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Suport i assessorament 
energètic als Ajuntaments

AGÈNCIA LOCAL DE L’ENERGIA D’OSONAAGÈNCIA LOCAL DE L’ENERGIA D’OSONA

Comptabilitat energètica  
municipal a 49 ajuntament 

d’Osona

Impuls de l’eficiència energètica

Enllumenat públic: SIG, LEDs, 
plecs... Camí 100% led

Impuls renovables: autoconsum (9 
instal·lacions municipals, 2 en Telegestió d’equipaments:  82 

Impuls renovables: biomassa 
(12% consum total i 40 

instal·lacions)

instal·lacions municipals, 2 en 
execució i 32 projectes redactats)

PAESC: redacció i seguiment 

FEDER de 2,5 M€ per 2020 i 2021

equipaments telegestionats

Projecte NiW+- / pobresa 
energètica

2019 – Proposta canvis 
ordenances fiscals- autoconsum



IV Marató de l’Estalvi Energètic contra la pobresa energètica. 
INCASOL / Generalitat.  Estalvi energètic = € (fa inversió) 

Com s’arriba a l’autoconsum compartit?Com s’arriba a l’autoconsum compartit?
LA SUMA DE 3 PROJECTESLA SUMA DE 3 PROJECTES

Projecte de renovables  per a tothom.  Diputació de Barcelona. 
Redacció del projecte executiu

Projecte NiW +/- , ALEO + COSS Consell Comarcal d’Osona. 
Detecció de la ubicació i coordinació projecte

PROJECTE D’AUTOCONSUM COMPARTIT –

PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL ST JULIÀ DE VILATORTA



Projecte que s’inicia l’any 2013 entre COSS + ALEO per reduir la 
pobresa energètica a la comarca d’Osona, principals accions 
realitzades:

1. Tallers pràctics: dues línies (tècnics s.socials – usuaris)

PROJECTE PROJECTE NiWNiW +/+/--

1. Tallers pràctics: dues línies (tècnics s.socials – usuaris)

2. Visites d’Avaluació Energètica a llars (Unes 75 auditories)

3. Actuacions energètiques agregades (compres agregades d’estufes 
de pèl·lets, d’il·luminació eficient, d’electrodomèstics...)

4. Protocol de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i una 
empresa elèctrica



Renovables per tothom. Diputació de 
Barcelona

Objectiu: Que ningú es quedi enrere en la 
transició energètica
Suport tècnic: Redacció de projectes executius de 
FV per autoconsum compartit en Habitatges públics 
de lloguer. 

La FV permet reduir el cost energètic dels La FV permet reduir el cost energètic dels 
habitatges, el cost energètic dels consums 
comunitaris (repercuteix en lloguer), i per tant la 
vulnerabilitat energètica dels llogaters.

Primers projectes:
• Sant Julià de Vilatorta (Agència 
Catalana de l’Habitatge).
• Manresa (FORUMSA)
• Terrassa (SM Habitatge Terrassa SA)
• Sabadell (VIMUSA)



Sant Julià de Vilatorta: municipi de la comarca d’Osona, situat a 600 metres 
d’altitud i té 3.000 habitants. Clima fred

1. Bloc de 16 pisos de protecció oficial. 

2. Pisos de 1 i 2 habitacions. Tot elèctric (Calefacció, ACS...)

3. Instal·lació d’ACS amb energia solar instal·lada però en desús

CARACTERÍSTIQUES EDIFICICARACTERÍSTIQUES EDIFICI

4. Elevada demanda de calefacció + mals aïllaments = no encendre calefacció 
(no arribar ni als 18ºC) o encendre calefacció i rebre factures d’energia 
impagables per ells (COSS, Ajuntament...). Calor a l’estiu

5. Ocupació plena amb famílies de 1, 2, 3 i 4 membres. La majoria famílies 
vulnerables

6. 17 comptadors elèctrics: 16 dels pisos i 1 de la comunitat (paga Agència)





1. Pisos de protecció oficial – instal·lació en un lloc d’emergència social on 
sempre hi hagi persones vulnerables

2. Pisos 100% elèctrics on tota la producció es pugui aprofitar

3. Usuaris i persones residents fa molt de temps que reclamen mesures de 
millora en l’espai

4. S’han realitzat diferents auditories al bloc (coneixement situació)

PER QUÈ AQUÍ?PER QUÈ AQUÍ?

4. S’han realitzat diferents auditories al bloc (coneixement situació)

5. Ocupació plena dels pisos i pocs canvis en els darrers anys.

6. Un projecte conjunt amb bona predisposició de tots els implicats: 
Ajuntament, INCASOL, Agència, ALEO, COSS, Diputació...

7. No solucionarà tots els problemes, serà una millora més i pot ser una 
primera fase.



EL PROJECTEEL PROJECTE

1. Instal·lació fotovoltaica autoconsum. 
Modalitat autoconsum compartit amb 
compensació d’excedents

2. 46 panells de 320 W (14,8 kW) i un 
inversor de 15 kW.

3. Distribució cara sud i oest edifici

4. Sistema de monitorització i control 4. Sistema de monitorització i control 
remot per fer seguiment

5. Cost previst projecte: 31.646,35€. 
Ofertes presentades entorn 21.000 
€.

6. Repartiment de les produccions de 
forma fixa per tots els usuaris.



ESQUEMAESQUEMA



FUNCIONAMENTFUNCIONAMENT

1. Connexió xarxa interior del 
comptador comunitari

2. Comunitari autoconsum directa, 
la sobrant s’aboca la xarxa en 
forma d’excedents.

3. Els excedents es repartiran de 
forma horària i amb perfils fixes 
als diferents pisos.als diferents pisos.

4. Cada beneficiari/consumidor 
s’aprofitarà de l’autoconsum 
horari que li correspongui i una 
part dels excedents



FASES I DOCUMENTACIÓFASES I DOCUMENTACIÓ

1. Actualment en fase d’adjudicació(rebudes les ofertes)

2. Execució de l’obra i legalització per part de l’empresa que executa, i donar 
d’alta al Registre Autonòmic (autoconsum compartit <15kW)

3. Acord amb criteris de repartiment entre productor i consumidors (INCASOL i 
veïns).

4. Enviament de l’Acord/Contracte de repartiment a la distribuïdora

5. Enviament cada particular del ACORD a la seva comercialitzadora5. Enviament cada particular del ACORD a la seva comercialitzadora

6. Signar nous contractes amb autoconsum i excedents



ACCIONS PREVISTESACCIONS PREVISTES

1. Xerrada i presentació del projecte a veïns (INCASOL, Ajuntament i ALEO)

2. Execució de l’obra a les instal·lacions

3. Acompanyament de l’ALEO, Diba i INCASOL en la preparació de la 
documentació posterior

4. Posada en funcionament

5. Control i seguiment de l’ALEO de la instal·lació



RESULTATS PREVISTOSRESULTATS PREVISTOS



Moltes gràcies per la vostra 
atenció,atenció,

Gil Salvans 

gsalvansm@ccosona.cat




