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Segons l’IDAE 

(Institut per la 

diversificació i 

estalvi de 

l’energia) es 

preveu que a 

Espanya, el 

2020, la 

participació de 

les renovables 

sigui del 20,8% 

sobre l’energia 

final. 

L’aportació de 

les renovables a 

la producció 

d’energia 

elèctrica 

arribarà al 

42,3%, superant 

així l’objectiu 

fixat per la 

Unió Europea 

(40%). 

La demanda energètica mundial continua 
creixent a un ritme considerable (l’any 
2010 va créixer un 5% respecte  l’any 
anterior). Segons l’Agència Internacional 
de l’Energia l’any 2035 la demanda 
energètica a nivell mundial creixerà un 
terç, principalment en països que no 
pertanyen a l’OCDE (Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic). Els combustibles fòssils 
continuaran tenint un paper essencial en la 
generació d’energia, tot i que es preveu 
que la seva participació global disminueixi 
del 81% al 75%
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La política energètica dels països 
desenvolupats gira al voltant de tres eixos: 
la seguretat en el subministrament, la 
preservació del medi ambient i la 
competitivitat econòmica. Per complir amb 
aquests requeriments s’apliquen dues 
estratègies: l’estalvi i eficiència energètica, 
i el foment de les energies renovables. El 
Pla d’energies renovables 2011-2020 
(PRE) proposa que l’any 2020 un 20,8% 
del consum energètic a Espanya sigui 
d’origen renovable, amb una contribució al 
consum del transport de l’11,3%. 
 
Per a l’elaboració del PRE s’han dut a 
terme diferents estudis per avaluar el 
potencial de cada font d’energia 

renovable
2
. Les principals 

conclusions d’aquests estudis 
apunten que el potencial de les 
energies renovables a Espanya és 
elevadíssim i molt superior a la 
demanda energètica nacional i als 
recursos naturals d’origen fòssil 
existents. En aquest sentit, les 
energies renovables són el 
principal actiu energètic espanyol. 
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 Pla d’energies renovables 2011-2020. 

Ministerio de Industria, turismo y comercio. 
2
http://www.idae.es/index.php/idpag.16/relmenu.

301/mod.pags/mem.detalle 

Per subsectors o fonts de producció 
d’origen renovable, el potencial més elevat 
prové de l’energia solar. El segon lloc del 
rànquing l’ocupa l’energia eòlica, si bé el 
potencial hidroelèctric és també força 
elevat. La resta de tecnologies se situen a 
continuació, entre les quals destaquen les 
basades en l’aprofitament de les ones o la 
geotèrmia (aprofitament de la calor de la 
Terra). 
 
De fet, segons la Comissió Europea, el 
2010 España va superar per primera 
vegada a  Alemanya com a primer 
productor d’energia eòlica (els primers 
productors mundials són els Estats Units 
d’Amèrica i la Xina). L’energia eòlica se 
situa com a primera font d’electricitat amb 
un 21% de la contribució. D’altra banda, 
Espanya preveu triplicar fins al 2013 la 
potència generada amb energia 
termosolar fins als 2.400 MW. 
 
L’objectiu previst per la Unió Europea és 
que, el 2020, el 20% de l’energia 
consumida a Europa provingui de fonts 
renovables. Això fa que el sector de les 
energies vegi en les renovables un fort 
potencial a curt  i a llarg termini. Tot i així, 
per assolir-ho, és imprescindible articular 
polítiques de suport governamental. 
Actualment el 13% de l’energia d’Espanya 
és renovable, només 7 punts per sota de 
l’objectiu. 
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Abengoa, Sener i 

Acciona, amb 

projectes dins i 

fora d’Espanya, 

són empreses 

líders en energia 

solar 

termoelèctrica. A 

l’estranger operen 

més de 100 

empreses de 

renovables 

espanyoles. 

Algunes, com 

Gamesa, Iberdrola 

i Abengo són líders 

als  EUA amb 

actius superiors 

als 29.000 milions 

d’euros. 

 

 

 

 

La potència 

instal·lada 

mitjançant 

l’energia solar 

termoelèctrica és 

de 1.102,4 MW. Els 

Estats Units 

d’Amèrica són la 

segona nació del 

món de potencia 

instal·lada amb 

aquesta energia. 

