
Plans Municipals de Cobertes 
Fotovoltaiques 

 
Gil Lladó Morales - Oficina de Transició Energètica  

Àrea Metropolitana de Barcelona 
 

Seminaris sobre transició energètica en el món local 
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 

06/05/2020 
 

  
 



CONTEXT 

• Objectiu inversió directa 
100MWp 2030 

• Directriu de mandat 2019-23 de 
multiplicar exponencialment el 
ritme d’inversió anual 

• Necessitat de tenir un 
coneixement enormement 
acurat del potencial fotovoltaic 
 



OBJECTIUS 

• Dotar els responsables públics 
d’Ajuntaments i AMB d’un full de ruta 
precís per quantificar i planificar les 
seves inversions en FV 

• Conèixer el potencial de sobirania 
energètica municipal de cada 
Ajuntament 

• Incorporar nous conceptes amb 
l’objectiu de millorar la rendibilitat i 
posar la ciutadania al centre: 
autoconsum compartit i comunitats 
energètiques 

 
 
 



DADES DE PARTIDA 

1. Base de dades d’equipaments 
municipals. 

2. Mapa de potencial fotovoltaic 
0,5sqm AMB 

3. Observatori metropolità de 
l’energia 

4. Dades horàries de consum  
5. Imatges aèries i fotografies de 

detall cobertes 
6. Informació estructural coberta 
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METODOLOGIA 

1. Inventari d’edificis elegibles 
2. Jerarquització segons criteris 
d’autoconsum/producció 
màxima 
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RESULTATS 

1. Projecte dels 5 millors 
edificis de cada municipi: 
disseny, simulació, estudi 
econòmic-financer i 
pressupost 

2. Potencial fotovoltaic global 
a escala municipal 

3. Anàlisi de sensibilitat 
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