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Emelcat sccl:
La seva tasca és la definició,
Finalitat: desenvolupar el
desenvolupament, instal·lació i gestió de
vector emmagatzematge
sistemes d’emmagatzematge elèctric
elèctric per afavorir la
dotant-los d’un sistema de gestió i control
transició energètica cap un
òptim des del punt de vista de durabilitat,
model més sostenible social
eficiència i integració al sistema i mercat
i ambientalment.
elèctric.

Empresa
sorgida de
la UPC
ideada
2012,
constituïda
2014 i
activada
2015.
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Introducció
Increment de la temperatura

Es modifica la distribució de les
precipitacions

Fenòmens
meteorològics
extrems
Desglaçament dels pols

Els països firmant de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) van acordar
limitar l’augment de la temperatura mitjana mundial respecte l'època preindustrial en menys de 2°C
Es necessari aturar l’augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i
començar a reduir-les
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Introducció

Des d’Europa es va detectar fa temps la necessitat de reduir el
consum d'energia basada en els combustibles fòssils.

Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 23
d’abril de 2009, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de
fonts renovables.

Directive (EU) 2018/2001 del Parlament Europeu y del Consell, de 11 de
desember de 2018 relativa al foment de l’ús d’energia procedent de
fonts renovables.

Directiva inclosa dins del tercer decret de l’energia, del qual en va
sortir el famós 20 20 20 per l’any 20:
20% en renovables
20% de reducció de gasos d’efecte hivernacle
20% millora d’eficiència energètica

Objectiu de producció d’energia:
Any 2030 → 32% energia consumida serà de fonts renovables
Eines:
Concessió de subvencions per augmentar la competitivitat dels
projectes d’energia renovable.
Desenvolupament d’infraestructures com xarxes intel·ligents i
xarxes de transport i distribució.
Suport a les administracions locals.
Ajuts a l’autoconsum.
Prevenció i tractament de residus serà prioritari.
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‘active customer’ means a customer or a group of jointly acting
customers who consume, store or sell electricity generated on their
premises, including through aggregators, or participate in demand
response or energy efficiency schemes provided that these activities
do not constitute their primary commercial or professional activity;
'local energy community' means: an association, a cooperative, a
partnership, a non-profit organisation or other legal entity which is
effectively controlled by local shareholders or members, generally
value rather than profit-driven, involved in distributed generation
and in performing activities of a distribution system operator,
supplier or aggregator at local level, including across borders.
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Pacte Nacional per la transició
energètica a Catalunya Moció57/XI sobre política
energètica i la moció 63/X sobre la sobirania energètica

• Arribar a l’objectiu de 100% renovables exigeix consensuar les prioritats a definir, així com els passos a
realitzar i en quin moment.

• El nou model energètic haurà de permetre:
• l’abandonament de l’energia nuclear,
• la reducció de la dependència dels recursos fòssils,
• l’apoderament de la ciutadania perquè adopti un rol més actiu i participatiu, a través d’una comunicació clara i
motivant, i
• l’obertura del mercat energètic a la competència regulada, la creació d’un marc normatiu i impositiu favorable a la
transició energètica,

• Els objectius definits a llarg termini son els següents:
• Model energètic basat al 100% en les energies renovables desitjablement a l’horitzó 2050.
• Compliment dels objectius del nou Paquet “Clean Energy for All Europeans” de la UE:
• 32% del consum “brut” d’energia final i el 60% del mix elèctric ha de ser renovable
• 30% d’eficiència energètica en relació a les projeccions de futur
• 40% de reducció d’emissions de GEH del sector energètic en relació a 1990

EMELCAT

sccl

Es pot fer la Transició de manera local? Podem aspirar
a la sobirania energètica?
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Exemples de projectes locals energètic
Impulsats per les administracions:

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha
denominat “Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia
Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com
a mecanisme de participació de la ciutadania en la
lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha
nascut després d’un procés no formal de consultes amb
moltes ciutats europees.

Objectius europeus:
✓ Reduir emissions CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle en un 40% per a l’any 2030, mitjançant l’eficiència,
l’estalvi i l’augment de l’ús de fonts d’energia renovables;
✓ Augmentar la resiliència del municipi amb l’adopció de mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic.
Actuacions:
✓ Elaborar un Inventari base d’emissions i una Avaluació dels riscos i la vulnerabilitat canvi climàtic.
✓ Enviar un Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) en el termini de dos anys des de la data d’adhesió.
✓ Presentar un informe de seguiment i progrés (ISP) com a mínim cada dos anys, després de l’enviament del PAESC, amb
la finalitat de fer-ne l’avaluació, el seguiment i la verificació.
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Exemples de projectes locals energètic
Impulsats pels ciutadans:

