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Marc conceptual de les
comunitats energètiques

Comunitats energètiques

Emergència climàtica
Situació d’emergència climàtica
global, amb importants efectes
locals, provocada pel model
energètic
actual,
basat
en
l’explotació dels recursos fòssils.
A banda dels efectes evidents sobre els ecosistemes, els efectes previsibles del canvi
climàtic poden perjudicar notòriament la nostra economia productiva, des de l’afectació
negativa en el funcionament i el manteniment de moltes infraestructures, fins a importants
alteracions dels entorns en què es desenvolupen activitats com el turisme, la producció
agropecuària o tota la indústria, amb demandes intensives d’aigua o d’energia. Igualment,
no s’han de menystenir els impactes que té sobre la salut (onades de calor, propagació de
malalties...)
Ple de la Diputació de Girona 17/9/2019
Declaració institucional d’emergència climàtica

Comunitats energètiques

Transició energètica
Cap a un nou model energètic:
• Net: 100 % renovable
• Distribuït i intel·ligent (eficient)
• Participat: empoderament de
la ciutadania
• Social i solidari: eliminació de
la pobresa energètica / noves
oportunitats de treball local
Comunitats energètiques
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Empoderament
de la ciutadania

• Pot desenvolupar un paper clau en el desplegament de
recursos energètics distribuïts (generació, emmagatzematge...)
• Se li obre la porta a participar en el sistema i oferir-hi serveis
(flexibilitat de la demanda, mercats locals d’energia, acords de
compra directa al productor local, inversió en projectes locals)
• Li comporta beneficis econòmics (i ambientals)

Les comunitats energètiques poden
ser l’eina per
Facilitar la participació

Gestionar els serveis

de la ciutadania i dels sectors
econòmics en el mercat energètic des
d’una òptica local per a obtenir
beneficis ambientals, econòmics o
socials.

dels què es poden beneficiar els membres de la
comunitat. Aquests serveis poden ser amplis:

• Producció i/o subministrament d’energia
• Gestió de les dades
• Serveis per a oferir flexibilitat al sistema
(agregació de recursos distribuïts,
emmagatzematge, gestió de la demanda...)
• Altres: assessorament, eficiència energètica,
mobilitat sostenible, etc.

Marc normatiu de les
comunitats energètiques
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Marc regulador europeu
A Europa es regulen:
Les comunitats d’energies renovables (CER) - Directiva UE 2018 / 2001
(transposada a l’ordenament jurídic espanyol per mitjà del Reial decret llei
23/2020 però no desenvolupada)
Les comunitats ciutadanes d’energia (CCE) - Directiva UE 2019 / 944
(no transposada, regula una figura molt semblant a les CER, amb la
diferència que les CCE no han de ser de caràcter local)

Guia per a l’impuls de comunitats energètiques amb perspectiva municipal (DiBa 2021)
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Marc regulador estatal
Requisits per accedir a la convocatòria del Programa CE Implementa
L’Ordre que estableix aquests requisits defineix comunitat energètica
com a persona jurídica basada en la participació oberta i voluntària,
efectivament controlada per socis o membres que siguin persones
físiques, pimes o entitats locals, que desenvolupi projectes d'energies
renovables, eficiència energètica i/o mobilitat sostenible que siguin
propietat d'aquesta persona jurídica, i la finalitat primordial sigui
proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials a els seus
socis o membres o a les zones locals on opera, en lloc de guanys
financeres.
(Article 2 de l'Ordre TED/1446/2021, Programa CE Implementa)
<https://www.idae.es/ca/ajuts-i-financament/comunidades-energeticas>
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Projectes energètics
Per tant, s’ha d’entendre comunitat energètica com el paraigua
jurídic per gestionar i organitzar projectes energètics
compartits.
A dia d’avui:
•

Autoconsum compartit (regulat pel RD 244/2019)

•

Projectes de generació d'energies renovables (ER)

•

Emmagatzematge

•

Rehabilitació energètica d’edificis

•

Mobilitat elèctrica compartida

En el futur:

•

Agregació/ gestió de la demanda

•

Serveis de flexibilitat al sistema

•

...

Comunitats energètiques

En resum

Actualment no existeix un concepte unificat que delimiti què és una comunitat
energètica i què pot fer.
Ens trobem, per tant, amb diverses tipologies de comunitats energètiques i amb
figures jurídiques diferents (CCE, CER, CLE…), algunes amb regulació pròpia i
d’altres no.
L’encaix dins d’una determinada figura jurídica serveix per poder accedir al
règim jurídic corresponent i desenvolupar les activitats que s’hi preveuen.
Encara que el concepte de comunitat energètica no encaixi dins d’una determinada
figura jurídica, té un gran valor com a eina comunicativa per avançar en la transició
energètica col·lectiva des d’una perspectiva local.

