-COMUNITATS ENERGÈTIQUES-

PECT HubB30
Més enllà de la circularitat
COMUNITATS ENERGÈTIQUES

CRONOGRAMA
10:00 h - 10:10 h Benvinguda, introducció i antecedents del projecte (10’)
➢ Konstantinos Kourkoutas, Coordinador CORE Smart & Sustainable Cities a la Universitat Autònoma de Barcelona.
10:10 h – 10:20 h Estat de l’art – Comunitats Energètiques (10’)
➢ Gabriel Cardeñosa Arrayás, Gestor energètic a la Universitat Autònoma de Barcelona.
10:20 h – 11:00 h Exemples inspiradors (40’)
➢ Sebastià Ribes, membre del grup local de Som Energia. / Jesús Teixidor, Enginyer Industrial a SUNO Enginyeria
de Serveis Energètics. / Marc Vives Llovet, Tècnic de promoció econòmica a Granollers Mercat. /
Pau Pañella Vilamú, Tècnic de Comunitats Energètiques a l’Agència Local de l'Energia d'Osona.

BREAK (20’)
Dinamització del Taller: David Hernandez Salazar del Parc de Recerca UAB
11:20h – 11:50h Mapatge d’agents d’energia (30’)
11:50h – 12:50h Anàlisi de la situació DAFO (60’)
12:50h – 13:00h Tancament del taller (10’)

TALLERS PREVIS - AGENDA COMPARTIDA B30
TALLER 1

TALLER 2

TALLER 3

Mapatge inicial
d'actors i projectes + DAFO

Visió de futur i identiﬁcació
de reptes en matèria
de circularitat

Priorització de subreptes
en matèria de circularitat

19/11/2021

21/01/2022

04/02/2022

AGENDA COMPARTIDA B30

https://uab-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/1411748_uab_cat/EeCRgEVCp61FpdKlyHnyIO4B51WnDle9Ra6aBTG7_YSuxw?e=aelxwB

REPTES

REPTE
especific

REPTES
relacionats
Crear espais (fisics i digitals) per compartir
recursos i información del territori

Impulsar la implementació de xarxes
d’autoconsum per a la ciutadania

Identificar i facilitar sinergies entre les
empreses locals. Crear projectes
col·laboratius dins dels PAE
Divulgar i donar a conèixer solucions
tecnològiques per implementar mesures que
afavoreixin l’eficiència energètica i l’us
d’energies renovables
….

TALLERS SEGÜENTS - PECT
TALLER 1

TALLER 2

Experiències inspiradores,
oportunitats i reptes

Solucions viables, creatives
i innovadores

14/10/2022

04/11/2022

ESTAT
DE L'ART
Gabriel Cardeñosa

10’

MATINALS D'INNOVACIÓ
COMUNITATS ENERGÈTIQUES AL TERRITORI B30

MATINALS
D'INNOVACIÓ
COMUNITATS
ENERGÈTIQUES
AL TERRITORI B30

Que son les comunitats energètiques
• Definició.
• Objectius.
• Activitat principal.
La raó de ser de les comunitats energètiques
• Transició energètica.
• El ciutadà com a actor principal.
• Preus de l’energia elèctrica i les seves conseqüències.
• Marc normatiu favorable.

MATINALS D'INNOVACIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES AL TERRITORI B30
Que son les comunitats energètiques
C. Energètiques Renovables.
•

Definició i objectius.
Son entitats jurídiques basades en la participació oberta i voluntària, autònomes i efectivament
controlades per socis o membres que estan situats en les proximitats dels projectes
d' energies renovables que siguin propietat d' aquestes entitats jurídiques i que aquestes
hagin desenvolupat, els socis o membres de les quals siguin persones físiques, pimes o
autoritats locals, inclosos els municipis i la finalitat primordial dels quals sigui proporcionar
beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres o a les zones
locals on operen, en lloc de guanys financers.

C. Energètiques Ciutadanes.
A més a més poden incloure tota la resta de serveis energètics; eficiència energètica
mobilitat elèctrica, agregació de la demanda, etc...

MATINALS D'INNOVACIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES AL TERRITORI B30
Que son les comunitats energètiques
•

Activitats principals.
Generació d' energia que procedeixi de fonts renovables.
Proporcionar serveis d'eficiència energètica (incloent-hi, per exemple, renovacions d'edificis).
Subministrament, consum, agregació i emmagatzematge d' energia i potencialment distribució.
Prestació de serveis de recàrrega de vehicles elèctrics.
Altres serveis energètics.

Covadonga
70,3kWp, 75.000€, règim d’autoconsum.
70% UAB amb una cobertura solar del 12%.
30% Veïns de Covadonga amb una cobertura solar del 20%.

MATINALS D'INNOVACIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES AL TERRITORI B30
La raó de ser de les comunitats energètiques
• Transició energètica.
Canvi de model energètic passant d’un sistema centralitzat, basat en els combustibles fòssils,
a un descentralitzat basat en les energies renovables.
•

El ciutadà com a subjecte actiu enlloc de passiu.
Participació en el mercat elèctric de manera
agregada o no.
Consumeix, emmagatzema, ven electricitat i
participa en la flexibilitat de la demanda.

MATINALS D'INNOVACIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES AL TERRITORI B30
La raó de ser de les comunitats energètiques

•

Preus de l’energia elèctrica i les seves conseqüències.
Preu de l’energia al voltant dels 200€/MWh amb una alta volatilitat
amb un alt impacte econòmic en tota la societat.

•

Marc normatiu favorable
Pacte nacional per la Transició energètica.
Llei de canvi climàtic.
Proencat 2050.

Model energètic basat al 100% en les energies renovables a l’horitzó 2050.
Assolir la neutralitat climàtica a l’horitzó 2050.
Abandonar el model energètic fòssil nuclear.

