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1. Un nou model energètic en un món canviant 
 

2. Un nou marc legal per a la transició energètica a la Unió 
Europea 
 

3. Sistema centralitzat amb disbauxa planificadora 
 

4. El nou model de la distribució elèctrica 
 

5. Crear competència en el mercat elèctric des dels 
consumidors 
 

6. Pacte Nacional per a la Transició Energètica de 
Catalunya 
 

7. Les palanques de la transició energètica 
 

8. El camí a recórrer per passar de la situació actual a la 
sobirania energètica és el que es diu transició energètica 
 

CAP A UN NOU MODEL DE DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA  
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UN NOU MODEL ENERGÈTIC EN UN MÓN CANVIANT   
ENERGIES RENOVABLES GESTIONABLES , VEHICLE ELÈCTRIC, 
EMMAGATZEMATGE, AUTOCONSUM, XARXES INTEL·LIGENTS  
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Clean Energy for All 
Europeans ( 27,30,40) al 2030 
 
Proposta de nou paquet 
normatiu de la Comissió Europea 

Objectius 2030: 
• 27% de consum d’energies renovables en consum “brut” d’energia final i 50% 

de l’energia elèctrica provinent d’energies renovables. 
• 30% de millora de l’eficiència energètica. 
• Reducció del 40% de les emissions de GEH. 

 
 
 
 
Objectius 2030 ja coneguts. 
La novetat del paquet es troba en què identifica un nou model basat en energies 
netes integrades en un mercat energètic flexible, competitiu, eficient i participatiu. 

UN NOU MARC LEGAL PER A LA TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA A LA UNIÓ EUROPEA 

Electrificació de serveis energètics 
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Medi ambient 

Accés energia i 
seguretat subministrament 

Digitalització 

Energia distribuïda 
prosumer 

Medi ambient 

Sostenibilitat 
econòmica 

Accés energia i 
seguretat subministrament 

Protecció 
consumidor 
vulnerable 

Sostenibilitat 
econòmica 

UN NOU MARC LEGAL PER A LA TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA A LA UNIÓ EUROPEA 

EL TRIANGLE DE L’ENERGIA O EL CONSUMIDOR AL  
COR DEL MODEL? 
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Introdueix i regula les figures de: 
- Consumidor actiu  
(generar, consumir, compartir i vendre) 
- Comunitat local d’energia 
- Agregador (CLAU) 
- Gestió de la demanda 
- Emmagatzematge d’energia 
- Mobilitat elèctrica 

 

Clean Energy for All 
Europeans 
 

Paper crític ODS de l’operador  
del sistema de distribució 

UN NOU MARC LEGAL PER A LA TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA A LA UNIÓ EUROPEA 

Directive on common rules for 
the internal market in electricity 
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Favorable explícitament a l’autoconsum i a la mobilitat elèctrica 
• Els autoproductors veuran retribuïda pel sistema l’energia excedent 

lliurada a la xarxa 
• L’autoconsum col·lectiu ha de permetre’s (actualment prohibit a 

Espanya per a més d’un usuari) 
• Les autoritzacions fotovoltaiques de petita potència no requeriran 

permisos ni autoritzacions: serà suficient una notificació 
• Edificis de consum gairebé zero amb emmagatzematge, generació i 

punts de recàrrega esdevenen claus en la gestió de la demanda 

  
  

  

Clean Energy for All 
Europeans 
 
 

UN NOU MARC LEGAL PER A LA TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA A LA UNIÓ EUROPEA 

Directive on common rules for 
the internal market in electricity 
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Distribució elèctrica, monopoli natural en mans d’empreses privades, esdevé 
essencial i crític     ALERTA ¡¡¡ 
 
• Les distribuïdores han de definir productes de mercat estandarditzats que 

assegurin la participació efectiva de les energies renovables distribuïdes, la 
gestió de la demanda i els agregadors d’energia 
 

• Els plans de desenvolupament i de retribució de la xarxa de distribució han de 
recollir la gestió de la demanda ( preus dinàmics,  consums flexibles VE i 
bombes de calor/aerotèrmia), l’eficiència energètica, l’emmagatzematge 
d’energia i altres recursos que el distribuïdor pugui utilitzar com a alternativa 
l’ampliació de la xarxa. 

