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L A LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I L A TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Objectius
Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle
Incrementar de manera efectiva la generació d’energia d'origen
renovable

-

Marc General
- Acuerdo de París de 2015, adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
- Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per l’Assemblea General de les
Nacions Unides en l’anomenada Agenda 2030.
- Directives 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre
de 2018, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables i
2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, sobre
normes comunes pel mercat interior de l’electricitat.
- Estatal:
Pan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030,
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
Plan de Recuperación, transformación i Resiliencia
- Catalunya
Pacte Nacional per a la Transició Energètica (acord de Govern de gener
de 2017)
Llei 16 /2017, d’1 d’agost, de canvi climàtic
Declaració de l’emergència climàtica (acord de Govern de 14 de maig
de 2019)

Nou model energètic
Assolir un sistema energètic amb energies 100% renovables en l’horitzó 2050
Energia de proximitat, desnuclearitzada i neutre en emissions de gasos amb
efecte hivernacle .
...
Democràtic i participatiu de generació distribuïda amb consumidors actius
que passen a poder generar emmagatzemar i vendre energia.
Reduir la dependencia energética i la factura de la llum per els
cuitadants, associacions, municipis i les petites i mitjanes empreses.
Reduir la vulnerabilitat dels sectors socials sensibles.- Pobresa
energètica

AUTOCONSUM

Marc normatiu
Real decret 244/2019, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i
econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. (Article 4).
Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector elèctric (Art. 6)
Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i
l’impuls a les energies renovables (Art 9 bis del TRLU, elimina els obstacles per instal·lar
plaques en les cobertes i espais lliures en sòl urbà).

Tipologia (Real decret 244/2019)
a) Modalitat de subministrament amb autoconsum sense excedents.
b) Modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents
1) Modalitat amb excedents acollida a compensació: Potència fins a 100 kW.
2) Modalitat amb excedents no acollida a compensació.
En tots els supòsits l’autoconsum es pot classificar en individual o col·lectiu* en funció de si
es tracta d’un o diversos consumidors els que estiguin associats a les instal·lacions de
generació. En el cas d’autoconsum col·lectiu, tots els consumidors participants que estiguin
associats a la mateixa instal·lació de generació han de pertànyer a la mateixa modalitat
d’autoconsum.
*La Sentència 68/2017 del TC, de 25 de maig de 2017, va derogar la prohibició de l’autoconsum col·lectiu que establia el Real Decreto 900/2015, de 9
de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con
autoconsumo y de producción con autoconsumo, arran de l’aprovació del Reial Decret-llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició
energètica i la protecció dels consumidors

AUTOCONSUM
Aquestes modalitats han de complir alguna d’aquestes condicions:
i.

Estiguin connectades a la xarxa interior dels consumidors associats o
estiguin unides a aquests per mitjà de línies directes.

ii. Estiguin connectades a qualsevol de les xarxes de baixa tensió derivada
del mateix centre de transformació.
iii. Es trobin connectats, tant la generació com els consums, en baixa tensió
i a una distància entre ells inferior a 500 metros. A tal efecte es tindrà en
consideració la distància entre els equips de mesura en la seva projecció
ortogonal en planta.
iv. Estiguin ubicats, tant la generació com els consums, en una mateixa
referència cadastral segons els seus primers 14 dígits o, en el seu cas,
segons l’establert en la disposició addicional vintena del Reial Decret
413/2014, de 6 de juny, pel que es regula l’activitat de producció d’energia
elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.”

COMUNITATS ENERGÈTIQUES

Tipologia

1. Comunitats d’energies renovables
2. Comunitats ciutadanes d’energia
3. Comunitats locals d’energia, Comunitats energètiques
locals, ...

Marc normatiu
1. Comunitats d’energies renovables
En l’apartat 16 de l’article 2 relatiu a les definicions de la Directiva (UE) 2018/2001 del
Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018, relativa al foment de l’ús
d’energia procedent de fonts renovables s’estableix que una comunitat d’energies
renovables (CER) és una entitat jurídica que de conformitat amb el Dret nacional
aplicable:
a) Es basi en la participació oberta i voluntària , sigui autònoma i estigui efectivament
controlada pels socis o membres.
b) Situades en les proximitats dels projectes d’energies renovables que siguin
propietat de l’esmentada entitat jurídica i que aquesta hagi desenvolupat;
c) Els socis o membres de la qual siguin persones físiques, pimes o autoritats locals,
inclosos els municipis;
d) La finalitat primordial de la qual sigui proporcionar beneficis mediambientals,
econòmics i socials als seus socis o membres o a les zones local on operi, enlloc de
guanys financers.

“1. Los Estados miembros garantizarán que:
• los consumidores finales, en particular los
consumidores domésticos, tengan derecho a
participar en una comunidad de energías
renovables a la vez que mantienen su derechos u
obligaciones como consumidores finales,
•
y sin estar sujetos a condiciones injustificadas o
discriminatorias, o a procedimientos que les impidan
participar en una comunidad de energías renovables,
En el considerant 67 d’aquesta Directiva 2018/2001
s’apunta que la possibilitat de realitzar autoconsum
compartit ofereix també oportunitats a les comunitats
d’energies renovables per impulsar l’eficiència energètica
en les llars i ajuda a combatre la pobresa energètica
existent mitjançant la reducció del consum i la
reducció ens els preus de subministrament.

Els estats garantiran:
F
- Acceder a todos los mercados de la energía
adecuados tanto directamente como mediante
agregación de manera no discriminatoria.

