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DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
RESOLUCIÓ  EMO/2262/2013,  de  4  d’octubre,  de  la  Direcció  General 

d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, que deixa sense efecte la Resolució 

de 25 d’abril de 2012, per la qual s’atorga a l’empresa Energies Renovables 

d’Anoia,  SL,  l’autorització  administrativa  del  parc  eòlic  d’Orpí,  per  a  14 

aerogeneradors de 2.500 kW cadascun, resultant una potència total de 35 

MW, als termes municipals d’Orpí, la Torre de Claramunt, Santa Maria de 

Miralles  i  Mediona  (l’Anoia)  (DOGC  núm.  6131,  pàg.  26008,  de  data 

18.5.2012).
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
RESOLUCIÓ  EMO/2262/2013,  de  4  d’octubre,  de  la  Direcció  General 

d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, que deixa sense efecte la Resolució 

de 25 d’abril de 2012, per la qual s’atorga a l’empresa Energies Renovables 

d’Anoia,  SL,  l’autorització  administrativa  del  parc  eòlic  d’Orpí,  per  a  14 

aerogeneradors de 2.500 kW cadascun, resultant una potència total de 35 

MW, als termes municipals d’Orpí, la Torre de Claramunt, Santa Maria de 

Miralles  i  Mediona  (l’Anoia)  (DOGC  núm.  6131,  pàg.  26008,  de  data 

18.5.2012).

Fets

-1  En  data  25  d’abril  de  2012,  la  Direcció  General  d’Energia,  Mines  i 

Seguretat Industrial va dictar Resolució mitjançant la qual es va atorgar, a 

la societat Energies Renovables d’Anoia, SL, l’autorització administrativa del 

parc eòlic d’Orpí, per a 14 aerogeneradors de 2.500 kW cadascun, resultant 

una potència total de 35MW.

-2 En data 5 de juny de 2013, el  titular del  parc eòlic,  va presentar,  a 

aquesta Direcció General, la sol·licitud de cancel·lació de l’aval, dipositat en 

concepte de garantia d’accés i connexió a la xarxa de distribució, donada la 



impossibilitat sobrevinguda per inviabilitat econòmica, de continuar amb la 

promoció del parc eòlic esmentat.

-3 Atès que un cop cancel·lat l’aval dipositat, aquest projecte ja no disposa 

de punt de connexió a la xarxa elèctrica.

-4  Atès  que en  data  26  d’agost  de  2013,  aquesta  Direcció  General,  va 

enviar notificació prèvia de revocació d’autorització administrativa del parc 

eòlic d’Orpí, atorgant el termini de deu dies des de la seva notificació per a 

presentar al·legacions, sense que s’hagi rebut resposta per part del titular.

Fonaments jurídics

-1 La legislació aplicable per a l’autorització de parcs eòlics és, bàsicament, 

la  següent:  Llei  54/1997,  de 28 de novembre,  del  Sector  Elèctric;  Reial 

Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de 

transport,  distribució,  comercialització,  subministrament  i  procediments 

d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica; Decret 351/1987, de 23 de 

novembre,  pel  qual  es  determinen  els  procediments  administratius 

aplicables  a  les  instal·lacions  elèctriques;  Decret  147/2009,  de  22  de 

setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per 

a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya; 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  modificada  per  la  Llei 

4/1999, de 13 de gener.

-2 Atès que d’acord amb el que disposa l’article 28, apartat 3 de la Llei 

54/1997,  de  27  de  novembre,  del  sector  elèctric,  les  autoritzacions  de 

producció en règim especial no es podran atorgar si el titular no ha obtingut 

prèviament l’autorització d’un punt de connexió a la xarxa elèctrica.

-3 En conseqüència, vist que el titular no ha presentat cap al·legació, vista 

la documentació que integra l’expedient i la normativa vigent aplicable es 

desprèn  que  es  pot  procedir  a  revocar  la  Resolució  d’autorització 

administrativa del parc eòlic d’Orpí, de data 25 d’abril de 2012.

-4 D’acord amb el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del 

Departament  d’Empresa i  Ocupació,  en  el  seu  article  149,  (DOGC núm. 

5897, de 9.6.2011).



Resolc:

-1  Deixar  sense  efecte  la  Resolució  de  25  d’abril  de  2012,  per  la  qual 

s’atorga  a  l’empresa  Energies  Renovables  d’Anoia,  SL,  l’autorització 

administrativa del parc eòlic d’Orpí, per a 14 aerogeneradors de 2.500 kW 

cadascun, resultant una potència total  de 35 MW, als  termes municipals 

d’Orpí, la Torre de Claramunt, Santa Maria de Miralles i Mediona (L’anoia), 

publicada al DOGC núm. 6131, pàg. 26008, de data 18.5.2012.

-2 Arxivar l’expedient sense fer cap més tràmit.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot 

interposar recurs d’alçada davant el Secretari d’Empresa i Competitivitat, 

Pg. de Gràcia, 105, 08008 Barcelona, en el termini d’un mes comptat des 

de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que disposa l’article 114 

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 

de gener.

Barcelona, 4 d’octubre de 2013

Pere Palacín i Farré

Director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

(13.298.050)
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