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Eòlica del Perelló inaugura la segona fase del Parc 
Eòlic Collada amb dos aerogeneradors de 7.5MW  

 
 
Eòlica del Perelló ha inaugurat aquest divendres 17 de Febrer de 2023, la segona fase del Parc Eòlic Collada amb dos 
aerogeneradors nous de 7,5MW de potència instal·lada, que permetrà cobrir la demanda energètica de més de 6.800 llars. 
Eòlica del Perelló és la promotora del parc, filial de l'empresa Soluciones y Desarrollos de Ingeniería i Servicios S.L.U. (SYDIS) 
destinada al desenvolupament, la promoció, la construcció i l'explotació d'actius energètics. 
 

 
 
Situat al Perelló (Tarragona). L'energia s'evacua a través de la SET Perelló compartida amb els parcs eòlics Colladetes, Les Calobres i 
Collada Fase I. El parc està format per dos aerogeneradors marca General Electric de 3.75 MW de potència cadascun, 137 metres de 
diàmetre i alçada de boixa 81,5 metres la producció anual dels quals estimada de 23.819 MWh/any. Ha suposat una inversió de 7,2 
milions d'euros. 
 
 
 
 
 

  notadepremsa 
               17 de febrer de 2023    
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Jorge Córdoba López, Chief Executive Officer SYDIS, ha manifestat que: “L'Execució del Parc Eòlic La Collada Fase II 
ens ha suposat un repte enorme, hem hagut de salvar molts obstacles. Ara és una realitat i he d'agrair a tots aquells que 
ho han fet possible des d'organismes públics, entitats financeres i fins a l'últim treballador que hi ha participat des de la 
seva concepció, promoció, desenvolupament, execució i ara la seva explotació”. 
 

“L'emplaçament on avui ens trobem, acull 4 parcs eòlics. La sala on avui seiem és el centre de control d'aquests parcs i a 
més compleix una funció didàctica. Prop de 100.000 visitants han passat des que va començar la seva activitat de 
difusió”. “Esperem que el Parc Eòlic Collada Fase II, animi a tots a impulsar aquesta transició energètica. Estem agraïts a 
aquesta terra l´oportunitat que ens brinda. Volem continuar creixent a Catalunya”. 
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En la posada en funcionament dels dos aerogeneradors nous, i a l'acte institucional, han acompanyat Còrdova, 
l'alcaldessa del Perelló Sra. Mª Cinta Llaó i Llaó, el Sr. Xavier Comerma Carbonell, Director General Adjunto, Director 
Territorial Catalunya del Banc de Sabadell, l'Hble. Sra. Teresa Jordà, Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural i el Molt. Hble. Sr. Pere Aragonés, president de la Generalitat de Catalunya. 
 
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que "Catalunya reprèn l'impuls de l'energia eòlica, després de 
10 anys on no havíem avançat com calia". Aragonés, ha assegurat que “el país ha entrat en una nova etapa, on una 
energia eòlica neta i respectuosa amb l'entorn i el medi ambient té un paper clau d'impuls de la transició energètica 
necessària i inajornable”. 
 
El president ha assegurat que “aquest salt endavant a les energies renovables es farà amb la coresponsabilitat de tot el 
país, amb un model distribuït i que compti amb tothom, amb totes les parts implicades”. Per fer-ho possible, Pere 
Aragonès ha destacat la creació de la Taula de diàleg social de les energies renovables, que ha d'ajudar a trobar 
mecanismes d'equilibri entre territoris. "Volem que el model català d'implementació de l'energia renovable sigui distribuït, 
però sobretot sigui participatiu i democràtic", ha remarcat. 
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INFORMACIÓ TÈCNICA 
 
Promotor Eólica del Perelló S.L. 

Constructor Soluciones y Desarrollos de Ingeniería y Servicios S.L.U. (SYDIS) 

Potencia  7.5MW 

Nº aerogeneradores 2 

Modelo aerogenerador GE3.75-137m diámetro de rotor 81.5 m altura de buje 150 m altura de punta de pala 

Inversión 7,14 millones de euros 

Superficie Área Barrida 29.481,56  m2 

Producción Anual  23.819 MWh/año 

Horas equivalentes 3.176 

Hogares cubiertos por la electricidad generada 6.831 

Tensión de salida aerogeneradores-subestación El Perelló 20.000V 

Tensión de evacuación red de Distribución  110.000V 

 
 
Per a més informació sobre aquesta activitat contacteu amb: 
 

Jorge Córdoba López  /  Chief Executive Officer SYDIS  /  676 535 557  /  Jorge.cordoba@sydis.es 

 


