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Idees clau i conclusions  de la sessió d’ Operadors energètics municipals del Cicle de seminaris sobre 

transició energètica al món local. 28 de Febrer de 2020 

Al llarg de la sessió les presentacions van pivotar al voltant de l’idea d’Operador Energètic Municipal, en endavant OEM, i el seu 

potencial, més enllà de les opcions que els municipis tenen en el mercat elèctric. A partir d’experiències tant locals, com 

internacionals es va posar de manifest la diversitat d’oportunitats i la necessitat de valorar segons les característiques del municipi, 

quina pot arribar a ser la millor opció. 

Els OEM tenen un gran potencial tant en l’àmbit de generació com comercialització, els dos trams del sector elèctric liberalitzat, 

però no cal oblidar que l’energia va molt més enllà de 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. A més a més, cal considerar activitats com 

la distribució, clau en un model energètic renovable i distribuït, i plantejar la figura de l’agregador de demanda com una nova 

activitat en el mercat. En aquest àmbit, es desenvolupa el projecte de l’IDAE IREMEL per fomentar mercats locals d’energia, com 

a alternativa a la saturació de les xarxes de distribució degut a la penetració de les renovables. 

En l’àmbit de la compra-venda d’energia, abans de plantejar-se crear una comercialitzadora municipal cal avaluar altres 

possibilitats, segons les característiques de cada municipi. En primer lloc, cal tenir clars els consums municipals, així com la 

generació. Un primer pas es apostar per una gestió energètica centralitzada, analitzant tots els consums per reduir-los, 

optimitzant contractes, centralitzant comptadors i revisar funcionament i primes a cobrar de les instal·lacions fotovoltaiques 

municipals. 

En el cas de municipis amb consums elevats (a partir de 8GWh, però recomanable a partir dels 20GWh) es pot plantejar esdevenir 

consumidor directe, eliminant el marge, però assumint tota la càrrega burocràtica d’anar a comprar directament a mercat. 

Com a darrera opció, es pot plantejar crear una comercialitzadora pública, com és el cas de Barcelona Energia, amb les restriccions 

pertinents pel fet de ser ens públic. El cas de Cádiz o Centelles, empreses històriques que avui en dia treballen tant en el sector 

de la distribució com de la comercialització, té un potencial més ampli d’actuació, però limitacions similars. Cal evidenciar  que 

aquest operadors tenen més potencial com a instrument d’apoderament ciutadà per un nou model i una nova cultura energètica, 

que com agents de transformació de mercat. 

Barcelona Energia (BE) reconeix que els preus de la comercialitzadora no són més baixos que la resta, ja que els marges estan 

molt ajustats; pels municipis, els preus són similars als de l’Associació Catalana de Municipis. Tot i així,  per usuàries, BE disposa 

d’una tarifa per trams i prepara una tarifa social. 

En l’àmbit de la FV BE facilita la participació de la ciutadania esdevenint representant a mercat de les instal·lacions dels veïns que 

així ho vulguin, mentre que Cádiz acaba d’obrir una línia de negoci per facilitar l’autoconsum de privats (tant domèstic com 

comercial) a través de compra o renting. 

L’OEM de Barcelona, BE ha de ser una societat mercantil (o part d’una altra, en aquest cas TERSA, d’abast metropolità), ha de ser 

ens propi (per no haver d’anar a concurs) i només pot comercialitzar a tercer un 20% del total del seu volum de demanda. A partir 

de BE s’està platejant la creació de l’Operador Metropolità, integrant els municipis de l’AMB, amb la complicació que aquest ens 

no seria ens propi de cada municipi. 

L’experiència de Vilawatt recull el cas d’un projecte que va més enllà de l’operador públic: juntament a la comercialitzadora 

pública, es treballa l’apoderament ciutadà a través de la divulgació, la formació, el treball per l’eficiència energètica i una moneda 

local. Tot plegat es treballa a partir de la participació ciutadana a través de d’una taula d’usuaris i una d’empreses i entitats, 

membres del consorci Vilawatt. Participació que també trobem al model de Cadiz, amb una taula de dret a l’energia i una taula de 

transició energètica. 