Font: OMIE

Moltes gràcies!
Gabriel Cardeñosa
gabriel.cardenosa@uab.cat

EXEMPLES
INSPIRADORS

Exemples inspiradors
Sebastià Ribes
Membre del grup local de Som Energia.10’

MATINALS D'INNOVACIÓ
COMUNITATS ENERGÈTIQUES AL TERRITORI B30
CAS - Som Energia - Covadonga
Sebastià Ribes Garolera
del Grup Local de

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

DIFICULTATS AFRONTADES
El sostre proposat no és viable
perquè està pendent d’una
transformació urbanística
Proposem tres sostres més a l’Ajuntament:
•Fira de Sabadell
•Biblioteca Vapor Badia
•Dependències municipals Vapor Codina

REPTES A SUPERAR
La principal barrera no és sociològica, és física.
Ens cal poder disposar d’un sostre adient durant 25 anys.
Estem pendents que l’Ajuntament faci una proposta a un edifici
municipal situat a qualsevol indret de la ciutat.

Moltes gràcies!

Exemples inspiradors
Jesús Teixidor
Enginyer Industrial a SUNO Enginyeria
de Serveis Energètics.10’PDF

Exemples inspiradors
Marc Vives Llovet
Tècnic de promoció econòmica
a Granollers Mercat. 10’

MATINALS D'INNOVACIÓ
COMUNITATS ENERGÈTIQUES AL TERRITORI B30

CAS - GRANOLLERS MERCAT I UAB
Marc Vives Llovet

ANTECEDENTS

ANTECEDENTS
MOTIVACIONS ORIGINALS
Promoció econòmica
Manteniment dels serveis oferts
Compra d’equips per a millorar els serveis de gestió energètica compartida
Generació d’energia renovable compartida o comunitaria (tèrmica, elèctrica...)
Millorar la competitivitat de les empreses dels polígons
Atraure o fomentar la creació de noves empreses als polígons
Empreses
Accés als serveis oferts des de Granollers Mercat
Compres conjuntes (Agregació de demanda)
Reducció d’emissions // RSC
Noves ubicacions i alternatives per a la generació renovable d’energia

ANTECEDENTS
SERVEIS I PROJECTES
ACTUALS
Serveis compartits:
Gestor energètic compartit
Informes trimestrals
Projectes compartits
Eines per a la gestió energètica compartida
Plataforma de control de consums energètics i gestió d’ofertes.
Compres agregades:
Compra agregada d’energia
Compra agregada de sistemes solars per autoconsum
Subvencions, ajuts i projectes europeus
Ajudes IDAE: CEImplementa.
Ajudes Generació renovable compartida
Proposta projectes:
RIHN (calor renovable)
TASLIMAN (Plataformes de gestió energètica)
Xarxa de distribució de calor industrial ??

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
QUE HEM FET (CONEIXEMENT)
MAPA POTENCIAL SOLAR
Eina d’avaluació del potencial de generació renovable de les teulades dels polígons industrials (ICGC)
Servei d’avaluació del potencial solar: detectar projectes compartits.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
QUE HEM FET (CONEIXEMENT)
BALANÇ ENERGÈTIC DELS POLÍGONS INDSUTRIALS
Potencial de generació renovable (a partir de l’eina del ICGC)
Consum d’energia de les empreses (Fonts: distribuïdores, gestor energèitc, enquestes,
estadístiques)
Definir: autoconsum de cada empresa
Autoconsum a nivell de polígon
Excedents

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
QUE HEM FET (CONEIXEMENT)

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
QUE HEM FET (CONEIXEMENT)
SERVEIS ENERGÈTICS
Donar continuïtat als serveis ja existents
ESTATUS DE LA COMUNTIAT
A partir d’estatuts pre-existents
Col·laboració amb associacions de polígons
Rol de l’ajuntament / Granollers Mercat
MODEL DE NEGOCI
Creació d’un model de negoci
Presentació del model als industrials.

DIFICULTATS AFRONTADES
BARRERES I COM LES HEM SUPERAT
Promoció econòmica
Implicació dels industrials
Oferir serveis i solucions reals.
Contacte constant
Definir el rol de l’administració a la comunitat
Diferenciar entre comunitat privada i publico-privada.
Quins serveis/projectes vol o necessita l’industrial (excedents, espai, consum...)
Legislació sobre comunitats energètiques
Paciència i no creure venedors de fum!!
Empreses
Crear una nova estructura associativa/voluntària amb un cost
Associar estructura a serveis
Cost reduït amb serveis inclosos (informes trimestrals)
Alternativa de l’autoconsum compartit més senzill que comunitat energètica
Separar conceptes

REPTES A SUPERAR
LIMITACIONS PER A LA IMPLEMENTACIÓ
Promoció econòmica
Implicació de les associacions de polígons existents
Representativitat de les associacions
“Competència”
Compatibilitat amb altres iniciatives locals. Respondre a preguntes del tipus:
Necessito espais x generar energia?
Com puc vendre excedents per a pobresa energètica?
Com puc col·laborar en projectes energètics locals?
Legislació sobre comunitats energètiques.
Que podran fer?
Empreses
Rapidesa dels projectes públics
Administració local com un promotor de projectes public-privats

Moltes gràcies!

Exemples inspiradors
Pau Pañella Vilamú
Tècnic de Comunitats Energètiques
a l’Agència Local de l'Energia d'Osona. 10’

MATINALS D'INNOVACIÓ
COMUNITATS ENERGÈTIQUES AL TERRITORI B30

CAS - Osona
Pau Pañella Vilamú

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
AGÈNCIA LOCAL DE L’ENERGIA D’OSONA

Activitats:
• Comptabilitat energètica i optimizació de la contratació
• Monitorizació i telegestió d’equipamients públics
• Identificació de projectes renovables i el seu finançament
• Impuls a comunitats energètiques

DIFICULTATS AFRONTADES
1era dificultat 🡪 Què és i com es crea un Comunitat
Energètica?

DIFICULTATS AFRONTADES
2ona dificultat 🡪 Models replicables

DIFICULTATS AFRONTADES
3era dificultat 🡪 Eines i formació

DIFICULTATS AFRONTADES
3era dificultat 🡪 Eines i formació 🡪 noves eines i formacions

REPTES A SUPERAR
Comunitat Energètica
per municipi

Sentiment de comunitat i
pertinença

en forma de cooperativa de consum sense ànim de
lucre

Participació efectiva en l'entorn
directe
Control i governança local dels
actius
Basades en el voluntariat

REPTES A SUPERAR
Comunitat Energètica
per municipi

Sentiment de comunitat i pertinença

en forma de cooperativa de consum sense ànim de lucre

Participació efectiva en l'entorn directe
Control i governança local dels actius
Basades en el voluntariat

Cooperativa de segon grau
Osona Energia Sccl

Suport tècnic, jurídic, administratiu...
Professionalització de tasques
Mancomunar serveis 🡪 economia d’escala
Models replicables
No només a comunitats de la comarca!

