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Document de retorn de la participació de les Entitats a la  Consulta pública 

prèvia a l'elaboració d'un projecte d'ordre per la qual es regula el 

funcionament i la composició de la taula de diàleg social de les energies 

renovables (TDSR) 

 

El 20 de febrer de 2022   es va iniciar la fase de Consulta pública prèvia a l'elaboració 

d'un projecte d'ordre per la qual es regula el funcionament i la composició de la taula de 

diàleg social de les energies renovables (TDSR)  que va finalitzar el passat 30 de març de 

2022 

Aquest procés, tenia l’objectiu de posar en coneixement de la ciutadania i entitats, la 

voluntat de conèixer el parer de la ciutadania i del conjunt de sectors representants a la 

Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables sobre quina hauria de ser el seu règim 

de funcionament i la seva composició concreta així com  quines haurien de ser les 

principals actuacions d’ella, per tal que contribueixi als objectius que li han estat 

assignats pel Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de 

les energies renovables distribuïdes i participades. 

El DL 24/2021 disposa (article 5) la creació de la Taula de Diàleg Social de les Energies 

Renovables (TDSR), que ha de tenir per objecte l’estudi i la identificació, per a la 

posterior elevació a les administracions competents, de les propostes de mesures de 

compensació pública entre els territoris rurals i les zones urbanes densament poblades 

en què, un cop maximitzades les polítiques locals d'implantació d'energies renovables, 

no es pugui garantir assolir el 50% de la seva demanda elèctrica amb generació elèctrica 

renovable de proximitat en l'horitzó de l'any 2030. 

L’article 6 del DL 24/2021 estableix que la Taula ha de comptar amb representants 

municipals i del món associatiu local, també hi han de ser representades les associacions 

d'energies renovables (eòlica i solar), els petits productors d'energies renovables, les 

cooperatives energètiques ciutadanes, les organitzacions professionals agràries, les 

cooperatives agroalimentàries i les entitats ecologistes. 

Posteriorment, l’article 79, apartat 5, de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures 

fiscals, financeres, administratives i del sector públic (DOGC núm. 8575 de 31.12.2021), 

modifica l’article 6 del Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, i afegeix que també hi ha 

de ser representats els agents socials i econòmics, entre d’altres. 

La participació qualificada en el procés d’aprovació de l’Ordre va tenir lloc el passat 1 de 

març de 2022, data en que es va convocar a les entitats 47 entitats que varen participar 

activament en les tasques de definició del DL 24/2021.  
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Els participants en aquesta convocatòria van veure l’oportunitat que suposa disposar de 

la TDSR com a fòrum de treball qualificat per treballar el redactat participatiu de la futura 

llei de transició energètica de Catalunya que permeti implicar a la ciutadania i les 

empreses en la transició energètica i fer-la partícip de les decisions. 

La fase de Consulta pública prèvia a l'elaboració del  projecte d'ordre tenia  com a 

objecte identificar aquells “diàlegs” que caldrà afrontar dins la societat catalana al llarg 

d’aquesta dècada i que marcaran el camí de la transformació social, econòmica, 

territorial i política que empeny la transició energètica així com identificar les mesures 

compensatòries dels territoris que es veuran més impactats per la implantació de parcs 

renovables i les seves línies d’evacuació que contribuiran a que tot el país avanci en la 

transició energètica, es garanteixi la seguretat energètica, amb preus competitius de 

l’energia que permetin garantir l’estat del benestar i, en darrer lloc però no menys 

important, la descarbonització de l’economia. 

 Amb aquest objectiu es van plantejar al  Portal de participació ciutadana de la 

Generalitat de Catalunya 14 preguntes per centrar les aportacions: 

1.   Quines considereu que haurien de ser les principals actuacions i propostes de treball 

de la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables per a assolir l’objecte atribuït 

consistent en l’estudi i la identificació, per a la posterior elevació a les administracions 

competents, de les propostes de mesures de compensació pública entre els territoris 

rurals i les zones urbanes densament poblades en què, un cop maximitzades les 

polítiques locals d’implantació d’energies renovables, no es pugui garantir assolir el 50% 

de la seva demanda elèctrica amb generació elèctrica renovable de proximitat en 

l’horitzó de l’any 2030? 