Pel que fa a la generació d’energia, molts municipis estan apostant per les instal·lacions fotovoltaiques i cada cop més per 

l’autoconsum compartit. En aquest sentit l’ICAEN està treballant per augmentar l’autoconsum a les seves cobertes, però també 

per facilitar els PPAs (Power Purchase Agreement); una manera d’anar més enllà de la reclamació de la garantia d’origen 100% 

renovable de l’energia subministrada. En la direcció de promoure l’autoconsum entre privats, l’AMB ha impulsat un projecte de 

300 comunitats energètiques per 2030 (assolint 75GWh). 

Més enllà de la materialització concreta, de la seva forma jurídica i les seves activitats, es va remarcar la importància dels OEM 

com agent de canvi a les ciutats, com a impulsors de la transició energètica tant a nivell públic com privat. El municipi no deixa de 

ser l’administració més propera a la ciutadania, que ha de garantir el dret a l’energia sostenible, des de la que cal involucrar la 

ciutadania en el procés de canvi, a través de divulgació, formació i participació activa, a nivell democràtic i econòmic. La ciutadania 
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ha d’estar al centre del mercat energètic, responsabilitzar-se de la seva demanda d’energia i poder decidir sobre l’energia que 

consumeix per avançar cap a la transició energètica. 

Recull d’experiències presentades 

A continuació es presenten les idees clau de les iniciatives presentades al llarg de la sessió 

Per part de l’Insitut Català de l’Energia, Óscar Sànchez (Cap de Programa de Projectes Estratègics) va posar sobre la 

taula l’aposta clara de l’ICAEN per les renovables per ser un exemple per la ciutadania: tant pel que fa la compra 

d’energia com la generació d’energia pròpia. Pel que fa la compra, per una banda a través de la compra d’energia amb 

garantia d’origen renovable i per l’altra apostant per les PPAs. Pel que fa  a la generació, l’ICAEN es marca l’objectiu 

de 20MW de FV per 2022, augmentant l’autoconsum i apostant per l’autoconsum compartit. 

Onsen, com a consultora de mercat elèctric, va posar sobre la taula, a través de la seva representant Laura Garcia, les 

alternatives que tenen els municipis a l’hora de participar del mercat. al evidenciar que hi ha moltes alternatives que 

s’adapten a diferents municipis de característiques diverses, però per tenir una bona estratègia cal incidir en el mercat, 

en ser més eficients energèticament, i en treballar cap a la sobirania energètica. En primer lloc valorar la possibilitat 

d’un gestor energètic compartit (gestió centralitzada de consums, plantejar unificació de comptadors i optimització 

de potència..). En segon lloc, per consums superiors als 8GWh, plantejar esdevenir consumidor directe (recomanable 

a partir de 20GWh, i molt rendible a partir de 100GWh) per tenir una estratègia de compra directa. Finalment la 

possibilitat d’impulsar un operador de mercat quan el parc de consum i generació es trobin en equilibri, pensant que 

ha de ser un instrument pel canvi de model energètic. 

Per part de Smart Grid km0.energy, en Pep Salas va posar sobre la taula la importància dels operadors municipals en 

el desplegament de les renovables descentralitzades, participant de manera activa en la gestió de la demanda on els 

usuaris es responsabilitzarien de la seva corba de demanda, i passarien a veure retribuïts els seus serveis de flexibilitat 

de la demanda.  

Miguel Rodrigo Gonzalo, representant de l’Insituto de Diversificación y Ahorro Energètico (IDAE) va presentar el 

projecte IREMEL, Integración de Recursos Energéticos a través de MErcados Locales de electricidad, que treballa en 

els mercats locals com a alternativa a la congestió de la xarxa de distribució degut a l’elevada penetració de  renovables. 

Un mercat local que garanteixi un ingrés econòmic afegit per augmentar la competitivitat i la rendibilitat dels recursos, 

i que permeti reduir els costos de la xarxa de distribució i per tant el cost final pels consumidors. 

