
PERSONES DESTINATÀRIES:

Equips redactors de PAES, personal tècnic 
d'administracions locals, alumnes assistents al curs 

«Re-energy jobs» i càrrecs electes.  

Seminari

Girona, dilluns, 16 de setembre de 2013
de 09.00 h a14.00 h

Casa de Cultura de la Diputació de Girona
(plaça de l'Hospital, núm. 6, Girona)

Reforç i innovació 
de les accions 

previstes als PAES

Potencial de les xarxes elèctriques 
intel·ligents en municipis rurals. Casos d’èxit.

Project e 
Green J obs

www.smartgrid.cat

A càrrec de Pep Salas

psalas@smartgrid.cat
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Pep Salas Prat

• Enginyer Agrònom (UdL-especialitat Medi Rural) i 

doctorant (UPC) sobre Smart Grids

• Experiència en el mercat d’smart grids des de 2007 (6è i 7è

Programa Marc UE, projectes nacionals i consultor)

• Emprenedor en el camp energètic. 

WATTPIC (2004-10). 

Actualment a ENERBYTE (2012-).

• Impulsor de www.smartgrid.cat

0

És permesa la 
reproducció citant l’autor

0. Presentació
3

0 0. Presentació
4

Lleida, 7 i 8 de novembre de 2013

Conèixer de primera mà les 
oportunitats de negoci en el 
desenvolupament de xarxes 
intel·ligents en el medi rural

http://www.ruralsmartgrids.cat/ca/
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• Sistema Centralitzat

psalas@smartgrid.cat

61. Què són les Smart Grid?1



FONT: ICAEN, Pla de l’Energia 2006-2010

71. Què són les Smart Grid?

Sota una concepció fòssil i centralitzada, en la que s’han 
creat les ciutats modernes, el medi rural és (només) el 

substrat de la infraestructura de generació “concentrada” i 
transport.

psalas@smartgrid.cat

81. Què són les Smart Grid?



• Limitacions Sistema Centralitzat

psalas@smartgrid.cat

91. Què són les Smart Grid?

• Sistema Descentralitzat

psalas@smartgrid.cat

101. Què són les Smart Grid?



tardor hivern

primavera estiu

Potencial eòlic a Catalunya

El sistema elèctric haurà d’adaptar-se a on es disposa 
el recurs, generant impacte en el medi.

psalas@smartgrid.cat

111. Què són les Smart Grid?

Vermell: Àrees 
incompatibles

Groc: implantació
subjecte a estudi de 
impacte ambiental

Blanc: Àrees 
compatibles

Potencial eòlic segons criteris ambientals (zones 
d’exclusió) Generalitat de Catalunya

Zones d’implantació eòlica a Catalunya

En un escenari d’escassetat de 
recurs fòssil, ens podrem 

permetre no aprofitar tot el 
potencial eòlic disponible?

psalas@smartgrid.cat

121. Què són les Smart Grid?



Mapa de manifestacions geotèrmiques. 
FONT: Atles de Geotèrmia de 
Catalunya http://taure.icc.cat/geoportal/cat/

Geotèrmia

131. Què són les Smart Grid?

Potencial de Radiació Solar a Catalunya

FONT: Atles de Radiació Solar de Catalunya. ICAEN

Constant solar a la nostra latitud
≈ 1000 W/m2

Constant solar a l’estratosfera
≈ 1530 W/m2

El recurs solar està molt més 
distribuït en el territori i 

permet una aprofitament més 
homogeni i regular

psalas@smartgrid.cat

141. Què són les Smart Grid?



151. Què són les Smart Grid?
http://www.grid4eu.eu

“(...) són xarxes d’electricitat on, gràcies a la contribució de les TIC, pot 
integrar-se de manera intel·ligent el comportament i les accions de tots 

els agents i usuaris connectats a ella per tal de lliurar de manera eficient, 
sostenible i econòmica el subministrament d’electricitat”.

Adaptant la definició de la Plataforma Tecnològica Europea SmartGrid (www.smartgrids.eu):

Smart Grid: Generació d’energia i Demanda flexible

traditional energy 
consumption

traditional energy 
production

FONT: projecte SmartGrids al port de Rotterdam i Anvers “e‐Harbours”
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Smart Grid: Generació d’energia i Demanda flexible
FONT: projecte SmartGrids al port de Rotterdam i Anvers “e‐Harbours”

17

traditional energy 
consumption

traditional energy 
production

1. Què són les Smart Grid?

traditional energy 
consumption

traditional energy 
production

ittermittent
energy production

Smart Grid: Generació d’energia i Demanda flexible
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traditional energy 
consumption

traditional energy 
production

ittermittent
energy production

Smart Grid: Generació d’energia i Demanda flexible
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1. Què són les Smart Grid?

traditional energy 
consumption

traditional energy 
production

ittermittent
energy production flexible energy consumption

Smart Grid: Generació d’energia i Demanda flexible
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flexible energy consumption

traditional energy 
consumption

traditional energy 
production

ittermittent
energy production

€

Smart Grid: Generació d’energia i Demanda flexible

21

1. Què són les Smart Grid?

221. Què són les Smart Grid?

Com passem del “dibuix” a la realitat?