2.   Quin creieu que seria el règim de funcionament més òptim per a la Taula de Diàleg 

Social de les Energies Renovables? 

3. Dels ens locals i del món associatiu local qui creieu que hi haurien d‘estar 

representats? 

4. Del conjunt d’agents socials i econòmics, qui creieu que seria necessari que 

estiguessin representats a la composició de la Taula de Diàleg Social de les Energies 

Renovables? 

5. Quina funció creieu que s’hauria d’atorgar a les cooperatives energètiques ciutadanes 

dins la composició de la Taula? 

6. Quin paper creieu que haurien de jugar les petites i mitjanes empreses dins la 

composició de la taula? 
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7. Quin paper creieu que haurien de jugar les cooperatives agroalimentàries dins la 

composició de la taula? 

8. Quin paper creieu que han de jugar les comunitats de regants? 

9. Quin paper creieu que haurien de jugar les associacions de consumidors dins la 

composició de la taula? 

10. Quin paper creieu que han de jugar els projectes en sòl no urbanitzable de petita i 

mitjana potència de 1 a 5 MW i connectats a xarxa de distribució? 

11. Quin paper creieu que haurien de jugar els gestors de les xarxes elèctriques de 

transport i distribució on es connectaran els projectes de generació? 

12. Considereu que caldria identificar mesures que aportin valor social i econòmic en els 

territoris on s’implanten els projectes i que s’hagin d’implantar per part dels promotors 

dels projectes? 

13. Quines mesures proposaríeu que aportin valor social i econòmic als territoris amb 

major penetració d’energies renovables. 

 14. Creieu que hi ha algun aspecte que no s’ha tingut en compte i que hauria de ser 

valorat per l’Administració de la Generalitat? 

 

Resultat de la participació al Portal Participa de la Generalitat de Catalunya  

Es van recollir 4 aportacions, que s’adjunten amb la seva Avaluació (2 Acceptades, 2 

Parcialment Acceptades  i cap Rebutjada) 

Aquestes aportacions s’incorporaran en el redactat de la Ordre i en el seu esperit, més 

enllà de la impossible inclusió literal de les mateixes en el seu redactat, que no pot 

arribar a tant detall. Cal dir que hi ha apartats en les aportacions, que és concretaran 

dins els procediments de treball del dia a dia, en el marc de la metodologia de treball 

que s’implementarà per aconseguir els objectius de la Taula. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
I. APORTACIONS DE LA UGT DE CATALUNYA 
 
4. Del conjunt d’agents socials i econòmics, qui creieu que seria necessari 

que estiguessin representats a la composició de la Taula de Diàleg Social de les 

Energies Renovables? 
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De manera paritària, les organitzacions patronals i els sindicats més representatius 

de Catalunya d’acord amb el Decret llei 9/2020, de 24 de març, pel qual es regula 

la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les 

organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya. 

 

 Parcialment acceptada. 

- La taula de diàleg social de les energies renovables (TDSR), es una taula  

transversal de diàleg amb voluntat de consensuar un ventall d’accions 

per desenvolupar les energies renovables, entre  multitud d’Entitats 

que del màxim d’àmbits possible per aconseguir  la màxima 

representativitat social. Tot i que la voluntat es tendir a una paritat dels 

diferent tipus d’Entitats a nivell global i també a nivell més sectorial, la 

proposta s’accepta com idea donat que s’hauria d’extrapolar  a tot els 

altres àmbits i no seria viable per la seva complexitat. Malgrat tot 

s’haurà de garantir idèntica capacitat de participació a tots els nivells, 

com s’està fent.  

 

- En el funcionament del dia a dia  la TDSR, que té la màxima 

representativitat social, és garantirà que  tots els sectors, actors i agents  

puguin  expressar-se amb la màxima paritat  possible 

 

14. Creieu que hi ha algun aspecte que no s’ha tingut en compte i que hauria de 

ser valorat per l’Administració de la Generalitat? 