 

desigual (incipient al Mediterrani, i força 
més avançada a països com 
Dinamarca). Tanmateix, en tots els 
casos, serà fonamental avançar en el 
disseny, logística, transport i muntatge 
de sistemes que en permetin reduir les 
ràtios d’inversió i costos d’explotació. 
 

Hidroelèctrica 
Gran part dels recursos hidroelèctrics ja 
han estat desenvolupats. Els reptes 
tecnològics són  obtenir la màxima 
eficiència, millorar el rendiment i reduir 
costos protegint el medi ambient 
aquàtic. Això passa per aprofitar millor 
les infraestructures existents (preses, 
canals, sistemes d’abastament) i 
rehabilitar les centrals. 
 

Solar fotovoltaica 
Es preveu una major penetració als 
edificis amb instal·lacions de petita o 
mitjana potència. El potencial és elevat 
donada la disponibilitat del recurs i la 
versatilitat de la tecnologia, que en 
facilita la distribució i consum final.  
 

Solar termoelèctrica 
Les empreses espanyoles en lideren el 
seu desenvolupament a nivell mundial, i 
participen en totes les iniciatives que es 
porten a terme. El potencial és molt 
gran i s’espera que hi hagi un impuls en 
R+D+i a Espanya, sobretot orientada a 
la fabricació de components i a la 
millora dels sistemes 
d’emmagatzematge. 
 

Al conjunt d’Espanya, 70.1523 
persones treballen al sector. Les 
empreses amb més de 1.000 
treballadors concentren el 38,7% 

de les que hi treballen. Les 
multinacionals, el 34,1%. Les empreses 
petites representen el 94% del total 
d’empreses i generen el 9,8% dels llocs 
de treball. 
 

Les empreses que tenen un 
departament d’R+D+i 
contribueixen amb un total de 
3.087 treballadors, el 4,4% del total 

dels professionals que s’ocupen a les 
renovables
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energías renovables. Estudio técnico PER 
2011-2020. Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE). 

L’escenari actual obre un època de grans 
oportunitats que podria portar  Espanya a 
convertir-se en número u en producció 
d’energia neta en menys de mig segle. Les 
últimes dades disponibles mostren que el 
paper de les renovables, quant a generació 
d’energia i consum final, ha passat del 
18,5%, el 2004, al 29,2%, el 2010. 
 
Tot i així, hi ha fonts energètiques que 
tenen més recorregut que altres. Les 
següents són les que tenen un major 
potencial de creixement 
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Biocarburants 
La capacitat espanyola de producció 
supera els 4 milions de  tones equivalents 
de petroli (Tep), repartides en 464.000 
tones de bioetanol (4 plantes) i 4.318.400 
de tones de biodièsel (47 plantes). Només 
els biocarburants que compleixin amb els 
requisits de sostenibilitat de les Directives 
2009/28/CE i 2009/30/CE, seran 
considerats. El seu desenvolupament es 
troba en un procés de canvi que afecta  les 
matèries primeres a utilitzar i  les 
tecnologies de producció. 
 

Biogàs 
El biogàs d’abocadors ha estat el principal 
contribuent a la generació de biogàs a 
Espanya. Però, la normativa europea de 
gestió de residus i el potencial del biogàs 
agroindustrial fa pensar que la tecnologia 
que es desenvoluparà serà la dels 
digestors anaeròbics (microorganismes que 
degraden i transformen la matèria orgànica 
en biogàs en un procés de fermentació en 
absència d’oxigen), aplicada als residus 
ramaders i agroindustrials. 
 

Biomassa  
La major part del consum tèrmic de la 
biomassa prové del sector forestal. 
Actualment, s’utilitzen sistemes poc 
eficients per al seu consum. S’està iniciant 
el desenvolupament de cultius energètics i 
de mecanització específica per a la 
recollida, extracció i tractament de la 
biomassa, a més d’avançar cap una major 
aportació quantitativa de la biomassa. 
 