Clean Energy for All 
Europeans  
 
 

UN NOU MARC LEGAL PER A LA TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA A LA UNIÓ EUROPEA 

Directive on common rules for 
the internal market in electricity 
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I en què canvien aquestes tecnologies i la revisió de la  
Directiva de les normes comunes del mercat elèctric el 
 model energètic ? 
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GENERACIÓ 

TRANSPORT 

DISTRIBUCIÓ 

CONSUMIDORS 

EN
ER

G
IA

 

 
• Demanda = oferta  

(males planificacions amb 
costos elevats en 
infraestructures 
infrautilitzades)  

 
• elevada participació de 

combustibles fòssils i urani 
 
• Concentració empresarial 

 
• Flux energètic unidireccional 

 
• Consumidors passius 

AVUI: MODEL CENTRALITZAT I MERCAT A TEMPS REAL 

PER QUÈ ESTEM DAVANT D’UN CANVI DE 
PARADIGMA?  

Una “mercaderia que no s’emmagatzema” 
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EL SOBREDIMENSIONAMENT DEL SISTEMA ELÈCTRIC 
2000 - 2010 
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Evolució de la demanda peninsular en b.c. 
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Evolució de la potència instal·lada peninsular 

Hidràulica Nuclear Carbó Fuel/gas Cicle Combinat

Eòlica Solar fotovoltaica Solar tèrmica Altres renovables Cogeneració

Creixement de l’oferta  
 
Cicles combinats, eòlica i 
renovables 

creixement de la demanda  
 
Creixement, moderat, fins el 
2008, disminució 2008-2014 

MALA PLANIFICACIÓ DE LA DEMANDA 

X 2 en 10 anys  

Marge de reserva 1,4 
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Radials de Madrid Aeroport de Castelló 
SÍMIL AMB LA RESTA D’INFRAESTRUCTURES 

SISTEMA CENTRALITZAT AMB DISBAUXA 
PLANIFICADORA   
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Plantes regasificadores 
no posades en servei 

25.000 MW cicles 
combinats en 10 anys  

El Musel, Asturies.  
Construcció enllestida: 2012 i 382 M€ 
No entra en servei per innecessària 
A costos regulats: 26 M€ anuals per  
finançament i manteniment 
 

Operen al 15% de la seva capacitat 
Costos per capacitat 1.244 M€/any i no 
estan prou a punt (gener 2017, la major  
part de plantes no van ofertar a costos 
raonables 
 

SISTEMA CENTRALITZAT AMB DISBAUXA 
PLANIFICADORA   
INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES 
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Rodalies 
L’autoconsum fotovoltaic i  
l’eficiència energètica 

QUI PAGA ELS PLATS TRENCATS DE LA DISBAUXA PLANIFICADORA? 

SISTEMA CENTRALITZAT AMB DISBAUXA 
PLANIFICADORA   
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• Preu de l’energia elèctrica per sobre 
de la mitjana de la Unió Europea 

 

• Infrautilització dels cicles combinats 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dèficit de tarifa 
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Coeficient d’utilització de les centrals de cicle 
combinat 

Dèficit/superàvit anual del sistema elèctric espanyol [milions d’€] 

SISTEMA CENTRALITZAT AMB DISBAUXA 
PLANIFICADORA   
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Preu de l'energia elèctrica per diferents tipus de 
consumidors industrials 

UE-28 EZ ESPANYA

0,8

1,3

1,8

Preu de l'energia elèctrica (amb impostos) pels consumidors 
domèstics d'Espanya respecte la mitjana de la UE-28 

