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Presentació
PECT EbreBiosfera - Terres de l’Ebre

Op 2.3. Rural Smart Energy

Op 2.2. Innovació agroforestal
P1.

e-Governança
P2.

Smart Rural

P3.
Sectors Líders

P4.
Innovació i 

transferència

Op 2.1. Simbiosi rural
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Estratègia per la 
Transició 
energètica a les 
Terres de l’Ebre

Ojectius i estratègia
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Transició energètica a les TE

• Aconseguir progressivament un model energètic

propi, basat en l’energia distribuïda i de 

proximitat, i amb un retorn positiu per al 

territori.

• Assolir la sobirania energètica en el mix elèctric

al 2030

• Augmentar el consum energètic d’energies

renovables:
❖ Biomassa per usos tèrmics
❖ Eòlica i Fotovoltaica per usos elèctrics

Objectius
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Les necessitats elèctriques del territori

són de 1.300 GWh (3% consum català)

Els equipaments públics en consumeixen

el 2%, 27 GWh.

Ordre de magnitud: per produir l'energia
que consumim al territori necessitem

950 MW de FV instal·lada. 20 MW per al

consum públic.

Transició energètica a les TE

Objectius del territori
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Produir per exportar Produir els consums propis

Transició energètica a les TE

Models 
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Transició energètica a les TE

EIX 2

Maximitzar ús

fonts renovables 

autòctones i 

distribuïdes

Estratègia

EIX 1

Assolir el 

màxim nivell

d’eficiència i 

estalvi

energètic

EIX 5

Fomentar la 

recerca i la 

innovació

energètica

EIX 4

Fomentar la 

participació de 

la societat i 

democratitzar

l’energia

1 42 53

EIX 3

Afavorir la 

mobilitat s

ostenible
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Transició energètica a les TE
Estratègia

⊷ Acció 1.1. Control i gestió de la factura energètica 

⊷ Acció 1.2. Implantació de sistemes de control i 

monitorització d’instal·lacions i consums

⊷ Acció 1.3. Realitzar estudis i auditories en edificis i 

instal·lacions 

⊷ Acció 1.4. Disseny i posta en marxa d’actuacions 
per a l’estalvi i l’eficiència energètica als edificis i a 

les instal·lacions 

⊷ Acció 1.5. Creació d’una xarxa 

d’assessors/gestors energètics

EIX 1

Assolir el 

màxim nivell

d’eficiència i 

estalvi

energètic

1



1
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Acció 1.1. Control i gestió de la factura energètica

EIX 1

Assolir el 

màxim nivell

d’eficiència i 

estalvi

energètic

• El programa de comptabilitat 

energètica que usem (GemWeb) 

disposa de les dades de 1.800 

submininstres d’energia 

(electricitat, gas...) de molts 

municipis de Terres de l’Ebre (en 

verd).

• Les dades permeten analitzar i 

informar i a partir d’aquí es 

poden prendre decisions

• Permet fer el seguiment dels 

objectius d’estalvi de l’actuació 

Comptabilitat energètica



Acció 1.1. Control i gestió de la factura energètica
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EIX 1

Assolir el 

màxim nivell 

d’eficiència i 

estalvi 

energètic
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https://enegest.energiaibosc.com/enegest_v2/public/login

Acció 1.1. Control i gestió de la factura energètica



Al 2021, amb els anàlisis i gestions realitzades des 

de l'Agència d'Energia del COPATE, els estalvis 

acumulats superen els 2,6M€

Els estalvis aconseguits justifiquen 

àmpliament la figura del “gestor 

energètic”

- € 

100.000 € 

200.000 € 

300.000 € 

400.000 € 

500.000 € 

600.000 € 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Any Estalvi (€)