Moltes gràcies!

BREAK
20’

TALLER 1

WORKSHOP

MAPA D'AGENTS
D'ENERGIA

Mapatge d’actors i iniciatives D'ENERGIA
Els mapes són una eina útil per visibilitzar quins són els actors rellevants per al repte, com
estan connectats amb els factors i dinàmiques predominants i quin és el seu grau de
compromís amb el repte i la visió compartida.
L’objectiu d’aquest mapatge és identificar el següent:
- Les organitzacions que cal implicar tenint en compte els àmbits de competència
en relació amb el repte.
- Les persones que cal implicar atenent el grau de compromís amb el repte.
- Les iniciatives i actuacions relacionades amb el repte que promouen els actors
al territori.
- Les connexions entre actors i iniciatives, i els fluxos d'informació.
-

Estructurals, relacionades amb l’entorn físic i social (institucions, sistema legal, gestió…)
Actitudinals, relacionades amb creences, valors i normes socials
Transaccionals, relatives a les interaccions entre grups diversos (lobbys, etc.)

Mapatge d’actors i iniciatives D'ENERGIA - HUBB30

MAPA D'AGENTS D'ENERGIA - HUBB30 - Exemple
EMPRESAS ENERGÉTICAS

RUBÍ
UPC
AYUNTAMIENTO
DE RUBÍ

Ajuntament
Sabadell

DESCRIPCIÓ DE
LA CONNEXIÓ

DESCRIPCIÓ DE
LA CONNEXIÓ

PAES

AAVV Covadonga

COVADONGA
UAB
(Campus
Sabadell)

Som Energia
CCVOC

EURECAT
UPIC
Gene
Oficina Next Gen

11:35h – 12:00h

WORKSHOP

DAFO
A NIVELL HUBB30
D

A

F

O

FORTALESES

PUNT FORT

PIMEC - FEGICAT
F
Resilencia, Determinación para
Els nostres
forts actuals.
Ajuntament
de punts
Granollers
F resolver problemas, Capacitación
Donar suport a la indústria loca
técnica, Capacidad asociativa,
i ajudar a incrementar la seva
Territorio con infraestructuras
competitivitat
consolidadas.
Sant Cugat Empresarial F
Resistència
Adaptació constant al canvi
Talent
Potencial teixit productiu
Diversitat de recursos
KM0 Energy: Experiencia… F

F
SUNO Enginyeria
Energia tèrmica, Xarxes de
districte
Experiència en aquest àmbit
–
Alt grau de demanda tèrmica al
territori
Submissió de la demanda del
consum tèrmic als combustibles
fòssils
INSTA (know how jurídico,
diálogo entre actores y
promotores)
Promoción política, de
planificación, y normativa

F

F
Taula Vallès Oriental Avança
Espai de Concertació Territorial
(patronals, sindicats,
ajuntaments, CCVallès Oriental
-Pla Sectorial Economia Circular
-Gestor Energètoc
-Pla Estratègic VO
Consell Comarcal del Vallès
F
Occidental
Transferència de coneixements i
difusió de la transició energètica
-Visió supramunicipal
-Treball pluridisciplinar
CEEC: Agrupació empresarial F
sense ànim de lucre amb 200
empreses de tot el sector de
l’energia.
Coneixementt, tecnologia,
recerca, finançament, legal, etc
Capacitat organitzar jornades
informatives amb tots els agents
implicats
POssibilitatg de contactar agents
públics i agents privats

ELECSUM
F
INTEGRADOR i GESTOR DE CCEE
SOFTWARE I GESTIÓ
Digitalització onboarding
Càlculs de coeficients i estalvis
Monitorització d’estalvi propi i
de la comunitat.
Gestió altes i baixes +
Legalització amb DISTRI i
COMERS
Simplificació tràmits

F

Diputació de Bcn
Força prèvia de
l’associacionisme
Paper creixent dels ajuntaments
Grup Local Som Energia
Sabadell. Ciutadania
organitzada

F

Eurecat: Centre Tecnològic F
- Know-how a nivell tècnic
d’instal·lacions energètiques,
implementació de noves
tecnologies
- Tecnologia per a la gestió i
manteniment òptim de la
comunitat
- Facilitar la trobada entre
diferents actors
- Promoure projectes
public-privats per donar una
empenta a la creació de
comunitats (convocatòries
públiques internacionals,
nacionals i locals)

Simbiosy,
OECoop: Cooperativa de 2on grau
F
F
Projectes
de
simbiosisi
enegetica
Ciutadania organitzada amb capacitat
ESCRIURE ORIGEN DEL POST IT
en territori com a base d’iniciar
tècnica
15’
embrions de CEnergetiques
experiencia en generació
d’interessos col.lectiuss
Ajuntament de Cerdanyola
F
projecte Granollers, Vallforners
- Capacitat de gestió
circulars, valles orienals, valles
- Suport al teixit productiu/ecconòmic
ciruclar, sabadell barbera st quirze
Capacitat econòmica per proj.
inversions
Consorci per a la Gestió de Residus del F
Vallès Occidenta: Promoció de l’Economia
Circular dins del Parc Circular de Vallès
Occidental, disposem d’un planta de
producció de biogàs (, pre-estudi de
creació d’una comunitat energètica,
agents amb disponibilitat de sostre
Ajuntament Barberà del Vallè
F
-Eines per a facilitar al teixit productiu
-Estratègia transició energètica municipal
-Altres projectes de col.laboració
públic-privats
-Altres projectes relacionats: ZeroCo2,
simbiosi…

ARCbc: Enginyeria, consultoria
energètica i sofware de gestió

F

*Experiència en disseny tècnic i
legalizació in stal·lacions
*Experiència en estudis de
viabilitat tècnica i econòmica
*Sofware de gestió comunitats
energètiques
*Experiència en projectes
col·laboratius de recerca i
innovació a nivell estatal i
europeu