Domèstic < 1.000 kWh/a 1.000 kWh/a < Domèstic  < 2.500 kWh/a
2.500 kWh/a < Domèstic  < 5.000 kWh/a 5.000 kWh/a < Domèstic  < 15.000 kWh/a
Domèstic < 15.000 kWh/a UE-28

CONSEQÜÈNCIES DEL SOBREDIMENSIONAMENT PER LA INDÚSTRIA I 
EL CIUTADÀ 

Ciutadà 
estalviador 

Pagar fins 2028 
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Després de 18 anys de 
liberalització del sector 
elèctric: 
 
El 77% de l’energia elèctrica és 
comercialitzada pels 4 grans 
grups energètics integrats 
verticalment 
 
9% es comercialitza a 
consumidors 
 
14% bilaterals  
  

AMB UN MERCAT QUE NO FUNCIONA 

Cal crear 
competència en el 

mercat elèctric 
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GENERACIÓ 

TRANSPORT 

DISTRIBUCIÓ 

EN
ER

G
IA

 

• Generació  distribuïda 
d’escala mitjana amb 
emmagatzematge 

 
• Flux energètic multidireccional 
• Consumidors actius 
 

GENERACIÓ 
DISTRIBUÏDA 

(en punts de consum) 
(amb autoconsum o 

injecció a xarxa) 

EMMAGATZEMATGE 
(vehicle elèctric o 
altres bateries) CONSUMIDORS 

+ 
Generació 
distribuïda 

FLUX D’ENERGIA EN UN MODEL DISTRIBUÏT I AMB EMMAGATZEMATGE 

GESTIÓ DE LA 
DEMANDA 

PER QUÈ ESTEM DAVANT D’UN CANVI DE 
PARADIGMA?  
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QUÈ TENEN EN COMÚ AQUESTS NOUS ACTORS? 
COM GESTIONAREM AQUEST NOU SISTEMA? 

Vehicles elèctrics 
Generació distribuïda amb autoconsum 

Emmagatzematge elèctric (bateries) 
Aerotèrmia i xarxes de fred i calor  
Gestió intel·ligent de la demanda 

Necessitat de xarxes elèctriques 
intel·ligents (smart grids) 

Aporten flexibilitat i optimitzen 
el sistema 

A QUÈ NO PODEM DEIXAR D’ESTAR ATENTS? 

El punt d’enllaç és la xarxa de 
distribució 

Sistemes interoperables 
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EL NOU MODEL DE LA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

LA IMATGE DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 



#energianeta 

COM INCENTIVAR EL DESPLEGAMENT DE LES SMART GRIDS? 

• Cal una nova regulació per a donar resposta a les noves necessitats. 
 

• L’actual metodologia de retribució de l’activitat de distribució no incorpora cap 
obligació o incentiu dirigit a l’adaptació d’aquestes xarxes cap a sistemes 
intel·ligents de distribució, en el context de les smart grids. 
 

• Per tal de permetre a futur una introducció massiva de sistemes de generació 
distribuïts, amb emmagatzematge, duent a terme una gestió activa d’aquests 
sistemes, cal adaptar les xarxes elèctriques actuals, incentivant les xarxes 
intel·ligents, sent la modificació del mecanisme de retributiu i la planificació de 
l’activitat de distribució la via idònia per a dur-ho a terme. 

 NOU MODEL DE LA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 



#energianeta 

Agent intermediari especialitzat en la 
coordinació i agregació d’un conjunt de 
consumidors, que duen a terme una 
gestió activa de la demanda, amb la 
finalitat de participar en els mercats 
energètics i/o serveis d’ajustos. 
 
Situació a Espanya: figura no 
regulada. Els consumidors no poden 
cobrar per aquest servei ni tampoc 
agregar-se per incrementar volums 
d’energia per compra/venda. 