Barreres tecnològiques (R&D)

Barreres regulatòries (lleis)

Barreres econòmiques (model de negoci)

Barreres socials (acceptació)

Barreres ambientals (impacte)

En aquest procés els municipis tenen un paper clau. 
Els PAES poden ser un element catalitzador
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Alguns exemples en municipis rurals

1. Energia Solar Fotovoltaica: autoconsum a nivell de Centre de 
Trasformació (baixa tensió 400Vca)

3. Microxarxes: Cas del Mas Roig – Llagostera, Girona

2

2. Energia Solar Fotovoltaica: integració a mitja tensió (11kV, 
25kV)

24

5. Wildpolsreid

Internacional

4. Comptadors digitals: ús de les dades per millorar l’eficiència

Catalunya



2.1. Aprofitament solar fotovoltaic

Cases unifamiliars

Integració en teulada

25

Aprofitament solar fotovoltaic – Cas Real (rural)
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26
39

Estudi penetració massiva de 
Solar PV en àrea residencial 

en municipi rural.

188 habitatges

185% cobertura PV anual (kWh)

2.1. Aprofitament solar fotovoltaic
26



Major consum a 
l’estiu (alt consum 
per refrigeració). 

Però cal una xarxa 
per tot l’any!

2.1. Aprofitament solar fotovoltaic – Balanç mensual

Mesos deficitaris

27

2.1. Aprofitament solar fotovoltaic – Balanç diari

Necessitat de balanceig diari. És diferent al llarg de l’any i 
davant d’inclemències meteorològiques. De nou, cal una xarxa 

on interactuar i un sistema d’operació en temps real 

28



2.2. Aprofitament solar fotovoltaic – Cas Real

Exemple de planta solar (1MW ≈ 6 Ha) en entorn rural:
L’impacte visual és local per una alçada limitada de 
l’equipament (7m)

Requeriment d’una xarxa d'evacuació de l’energia

29

Planta solar de menor densitat en 
l’aprofitament solar, però amb 
combinació d’usos tradicionals del sòl.

2.2. Aprofitament solar fotovoltaic – Cas Real

30



2.3. Microxarxes – Mas Roig, Llagostera, Girona

Granja – Masia Mas Roig. Detall i Vista aèria

Masia

Granja i 
Observatori

Equips 
generadors 
(PV, eòlic, 

micro CHP)

300 m

150 m

Dissenyat segons criteris Biomimètics

31

Black out a Girona Març 2010. 250.000 persones 
sense subminsitrament fins a 1 setmana

2.3. Microxarxes – Mas Roig, Llagostera, Girona

32



2.3. Microxarxes – Mas Roig, Llagostera, Girona

Servei ininterromput durant tot el black out al Mas Roig 

33

psalas@smartgrid.cat

Dos projectes en execució per part d’

Projecte 1: Més enllà de la mesura. 

Caldes de Montbui

Projecte 2: Mapa Energètic i Eficiència energètica residencial.  

Ajuntament Rubí

2.4. Smart Meters. Ús de les dades per millorar 
l’eficiència energètica 

34



psalas@smartgrid.cat

Consumidor

Canal bi‐direccional de comunicacióCanal bi‐direccional de comunicació

- Estalvi energètic (propostes)
- Comunitat 
- Major informació (Informes)
- Serveis associats 

- Diferenciació de l’oferta kWh
- Fidelització
- Intel·ligència comercial
- Noves vies d’ingrés

2.4. Smart Meters. Ús de les dades per millorar 
l’eficiència energètica 

35

36 36

Imatge del 
client

Imatge del 
client

Informació
detallada 
consum 
(€, kWh)

Informació
detallada 
consum 
(€, kWh)

Informació
segregada 
per usos

Informació
segregada 
per usos

Apps
dispositius 
mòbils

Apps
dispositius 
mòbils

Psicologia 
social

Psicologia 
social

Dades del 
client

Dades del 
client

Comparar con 
grups 

referència

Comparar con 
grups 

referència

Integració
Xarxes Socials
Integració

Xarxes Socials

Mercat  
productes i 
serveis

Mercat  
productes i 
serveis

CampanyesCampanyes Propuestes
d’estalvi

Propuestes
d’estalvi

Nota: imatges simulades per raons de confidencialitat

2.4. Web interactiva per l’usuari



psalas@smartgrid.cat

Actuació a nivell 
municipal

Ciutadà / 
Comunitat Equip de mesura paral·lel

Canal bi‐direccional de comunicacióCanal bi‐direccional de comunicació

- Estalvi energètic
- Comunitat
- Major informació
- Serveis associats

- Coneixement consum energètic
- Accions (PAES, pobresa energètica...)
- Dinamització social i educació
- Promoció econòmica local

2.4. Smart Meters. Ús de les dades per millorar 
l’eficiència energètica 

37

psalas@smartgrid.cat

- Aplicació mòbil, APP (smartphone com a eina 
d’interacció amb els ciutadans)

Nota: imatges simulades per raons de confidencialitat

2.4. Smart Meters. Ús de les dades per millorar 
l’eficiència energètica 

38



psalas@smartgrid.cat

- Segmentació sociològica (segons perfils mediambientals, ...)

