els parcs d’aerogeneradors offshore 
(Reial Decret 1028_2007) s’han delimitat zones per l’emplaçament dels parcs 
eòlics respectant les delimitacions de les mateixes descrites a l’apartat anterior. 

Com es pot apreciar a la Figura 3, es poden veure en vermell les zones 
restringides, en groc les zones sotmeses a condicionants i en verd les zones 
disponibles a l’hora d’implantar un parc d’aerogeneradors offshore. 

S’ha cregut convenient pels que fa als diversos condicionants i per facilitar la 
implantació del parc i minimitzar el seu rebuig i conflictes amb altres entitats 
com ara el col·lectiu pesquer, que el lloc més òptim seria sol·licitar un 
emplaçament que figuri en verd el més proper a la zona de la costa de l’Estartit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 3. Mapa de les àrees eòliques marines definides a nivell estatal.3 

 

                                                             
3 Font: IDAE 
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10. Estudi d’impacte ambiental 
 

En aquest apartat no s’ha procedit a incloure un Estudi d’Impacte Ambiental com 
a tal, ja que no es part de l’objecte del projecte, però si que es vol remarcar la 
importància que té aquest estudi ja que apart de ser un punt imprescindible per 
a obtenir els permisos pertinents, la reserva de zona i la possibilitat de realitzar 
la instal·lació avui en dia en tota nova instal·lació o almenys en gran part han de 
comportar estudis d’aquest tipus. 

L’estudi d’impacte ambiental és un document que ha de respondre i estar en 
acord amb un conjunt de normatives ja siguin autonòmiques, estatals o 
comunitàries amb l’objectiu de preservar la fauna i la flora del entorn, reduint al 
mínim l’impacte de la instal·lació sobre el medi ambient. 

Així doncs un estudi d‘impacte ambienta té els següents objectius: 

• La descripció i l’anàlisi del projecte des del punt de vista mediambiental, 

• La definició i la valoració del medi sobre el que s’implanta la instal·lació, 

• La previsió dels efectes mediambientals que es puguin generar, avaluar-
los amb l’objectiu d’esbrinar la factibilitat de la instal·lació, 

• Determinar mesures que minimitzin, corregeixin o compensin l’impacte 
ambiental realitzat. 

 

10.1. Contingut d’un estudi d’impacte ambiental 
 

Un Estudi d’Impacte Ambiental també conegut com EIA, ha de contenir com a 
mínim les següents parts: 

• Descripció del projecte, 

• Definició de l’àmbit d’estudi, 

• Inventari i valoració ambiental, 

• Previsió d’impactes (els següents estudis són els que s’han de tenir en 
compte per a dur a terme l’EIA, als que s’haurien d’afegir els del tram 
soterrat en terra ferma de la línia d’evacuació i el de la línia d’evacuació 
submarina): 

a. Estudi dels camps magnètics generats pels cables submarins, 

b. Estudi d’impacte a nivell del soroll, 
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c. Estudi d’impacte sobre els mamífers marins i tortugues, 

d. Estudi d’impacte sobre els ocells, 

e. Efectes sobre la pesca comercial, 

f. Efectes sobre la navegació, 

g. Efectes sobre el turisme i navegació d’esbarjo. 

• Comparació d’alternatives, 

• Mesures correctores, 

• Impactes residuals, 

• Programa de vigilància i control, 

• Memòria de síntesis o resum. 

 

 
10.2. Documentació a presentar per part del promotor 

 
Com queda recollit dintre de la norma emesa per l’estat Reial Decret Legislatiu 
1/2008 s’entén que aquest projecte hauria de realitzar no solament un impacte 
ambiental del propi parc sinó també per la línia d’evacuació, depenent si es 
realitzant junts o per separat, a nivell mediambiental es requereix que el 
promotor de la instal·lació realitzi els tràmits següents. 

En una primera instància, sabent que la instal·lació queda inclosa dintre del grup 
4 - h de l’annex II del RDL esmentat, s’haurà de realitzar una sol·licitud l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma, en aquest cas Catalunya, el qual s’ha de 
pronunciar sobre la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental del projecte 
segons estableix l’annex III de la llei anteriorment esmentada. 

Així doncs s’haurà de realitzar: 

• Una sol·licitud de submissió del projecte a avaluació d’impacte ambiental 
pel promotor i acompanyada del document inicial del projecte, 

• Posteriorment s’ha de determinar l’abast de l’estudi d’impacte ambiental 
per part de l’òrgan ambiental amb la consulta prèvia a les administracions 
públiques afectades, 

• Elaboració de l’EIA per part del promotor del projecte, 
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• Avaluació del tràmit d’informació pública i de consultes a les 
administracions públiques afectades i a les persones interessades, 

• Finalment es dóna per finalitzada l’avaluació d’impacte ambiental del 
projecte una vegada emesa públicament la declaració d’impacte ambiental 
per part de l’òrgan ambiental corresponent. 

 
 
10.3 Cloenda normativa 

 
Com a conclusió de l’apartat normatiu s’ha pogut veure al llarg del document les 
diverses normes que són aplicables i que han de complir les instal·lacions dels 
parcs eòlics marins. 

Pel que fa el règim al que s’ha d’acollir la instal·lació eòlica es pot dir que després 
d’haver contactat amb les administracions pertinents així com haver consultat la 
normativa vigent, la instal·lació pot estar acollida tant dintre del règim ordinari 
com dintre del règim en especial, però en cap cas dintre dels dos. 

Ara bé es important recalcar que si es decideix inscriure la instal·lació dintre del 
règim ordinari no es tindrà la possibilitat de canviar al règim en especial, 
posteriorment, ja que aquest precisa que els equips siguin nous i sense previ ús 
(article primer, apartat 1 del RD 1565/2010, que modifica l’article 3 del RD 
661/2007 i afegeix l’apartat 4). 

Així doncs, tot i que ara per ara inscriure una instal·lació dintre del règim en 
especial impliquí un cost afegit ja que s’ha d’aportar un aval addicional, també es 
segueix disposant d’uns beneficis com són la prioritat d’accés a la xarxa i la 
connexió i despatx davant d’altres generadors d’electricitat, entre altres.  

Tot i que els beneficis econòmics estiguin suspesos en l’actualitat, es creu 
convenient pertànyer al règim en especial ja que a nivell d’ingressos ara per ara 
serien els mateixos que dintre del règim ordinari tot i que si hi hagués un canvi 
legislatiu en un futur pròxim la instal·lació es podria beneficiar dels possibles 
beneficis que poguessin aparèixer. 

Cal recalcar pel que fa a la venta d’energia elèctrica només és possible ara 
mateix executar-la a través de la venta a mercat. 
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