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ESPORTS

TARRAGONA

Èxit del circuit
de curses de
muntanya de les
Terres de l’Ebre
PÀGINA 7

Cicles a mig gas
Amb menys de
deu anys de vida,
les centrals de
cicle combinat
han quedat
arraconades al
mercat elèctric
i no funcionen
durant gran
part de l’any

La Plana del Vent (800 MW)
Propietat: Alpiq i Gas Natural
Inversió: 360 milions d’euros
Producció elèctrica: 3.215 GWh (2008); 1.639 GWh (2011)
Hores en funcionament 2011: 2.677 + 2.785 hores

ORIOL MARGALEF
Tarragona

H

i va haver uns
anys, fa no gaires,
quan el totxo semblava no tenir fi,
que les centrals
tèrmiques de gas, igual que les
plantes d’energia renovable, proliferaven com bolets a tot Espanya.
Amb el vistiplau del Govern central, que a principis de segle era
molt optimista quant al creixement de la demanda, només a
Tarragona les empreses elèctriques van invertir gairebé 800 milions d’euros en tres centrals de
cicle combinat. Entre les tres –La
Plana del Vent, Tarragona Power
i Tarragona E.ON– sumen avui
1.600 MW de potència instal·lada, una capacitat de generació
molt superior a la nuclear Vandellòs II. El cas és, però, que pocs
anys després de posar-se en marxa les tres plantes estan aturades
gran part del temps.
A principis de la dècada passada l’economia espanyola vivia instal·lada en l’eufòria. La demanda
elèctrica creixia a un ritme del
3% i el parc de generació fregava
el col·lapse. Les previsions de demanda apuntaven cap amunt, i
va ser en aquest context de gran
entusiasme al negoci elèctric que
el cicle combinat va viure moments d’auge. En només deu
anys, a l’Estat espanyol es van posar en marxa 34 instal·lacions,
que sumen 25.269 MW de potència instal·lada, un 25% de la total.
Els seus promotors destacaven
avantatges com l’eficiència, les
baixes emissions i la flexibilitat.
L’etapa daurada dels cicles, tanmateix, va ser curta.
La crisi ha fet retrocedir la demanda d’energia elèctrica en general. Però el principal fre a la productivitat dels cicles combinats
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Gas Natural va construir La Plana del Vent al costat de la nuclear Vandellòs II, propietat d’Endesa i Iberdrola, que hi va alegar en contra
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CICLES A MIG GAS LA DIFÍCIL SITUACIÓ DE TRES GRANS CENTRALS ELÈCTRIQUES TARRAGONINES
LA PROPOSTA

Hivernar
instal·lacions
]La històrica poca capa-

citat d’interconnexió
amb la resta d’Europa ha
fet que, en plena crisi de
consum, a l’Estat espanyol hi hagi un excés d’estructura de generació
elèctrica. Davant
d’aquest sobredimensionament, la Comissió Nacional de l’Energia (CNE)
ha proposat al Govern
central que canviï la llei
perquè les centrals de
generació puguin “hivernar temporalment”. L’objectiu d’aquesta iniciativa, contemplada en d’altres països europeus, és
evitar l’excés d’oferta,
“sempre que la seguretat
del sistema no es vegi
afectada”. La decisió se
sotmet a consideració
quan les condicions del
mercat no permeten recuperar “els costos fixes
d’explotació”. Segons el
regulador, hi ha un 80%
de la potència instal·lada
en cogeneració que no
cobreix costos. El CNE
planteja a més mantenir
els incentius a la disponibilitat i a la inversió. Està
previst que els cicles combinats posats en marxa
l’any 2002 deixin de percebre enguany l’incentiu
a la inversió. A Tarragona Power i E.ON se’ls
acabarà el 2014.

Tarragona Power (400 MW)
Propietat: Iberdrola
Inversió: 259 milions d’euros
Producció elèctrica: 2.344 GWh (2005); 528 GWh (2012)
Hores en funcionament 2012: 2.052 hores