2013 11.347

2014 108.171

2015 260.553

2016 368.552

2017 388.218

2018 466.669

2019 489.789

2020 515.289

2.608.587

Acció 1.1. Control i gestió de la factura energètica

1

EIX 1

Assolir el 

màxim nivell 

d’eficiència i 

estalvi 

energètic



#TransicióEnergèticaTE@ebrebiosfera @copate_te TBTTerresEbre

S’han deixat d’emetre 3.400 Tones de CO2  a l’atmosfera

Més d’1M € a l’any d’estalvi

Estalvis
kWh/any

Estalvis
€/any (amb IVA) Any actuació

Nº d'hab 
(2019)

Camarles 246.548,00 38.782,00 2013 3.224

Tortosa 3.234.495,70 508.786,17 2014 33.372

Ametlla de Mar 755.455,00 118.833,07 2014 6.787

Pobles petits BE 294.804,39 46.372,73 2015 2.849

Amposta 2.141.181,95 336.807,92 2016 20.738

Sant Carles de la Ràpita 568.922,78 89.491,55 2017 14.789

Raquera 88.422 12.838,10 2020 781

TOTAL 7.329.829,82 1.019.945,82

Acció 1.4. Eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior

1

EIX 1

Assolir el 

màxim nivell 

d’eficiència i 

estalvi 

energètic
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⊷ Acció 2.1. Implantació i gestió d’instal·lacions d’autoconsum

individual i col·lectiu als sostres públics

⊷ Acció 2.2. Impuls de centres de generació en espais degradats

⊷ Acció 2.3. Implantació i gestió de calderes amb biomassa com

a combustible per generar calor als edificis públics

⊷ Acció 2.4. Disseny i posta en marxa de xarxes de calor

⊷ Acció 2.5. Potenciar l'economia circular al voltant de la

cadena de valor de la biomassa

⊷ Acció 2.5. Modificació de les ordenances municipals (IBI)

⊷ Acció 2.7. Creació de taules d’energia local que ajudin a
decidir quin model volem al territori

2

EIX 2

Maximitzar ús 

fonts 

renovables 

autòctones i 

distribuïdes

Transició energètica a les TE
Estratègia



Tipologies

Autoconsum individual Autoconsum individual amb injecció 
d'excedents

Autoconsum compartit

500 
metres

Acció 2.1. Implantació i gestió d’instal·lacions d’autoconsum individual i 

col·lectiu als sostres públics



#TransicióEnergèticaTE@ebrebiosfera @copate_te TBTTerresEbre

⊷ Acció 2.1. Implantació i gestió d’instal·lacions d’autoconsum individual i col·lectiu als 

sostres públics

Autoconsum col·lectiu 

als sostrespúblics
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EIX 2

Maximitzar ús 

fonts 

renovables 

autòctones i 

distribuïdes

Autoconsum col·lectiu als sostres públics

• La modalitat d’autoconsum compartit és a través de connexió a la 

xarxa de distribució i via contracte amb comercialitzadora

• Es proposa mínim una instal·lació d'autoconsum compartit en 

sostre públic per a dependències municipals per municipi

• Les potències de les instal·lacions van de 10 kW a 100 kW

• Les amortitzacions estan entre 6-7 anys

• Els estudis d’autoconsum compartit realitzats a les dependències 

municipals de Terres de l’Ebre sumen un total de 2 MW de 

potència i una inversió aproximada de 2,2 M€

Acció 2.1. Implantació i gestió d’instal·lacions d’autoconsum individual i 

col·lectiu als sostres públics



⊷ Territori de les Terres de l’Ebre

330.219 Ha
10% territori de Catalunya

⊷ Superficies Forestals

52% territori

⊷ Superficies Forestals Arbrades 
Accessibles

40.355 Ha
12% territori

⊷ Biomassa Disponible

800.000 Tn en stock

20.000 Tn anuals gestió sostenible

Acció 2.3. Implantació i gestió de calderes amb biomassa com a combustible 

per generar calor

Superfície Forestal



• S’han realitzat 3 avantprojectes de xarxes de

calor i 42 de substitució de caldera

convencional per caldera de biomassa. En

conjunt hi ha unes necessitats de 1.050

tn/any d’estella i 350 tn/any de pèl·let; la

inversió total ascendeix a 4,7 M€.

