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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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Context 
Europa, Catalunya i 

Terres de l’Ebre 
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Context general 
Objectius de la UE 2020, 2030 i 2050 
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Transició energètica a Catalunya 

⊷ Consums energètics a Catalunya (2017) 

Diagnosi 
0,2% 

49% 

0,7% 

20,3% 

3,3% 

26,5% 

42,9% 

26,9% 

14,2% 

12,2% 

3,8% 

⊷ Diagrama Sankey del Sistema Energètic de Catalunya (2017) 
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Transició energètica a Catalunya 

⊷ Producció bruta d’energia elèctrica per formes d’energia a Catalunya (2018) 

Diagnosi 

Renovables 
9.158,9 GWh 

20,5% 

Nuclear 
21,952,06 GWh 

49,1% 

Cicles combinats 
2.407,3 GWh 

16,6% 

Cogeneració 
5.609,3 GWh 

12,5% 

Altres no renovables 
589,9 GWh 

1,3% 

Hidroelèctric
a 

5.546,8 GWh 
12,4% 

Eòlica 
2.797,1 GWh 

6,3% 

Fotovoltàica 
390,3 GWh 

0,9% Altres 
renovables 
424,7 GWh 

0,9% 
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Transició energètica a les TE 

⊷ Instal·lacions de producció d’energia elèctrica a les TE (2019) 

Diagnosi ⊷ Règim ordinari: 2 centrals nuclears i 2 
centrals hidràuliques 

3.450 MW potència 

37%  potència instal·lada a Catalunya 

⊷ Règim especial: parcs eòlics, 
fotovoltaics i centrals hidràuliques 

771 MW potència 

25% potència instal·lada a Catalunya 

⊷ Instal·lacions fotovoltaiques 
d’autoconsum 

903 KW potència 

0,6% potència instal·lada a Catalunya 

⊷ Consum Elèctric a Terres de l’Ebre 

1.307 GWh 
3% energia consumida a Catalunya 
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1% 

40% 

34% 

23% 2% 

6% 

45% 

25% 

24% 
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Transició energètica a les TE 

⊷ Consums elèctrics per sectors econòmics (2017) 

Diagnosi 

CATALUNYA TERRES DE L’EBRE 
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Transició energètica a les TE 

⊷ Disponibilitat de biomassa  i superfície forestal 

Diagnosi 

⊷ 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 

 

 



#TransicióEnergèticaTE @ebrebiosfera @copate_te RBTerresEbre 10 

Introducció 

Centralitzat en 
renovables 
Grans instal·lacions 

Grans empeses i grups 
inversors 

Impacte  molt elevat  i pressió 
sobre el territori 

Tensió amb altres activitats 
econòmiques 

Ciutadania com a consumidora 

Possibilitats del nou model 

Autosuficiència i 
exportació 
Grans i petites instal·lacions 

Grans i petites empeses, 
ciutadania, administració 

Impacte elevat 

Ciutadania com a 
consumidora i petits 
productors 

Autosuficiència 
Sobirania Energètica 
Petites i mitjanes instal·lacions 
distribuïdes 

Ciutadania, administració, pimes 

Impacte mitjà 

Ciutadania com a consumidora i 
productors 
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Transició energètica a les TE 

⊷ Recursos renovables 

⊷ Territori productor/ exportador d’energia, amb xarxa elèctrica per 
evacuació d’electricitat. Know-how territorial 

⊷ Gestió dels boscos i aprofitament de biomassa 

⊷ Generar una economia circular i local entorn la biomassa 

⊷ Seguretat Energètica – Reducció dependència energètica 

⊷ Reducció de costos energètics i millora de la competitivitat 

⊷ Valor Afegit al territori (PIB local) 

⊷ Generació de llocs de treball i arrelament de la població 

Fortaleses i Oportunitats 
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Transició energètica a les TE 

⊷ Continuar en el “Business As Usual”, intentant canviar d’un 
model energètic centralitzat amb centrals convencionals  a un 
altre model centralitzat en grans centrals  solars i eòliques. 

⊷ Pressió sobre el territori per noves grans centrals 

⊷ Manca d’estratègia territorial pròpia per fer front a la pressió 

⊷ Generar dificultats de  desenvolupament a sectors econòmics 
emergents  (ecoturisme,  turisme experiencial, productes amb 
denominació d’origen...) 

 

Riscos i Debilitats 
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Estratègia per 
la Transició 
energètica a 
les Terres de 
l’Ebre 
Ojectius i proposta 

d’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: 
o Biomassa per usos tèrmics 
o Eòlica i Fotovoltaica per usos elèctrics 

Objectius 
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Produir per exportar Produir els consums propis 

Transició energètica a les TE 
Models que es podrien aplicar 
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Transició energètica a les TE 

EIX 2 

Maximitzar ús 
fonts renovables 

autòctones i 
distribuïdes 

Proposta d’estratègia 

EIX 1 

Assolir el 
màxim nivell 
d’eficiència i 

estalvi 
energètic 

EIX 4 

Fomentar la 
recerca i la 
innovació 
energètica 

EIX 3 

Fomentar la 
participació de 

la societat i 
democratitzar 

l’energia 

1 3 2 4 
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1 

EIX 1 

Assolir el 
màxim nivell 
d’eficiència i 

estalvi 
energètic 
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Transició energètica a les TE 

⊷ 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 
energètics 

Proposta d’estratègia 



1 

EIX 1 

Assolir el 
màxim nivell 
d’eficiència i 

estalvi 
energètic 
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Transició energètica a les TE 