F

InerGy
Consultoria de subministraments
energ. consolidada des de fa 10 anys
> 200 Aj. entre Catalunya & Euskadi
Software SIE: serveis de
dimensionament i gestió AC,
planificació i monitorització
Involucrats en 3 projectes sobre
disseny i gestió de CE

F
ICAEN: Visió conjunta del global dels
projectes, transferència de know
how entre projectes, accés a fons
subvencions
Agencies de promocio econòmica dels F
ajutnaments , espais de connexió amb
empreses i projectes energetics ,

DEBILIDADES

PIMEC
D
MOLT FEBLE
FEGICAT
Asunción de la realidad, Falta de
personal cualificado,
Oriental - Poques D
Els nostres possibles punts
actuals.
D feblesVallès
Administraciones sin capacidad
subvencions dividides segons
associacions i petites, amb poca
de gestión efectiva,
conceptes tècnics, fa falta
representativitat empresarial…
Reglamentación difusa o
impuls a propostes
SUNO Enginyeria
inexistente, dificultades
energètiques multivector…
D
per Xarxes… inversió elevada,
administrativas interminables.
període de retorn llarg,
dimensionament condicionat a
ARCbcn
D
l’empresa,
limitacions
D
-Limitacions normatives;
KM0 Energy: Burocracia…
urbanístiques
-Limitacions gestions
administratives
OECoop Cooperativa de 2on D
grau
Sant Cugat Empresarial D -Falta de coneixement entre
getsors d’edificis dels beneficis
Dificultats en generar una
burocràcia
de geenrar una comunitat
comunitat real
multiplicitat administrativa i
energètica
Finançament de personal
agents territori

InerGy
D
Falta d’informació sobre CE per
part dels Ajuntaments
Desconeixement de la
conformació de CE
Ajuntament de Granollers
-Definició legal de
comunitat-----Baixa prioritat
dels polígons industrials

D

D
SUNO Enginyeria
per xarxes de districte, al ser
una infraestructura energètica
necessita un grau de
compromís elevat de municipi
Si la infraestructura és
municipal, burocràcia!

Consell Comarcal del Vallès
D
Occidental
Inexpertesa en l’elaboració de
projectes de comunitats
energètiques
Projectes en fase prospectiva i
inicial
Grup Local Som Energia
Sabadell. Falta de sostre
disponible

D

Símbiosy
D
Subvencions dividides segons
conceptes tècnics, fa falta impuls
a propostes energètiques
multivector…

EURECAT
-Falta d’experiència en la
participació directa en Com.
Energètiques

D

-Adrecem reptes posteriors de
la creació de la Comunitat
(eines avançades que no es
veuen com prioritàries a la fase
inicial)
Diputació de Barcelona D
Inseguretat jurídica
Poca capacitat de col·laborar
empresariat

D
ELECSUM
ESCRIURE
Complexitat tràmits administratius.
Desconeixement de les oportunitats que
ofereix la normativa.
Manca d’eines de monitorització de les
comunitats un cop connectades.
Consorci per a la Gestió de Residus del D
Vallès Occidental:
tramitació administrativa més lenta,
necessitat de suport tècnic especialitzat,
dependència de finançamnet
(subevncions,...), definir la figura de gestió
de la CE (empresa energètica, gestor
energètic compartit), trobar una fòrmula
àgil per entrades i sortides a la CE
Ajuntament de Cerdanyola
-Terminis de l’ADMIN
-Falta Recursos Personal específics
-Falta de recursos econòmics

D

Ajuntament Barberà dV:
Dificultats administratives, normatives,
agilitat i terminis
Majoria pimes amb manca de recusos
econòmics

D

INSTA - Imprecisión
ORIGEN
DEL
POST
y vacíos
normativos.

D

IT

15’

D
CEEC…
Falta de projectes pilots, que es
puguin replicar i que siguin
impulsats per l’administració
Falta de divulgació de casos d’
èxit

ICAEN: Quina mena d’ajut D
necessiten els projectes de CE?
Cal “uniformitzar” els models de
cada CE?
Simbiosy
D
manca de finançament de
continuitat a les
administracions per potenciar
els projectes col.laboratius i de
facilitació

O
CEEC:
explicar casos d’èxit, per a
poder replicar i concienciar a
getsor edificis i ciudatania…

OPORTUNITATS

ARCbcn:OPORTUNITATS CLAU
O
Sibvencions que recolcin les
PIMEC
comunitats energètiques
La nostra visió d'oportunitats al Oradar
FEGICAT
Administracions impulsant
Ajuntament Bdv
per generar
accionsCambio
futures.
Necesidad
de continuidad,
de
O
comunitats energètiques
-Existència de subvencions,
formatos de trabajo, Adecuación a las
Aportar coneixment altres pasisos
fons europeus, bonificacions
necesidades de consumo a las necesidades
europeus que van més avançats
municipals per a les empreses
productivas, mejora del medio ambiente y
--Funcionament de les oficines
pacificación de nuestro entorno.
O de transició energètica, oficina
Consell Comarcal del Vallès
local canvi climàtic
Occidental
-Important pes del sòl industrial
KM0 Energy: Obtenir beneficis de col·laborarO
-Participació en la xarxa d’oficines de
a BdV per a desenvolupar CLE
transició
energética
O
que beneficïicn la comunitat
SUNO Enginyeria
-Fons
Next
Generation
EU
necessitat de reduir la despesa energètica
possibilitats d’aprofitament de calors
residuals per ser aprofitats

O
ELECSUM
Aprofitar context normatiu pro CCEE (RD244)
Grans subvencions a generació renovable
distribuïda UE.
Atenció social alta a reptes I oportunitats
energètics.
Eficiència i baix cost de tecnologies de
generació.
Altaveus de divulgació per part de les
Administracions Publiques.
INSTA: imprecisión normativa es una O
oportunidad para hacer lobby/presión y
favorecer desarrollos normativos en los que
se tenga más en cuenta el tercer sector y
encarar el problema de la pobreza
energética.