- Tècniques de joc (gamification: rankings, competició, punts...)

Perfil Prioritats Capacitat adquisitiva Interacció Social

2.4. Smart Meters. Ús de les dades per millorar 
l’eficiència energètica 

39

2.5. Wilpoldsried - Alemanya

Servei ininterromput durant tot el black out al Mas Roig 

40



2.5. Wilpoldsried - Alemanya

Servei ininterromput durant tot el black out al Mas Roig Wilpoldsried, Baviera a Alemanya té 2600 habitants i genera 4 
milions d'euros anuals (1.500 euros per persona) a partir d'energies 
netes. 

El poble produeix un 320% d’energia respecte la que consumeixen i 
no és un dels llocs més ventosos de Baviera. 

La decisió va ser l'any 1997 i en 14 anys s’ha assolit: 

9 edificis amb panells solars 
3 petites centrals hidroelèctriques 
4 de biogàs (5 aviat) 
7 aerogeneradors (9 aviat) 
190 habitatges tenen instal·lacions solars al sostre

41
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- Fusió d’energia i telecomunicacions

Punts claus a considerar

43

PAES, catalitzadors municipals de 

les rural smart grid

3

- Infraestructura elèctrica i de telecomunicacions

- Implicació dels operadors de xarxes (o creació
dels propis)

- Lideratge polític i social per fer front a les barreres 

- Procés progressiu i acumulatiu. Anem pas a pas

- Bon rati entre territori, densitat de població i activitat econòmica
- Infraestructura de generació d’energia local executada (planta solar) 
- Alt potencial de nous aprofitaments renovables  

- Autoconsum produir en el lloc de consum
- Biogàs aprofitament residu ramader
- Eòlica des d’aprofitament micro a petits i mitjos

- Potencial d’electrificació del transport per limitar les emissions i 
introduir elements de flexibilitat de la demanda

- Fibra òptica al municipi
- Potencialitat de col·laboració a nivell supramunicipal (per exemple 

per impactes molt significatius com el transport privat)
- Sensibilitat ambiental i energètica. Lideratge.

Exemple Ordis. Potencials “Smart Grid”

44

PAES, catalitzadors municipals de 

les rural smart grid

3



- Poca interacció amb el distribuïdor elèctric local

- Infraestructura elèctrica de distribució d’energia no preparada 
suficientment (amb la informació que es disposa)

- Falta de dades en temps real sobre fluxos d’energia

- Informació dispersa dels diferents vectors (energia, aigua, residus, 
mobilitat) que dificulta la gestió integral

- Alta dependència del transport privat

- Necessitats financeres

- Regulació actual

Ordis. Punts dèbils per esdevenir “Smart Grid”

45

PAES, catalitzadors municipals de 

les rural smart grid

3

Ordis. Un PAES amb criteris “Smart Grid”

46

PAES, catalitzadors municipals de 

les rural smart grid

3

EDIFICIS RESIDENCIALS
1.3.3. Implementació dels comptadors digitals domèstics en el 
sector residencial

PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT - Altres

3.5.1. Sistema informàtic integral com a base de la gestió de la 
xarxa elèctrica intel·ligent

3.5.2. Portar fibra òptica a totes les llars i altres punts de 
consum elèctric

3.5.3. Accés de les dades de consum d’energia en els diferents 
àmbits



Ordis. Un PAES amb criteris “Smart Grid”
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PAES, catalitzadors municipals de 

les rural smart grid

3

PLANEJAMENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

5.1.1. Aplicació de sistemes de geoposició (GIS) per gestió
energètica municipal

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

7.3.2. Creació d’un canal de comunicació amb els ciutadans

7.3.3. Taula de seguiment del projecte “Ordis Sostenible”

3.5.4. Reforç de la infraestructura elèctrica per absorbir i 
distribuir una alta penetració d’energies renovables

Ordis. Un PAES amb criteris “Smart Grid”
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Ordis. Un PAES amb criteris “Smart Grid”
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PAES, catalitzadors municipals de 

les rural smart grid
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PAES, catalitzadors municipals de 

les rural smart grid
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PAES, catalitzadors municipals de 

les rural smart grid

3



55

PAES, catalitzadors municipals de 

les rural smart grid
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Conclusions4

Els municipis tenen un paper clau en el model 
energètic. Els PAES són una eina clau.

Les Smart Grid superen la visió tradicional “d’energies 
renovables” per esdevenir una oportunitat de 
desenvolupament rural a partir a la fusió de les 
infraestructures d’energia i telecomunicacions.

Cal superar barreres tecnològiques, però sobretot, 
“no-tecnològiques”: regulació, economia i socials

Les accions s’han d’emmarcar a mig-llarg termini i 
anar-se implementant progressivament

Cal lideratge municipal i implicació de tots els agents

Pep Salas Prat

psalas@smartgrid.cat

www.smartgrid.cat

Gràcies per la vostra atenció !!

Potencial de les xarxes elèctriques 
intel·ligents en municipis rurals. 

Casos d’èxit.
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