Participació oberta a tothom

Instal·lació d’un aerogenerador Enercon
E-103 EP2 de 2,35 MW en el municipi de
Pujalt (Alta Anoia)
Propietat compartida de la ciutadania a
través de EOLPOP SL

✓ Inversió en accions energètiques (1 =100 €)

✓ Produeixen energia elèctrica renovable en instal·lacions
finançades pels socis
✓ Comercialitzen l’energia produïda
✓ Inverteixen en noves instal·lacions, donant la possibilitat a l’usuari

de convertir-se en productor

✓ Impuls de projectes d’energies renovables (fotovoltaica, eòlica i
mini hidràulica)
✓ Retorn a interès 0% de la inversió en 25 anys (garantia Som
energia)
✓ Dret a part de l’energia produïda a cost de producció
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Objectiu TESAT

• Activar el territori i la seva gent en la Transició energètica
• Promoure Comunitats Energètiques.

Col·laboració
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Feu clic aquí per editar l'estil

Unitat d’Energia • Sistema aïllat
• Ciutat intel·ligent
Urbana
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Unitat d’Energia Urbana
Infraestructures, edificacions o propietats, amb estructura i espai disponible per contenir:
Sistema de generació d’energia renovable (fotovoltaica, eòlica, hidràulica, biomassa..,
etc)
Xarxa de distribució de l’energia
Bateries d’emmagatzematge
elèctric Espais
Objectiu:

esdevinguin autosuficients
energèticament, amb ús exclusiu o majoritari d’energies
Sistemes de protecció i control
de fonts renovables
En cas de tractar-se d’un conjunt d’edificacions, esperit de col·laboració i forta cohesió veïnal
S’espera que la comunitat esdevingui productora/consumidora d’energia sota la forma
jurídica de COOPERATIVA
Pot ser necessària la adjudicació de tasques de manteniment entre els usuaris
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Instal·lació de generació d’energia distribuïda
Beneficis

Millora del medi ambient,
Reducció de la potencia contractada,
Reducció de l’energia exterior consumida
Subvencions i finançament
Major Autonomia
Venda d’energia no utilitzada al mercat d’ajustos
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Unitat d’Energia Urbana
Exemple real

Espai de Can Ricart (Barcelona)

Perquè es adequat com a UEU?
➢ En ser en el passat un únic propietari, compta amb una
xarxa elèctrica interna que connecta els edificis, amb un
únic comptador de companyia extern
➢ Disposa d’espai, tant a teulades com a patis comuns, per la
instal·lació dels equips necessaris

El recinte el componen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Edifici operat per diferents entitats de creació i artistes
Casal de joves
Espai de treball compartit
2 blocs d’habitatges
Edificis actualment en desús
Solars, amb projecció de construcció d’oficines

➢ En ser en gran part espais gestionats de manera col·lectiva,
ja existeix el teixit social col·laboratiu per la gestió de les
instal·lacions
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TESAT - Línies de treball
1. Identificació de potencials xarxes locals, amb format de Comunitat Energètica
(generació, consum i emmagatzematge) en diferents entorns.
2. Promoció de la implicació de la població en la transició energètica.
3. Implicació dels professionals de la zona en la transició energètica.
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Identificació de potencials xarxes locals, amb format d'Unitat d'Energia Urbana (generació,
consum i emmagatzematge) en diferents entorns
Entorns Industrial

Entorns agraris

Xarxa enllumenat o carregador de vehicles

Comunitats veïnals

Edificis municipals
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Identificació de potencials xarxes locals, amb format de Comunitats Energètiques (generació,
consum i emmagatzematge) en diferents entorns

Implicació dels ajuntaments / identificació d’espais

Estudi de viabilitat econòmica i energètica
Definició de forma de gestió amb la mentalitat cooperativa i/o pública

Objectiu: 3 Estudis per cada territori
d’influència de cada ateneu
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Promoció de la implicació de la població en la transició energètica
2 sessions de treball per territori d’influència de cada ateneu amb identificació
d’interessats
Identificació de comunitats veïnals / zones rurals / espais
privats amb potencial de ser consumidors actius

Estudis de viabilitat econòmica i energètica
pressupostos individuals

Nous usuaris es constitueixin en cooperativa

Objectiu: 2-4 Estudis per cada territori d’influència de cada ateneu
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Implicació dels professionals de la zona en la transició energètica
Promocionar la seva agrupació en cooperatives

Identificar professionals / Impulsar la formació

Xerrades informatives
amb professionals

Visites a escoles

Objectiu: Professionals qualificats s’agrupin en cooperatives
Augmentar el número de professionals qualificats
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Gràcies
direccio.tecnica@emelcat.cat
Montserrat Mata Dumenjó; 636624263
emelcatenergia@gmail.com
María Marín Peréz
mmpinnovacio@emelcat.cat
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Sistema de
control

Proteccions