Sant Cugar Empresarial… O
Fons europeus i subvencions
espais compartits de
coneixement
innovació
Simbiosy,
Treballa col.laboratiu que
pot portar a compartir altres
iniciatives

O

Ajuntament de Granollers:
-Accés a subministrament
energètic alternatiu
-Posar a disposició d’espais
públics per generar energia

O

O
Consorci per a la Gestió de Residus
del Vallès Occidental:
Impulsar el Parc Circular del Vallès
Occidental (economia circular,
urbanisme, eficiència energètica,
dinamització de la zona implicada en la
CE), estalvi en el cost energètic dels
diferents agents implicats (alguns d’ells
són instal·lacions de tractament de
residus amb un cost elevat de l’energia),
servir de referent en el territori,
disponibilitat de la valorització dl biogàs
a favor de la CE
OECoop. Cooperativa de 2on grau
O
Context social i econòmic adequat per
la creació de comunitats.
Ciutadania mobilitzada sol3licitant
suport tècnic

InerGy
O
O Grup Local Som Energia
Preu elevat de l’energia
Sabadell
ESCRIURE ORIGEN
DEL POST IT
Altes subvencions per Aj
Cost Energètic
15’
Interès de ciutadania/indústria/Aj,
Predisposició d’instal·lar
en especial aquests últims al ser
FV
clients nostres
Diputació de Bcn…
Vallès Oriental
O
O
Subvencions a les CELs
- Pla Sectorial d’Economia
Innovació tecnològica
Circular per establir les
EURECAT:
O
-Cost de l’energia i dependència de
tercers com a argument per
atreure escèptics
-Mesures de
promoció/finançament
SUNO Enginyeria
O
Rebuig als combustibles fòssils
les EERR están de moda

Ajuntament de Cerdanyola
O
-Crear sinèrgies amb altres
actors
-Capacitat de finançament
d’altres AAPP o en privats
-Potencial entorn amb centres
Investigació
- Ambit territorial per
desenvolupar

línies estratégiques de la
comarca
-Gestor energètic
compartit als PAE del
Vallès Oriental
-Oficina transició
energètica……

O

ICAEN: Volum de recursos
econòmics disponibles,
marc europeu favorable
que obliga a legislar en
positiu

AMENACES
PIMEC
La nostra visió
d'amenacesAal
FEGICAT
per evitar
problemes
futurs.
Precios
de la energía,
Posible falta
de
energía o discontinuidad de la misma,
Conflicto social.…
KM0 Energy: Proposta no atractiva A
economicament…
KM0 Energy: Endarreriments en A
la execució…
ELECSUM:
A
Manca de personal necessari
especialitzat en instal·lacions de
generació renovables.
Sobreregulació que limiti les
oportunitats de models de negcoi
en comunitats.
Desinformació
Plans de negoci i compromís de
teulades o terrenys a llarg plaç.
SUNO
A
Estabilitat de les empreses
viabilitat d’accions conjuntes vs
accions individuals
Vallès Oriental: falta
A
de confiança i comunicació amb
l’administració local…

InerGy
A
Simbiosy,
A
Reducció
del
preu
de
l’energia,
ergo
el problema MOLT
humà i social
de
PERILLÓS
ROI més llargs per les CE respecte el
tractar els projectes col.lecitus,
previst
el lideratge compartit és el
Poc
interès/compromís
dels Aj
repte.
radar
Comercialitzadores actuant com a
competeixes o col.labores
gestores energètiques de CE
Sant Cugat Empresarial… A
OECoop. Cooperativa
A
Lleis i normatives
de
2on
grau
Burocràcia
Dificultat de mantenir la ciutadania
tempos administratius
mobilitzada a mig i llarg termini
Quedar-se només amb autoconsum
Ajuntament de Granollers:
compartit
A
-Grans distribuïdores
energètiques poden presentar
A
Consell Comarcal del Vallès
una alternativa no renovable
Occidental
-Manca de compromís polític i
-No continuïtat de la línia de treball
lentitud en la presa de decisions
de les OCTEs
-Terminis de les subvencions
Insta:
A
-Peligro de un desarrollo
normativo restrictivo o
insustancial
-Captura de la regulación por
agentes dominantes del sector
energético…

Consorci per a la Gestió
A
de Residus del Vallès Occidental:
Falten experiències consolidades (a
nivell més industrial), incerteses en
el pla de negoci, poder disposar de
finançament, consolidar
l’implicació dels diferents agents

Oportunistes que s’apunten A
només pel finançament públic
(projectes finançats)

…ARCbcn
A
Proposar solucions no atractives
des del punt de vists tècnic i
econòmic

Crisis econòmica: el dia a dia A
no permet pensar en projectes
a llarg termini

Ajuntament Barberà dV:
CEEC: POST IT A
ORIGEN DEL
-Manca de compromísESCRIURE
polític
no se àgils en els tràmits i en15’
els
-Dificultat de crear aliances i
execuciosns i no tenir casos reals d’
col.laboració público-privada
èxit…
-Limitació subvencions i
*Seguir
pensant
de forma individual,
bonificacions
enlloc de pensar de forma col·l3ctiva
i veure com assolir objectius tots
Diputació de Bcn
A
junts
Burocràcia
Demora en la trasposició de la
directiva europea
SUNO Enginyeria
A
falta de planificació energètica (
concreta) al país.
Ajuntament de Cerdanyola A
Es mesclen objectius individuals amb
Terminis d’ADMIN
objectius col·lectius
Desestiment de les
iniciatives
Baixa execució dels
projectes
- Falta de compromís
polític
Legislació confosa i en creació,A
influenciada per lobbies

A

ICAEN; regulació CE restrictiva,
senes possibilitat de que les CEs
interactuin entre elles (venda,
compartició energia).
Incapacitat d’atreure interès de
la ciutdania

TALLER SEGÜENT - PECT
TALLER 2
TALLER 1
Experiències inspiradores,
oportunitats i reptes

Solucions viables, creatives
i innovadores

14/10/2022

04/11/2022

-COMUNITATS ENERGÈTIQUES-

MOLTES GRÀCIES!