Considerem que, la transició justa i la pobresa energètica són elements fonamentals 

a tractar dins de la Mesa de Diàleg Social. Encara que possiblement s'hagi previst 

tractar aquests temes dins de la Comissió de Treball 2 dins de l'apartat de 

"equitat", creiem que aquests temes tenen la suficient entitat com per a aparèixer 

de forma explicita en el nom de la Comissió. 

 

Parcialment acceptada. 

- La transició justa i la pobresa energètica són sens  dubte elements 

fonamentals de la problemàtica social relacionada amb el 
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desenvolupament de les energies renovables  que caldrà afrontar, ara 

bé la pobresa energètic no serà motiu de debat en aquesta TDSR,  donat 

ja disposa de Taules específiques amb els mateixos objectius 

 

 

 
II. APORTACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  Àrea d’Acció climàtica Gerència 

de Serveis del Medi Ambient  

 1. Quines considereu que haurien de ser les principals actuacions i propostes de treball 

de la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables per a assolir l’objecte atribuït 

consistent en l’estudi i la identificació, per a la posterior elevació a les administracions 

competents, de les propostes de mesures de compensació pública entre els territoris 

rurals i les zones urbanes densament poblades en què, un cop maximitzades les 

polítiques locals d’implantació d’energies renovables, no es pugui garantir assolir el 

50% de la seva demanda elèctrica amb generació elèctrica renovable de proximitat en 

l’horitzó de l’any 2030?  

 

A més de les propostes esmentades és important tractar aspectes com ara la inclusió de 

la participació ciutadana, dels diferents actors socioeconòmics i institucionals en les 

noves maneres organitzatives com les comunitats energètiques.  

La compensació entre territoris caldria veure com es quantifica, de quina manera i qui 

l’ha de fer, és un aspecte complex que requereix estudis concrets, on es determinin 

pèrdues i guanys per part de tots els territoris, i que no només s’han de monetitzar. 

Sense aquesta informació és difícil de valorar compensacions, de quin tipus i com es fan 

i qui les fa i en quin grau.  

És important que des de la taula es pugui tractar com es garanteix que la implantació de 

les renovables sigui curosa i no malmeti el medi ambient. ni els sols de valor agrícola o 

els habitats naturals, però és clar que la implantació és necessària i ha de donar-se amb 

celeritat. També cal tenir presents tots els espais potencials on ubicar instal·lacions de 

renovables més enllà del SNU, com per exemple sòls industrials que portin anys sense 

ocupar, solars, potencial en teulades, etc.  

Altres aspectes cabdals a tractar tenen a veure amb aconseguir que les 

comercialitzadores i les distribuïdores siguin coherents amb aquest marc. La Taula 

hauria de servir per estandarditzar i deixar molts clars els tràmits amb aquestes 

empreses amb els terminis ben acotats, per aconseguir realment la integració de les 

renovables i el seu ús i expansió massius. Sovint hi ha problemes greus amb els tràmits 

amb aquestes empreses.  
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Acceptada 

- Aquestes aportacions s’incorporaran en el redactat de la Ordre i en el seu 

esperit, més enllà de la impossible inclusió literal de les mateixes en el seu 

redactat, que no pot arribar a tant detall. Cal dir que hi ha apartats que és 

concretaran dins procediments de treball del dia a dia, dins  la metodologia 

de treball que s’implementarà per aconseguir els objectius de la Taula 

 

 

 

2. Dels ens locals i del món associatiu local qui creieu que hi haurien d‘estar 

representats?  

Les Diputacions, l’AMB són coordinadors territorials del Pacte de les Alcaldies, donen 

suport als ens locals en el desenvolupament d’aquests plans. Per tant són entitats que 

cal que estiguin presents a la taula. El plans associats al Pacte han d’incorporar noves 

visions més estratègiques que incloguin el desplegament d’energies renovables en el 

territori, i permetrien integrar l’escala local i la catalana.  

La presència d’administracions com les Diputacions i l’AMB ha de facilitar la 

complementarietat de les actuacions entre administracions, evitant solapaments o fins 

i tot contradiccions i apostant per la complementarietat. 

 

 Acceptada 

o Es convidarà a les Diputacions a formar part de la TDSR. La AMB ja en 

forma part 

 

La Directora general d’Energia 
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