NOUS MODELS DE RELACIÓ ENTRE PRODUCTORS I CONSUMIDORS 
─AGREGADORS DE DEMANDA─ 

CREAR COMPETÈNCIA EN EL MERCAT ELÈCTRIC  
DES DELS CONSUMIDORS 
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Beneficis: DEMOCRATITZACIÓ  
• Reducció de costos 
• Participació agregada en el mercat 

dels consumidors i ciutadans 
• Estalvi energètic 
• Increment fiabilitat subministrament 
• Reducció dels pics de consum en la 

xarxa elèctrica general 

Generació 
Sistemes d’emmagatzematge 

Càrregues 
Sistemes de gestió i monitorització 

Interacció bidireccional 
amb la xarxa general 

Senyals de control 
centralitzades 

NOUS MODELS DE RELACIÓ ENTRE PRODUCTORS I CONSUMIDORS 

CREAR COMPETÈNCIA EN EL MERCAT ELÈCTRIC  
DES DELS CONSUMIDORS 
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PACTE NACIONAL PER A LA TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA DE CATALUNYA 

El Govern preveu aprovar el 
proper 31 de gener les Bases 
del Pacte Nacional per a la 

Transició Energètica de 
Catalunya 

• Document consensuat amb els 
agents econòmics i socials. 

 
• Durant el primer trimestre de 2017 

es presentarà i es discutirà al 
Parlament. 
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Transició... cap a on? 

PACTE NACIONAL PER A LA TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA DE CATALUNYA 

cap a un model energètic 
en el que els recursos 

renovables satisfacin el 
100% de la demanda 

energètica? 

cap a un model energètic 
neutre en emissions de 

gasos d’efecte hivernacle? 

CCS 
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SOM PROU CONSCIENTS DEL REPTE AL QUE VOLEM FER FRONT ? 

100% 
renovable 

20% 
energies 
renovables 

Caldrà sortir de la zona de confort 

any 
2020 

any 
2017 

any 
2050 

8% 
energies 
renovables 

27% 
energies 
renovables 

any 
2030 

COM FAREM LA 
TRANSICIÓ? 

101 gCO2/kWh en el mix 
elèctric (dels més baixos dels 
principals estats de la UE) i 
amb menys fòssil: Urani i no 
carbó 

PACTE NACIONAL PER A LA TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA DE CATALUNYA 
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La tecnologia és necessària però no 
serà suficient 

100% 
renovable 

any 
2017 

any 
2050 8% 

energies 
renovables 

• Gran acord institucional, polític i de la societat 
civil: PNTE 

• Governança, valentia, lideratge  
• Marc legal i fiscal que faci de Catalunya un 

país atractiu per l’eficiència, les renovables, la 
mobilitat elèctrica, l’emmagatzematge elèctric 
i les xarxes intel.ligents 

• Compromís davant de les dificultats i 
resistències al canvi de model  

• Engrescar als ciutadans, les empreses i les 
administracions a ser agents actius 

COM AFRONTAREM LES DIFICULTATS DE LA TRANSICIÓ? 

PACTE NACIONAL PER A LA TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA DE CATALUNYA 
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100% 
renovable 

any 
2017 

any 
2050 

8% 
energies 
renovables 

PACTE NACIONAL PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 
DE CATALUNYA 

 
 

•  Llei de la transició energètica a Catalunya i d’adaptació de  l’ 
Institut Català d’ Energia.   
 

•  Preparar les estructures tècniques i els òrgans de govern de  
per afrontar el nou model més participatiu, transparent i on 
l’àmbit municipal assumeix un rol més elevat en un model 
energètic distribuït 

 
• Pla de treball 2017 – 2025 energia neta per tots els catalans 

 
• Prospectiva energètica horitzó 2050 

 
 

 



#energianeta 100% 
renovable 

any 
2017 

any 
2050 8% 

energies 
renovables 

PACTE NACIONAL PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 
DE CATALUNYA 

 
 
 
 
Pla de treball 2017 – 2025 energia neta per 
tots els catalans 
 
• Renovació energètica del parc d’edificis cap a Nzeb. 