Per part d’Ecoserveis, Gaia d’Elia va posar sobre la taula diferents experiències d’operadors energètics municipals tant 

a nivell internacional com local, posant de manifest les diverses possibilitats (des de la generació fins a comercialització 

passant per la distribució), però sobretot situant l’operador com un agent de canvi pel que fa a una transició 

energètica inclusiva comptant amb la ciutadania, defensant els drets i deures de la ciutadania en el sector de l’energia. 

L’Ajuntament de Cádiz, de la mà d’Alba del Campo (Assessora de la Regidoria de Transició Energètica) va presentar 

Eléctrica de Cádiz, l’operador municipal dividit en dues empreses públiques (comercialització i distribució) participades 

per la ciutadania a través de la taula pel dret a l’energia i la taula per la transició energètica. EdC aposta per les 

renovables comercialitzant energia 100% verda i apostant per l’autoconsum, tant propi com a línia de negoci per a 

privats.  

Cristina Castells de l’Agència de l’Energia de Barcelona va presentar Barcelona Energia, l’operador energètic 

municipal (OEM) amb potencial metropolità, posant de relleu que aquest ha de ser (1) ens propi (2) societat mercantil 

(3) el 80% de l’activitat ha de ser per ús propi.  Per iniciar el procés de creació de l’OEM cal tenir clars els consums

municipals i l’energia generada que el municipi pot aportar al mercat, sempre tenint en compte que l’OEM és una

alternativa, que no s’adapta a tots el municipis, i cal valorar altres opcions. L’energia per al municipi no és més barata

(amb preus similars als de l’ACM) però el servei a la ciutadania és clau per empoderar-la cap a sobirania energètica.

En aquest sentit es destaquen dos tarifes: Solar (pel que generen i consumeixen energia) i la Eficient (per trams). A
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futurs es plantegen també una tarifa social (amb descomptes per vulnerables) i la tarifa empresa (per a comerços o 

altres activitats). Destaquen que tot i que la comercialitzadora municipal no és la solució per la transició, si que és una 

eina per potenciar el canvi de model. 

Per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) l’Anna Romero va exposar el procés d’integració de municipis 

de l’AMB dins de Barcelona Energia, amb la complicació que BE (TERSA) no es ens propi de cadascun dels municipis, 

posant sobre la taula diferents opcions de finançament públic i mixt perquè tota la ciutat pugui assumir inversions en 

FV. Com a activitats complementàries, l’AMB està promovent els municipis 100% renovables per 2030, així com 300 

comunitats energètiques pel mateix any. Incideixen en que és necessari invertir en la creació de comunitats 

energètiques, per fer una transició que també tingui criteris socials i ambientals. 

Pere Gutierrez, responsable tècnic del consorci Vilawatt va presentar el projecte per una transició energètica a 

Viladecans. Projecte que té quatre grans potes (1) Subministrament i producció d’energia (2) rehabilitació (3) 

assessorament (auditories, formació, finançament) (4) moneda local. Com a gran novetat s’ha creat el consorci 

Vilawatt, participat per l’Ajuntament, l’AMB i dos associacions ciutadanes (una de ciutadania i una d’empreses i 

comerços per la transició). Vilawatt representa un cas d’operador tranversal que va més enllà de l’agent de mercat i 

intenta ser un agent de transformació social i energètica en diversos àmbits del dia a dia de la ciutat. 

Miquel Arisa, de l’Ajuntament de Centelles, va tancar la sessió posant en valor l’OEM (Electradis) del municipi que 

cobreix les activitats de distribució i comercialització, i en afegit aposta per l’autoconsum als equipaments municipals. 

Per Arisa, el fet que el 92% del veïnat tingui contractada l’electricitat amb l’OEM és un èxit d’un servei històric (fundat 

al 1919) gestionat des de la proximitat per un personal proper que es creu el projecte i coneixedor de l’entorn, sense 

deixar de banda la innovació. Com exemple, Centelles compta avui amb fibra òptica gràcies a una nova línia de negoci 

del OEM. 

Tota la informació (presentacions, vídeo de la sessió i fotos) al web de la Diputació de Barcelona 

https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/ordre-cronologic#TE2019 
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