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Canvi Paradigma: Transició Energètica

• De la generació amb combustibles
fòssils (carbó, Gas) o radioactius
(Nuclear) a la generació renovable i
neta (Eòlic, Solar, Hidro)

• També, d’un model centralitzat a un
model distribuït

• Els consumidors ja no son passius
poden generar, emmagatzemar i oferir
serveis al sistema

• Demanda s’adapta a la oferta
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Per què Empoderar al consumidor energètic?

Desplegament de recursos energètics
distribuïts (autoconsum, bateries, VE)

Noves oportunitats de negoci (Flexibilitat
de la demanda, Mercats Locals, Compra
directa al productor local, Inversió en
projectes locals)

Elevada volatilitat de preus en el nou
model entre moments amb sol i/o vent i
moments sense.
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Com empoderem al consumidor?

COMUNITATS LOCALS D’ENERGIA

PAPER: facilitar la participació proactiva dels
amplis sectors de la societat sobre la cadena
de valor de l'energia, sempre des d'una
posició local quant al territori on operen i
quant al benefici socioeconòmic que generen.

OBJECTIU: Consisteix a oferir beneficis
ambientals, econòmics o socials als seus
membres o socis, o a la localitat en la qual
desenvolupa la seva activitat, més que
generar una rendibilitat financera.
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Regulació de les Comunitats Locals d’Energia

A nivell europeu es regulen:

Les Comunitats Ciutadanes d’Energia

Les Comunitats d’Energies Renovables
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Regulació de les Comunitats Locals d’Energia

A nivell estatal es defineixen al RD 23/2020:

S'incorpora la definició de les comunitats
d'energies renovables.
Aquesta figura té com a fi la participació dels
ciutadans i autoritats locals en els projectes
d'energies renovables, la qual cosa permetrà
una major acceptació local d'aquestes energies
i una participació major dels ciutadans en la
transició energètica.
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Funcions que podria exercir una CLE

Generació

Monitorització

Subministre d’energia
Distribució

Emmagatzemament
Agregació de recursos distribuïts

Gestió de la demanda

Carrega de Vehicle Elèctric
Contractació Conjunta Energia

Eficiència Energètica
Formació
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Com impulsar una CLE

Els Ajuntaments poden impulsar CLEs amb els
seus veïns

La Comunitat Local d’Energia es basa en:
• 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
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Autoconsum compartit xarxa 
exterior
• Nomes per instal·lacions i

consumidors connectats baixa tensió
(2.0 / 2.1 /3.0)

• Potència màxima instal·lacions 100kW

• Distancia 500 metres entre
comptadors

• Assignació administrativa de la
producció

• Es reparteix en % entre els
consumidors participants

• Es resta de la factura els kWh que
corresponen
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Model de Comunitat Impulsada per Ajuntament 1.0

Dependències municipals Ciutadania

Autoconsum compartit
Desplegar recursos distribuïts

Plataforma de gestió de dades
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Model de Comunitat Impulsada per Ajuntament 2.0

Ciutadania

Autoconsum Compartit 
Recursos Distribuïts

Plataforma d’AgregacióVPP DERMS

Dependències municipals
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Conclusions

CLE son clau pel nou model energètic
distribuït.

Empoderen al consumidor i
democratitzen el sector energètic.

Pendents d’una regulació més especifica
que pot ampliar les seves funcions.

Existeix un model viable de CLEs
impulsant per Ajuntaments.
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