Mecanismes de col·laboració públic-privat amb garantia 
d’estalvis 

 
•  Desplegament de l’autoconsum fotovoltaic i la generació 

elèctrica distribuïda.  
 

• Digitalització de l’energia. Especial atenció a la xarxa 
distribució, smart grid 

 
• Fer de Catalunya un país atractiu per al desplegament del 

vehicle elèctric  
 

•   Fer de Catalunya un país atractiu per a la implantació de les 
energies renovables  
 

• Avançar en el pla d’eficiència energètica a la indústria 
 
• Fiscalitat i noves fórmules de finançament 

 
• Informar o comunicar?  Engrescar per canviar el model 

 
• Potenciar la recerca en tecnologies solars, emmagatzematge 

i xarxes intel.ligents a través de l’IREC 
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EL CAMÍ A RECÓRRER PER PASSAR DE LA 
SITUACIÓ ACTUAL A LA SOBIRANIA ENERGÈTICA 
ÉS EL QUE ES DIU TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

Conformisme: un model que  
ens imposa la passivitat 

Utopia ?: un model que  
ens ajuda a progressar 
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La racionalidad se aparta tanto del  
conformismo como de la utopía  
(Jesús Mosterín) 
 
El progrés és la realització de les utopies  
( Oscar Wilde) 
 
El camí del progrés no és fàcil ni ràpid  
( Marie Curie) 
 
 
 

El consumidor al centre del nou model energètic 
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Constitució de la Taula de l’autoconsum  amb participació de: 
 

- Representants municipals, associacions de consumidors, enginyeries i instal·ladors, 
distribuïdors de bateries, comercialitzadores i distribuïdores d’electricitat i 
l’administració de la Generalitat així com amb l’Asociación de Agencias de Gestión 
de la energía (EnerAgen) 

 
En el marc legal existent és poc favorable a l’autoconsum però les barreres pròpies       
( de professionals, ciutadans, administració) són fins i tot, superiors 
 

- Identificar les barreres i fórmules per evitar-les que es puguin implementar des de 
les parts amb voluntat constructiva 
 

- Programa de comunicació i difusió per a que el ciutadà, la empresa i l’adminsitració 
entenguin que l’autoconsum és possible i necessari. Estratègia autoconsum 
EnerAgen 
 

- Formular un pla d’acció municipal d’impuls a l’autoconsum 
 

- Implantació instal·lacions autoconsum fotovoltaic de 1 MW en edificis de la GdC 
 

- Línia d’ajuts  a sistemes d’emmagatzematge  

LES PALANQUES DE LA TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA 
DESPLEGAMENT DE L’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC I LA GENERACIÓ 
ELÈCTRICA DISTRIBUÏDA 
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Aprovar el  Pla de desplegament de la infraestructura de recàrrega PIRVEC i la 
seva taula de governança. 
 
Desplegar la xarxa de recàrrega ràpida XarxaRàpidaCat d’accés públic i 
gestió pública en col·laboració de l’Institut Català d’Energia i els municipis 
 
Elaborar normativa àmbit català per facilitar permisos infraestructura 
recàrrega i la seva interoperabilitat 
 
Proposar normativa i fiscalitat d’àmbit estatal que garanteixi les condicions 
econòmiques per desplegar infraestructura, majoritàriament ràpida i 
superràpida, d’accés públic amb finançament privat. 
 
Elaborar material  web amb tota la informació per a la càrrega a casa  
- Ciutadans amb punt de recàrrega en aparcament comunitari 
- Administradors de finques 
- Constructors d’edificis 
 
Formació  instal·ladors, administradors de finques i constructors edificis 

LES PALANQUES DE LA TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA 
FER DE CATALUNYA UN PAÍS ATRACTIU PER AL VEHICLE ELÈCTRIC 
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