Impuls a les
comunitats
energètiques de la
Diputació de
Girona
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Planificació estratègica
El Pla Estratègic pel Desenvolupament de les Energies
Renovables a les Comarques Gironines (juliol 2020) pretén
crear un entorn en el qual l’acció pública serveixi per
desencadenar inversió en energies renovables i assolir els
reptes relacionats amb la transició energètica i la lluita contra
el canvi climàtic.
ACCIÓ 22
Impuls de les comunitats energètiques intel·ligents
<https://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/9583/9885/Pla_
Estrategic_per_al_Desenvolupament_de_les_Energies_Reno
vables.pdf>

Oficines comarcals de
transició energètica
3 oficines l'any 2021 + 2 oficines l'any 2022

La vocació d'aquestes oficines, situades físicament al territori és:
• Promoure la mobilització d’inversions en energia sostenible en els
sectors industrial, residencial, turístic i agrícola de cada comarca,
i impulsar el pas cap a una economia i una societat de baixa
intensitat energètica i neutra en les emissions de carboni.
• Promoure projectes concrets per mitigar el canvi climàtic en els
sectors d’activitat generadors d’emissions i dinamitzar l’execució
dels nous plans d’acció per a l’energia sostenible i el clima
(PAESC).

Serveis de Medi
Ambient de la
Diputació de Girona
Pla de Serveis d’Assistència als
Ajuntaments per a la Transició
Energètica i l’Acció Climàtica de la
Diputació de Girona
<https://www.ddgi.cat/web/servei/4158/pla
-de-serveis-d-assistencia-alsajuntaments-per-a-la-transicio-energeticai-l-accio-climatica-de-la-diputacio-degirona-2020>

Plans d’acció per a l’energia
sostenible i el clima (PAESC)
En fase final de redacció: 20 PAESC supramunicipals
Objectiu de reducció del nou Pacte de les Alcaldies:
55 % de reducció d’emissions abans del 2030

Objectiu de neutralitat climàtica l’any 2050

<https://paesc-decidim.ddgi.cat/>

Campanya «Del pla a l’acció"»
Línia 6. Actuacions destinades a impulsar o gestionar comunitats energètiques intel·ligents.
Inversió:

Servei de gestió energètica:

•

Plaques solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum
compartit en edificis i/o instal·lacions de titularitat municipal.

•

Quotes de rènting de vehicle elèctric compartit que
utilitzin tant el personal de l’ajuntament com altres
usuaris particulars.

•

Motors elèctrics que utilitzin biogàs al 100 % per generar
electricitat en règim d’autoconsum compartit.

•

Campanyes de comunicació i participació per
fomentar la participació activa de la ciutadania en les
comunitats energètiques intel·ligents.

•

Servei extern de dinamització i gestió de les
comunitats locals d’energia.

•

Sistemes d’emmagatzematge d’energia integrats
edificis i/o instal·lacions de titularitat municipal.

en

•

Obres de millora i adequació d’antigues centrals
minihidroelèctriques renovables de propietat municipal.

•

Instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric i
adquisició de vehicle elèctric V2G o V2B (vehicles amb
bateries bidireccionals).

•

Equips de submesura, dispositius i plataforma de gestió.

Guia per a la destinació de cobertes i terrenys a
la producció local d’energies renovables (2022)
La guia s’organitza en quatre criteris generals: (relacionats entre ells)

• Propietari
• Ubicació
• Finalitat
• Finançament
Cada criteri disposa d’un mecanisme de selecció de tipologia amb claus
dicotòmiques per facilitar la presa de decisions a les administracions i per
donar-hi a conèixer les alternatives més adequades que tenen a l'abast. 
Guia per a la destinació de cobertes i terrenys a la producció local d’energies renovables (2022)

Diputació de Girona

Comunitats
locals d’energia
4 comunitats actives.
10 de planificades i en fase d’execució
46 memòries en redacció
30 noves sol·licituds al Pla de Serveis

90

40 %

municipis

de 221

<https://sitmun.ddgi.cat/>

Diputació de Girona

Amer

Cornellà
del Terri

Projectes pilot
Impulsor: l'ajuntament, amb el suport de la Diputació de
Girona (estudi previ, gestió pilot, instal·lació fotovoltaica,
gestió de la comunitat).
Propietari de les instal·lacions: l'ajuntament.

Rupià

La Cellera
de Ter

Participants: equipaments municipals + veïns i veïnes
en un radi de 500 m (es poden prioritzar ciutadans en
pobresa energètica).
Finançament: inicial de l'ajuntament (fons propis
i procedents de subvencions). Amortització a partir de
la taxa municipal i l'estalvi per autoconsum.