Tarragona Power. Va ser promoguda per RWE i Iberdrola, que finalment va comprar l’altra meitat, i estava pensada per
subministrar al polígon químic; tanmateix, la planta no pot vendre directament a les empreses l’electricitat que produeix
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ha estat, segons les elèctriques,
l’avenç de les energies renovables
i el carbó, que no només gaudeixen de subvencions sinó que a Espanya tenen prioritat d’entrada al
sistema. Tenint en compte aquesta situació, les centrals de cicle
combinat, pensades per tenir un
paper protagonista, s’han convertit en un recanvi de luxe a la xarxa de Red Eléctrica Espanyola
(REE). La seves turbines només
s’engeguen quan la falta de vent
fa caure el rendiment de l’eòlica.
En aquest context, “les instal·lacions estan sent infrautilitzades”,
segons expliquen fonts d’Iberdrola, propietària de la planta Tarragona Power. I en general, l’activitat al sector ha arribat a mínims
històrics l’any 2012.
En ple descens general de la demanda, segons dades de Red Eléctrica, només durant l’any passat
la generació amb cicle combinat
es va desplomar un 23,2%. De fet,

SECUNDÀRIA

La cogeneració
només s’activa ara
quan l’eòlica no
cobreix la demanda
PÈRDUES

La majoria de centrals
no són rentables
i el sector reclama
compensacions
tot i que les centrals estan dissenyades perquè funcionin almenys 5.000 hores anuals, segons dades de demanda recopilades per l’Associació Espanyola
del Gas (Sedigas), “la mitjana d’ús
es va situar en unes mil hores, el
19% de la seva capacitat”, explica
Maria Margarit, secretaria general de la patronal. La planta d’E.
ON al polígon químic de Tarrago-

na, de fet, segons fonts de la companyia, fins i tot va estar “per sota
de la mitjana de funcionament” al
sector l’any passat. Fa dos anys, el
coeficient d’ús d’aquesta planta ja
va ser del 13,1%, per un 25,1% el
sector.
En un context de pèrdues, les
elèctriques no es cansen de reivindicar compensacions. “La seva infrautilització fa que no siguin rentables en cap cas, i a més, posarles en marxa i parar-les tant sovint també en perjudica la seva vida útil. Aquestes instal·lacions, però, no són un negoci convencional, formen part d’un planejament energètic i no es poden tancar així com així”, afirma Eduardo Montes, president de l’Associació Espanyola de l’Energia Elèctrica (Unesa). L’autorització sobre el trasllat o el cessament de
l’activitat, com s’han plantejat algunes empreses, és potestat del
Ministeri d’Indústria i Red Eléctrica. I no estan al cas. Malgrat la
seva poca utilització, estimen in-

Tarragona E.ON (400 MW)
Propietat: E.ON
Inversió: 200 milions d’euros
Producció elèctrica: 2.801 GWh (2005); 353 (2011)
Hores en funcionament 2011: 1.348 hores

E.ON ESPAÑA

La primera. La central d’E.ON (2003), al polígon químic, va
serla primera de gas combinat a Tarragona
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L’escalada del cost de la llum situa l’estalvi energètic com una
necessitat de supervivència a la indústria química de Tarragona

La sacsada elèctrica
ORIOL MARGALEF
Tarragona

L’

augment de la
tarifa elèctrica
ha convertit l’estalvi energètic
en una regla de
supervivència per a la indústria, i especialment a la química
de Tarragona. L’energia elèctrica s’ha encarit un 10% més
aquest inici d’any, i ja costa a
les empreses el doble que fa sis
anys, quan va començar la crisi.
Aquest increment de costos pot
tenir un efecte molt negatiu sobre la competitivitat a la química, perquè la producció de plàstics consumeix molta energia.
“Totes les empreses han assumit la necessitat d’estalviar i
s’estan fent inversions per reduir el consum”, explica Eduardo
Chicote, president de la Comis-

quedarà aquí. L’AEQT calcula
que l’any 2030 la tarifa que paguen les empreses del polígon,
actualment 90 euros el KWh,
passarà a costar el doble. “Si els
costos segueixen disparant-se i
no s’hi posen solucions, moltes
empreses podrien acabar plantejant-se la seva continuïtat a
Tarragona”, afirma Chicote.
A la gran indústria l’estalvi
no és només una qüestió d’actitud i optimització dels processos, sinó d’invertir en nova tecnologia, més eficient. És el que
farà Repsol aquest any durant
la parada de manteniment del
cracker. L’aturada, que es fa cada cinc anys i dura un dos mesos, servirà a Repsol per substituir tecnologia que pràcticament no s’havia tocat des dels
anys setanta, quan es va posar
en marxa la instal·lació.
Aquests treballs, valorats en

tat d’accedir a una tarifa elèctrica d’alta tensió, que és la més
barata que existeix al mercat.
L’AEQT ha plantejat la possibilitat de compartir el servei, contemplar el polígon com una xarxa tancada amb un sol client,
un amb un sol comptador i estalviar costos addicionals. “És
el que han fet a Hoestch, a Ale-