• La titularitat de forest municipal és molt

significativa (en tonalitats de blau en funció

de la superfície als municipis que en tenen)

• La gestió i l’aprofitament dels recursos

d’aquest espai pot generar economia circular

i ocupació

• S'està impulsant la creació d’un clúster

forestal público-privat

Acció 2.3. Implantació i gestió de calderes amb biomassa com a 

combustible per generar calor

Biomassa. Oferta i demanda municipal



Plataforma de control i monitorització de consums i de generació
Pentamatik

Acció 1.2. Implantació de sistemes de control i monitorització 

d’instal·lacions i consums
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EIX 4

Fomentar la 

participació de 

la societat i 
democratitzar

l’energia
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Transició energètica a les TE

⊷ Acció 4.1. Promoció i impuls de les comunitats
energètiques locals

⊷ Acció 4.2. Estudi i foment de models de participació

público-privada

⊷ Acció 4.3. Formació, Informació, participació

⊷ Acció 4.4. Inclusió dels sectors socials més
desfavorits

Proposta d’estratègia



✓ Canvis en la llei sector elèctric en 

nous actors que possibiliten la 

participació de la ciutadania:

✓ Instal·lacions 

d'emmagatzematge energia

✓ Agregadors independents

✓ Comunitats d'energies 

renovables.

✓ Les Comunitats Locals d'Energia 

apareixen en normatives en 

denominacions diferents: 

comunitats d'energies renovables, 

o comunitats ciutadanes d'energia.

✓ Definició: Una Comunitat Local 

d'Energia és una entitat jurídica de 

participació oberta i voluntària, on 

la Ciutadania, les Pimes i les 

Autoritats Locals s'uneixen, com 

usuaris finals d'energia, per tal 

d'obtenir serveis energètics.

Comunitats Locals d'Energia



✓ Objectius: oferir beneficis ambientals, e

conòmics o socials als seus socis, o a 

la localitat en la qual desenvolupa la 

seva activitat, més que generar 

una rendibilitat financera.

✓ Empoderar al consumidor energètic

✓ Desplegar recursos energètics 

distribuïts

✓ Unir veïns i autoritats locals amb 

l'objectiu comú de promoure la transició 

energètica i com volem que aquesta 

sigue.

✓ Reduïr la pobresa energètica

Comunitats Locals d'Energia



Els Ajuntaments poden i han d'impulsar 

CLEs amb els seus veïns.

Una proposta de partida per crear una 

Comunitat Local d’Energia:

• una instal·lació d’autoconsum 

compartit

• equips de submesura per cada 

participant

• una plataforma de gestió de dades 

que agrega les dades de consum i 

producció

Qui participa:

• Equipaments de l’Ajuntament

• Famílies en pobresa energètica

• Veïns i empreses del poble

Comunitats Locals d'Energia
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EIX 5

Fomentar la 

recerca i la 

innovació

energètica

25

Transició energètica a les TE

⊷ Acció 5.1. Xarxes elèctriques intel·ligents: generació
distribuïda, autoconsum, emmagatzematge elèctric i 

gestió de la demanda.

⊷ Acció 5.2. Innovació en l’àmbit de les tecnologies de 

generació elèctrica i tèrmiques mitjançant energies

renovables.

⊷ Acció 5.3. Flexibilitat de la demanda amb solar 

fotovoltaica, bateries i vehicle elèctric (vehicle to grid).

⊷ Acció 5.4. Recerca en sistemes d’emmagatzematge

d’energia.

⊷ Acció 5.5. Tecnologies Hidrogen

Estratègia



La transició energètica
Necessitat, oportunitat
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Gràcies!
Marga Estorach
Cap Agència Energia Terres de l’Ebre
mestorach@copate.cat

Marc Poy
Coordinador Tècnic PECT
mpoy@copate.cat