Els ajuntaments poden impulsar CEs

conjuntament amb els seus veïns
La comunitat energètica es basa en:
• una instal·lació d’autoconsum compartit
• una plataforma de gestió de dades que
agrega les dades de consum i producció
• un gestor de la comunitat

Qui hi participa:
• Equipaments de l’ajuntament
• Famílies en pobresa energètica
• Veïns i empreses del poble

Autoconsum compartit de xarxa exterior
• Instal·lacions i consumidors connectats
a qualsevol nivell de tensió (Nou!)
• Potència màxima de les instal·lacions
100kW si es vol una compensació
simplificada d’excedents
• Distància entre comptadors: 500 metres
• Es reparteix la producció en % entre
els consumidors participants (coef. Beta)
• A cada participant se li resten de la
factura els kWh que li corresponen:
• autoconsumits
• compensats

Plataforma de gestió:
• Permet veure a cada membre de la comunitat energètica els seus consums i la producció assignada.
• Permet al gestor de la comunitat visualitzar d’una manera integrada tots els consums i la producció.

• Tasques de gestió: altes i baixes, incidències, seguiment de la producció, assessorament energètic.

Funcionament administratiu
Ordenança reguladora per a la cessió privativa d’ús de les plaques, que regula:
• Concurs públic per a la cessió temporal de quotes de participació
• Ordenança fiscal: taxes de participació

<https://comunitat-energetica.lacelleradeter.cat/>

Exemple de taxa

Vídeo per a la promoció de les comunitats energètiques

<https://www.youtube.com/watch?v=MlDUiukHHhU&ab_channel=Diputaci%C3
%B3deGirona> Versió en català
<https://www.youtube.com/watch?v=haA5V80lcrY&t=84s&ab_channel=Diputaci
%C3%B3deGirona> Versió subtitulada en anglès

Cap a on pot evolucionar el model?

• Coberta privada. Acords de cessió a llarg termini
de cobertes privades i promoció d'instal·lacions de
generació públiques en les mateixes.
• Terreny.
En
absència
de
cobertes,
promoció d'instal·lacions de generació a terra.
• Cessió a entitat. Acords de cessió a entitats
constituïdes a aquesta fi de les instal·lacions de
generació públiques en cobertes.

COMUNITATS ENERGÈTIQUES
TÈRMIQUES
• ALGUNES DADES DE CONSUMS PER
REFLEXIONAR (DADES PAESC 2019)

• Dels edificis municipals, en termes energètics: el 44%
és consum elèctric i el consum tèrmic representa el
56%, del qual 46% és fòssil.
Consum
edificis

MWh/any

%

Electricitat

58.456

44%

Tèrmic Fòssil
Tèrmic
Renovable

60.139

46%

13.078

10%

Total edificis

131.673

100%

SECTOR
MUNICIPAL
(60.139
MWh/a)

SECTOR
TERCIARI
(589.824
MWh/a)
SECTOR
RESIDENCIAL
(1.655.099MWh/a)

COMUNITATS ENERGÈTIQUES TÈRMIQUES
- NOU MODEL TÈRMIC RENOVABLE. L’ERA DEL FÒSSIL S’ACABA
- Sinèrgies amb les comunitats energètiques (elèctriques)
- Agrupem, associem, cooperem per:
- Centralitzar demanda tèrmica
- Optimitzar costos

- Optimitzar l’eficiència tèrmica i millorar la gestió i el rendiment
- Utilitzem fonts renovables:
- Biomassa (66% del nostre territori és Bosc. Emergència Climàtica. GESTIÓ FORESTAL
URGENT)
- Biogàs (Economia circular, Beneficis Ambientals, Suport Sector Agroramader)
- Altres: Geotèrmia, Solar tèrmica, Aerotèrmica + fotovoltaica

PAESC
(planifiquem)

REINVERTIM els estalvis,
millora contínua

Agents
facilitadors
(OTEs, Agències
energia etc)
Agrupar principals Agents
Implicats (xarxa física)

Pla de serveis
DDGI
(assistència
tècnica)
Estudi de Viabilitat /Projecte
executiu

Execució i seguiment

Creació de la
comunitat
tèrmica

Pla de serveis
(assistència jurídica)
+ acompanyament
OTEs

Com ho
podem fer
com a
municipis
per facilitar
la
implantació
d’una xarxa
tèrmica?

COMUNITATS ENERGÈTIQUES TÈRMIQUES
• EXEMPLE: XARXA DE FIGUERES

Edificis públics municipals (CONCESSIÓ DEMANIAL AMB
disposició accessòria, contracte de serveis per la part
municipal) 1 MWt /1 M€





Piscina coberta municipal
Poliesportiu municipal nou
Poliesportiu municipal vell
Estadi Albert Gurt i gimnàs atletisme

Edificis públics no municipals (contracte de concessió,
prestació principal)
 Institut Alexandre Deulofeu
 Hospital comarcal de Figueres
 Centre sociosanitari Bernat Jaume
 Possibilitat d’obrir a tercers