- Se eliminen los obstáculos reglamentarios y
administrativos injustificados a las comunidades de
energías renovables;

La figura de les comunitats d’energies renovables ha
estat transposada a l’ordenament jurídic espanyol
per mitjà del Reial Decret-llei 23/2020, de 23 de juny,
pel que s’aproven mesures en matèria d’energia i en
d’altres àmbits per a la reactivació económica.
Aquest RDL 23/2020 modifica la Llei 24/2013, de 26
de desembre, del Sector elèctric, introduint les CER
com a nou subjecte del sector elèctric.

2. Comunitats ciutadanes d’energia
En l’apartat 11 de l’article 2 relatiu a les definicions, de la Directiva (UE) 2019/944 del
Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, sobre normes comunes pel mercat
interior de l’electricitat s’estableix que una comunitat ciutadana d’energia és una entitat
jurídica que:
a) Es basa en la participació voluntària i oberta, el control efectiu de la qual l’exerceixen socis
o membres que siguin persones físiques, autoritats locals, inclosos els municipis, o petites
empreses,
b) L’objectiu principal de la qual consisteix en oferir beneficis mediambientals, econòmics o
socials als seus membres o socis o a la localitat en la que desenvolupa la seva activitat,
més que generar una rendibilitat financera;
c) participa en la generació, inclosa la provinent de fonts renovables, la distribució, el
subministrament, el consum, l’agregació, l’emmagatzematge d’energia, la prestació de
serveis d’eficiència energètica o la prestació de serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics o
d’altres serveis energètics als seus membres o socis;
L’electricitat compartida permet subministrar als membres o socis electricitat procedent de les
instal·lacions generadores de la comunitat sense que es trobin geogràficament a prop de
les instal·lacions generadores.

Les CCE, són molt similars a les CER,
tant pel que respecta al seu funcionament
i organització com pel que fa a les
persones físiques, que tenen la possibilitat
de participar-hi.
Tot i que les CCE no estan limitades a les
energies de caire renovable,
La CCE, a diferència de les CER, no ha
estat transposada com a subjecte del
sector elèctric en l’art. 6 de la LSE.
D’entre
les
entitats
jurídiques
reconegudes, es poden incloure, sense
que
es
limiti
a
aquestes,
les
cooperatives, les associacions, les
societats mercantils o les agrupacions
d’interès econòmic.

Problemàtica pendents desenvolupar en la regulació de les CEL
*Tan la figura de les CCE com la de les CER, han estat objecte de la consulta pública prèvia organitzada per
l´IDAE i el MITERD entre el 17/11/20 i el 02/12/20, per tal de recollir suggerències i propostes per l’elaboració
del marc jurídic corresponent. Aquesta consulta inclou el concepte de Comunitats Energètiques Locals

- Modificar els requisits de l’autoconsum compartit amb la modificació del RD 244/2019:
Augmentar els 500 mts. de distància, potència de subministrament MT, repartiment dinàmic.
- Determinar les relacions jurídiques de les diferents rol de les CE
* Comunitat i comercialització. * Comunitat i distribuïdora. * Agregació i comercialització.
- Urbanístiques: dret de superfície, concessions, ... sobre sòl públic.
- - “Acceder a todos los mercados de la energía adecuados tanto directamente como mediante
agregación de manera no discriminatoria” La possibilitat de que es convoquin subhastes que
estableixin determinades especificitats que permetin als projectes duts a terme per una CER
competir en igualtat de condicions amb altres actors, per accedir al règim econòmic establert
per a les energies renovables.
- Facilitar l’accés a les persones vulnerables a participar en projectes de CE, amb l’estalvi de la
factura energètica i el consum d’energies renovables d’origen local – Els habitatges de

Poder competir en igualtat de condicions amb la resta de participants en els procediments de
concurrència competitiva (subhastes) previstos en l’article 14.7 de la LSE i en el Reial Decret
960/2020, de 3 de novembre, pel que es regula el règim econòmic d’energies renovables per
a instal·lacions de producció d’energia elèctrica i que permeten accedir al marc retributiu
basat en el reconeixement a llarg termini d’un preu fix per l’energia.
Així, en l’article 3.2 del Reial Decret 960/2020 es determina:
“En els procediments de concurrència competitiva que es convoquin, es podrà distingir entre
diferents tecnologies de generació en funció de les seves característiques tècniques,
dimensió, nivells de gestionabilitat, criteris de localització, maduresa tecnològica i aquells
altres que garanteixin la transició cap a una economia descarbonitzada, així com tenir en
compte les particularitats de les comunitats d’energies renovables perquè aquestes puguin
competir per l’accés al marc retributiu en el mateix nivell d’igualtat amb altres participants,
tot això de conformitat amb la normativa comunitària”.

IDAE:
“Ventajas de las Comunidades Energéticas
Proporcionan a los ciudadanos un acceso justo y fácil a recursos locales de energía
renovable y otros servicios energéticos o de movilidad, pudiendo beneficiarse de
inversiones en los mismos.
Los usuarios podrán tomar el control y tendrán una mayor responsabilidad para la
auto-provisión de sus necesidades energéticas.
Se crean oportunidades de inversión para ciudadanos y negocios locales
Ofrecer a las comunidades la posibilidad de crear ingresos que se generan y
permanecen en la propia comunidad local, aumentando la aceptación del
desarrollo de energías renovables locales
Facilitación de integración de energías renovables en el sistema a través de la
gestión de la demanda
Beneficios ambientales.
Beneficios sociales: creación de empleo local y fomento de la cohesión y equidad
social “

Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de
comunidades energéticas (Programa CE Implementa), en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
5. Proyecto piloto: conjunto ordenado de
actividades desarrolladas por la comunidad
energética para realizar, al menos, una de las
actuaciones especificadas en cualesquiera de las
cuatro primeras áreas contempladas en el anexo
I. Las instalaciones resultantes serán explotadas
y utilizadas por la comunidad energética.

Moltes gràcies per
la seva atenció.
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