 Acció 1.1. Control i gestió de la factura energètica 
 
El treball de l’Agència d’Energia del COPATE als Ajuntaments ha generat  2,5 M € d’estalvi   
 

 
 

Proposta d’estratègia 

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

 

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


1 

EIX 1 

Assolir el 
màxim nivell 
d’eficiència i 

estalvi 
energètic 
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Transició energètica a les TE 
Proposta d’estratègia / Resultats  

 Acció 1.2. Implantació de sistemes de control i monitorització d’instal·lacions  i consums 
 
 Acció 1.3. Realitzar estudis i auditories 
 
Acció clau per passar  a l’acció.  Des del COPATE hem coordinat/realitzat auditories a gran part 
dels enllumenats de Baix Ebre i Montsià, a algunes dependències i a les EDAR’s. Amb aquests 
documents s’han demanat ajudes per passar a l’acció. 
 
Al sector econòmic aquesta acció és molt rellevant. 
 
 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  
 
El treball de l’Agència d’Energia del COPATE i Ajuntaments relacionats amb aquesta acció ha 
generat 1,2 M € anuals d’estalvi  centrats en enllumenat, principalment 
 
 Acció 1.5. Creació d’una xarxa d’assessors energètics 
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Transició energètica a les TE 

⊷ Acció 2.1. Autoconsum individual i col·lectiu als 
sostres  

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

⊷ Acció 2.3. Biomassa com a combustible per generar 
calor  

⊷ Acció 2.4. Xarxes de calor 

⊷ Acció 2.5. Bonificació de les ordenances municipals 
(IBI, ICIO, IAE) 

⊷ Acció  2.6. Creació de taules d’energia local que ajudin 
a decidir quin model volem al territori 

Proposta d’estratègia 

2 

EIX 2 

Maximitzar ús 
fonts 

renovables 
autòctones i 
distribuïdes 
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Transició energètica a les TE 

 
 

Proposta d’estratègia 

2 

EIX 2 

Maximitzar ús 
fonts 

renovables 
autòctones i 
distribuïdes 

⊷ Acció 2.1. Autoconsum individual i col·lectiu als sostres 

 

HABITATGE DE 4 PERSONES 
Consum anual d’electricitat: 
5.000 kWh/any 

FACTURA ACTUAL SENSE 
FOTOVOLTAICA (PART VARIABLE) 
750 €/any 

Potència: 2  kW (25 m2 de sostre) 
Cost aprox: 3.000 € (IVA inclòs) 

ESTALVI ANUAL AMB 
FOTOVOLTAICA (PART VARIABLE) 
300  €/any 
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2 

EIX 2 

Maximitzar ús 
fonts 

renovables 
autòctones i 
distribuïdes 
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Transició energètica a les TE 

 
 

Proposta d’estratègia / Resultats 

2 

EIX 2 

Maximitzar ús 
fonts 

renovables 
autòctones i 
distribuïdes 

⊷ Acció 2.2. Impuls de centres de generació solar/eòlica 

 
• 20 estudis de centres de generació en espais degradats (178 ha) 

 
• 10.000 ha cartografiades amb emplaçaments òptims per ubicar 

captadors solars (orientació, pendent del terreny, línia d’evacuació...) 
 

• Estudi del recurs vent a Terres de l’Ebre 
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2 

EIX 2 

Maximitzar ús 
fonts 

renovables 
autòctones i 
distribuïdes 

Acció 2.2. Impuls de centres de generació 
Transició energètica a les TE 
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Transició energètica a les TE 
Proposta d’estratègia / Resultats 

2 

EIX 2 

Maximitzar ús 
fonts 

renovables 
autòctones i 
distribuïdes 

⊷ Acció 2.3. Biomassa com a combustible per ACS, calefacció i refrigeració 
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Transició energètica a les TE 

 
 

Proposta d’estratègia / Resultats 

2 

EIX 2 

Maximitzar ús 
fonts 

renovables 
autòctones i 
distribuïdes 

 

⊷ Acció 2.5. Bonificació de les ordenances municipals (IBI, ICIO, IAE) 
 

Percentatge  i anys de bonificació de l’IBI . Dades de 65 municipis que bonifiquen l’IBI a Catalunya al 2020 
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3 

EIX 3 

Fomentar la 
participació de 

la societat i 
democratitzar 

l’energia 
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Transició energètica a les TE 

⊷ Acció 3.1. Promoció i impuls de les 
comunitats energètiques locals  

⊷ Acció 3.2. Estudi i foment de models de 
participació público-privada 

⊷ Acció 3.3. Formació, Informació, 
participació 

⊷ Acció 3.4. Inclusió dels sectors socials més 
desfavorits 

 

Proposta d’estratègia 
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4 

EIX 4 

Fomentar la 
recerca i la 
innovació 
energètica 
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Transició energètica a les TE 

⊷ Acció 4.1. Xarxes elèctriques intel·ligents: 
generació distribuïda, autoconsum, 
emmagatzematge elèctric i gestió de la 
demanda. 

⊷ Acció 4.2. Innovació en l’àmbit de les 
tecnologies de generació elèctrica i 
tèrmiques mitjançant energies renovables. 

⊷ Acció 4.3. Flexibilitat de la demanda amb 
solar fotovoltaica, bateries i vehicle elèctric 
(vehicle to grid). 

⊷ Acció 4.4. Recerca en sistemes 
d’emmagatzematge d’energia. 

⊷ Acció 4.5. Tecnologies Hidrogen 

Proposta d’estratègia 
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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 