El sector ha reduït
un 12% el consum
elèctric però els
preus s’han doblat
manya. Han creat una empresa
que gestiona el servei elèctric.
Estem en converses. La Generalitat ens dóna suport, però el ministeri d’Indústria no ho veu

clar, i ningú no farà cap inversió si no té la seguretat legal”,
explica Chicote.
L’altre plantejament que ha
fet l’AEQT és utilitzar de forma
independent, sense que surti al
sistema, l’energia que poden generar les dues centrals de cicle
combinat al polígon, Tarragona
Power (Iberdrola) i la planta
d’E.ON. Totes dues tenen una
potència instal·lada de 400
MW, però funcionen molt per
sota del que estava previst en
posar-se en marxa. “Iberdrola
ens ha dit que per ells no hi ha
cap problema, però que la comercialitzadora d’Endesa ens
podria denunciar”, afirma
Eduardo Chicote. Si s’obrís l’aixeta directament per a les empreses del polígon, les comercialitzadores i l’Estat deixarien
d’ingressar uns 20 milions d’euros, segons AEQT.c

VICENÇ LLURBA / ARXIU

dispensable el cicle combinat per
assegurar el subministrament davant les fonts renovables, que consideren intermitents.
En plena davallada de la utilització, l’any 2010, les elèctriques
van veure ateses les seves peticions per part de l’últim ministre
socialista del ram, Miguel Sebastián. Just abans de deixar el càrrec, Sebastián va aprovar un sistema d’incentius per compensar la
disponibilitat, els anomenats pagaments per capacitat. Tanmateix, el seu successor, el popular
José Manuel Soria, va rebaixar
l’any passat un 10% aquestes compensacions (uns 84 milions d’euros). Poques setmanes després de
l’aprovació de la llei de Mesures
Fiscals per a la Sostenibilitat
Energètica, que augmenta la fiscalitat sobre la producció d’energia
i imposa el cèntim verd del gas,
que farà augmentar els costos a la
cogeneració, la patronal Unesa insisteix davant del Govern central
que faci “una reflexió global” sobre les necessitats de la xarxa.
“La garantia de subministrament ha de prevaldre, però això
no pot representar pèrdues irrecuperables al sector. És veritat
que la iniciativa d’inversió en
aquesta tecnologia va ser privada.
Però ningú podia imaginar en
aquell moment que les plantes fotovoltaiques, que segons el plans
del Govern havien de desenvolupar-se fins als 300 MW, acabarien en 4.000 MW”, afirma Montes. A ple rendiment, les tres plantes tarragonines ocupen unes 150
persones.c
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Per reduir costos als socis, la patronal química planteja comprar com un sol client l’electricitat necessària a tot el polígon

sió d’Energia de l’Associació
Empresarial Química de Tarragona (AEQT). Entre el 2012 i el
2013, els dos polígons preveuen
consumir un 12% menys d’energia elèctrica gràcies a plans
d’estalvi i millora.
“Els nostres competidors europeus ja fa temps que s’han posat les piles i són més eficients.
Aquí hem trigat molt més, perquè el cost de l’energia no s’havia disparat. Ara les coses són
diferents. L’electricitat ja suposa a les empreses el cost més important després de la matèria
prima, per davant dels salaris”,
explica Chicote. I la cosa no

35 milions d’euros, permetran
millorar l’eficiència energètica
de la planta i fer-la més competitiva. “Obtindrem el mateix
amb una reducció significativa
del consum energètic”, explica
Joan Pedrerol, director del
complex de Repsol a Tarragona. A més, la multinacional
petrolera ha aconseguit reduir
un 7% la despesa energètica a
Tarragona durant el 2012, i té
previst ampliar aquest índex
un 5% aquest any, segons
Pedrerol.
Un dels condicionants que
encareixen més la factura de
les químiques és la impossibili-

Auditories per gastar menys
]L’augment de la factura

de la llum, però també del
gas i l’aigua, està donant
vida a un número creixent
d’empreses que es dediquen a fer auditories d’eficiència energètica. Això
és, a analitzar el consum
d’un negoci i proposar
mesures correctores per
rebaixar el cost econòmic.
A la Universitat Rovira
i Virgili, el Grup d’Engi-

nyeria Tèrmica Aplicada
(Crever) ha posat en marxa el seu propi negoci,
altament especialitzat. A
més d’oferir serveis de
consultoria, E2Plus dissenya projectes integrals
d’eficiència a mida. Un
client potencial és el sector hoteler de la Costa
Daurada, que concentra
un 35% dels costos operacionals en energia.

