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Una familia . . .  

Potència instal·lada: 4,6 kW 

Energia utilitzada: 4.000 kWh/any 

Factura de l’electricitat: 





Família amb contracte de 4,6 kW de potència i 4.000 kWh d’ús anual 



Una família concreta 

Potència instal·lada: 4,6 kW 

Energia consumida: 4.000 kWh/any 

Factura de l’electricitat (un any): 

 

Tarifa regulada               Tarifa Últim Recurs 



Família amb contracte de 4,6 kW de potència i 4.000 kWh d’ús anual 



Mercat elèctric 

Comercialització en el mercat lliure: 

Preu energia (mercat diari, a termini, etc.) 

Peatge d’accés (transport, distribució, altres . . 
) 

Marge comercial 

Comercialització Últim Recurs 

Preu energia TUR: preu energia CESUR + Δ 

Peatge d’accés (transport, distribució, altres . . 
) 

Marge comercial 

 



Mercat elèctric 



El mercat elèctric 

El mercat majorista de l’electricitat és 
marginalista: 

El preu de tota l’electricitat es paga al preu 
del darrer MWh casat en el mercat, o sigui 
al preu més elevat 

La generació amb energies renovables, 
que oferten l’energia a preu zero, implica la 
fixació de preus marginals més baixos. 



Efectes perversos: el cas nuclear 

Beneficis caiguts del cel (estimació, any 2011) 

 



Efecte sobre el mercat de les 
energies renovables 



El mercat i les renovables 



El mercat i la CESUR 



Costos regulats del sistema  elèctric 







Ajuts a les energies brutes 

Incentiu a la inversió (Orden ITC/313/2011) 

Regula els serveis de disponibilitat de centrals 
tèrmiques per a cobertura de puntes de 
demanda 

26.000 €/MW·any, durant 10 anys 

el cas de Besos 5: inaugurada el 30/3/2011 pels 
presidents de la Generalitat i d’endesa: 

CTCC de 859 MW 

Inversió realitzada: 436 M€ 

incentiu a la inversió: 859*26.000*10= 223,34 M€ 



Costos associats a les renovables 



El ‘dèficit’ i les primes 





Energies Renovables a Catalunya 

Catalunya: 1.267 MW Estat espanyol: 22.959 MW 

El cas de l’energia eòlica 



EnRen a Catalunya: un altre 
espoliació 

Font: http://dialec.blogspot.com.es  

http://dialec.blogspot.com.es
http://dialec.blogspot.com.es


Els beneficis dels oligopolis 

Beneficis, exercici 2011: 2.292 M€ 

edp – hc   212 M€  

endesa:   718 M€ (1.325 M€) 

e·on       6 M€ (2.500 M€) 

gas natural fenosa: 179 M€ (2.212 M€) 

iberdrola:       1.178 M€ (2.805 M€)  

 



El conxorxa política-elèctrica 



Espanya: un galimaties elèctric 

Des de la transposició de la Directiva europea de 
liberalització dels mercats de l’energia (1997), en el 
sector elèctric s’han fet unes 500 disposicions: 

Una vintena de Leyes i una vintena de Reales Decreto-ley 

Més de 70 Reales Decreto 

Un centenar de Ordenes ministeriales 

Més de 225 Resoluciones 

Més de vint Circulares 

El Parlament espanyol ha votat només les Leyes!!! 

 



Espanya: un desgavell energètic 

Un exemple recent (i escandalós):  

Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de 
diciembre, de mejora de gestión y 
protección social en el Sistema Especial 
para Empleadas de Hogar y otras medidas 
de carácter económico y social (BOE el 
31/12/2012) 
La disposició final 4ª del RDL 29/2012 modifica 

substancialment  la Ley 54/1997 del Sector 
Eléctrico  





Mercat elèctric 

Energía, transporte, infraestructuras y 
medio ambiente 

El sistema de tarificación de la 
electricidad en España sigue siendo 
ineficiente y presenta un nivel de 
competencia insuficiente 



Mercat elèctric 

Energía, transporte, 

     infraestructuras y medio ambiente 
Una competencia insuficiente en el sector 

energético ha contribuido, al menos en parte, a la 
constitución del déficit tarifario al favorecer una 
compensación excesiva de algunas 
infraestructuras, tales como centrales 
nucleares y grandes hidroeléctricas, ya 
amortizadas, o al mantener la concesión de 
subvenciones ineficientes y perjudiciales para el 
medio ambiente a las minas de carbón 



La situació actual: trets principals 

Un sistema energètic: 
basat en fonts d’energia brutes i no renovables 

poc eficient 

centralitzat 

vulnerable 

dominat per un molt reduït nombre de 
corporacions 

Una societat 
on l’analfabetisme energètic és la regla 

que depèn de l’energia per funcionar 



Com hem arribat a aquesta situació? 