04/11/2022

-COMUNITATS ENERGÈTIQUESTaller 2

PECT HubB30
Més enllà de la circularitat
COMUNITATS ENERGÈTIQUES

TAGS
ACADEMIA
CIUTADANIA

INDÚSTRIA

(UNIVERSITATS I
CENTRES DE RECERCA)

ADMINISTRACIÓ

…

…

…

(ASOCIACIÓN)

…

CRONOGRAMA
10:00 h - 10:20 h Introducció i context / Preguntes Interactives – mini dinàmica.
10:20 h - 10:40 h Mapa d'actors / Mapeig del sistema.
10:40 h - 10:50 h Presentació DAFO i Oportunitats extretes.
BREAK (10’)

11:00h – 11:40h Divisió a taules / Ideació de propostes.
11:40h – 11:50h Cristina Madrid – ICTA.
11:50h – 12:05h Presentació ràpida d’idees inicials seleccionades amb experts.
12:05h – 12:45h Desenvolupament de Carpeta inicial de proposta.
12:45h – 13:00h Posada en comú / aportacions.

AGENDA COMPARTIDA B30

https://uab-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/1411748_uab_cat/EeCRgEVCp61FpdKlyHnyIO4B51WnDle9Ra6aBTG7_YSuxw?e=aelxwB

REPTES

TALLER ACTUAL - PECT
TALLER 1

Experiències inspiradores,
oportunitats i reptes
14/10/2022

TALLER 2

Solucions viables, creatives
i innovadores
04/11/2022

TALLER 2
SOLUCIONS VIABLES,
CREATIVES
I INNOVADORS.

INTRODUCCIÓ I CONTEXT

font:
Geels i Schot (2007).

font: Institut Berkana.

La pràctica dels 3 horitzons
Horitzó 3

font: Jones i Van Ael, (s. a.).

La pràctica dels 3 horitzons
Horitzó 3

font: Jones i Van Ael, (s. a.).

PROCESSOS TRANSFORMATIUS QUE ACTUEN COM A PUNT DE PALANCA
d’alternatives
A. Desenvolupament
(construcció i enfortiment de nínxols).

de les alternatives
B. Expansió
(i desenvolupament a una escala més gran).

de les alternatives
C. Institucionalització
(Obertura i desbloqueig dels sistemes sociotècnics
dominants).

1

2

3

4

Promoure nínxols o petites xarxes
d’actors que desenvolupin i provin
alternatives a les pràctiques dominants,
mitjançant entorns neutrals, segurs i
facilitadors, que permetin experimentar.
Promoure processos d’aprenentatge
que permetin qüestionar marcs mentals i
suposicions, i millorar l’eficàcia de les
actuacions impulsades pels diversos
actors del territori per avançar en les
direccions desitjades (sovint vinculades
amb els ODS).
Crear xarxes de col·laboració que
integrin perspectives i actors diversos,
que
promoguin
l’acció
col·lectiva
transformativa Construcció i enfortiment
de nínxols.
Gestionar expectatives dels actors en
relació amb la transformació (mitjançant
l’aportació d’evidències i de noves
narratives)
per
incrementar-ne
la
credibilitat i la robustesa i reduir la
resistència al canvi.

Font: GENCAT

1
2
3
4

Ampliar l’adopció de les solucions
desenvolupades (que siguin adoptades per
més persones) i desenvolupament a una
escala més gran.
Promoure
que
les
solucions
desenvolupades s’implementin en altres
territoris i entorns.

1

2

Promoure la circulació d’idees, persones,
estratègies i actuacions entre xarxes i
territoris.
Promoure la institucionalització de les
solucions desenvolupades (canvis en els
comportaments, les creences i els valors de
les persones).

Promoure la co-creació de marcs i models
de governança alternatius, més participatius,
que qüestionin les pràctiques dominants.
Generar noves narratives i evidències que
propiciïn canvis profunds en els marcs mentals
dels actors del territori, mitjançant processos de
desaprenentatge i aprenentatge profund (per
exemple, demostrar que les alternatives
desenvolupades en l’entorn del laboratori són
viables i més atractives).

3

Reforçar les interaccions i les complicitats
amb els actors del sistema (4H) i crear
complicitats per potenciar les alternatives
desenvolupades i fer-les més més viables i
atractives.

4

Facilitar processos que desafiïn les
percepcions individuals i col·lectives (dels
responsables polítics, dels productors, de les
empreses, dels consumidors, etc.) en relació
amb les pressions de l’entorn.

WORKSHOP

MAPA D'AGENTS
D'ENERGIA

https://miro.com/app/board/uXjVPIaruMU=/?share_link_id=13326467276

APUNTES E INDICACIONES
Repasar mapeo actual
- Completar iniciativas / complementar
- relacionar / conectar
- dar comentarios cualitativos sobre relaciones existentes
Mapear nuevas iniciativas / con la informacion que puede haber / aunque
sea ponerles en el mapa
Comentar tipologías de iniciativas / projectes mapeadas
Comentar buenas practicas (ej. Osona)
Comentar sobre actores / conectores / catalizadores
Comentar papel Administración
Abrir turno de palabra/preguntas

WORKSHOP

DAFO
COMPLETAT
D

A

F

O

WORKSHOP

D'OPORTUNITATS

A PROPOSTES

OPORTUNITATS CLAU IDENTIFICADES
1

EXISTÈNCIA DE
SUBVENCIONS
I RECURSOS FINANCERS
DISPONIBLES PER
IMPULSAR PROJECTES

4

2

CONTEXT
NORMATIU AMB
LLACUNES QUE PODEN
SER OPORTUNITATS

EL COST ELEVAT
I L’IMPACTE AMBIENTAL
GENERA L’INTERÈS DE LA
SOCIETAT I DE LA INDÚSTRIA
A LA PROP DE NOUS MODELS
DE PRODUCCIÓ
I CONSUM D’ENERGIA.

5

3

EMERGÈNCIA
DE NOUS MODELS
DE COL·LABORACIÓ
I CREACIÓ DE SINERGIES
ENTRE ACTORS CLAU

NOUS ACCESSOS
A SUBMINISTRAMENTS
ENERGÈTICS
ALTERNATIUS

BREAK

10 min

WORKSHOP

CREACIÓ
D'EQUIPS

DIVISIÓ EN TAULES
D'OPORTUNITATS

OPORTUNITATS
PRINCIPALS

DEBILITATS O BARRERES
Estan segons conceptes tècnics, fa falta

PROPOSTES PER SUPERAR LES BARRERES

impuls a propostes energètiques
D
multivector…
Molta Burocracia y dificultats
administratives…

D

…

D

Manca de finançament de continuitat a les
administracions per potenciar els projectes
col.laboratius i de facilitació

1

EXISTÈNCIA DE
SUBVENCIONS
I RECURSOS
FINANCERS
DISPONIBLES PER
IMPULSAR
PROJECTES.

