
RENOVABLE I LOCAL
4 El món local juga un paper essencial en la promoció de

generació renovable , ja sigui amb instaŀlacions en els seus

edificis com en la promoció i facilitació de kW renovables en

el municipi .

OPERADORS ENERGÈTICS MUNICIPALS
CICLE  DE  SEMINARIS  SOBRE  TRANSICIÓ

ENERGÈTICA  AL  MÓN  LOCAL

GESTIÓ EFICIENT
2 Com a primer pas per avançar cap a l ’OEM , els municipis han

de gestionar l ’energia que s ’utilitza en els seus equipaments i

valorar les oportunitats d ’estalvi .

AGENT DE CANVI
5 L ’opció d ’esdevenir una comercialitzadora pública s ’ha

d ’entendre com una eina per impulsar un paper actiu en el

mercat energètic , com un agent de canvi i no simplement per

esdevenir agent de mercat .

LIMITACIONS
7  La utilització d ’empreses públiques com a operadors

energètics poden ser útils com a impulsors de la transició

energètica al municipi però tenen limitacions .

ACCIÓ CIUTADANA
6 Els Operador Energètics Municipals obren la possibilitat de

complementar l ’activitat de mercat amb accions adreçades a

la cultura energètica , la participació i el foment de l ’economia

local circular .

OPCIONS DIVERSES
3 Els OEM són una opció però cal considerar-ne d ’altres com els

gestors energètics centralitzats o la figura del consumidor

directe , segons usos i consums del municipi .

ENERGIA GLOBAL
1 Quan es pensa en Operadors energètics municipals (OEM) es

relaciona amb l ’electricitat , que representa només el 30% dels

usos energètics globals . Mobilitat i usos tèrmics tenen pesos

rellevants també , pel que cal eixamplar el focus .

DISTRIBUCIÓ 

8 Existeixen distribuïdores públiques històriques al territori ,

exemple de resistència a la situació tan canviant del mercat

elèctric a Espanya .

DECÀLEG  SOBRE

OPCIONS FUTURES
9
 

El món local té un rol també participant dels futurs mercats

locals i impulsant altres agents de mercat com la figura de

l ’agregador .

CIUTADANIA AL CENTRE
10 La ciutadania ha d ’estar al centre del mercat energètic i els

món local ha de seguir treballant per empoderar-la , donar-li

suport i assegurar la seva participació en la transició

energètica .

Amb la coŀlaboració de : 