Les primeres fonts d’energia que la 
humanitat va aprofitar foren les 
energies lliures i que eren a l’abast 
de tothom 

 

L’industrialisme ha generalitzat les fonts 
d’energia fòssils i la nuclear, que ni són 
lliures ni estan a l’abast de la gent 



Visió dominant, 1939-1997 

El franquisme i els governs de la transició 
afavoreixen als monopolis 

Monopolització dels mercats energètics 
(electricitat, gas, benzina), per part 
d’empreses que extreuen/generen, 
transporten, distribueixen materials 
energètics fòssils (i nuclears) i construeixen 
embassaments 

Les persones (físiques/jurídiques) només 
tenen una opció: estar abonades als 
monopolis 

 



Visió dominant, 1939-1997 

Resultat: 

La societat no te cap preocupació per 
l’energia, doncs es creu que ‘ja hi ha 
empreses que se’n cuiden’ 

Primers conflictes socials: 

Central tèrmica de Cubelles 

Centrals nuclears de Vandellòs i Ascó 

Projectes de mineria d’Urani a Osona, La Selva, 
etc. 

1ª condemna per delicte ecològic: 
contaminació per ‘pluja àcida’ a la C.T. de 
Cercs 

 



Liberalització de l’energia 

1997: un seguit de leyes transposen les 
Directives Europees de liberalització 
dels mercats de l’energia 

S’obliga a trencar l’estructura vertical dels 
monopolis 

Es liberalitza generació i comercialització 

Continua regulat el transport i la distribució 

Es creen empreses jurídicament diferents, però 
s’integren dins d’un mateix grup 



Liberalització de l’energia 

La Ley 54/1997 del sector eléctrico, a 
banda del Règim Ordinari, reconeix 
l’anomenat Règim Especial de generació 
d’electricitat, per donar cobertura a les 
fonts d’energia renovables 

Es garanteix un rendibilitat raonable per a 
les inversions en tecnologies per a 
l’aprofitament de les fonts d’energia 
renovable  

Sorgeixen operadors independents 



L’energia avui 

Gran desenvolupament de les tecnologies per 
a l’aprofitament de les EnRen (inversions 
privades) 

Eòlica:  22.746 MW,  53.926 GWh 

Solar FV:   4.438 MW,   7.982 GWh 

Solar ThEl:   2.300 MW,   4.554 GWh 

Les empreses elèctriques que actuen en el 
mercat de generació (liberalitzat) es posen a 
instal·lar molta potència en CTCC (25.353 
MW, fins 12/2013), molta més de la 
necessària 

 



L’energia avui 

El mercat de les renovables és desenvolupat 
per operadors independents dels hereus dels 
monopolis, que van ocupant posicions en el 
mercat de l’electricitat 

Els hereus dels monopolis, quan se’n donen 
compte, intenten recuperar posicions i alguns 
comencen a invertir en renovables (i comprar 
empreses)  

 



L’energia avui 

Les administracions públiques ‘intervenen’ de 
forma abusiva en el mercat, regulant fins a 
cotes inversemblants 

Alguns grups ‘conservacionistes’ fan oposició 
a l’eòlica i la solar  

Les empreses promotores no ‘sintonitzen’ 
amb la societat 

Resultat: 

Molts operadors independents es veuen forçats a 
vendre els seus projectes als oligopolis elèctrics, 
que van recuperant terreny 

 



L’energia avui 

Els oligopolis declaren la guerra a les 
energies renovables 

Els governs es treuen la carota i avalen 
les posicions dels oligopolis 

Oberta corrupció: polítics en CA 
d’empreses elèctriques 

Resistència social i creació d’estructures 
innovadores 



Tot va donar un tomb . . .  

L’any 1976, quan un 
jove activista, va 
publicar un article a la 
revista Foreign Affairs. 

Avui aquell jove és un 
respectat cap científic i 
director emèrit del 
Rocky Mountain 
Institute  

www.rmi.org  

http://www.rmi.org


I, a continuació, va 
publicar una obra clau 
per abordar una nova 
visió de l’energia 



La problemàtica energètica 

Les tres preguntes clau: 

Quina quantitat d’energia hem de 
fer servir? 