Eòlica 

No es preveuen grans canvis en la 
tecnologia eòlica més enllà de 
desenvolupar aerogeneradors més grans 
amb materials més resistents i menys 
costosos. La tecnologia eòlica marina es 
troba en un estat de desenvolupament 
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Impacte en el sector 
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La generació 

d’ocupació al sector 

la lidera l’àmbit 

eòlic amb un 43,6% 

del total dels llocs 

de treball. A 

continuació, el solar 

fotovoltaic amb un 

28% i el solar 

tèrmic amb un 

9,6%. La resta 

d’àmbits, excepte la 

biomassa que arriba 

al 5%, es troba 

entre l’1% i el 2%. 

 

L’aposta per les 

energies renovables 

impacta en tots els 

perfils professionals  

del sector, en els 

àmbits de 

construcció i 

instal·lació, 

desenvolupament 

estratègic, i 

explotació i 

manteniment 

d'energies 

renovables. I ho fa 

especialment en els 

perfils de caire 

tècnic: enginyers, 

tècnics 

d’instal·lació i 

manteniment, 

gestors d’R+D, o 

operaris de planta, 

entre d’altres. 

 

 

 

 

 

 

 

Més de la meitat dels professionals 
ocupats a les empreses del sector 
realitza tasques de producció (industrial 
i instal·lació). 
 

En concret, la plantilla de les 
empreses del sector s’estructura 
per departaments de la següent 
manera: el 34% és personal de 

producció industrial; el 17,7% de 
producció d’instal·lació; el 14,7%, de 
desenvolupament de projectes; el 9,5%, 
de promoció, comercialització i vendes; 
el 9,2%, d’administració; un 6,2% 
realitza tasques de direcció i 
coordinació; el 4,7% treballa en R+D+i; i 
el 3,4% ho fa en altres departaments. 
 

A les empreses de menys de 10 
treballadors és habitual que 
aquests compaginin diferents 
tasques. En aquests casos compten 

amb una major implicació dels 
departaments de projectes i una 
proporció superior de perfils que 
realitzen tasques directives respecte  
les grans empreses. De fet, en molts 
casos, els professionals duen a terme 

tasques de direcció i 
administració a la vegada. A 

mesura que s’incrementa la mida de 
l’empresa també ho fa el departament 
de producció. 
 
Pel que fa a l’R+D+i, al voltant del 13% 
de les empreses disposa d’un 
departament propi, i la resta hi dedica 
personal d’altres departaments que 
puguin tenir professionals afins. El 35% 
dels treballadors d’R+D+i s’ocupa en 
empreses amb més de 1.000 persones 
en plantilla. La presència de les dones 
en aquests llocs de treball és superior a 
la mitjana general del sector, amb un 
26%. 
 
La distribució dels llocs de treball per 
activitats dels perfils professionals que 
hi treballen s’estructura de la següent 
manera: un 37,6% en fabricació 
d’equips, un 16,9% en construcció i 
instal·lació; un 18,3% en 
desenvolupament de projectes; 
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un 10,3% en comercialització i venda 
d’equips; un 4,5% en I+D+i; un 12% en 
operació i manteniment; i un 0,4% en 
formació. 
 

D’altra banda, un 31% dels  
treballadors d’aquest sector són 
tècnics titulats superiors, seguit 

dels tècnics mitjans i els obrers 
qualificats, que representen un 24% 
respectivament. A continuació, els 
segueixen encarregats amb un 10% i un 
11% d’obrers no qualificats. 
 

Cal destacar que a les ofertes de 
feina en el camp de les energies 
renovables, publicades als 
principals portals de cerca de 
feina, es requereixen persones 
qualificades. Fonamentalment, 

persones amb titulació superior en 
enginyeria (principalment enginyeria 
industrial), o bé amb cicles formatius de 
grau superior, preferentment en 
electricitat i electrònica. 
 
Finalment, cal esmentar que el sector 
proporciona força estabilitat laboral, ja 
que  vuit de cada deu professionals que 
hi treballen disposen d’un contracte 
indefinit. 
 

Amplia la informació del sector 
al Web Barcelona Treball 
Mercat >Sectors Econòmics >  

Energies renovables 
En aquest apartat web trobaràs un 
informe del sector en clau d’ocupació, 
podràs consultar les fitxes ocupacionals 
amb els diversos perfils professionals, i 
conèixer els principals recursos per  
trobar-hi feina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacte sobre els perfils professionals 

Cofinancen: 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/sector/subsector/pagina4157/energies-renovables.do