Crecimiento de actores
emergentes con conocimiento y
experiencia (como KM0
Energy/SUNO
F
Enginyeria/Symbiosis y mas)

…

Inversió elevada, període de retorn llarg, D
dimensionament condicionat a l’empresa,
limitacions urbanístiques
Falta Recursos Personal específics y falta de
D
recursos per contractar-los

…

Demora en la trasposició de la directiva
europea

A

Dificultat per a les pimes per arribar
recursos econòmics

…

D

Definir la figura de gestió de la CE
(empresa energètica, gestor energètic D
compartit), trobar una fòrmula àgil per
entrades i sortides a la CE

Oportunistes que s’apunten només pel A
finançament públic (projectes finançats)

…

OPORTUNITATS
PRINCIPALS

DEBILITATS O BARRERES

PROPOSTES PER SUPERAR LES BARRERES
…

Desconeixement de les oportunitats de la
normativa
burocràcia i multiplicitat administrativa i
agents territori

…

Falta de divulgació de casos d’èxit

2

CONTEXT
NORMATIU AMB
LLACUNES QUE
PODEN SER
OPORTUNITATS

Impresició i buits normatius també poden
ser barreres

Manca definir la figura de gestió de la CE D
(empresa energètica, gestor energètic
compartit), trobar una fòrmula àgil per
entrades i sortides a la CE

Legislació confosa i en creació, influenciada
per lobbies
A

…

…

…

DEBILITATS O BARRERES

OPORTUNITATS
PRINCIPALS

PROPOSTES PER SUPERAR LES BARRERES

Falta de projectes pilots i casos d’èxit que es

puguin replicar i que siguin impulsats per
l’administració
D
…

Complexitat tràmits administratius.
Desconeixement de les oportunitats que
ofereix la normativa.
Manca d’eines de monitorització de les
comunitats un cop connectades.

D
D
…

Falta d’informació sobre CE per part dels
Ajuntaments

3

D

El lideratge compartit és el repte:
competeixes o col·labores?

EMERGÈNCIA
DE NOUS MODELS
DE COL·LABORACIÓ
I CREACIÓ DE
SINERGIES ENTRE
ACTORS CLAU

…

Falta de confiança
i comunicació amb l’administració local

A

Falta d’experiència en la participació directa en
Com. Energètiques
D
-Adrecem reptes posteriors de la creació de la
Comunitat (eines avançades que no es veuen
com prioritàries a la fase inicial)

…

D

Paper creixent dels ajuntaments
(nou protagonisme)

Manca de compromís polític i lentitud en la
A
presa de decisions

F

Som una societat resilient i amb
cultura d’ associacionisme
Parc Circular del Vallès Occidental

Es mesclen objectius individuals amb
objectius col·lectius

F

A

Asunción de la realidad, Falta de personal
cualificado, Administraciones sin capacidad de
gestión efectiva, Reglamentación difusa o
inexistente, dificultades administrativas.

…

OPORTUNITATS
PRINCIPALS

DEBILITATS O BARRERES
Falta d’informació sobre CE per part dels D
Ajuntaments
Desconeixement de la conformació de CE
Asunción de la realidad, Falta de personal
D
cualificado, Administraciones sin capacidad de
gestión efectiva, Reglamentación difusa o
inexistente, dificultades administrativas.

-Limitacions normatives;
-Limitacions gestions administratives
D
-Falta de coneixement entre gestors
d’edificis dels beneficis de generar una
comunitat energètica

4

EL COST ELEVAT
I L’IMPACTE
AMBIENTAL GENERA
L’INTERÈS DE LA
SOCIETAT I DE LA
INDÚSTRIA A LA
PROP DE NOUS
MODELS DE
PRODUCCIÓ
I CONSUM
D’ENERGIA.

KM0 Energy: Proposta no atractiva
economicament…
-Definició legal de comunitat-----Baixa
prioritat dels polígons industrials

…

D

D
Per xarxes de districte, al ser una infraestructura
energètica necessita un grau de compromís
elevat del municipi
Si la infraestructura és municipal, burocràcia!

Dificultat de mantenir la ciutadania
mobilitzada a mig i llarg termini

…

…

Inexpertesa en l’elaboració de projectes de D
comunitats energètiques
Projectes en fase prospectiva i inicial

Dificultats en generar una comunitat real
Finançament de personal

PROPOSTES PER SUPERAR LES BARRERES

D

A

…

…

OPORTUNITATS
PRINCIPALS

DEBILITATS O BARRERES

PROPOSTES PER SUPERAR LES BARRERES
…

Subvencions dividides segons conceptes
tècnics, fa falta impuls a propostes
energètiques multivector…

D

…
Costos elevats per implementar-les llarga amortització per a particulars

D

5

NOUS ACCESSOS A
SUBMINISTRAMENTS
ENERGÈTICS
ALTERNATIUS

…

Manca de coneixement d’accés a la
informació i als recursos

D

Peligro de un desarrollo normativo
restrictivo o insustancial

…

A

Captura de la regulación por agentes
dominantes del sector energético…
…
-Grans distribuïdores energètiques
poden presentar una alternativa no
renovable

A

CRISTINA MADRID - ICTA
10 min

Living lab on modelling for the energy transition

Perspectiva Ambiental sobre
comunidades energéticas
Cristina Madrid-López
Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental
HUB 30, 4/11/2022

SEEDS

¿Cómo reducir el impacto?
Aumentar eficiencia en
producción

Reducir el consumo
Aumentar eficiencia
en consumo

Nuevas tecnologías oferta

Cambio patrones uso
Nuevas tecnologías demanda

¿Cómo calcular los impactos?
Tecnologías

Escenarios

Análisis Ciclo de Vida

Retirada

Extracción

Operación

Manufactura

Transporte

ENBIOS

Indicadores

Ranking

Impactos de escenarios PNIEC (PECAC- AMB)

Provisional

Considera todo el ciclo de vida
El escenario actual genera
menos impactos
El papel de la infraestructura

¿Cómo analizar la viabilidad?
Tecnologías

Escenarios

Análisis Metabolismo Social
Escenarios viables

ENBIOS

Indicadores

Ranking

¿Qué define la
viabilidad?
Encuesta en Proyecto SENTINEL
www.Sentinel.energy

Calefacción
de distrito
en Suecia

¿Es viable en Cerdanyola?

Mensajes clave
Comunidades energéticas ahorran impactos pero generan otros
1. Identificar con detalle las tecnologías que vamos a instalar
2. Estimar bien los impactos que queremos ahorrar y los que vamos a generar
3. Identificar los indicadores que servirán de límites y sus valores
4. Identificar un espacio de viabilidad
Recomendaciones
1. Identificar con detalle las tecnologías que vamos a instalar
2. Buscar lugares de máxima eficiencia
3. Promover uso eficiente y razonable

Living lab on modelling for the energy transition

Perspectiva Ambiental sobre
comunidades energéticas
Cristina Madrid-López
Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental
Cristina.madrid@uab.cat
livenlab.net

SEEDS

ALGUNES EINES INTERESANTS

https://ec.europa.eu/newsroom/ener/items/762851/en
https://somcomunitatenergetica.cat/

PRESENTACIÓ DE LES IDEES I CREACIÓ FINAL D'EQUIPS

4

2

3

EXISTÈNCIA DE
SUBVENCIONS
I RECURSOS FINANCERS
DISPONIBLES PER
IMPULSAR
PROJECTES.

CONTEXT
NORMATIU AMB
LLACUNES QUE PODEN
SER OPORTUNITATS

EMERGÈNCIA
DE NOUS MODELS
DE COL·LABORACIÓ
I CREACIÓ DE SINERGIES
ENTRE ACTORS CLAU

Idea 1

Idea 1

1

Idea 2

Idea 2

Idea 1

Idea 2

5

EL COST ELEVAT
I L’IMPACTE AMBIENTAL
GENERA L’INTERÈS DE LA
SOCIETAT I DE LA INDÚSTRIA
A LA PROP DE NOUS
MODELS DE PRODUCCIÓ
I CONSUM D’ENERGIA.

Idea 1

Idea 2

NOUS ACCESSOS A
SUBMINISTRAMENTS
ENERGÈTICS
ALTERNATIUS

Idea 1

Idea 2

WORKSHOP

CARPETES
DE PROJECTE

Canvas por equipo

VISUALITZACIÓ D'EQUIP

EQUIP 1.

NOM integrant 1:

NOM integrant 5:

...

EQUIPO

NOM integrant 2:

...
NOM integrant 6:

...

Entitats principals
que impulsen:

NOM integrant 3:

NOM integrant 7:

...
NOM integrant 4:

...

...

...
NOM integrant 8:

...

...

CARPETA INICIAL DE PROPOSTA
1. DESCRIPCIÓ DE LA IDEA INICIAL DE PROJECTE:
La nostra proposta és…

2. NOM INICIAL DEL PROJECTE: …

3. QUINA OPORTUNITAT ÉS EL NOSTRE PUNT DE PALANCA?:
La nostra oportunitat principal és…

4. QUINS PROBLEMES ESTEM RESOLVENT?:
La proposta resol…

5. QUIN ÉS EL VALOR I IMPACTE
DEL NOSTRE PROJECTE?:

Reducció de
CO2

L'impacte esperat és…
Economia
social i
solidària

Estalvi
factures

Menys
estrès
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Font: Jones i Van Ael

Crear
comunitat

Cohesió
Social

CARPETA INICIAL DE PROPOSTA
6. UTILITZARIES TECNOLOGIES? QUINS?
Utilitzem una tecnologia basada en…

7. ÉS REALMENT UNA IDEA FACTIBLE I VIABLE ACTUALMENT?
Aquesta idea és factible i viable perquè…

8. QUINS HAN DE SER ELS ACTORS CLAU PER POSAR EN MARXA AQUESTA IDEA?
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

CARPETA INICIAL DE PROPOSTA
9. QUINS RECURSOS INTERNS I EXTERNS DE FINANÇAMENT, INFRAESTRUCTURA, ETC,
NECESSITARÍEM?
Necessitaríem …

10. Quin seria el nivell de desplegament de la proposta? Selecciona una de les següents:
1-Iniciativa individual emmarcada en un projecte (els actors del territori no l’han integrat en les seves dinàmiques)
2-Xarxa o comunitat de pràctica (hi ha comunitats de pràctica que han adoptat la iniciativa)
3-Programes o estratègies que organitzen i coordinen diferents intervencions individuals.

11. DE QUIN TIPUS D'ACCIÓ TRANSFORMADORA ES TRACTA LA NOSTRA IDEA? info impresa y d.15
Exemple: A1

RESPOSTA:

POSADA
EN COMÚ

POSADA EN COMÚ - APORTS
1
IDEA 1:

Comentarios o aportes
Comentarios o aportes
Comentarios
aportes
Comentaris oo aportacions

2

3

IDEA 1:

IDEA 1:

Comentarios o aportes
Comentarios o aportes
Comentarios
aportes
Comentaris oo aportacions

Comentarios o aportes
Comentarios o aportes
Comentarios
aportes
Comentaris oo aportacions

4
IDEA 1:

Comentarios o aportes
Comentarios o aportes
Comentarios
aportes
Comentaris oo aportacions

5
IDEA 1:

Comentarios o aportes
Comentarios o aportes
Comentarios
aportes
Comentaris oo aportacions

POSADA EN COMÚ - APORTS
1
IDEA 2:

Comentarios o aportes
Comentarios o aportes
Comentarios
aportes
Comentaris oo aportacions

2
IDEA 2:

Comentarios o aportes
Comentarios o aportes
Comentarios
aportes
Comentaris oo aportacions

3

4

5

IDEA 2:

IDEA 2:

IDEA 2:

Comentarios o aportes
Comentarios o aportes
Comentarios
aportes
Comentaris oo aportacions

Comentarios o aportes
Comentarios o aportes
Comentarios
aportes
Comentaris oo aportacions

Comentarios o aportes
Comentarios o aportes
Comentarios
aportes
Comentaris oo aportacions

-COMUNITATS ENERGÈTIQUES-

MOLTES GRÀCIES!