Quin tipus de tecnologia cal 
utilitzar? 

Qui ha de controlar els sistemes 
energètics?  



La problemàtica energètica 

Quanta energia es necessita per viure 
dignament ? 

Depèn de la tecnologia i de l’estil de vida 

Tecnologia: eficiència 

Estil de vida: comportament 



Què fem? 

Sobreviure i comfort 

control del flux de calor 

Escalfar coses 

Fer llum 

Fer força 

Moure coses 

Refredar 

Manegar informació 



Com ho fem? 

Amb foc: un procés químic 

Esgotament dels combustibles 

Conseqüències 

Contaminació: smog, pluja àcida, 
escalfament atmosfera, radioactivitat . . .  

Amb electricitat: un procés físic 

Electricitat amb foc 

Molt poc eficient 

Electricitat lliure de foc 

 



Sistema Energètic: la cadena tecnològica  

 
Energia      Energia      Serveis 
Primària      Final D.C.    Energètics 
 
 
carbó     centrals tèrmiques  electricitat        cases control flux calor 

petroli         refineries        gasolina        cotxes escalfar/refredar 
solar      mines                   hidrogen        estufes llum 
aigua            làmpades força 
vent            màquines moviment 
        maneig informació 

Tecnologies 

Subministr. 
Tecnologies 

d’Ús Final 



Sistema Energètic: la cadena tecno-
humana 

En.      En.   En.     En.  

Prim.      F.D.C.  Ut.     Aprofitada 

 

  

        escollir la tecnologia: 

  - T.U.F.: procés de decisió a escala familiar 

  - T.Sub.: procés de decisió comunitària 

Tec. 

Sub. 

Tec. 

Ús Fin. 

Estil 

de vida 



Serveis Energètics Mínims Domèstics  
SEMD 

 Serveis energètics (elèctrics) i tecnologies d’ús 
final: 
 il·luminació: 1000 lumens (6 b.i., 60 W., 6 h/dia) 
 refrigeració aliments: nevera 200 li. (+5oC)+congelador 100 li. (-

18oC) 
 neteja roba: rentadora automàtica i escalfament no elèctric 
    200 rentades/any, 4 kg roba/rentada 
 electrònica: TV, radio, ordinador personal 
 ventilació: aire fresc als edificis 

 

 Serveis energètics (no elèctrics) i tecnologies d’ús final: 
 cocció aliments: cuina per a cuinar 3 àpats cada dia 
 escalfament d’aigua: per rentar i per a higiene personal 



Serveis Energètics Mínims Domèstics  
SEMD - Electricitat 

Serveis energètics (elèctrics) i tecnologies d’ús final: 
              convencional       eficient 

            kWh/a  Wats  Wats/cap    kWh/a  Wats  Wats/cap 

il·luminació     788       90     22      280      32      8 

refrigeració      850       97     24      140      16      4 

neteja roba     400       46     12        70        8      2 

electrònica      2483     283    71      350      40    10 

ventilació         500       57     14      105      12      3 

altres             1986     227     57      280      32      8 

 total             7008     800   200    1226    140    35 



SEMD-elèctrics a Catalunya 

 Catalunya:  7.197.000 habitants (2007) 

 

                                W/cap  TWh/any   

Tecnologia   convencional 200    12,61  

ús final           eficient   35      2,21 

         real         172       10,84  

 
(solament sector domèstic, no inclou serveis ni indústria) 



SEMD-elèctrics a Catalunya 

   Tecnologia de Subministrament convencional 

              CTCC (turb.g+v, 53%) 

         SO2    NOx      CO2 

         mtn    mtn       mtn 

Tecnologia convencional  0,00    1,26    4.350 

Ús Final eficient  0,00    0,22       761 

   real   0,00    1,08     3.741 

 
convencional: 4,5 CTCC de gas de 400 MW = 1.800 MW 

eficient:         1 CTCC de gas de 320 MW =    320 MW 
amb un FC de 0,8 



SEMD-elèctrics a Catalunya 

   Tecnologia de Subministrament convencional 

          energies netes i renovables 

         SO2    NOx      CO2 

         Mtn    Mtn       Mtn 

Tecnologia convencional  0,00    0,00       0,00 

Ús Final eficient  0,00    0,00       0,00 

 



SEMD-elèctrics a Catalunya 

       Tecnologia de Subministrament convencional 

          energies netes i renovables 

       energia    potència     sup.  potència     sup. 

     GWh      MWSGETS  km2  MWSCEE       km2 

T.U.F. conv. 12.609       4.113        79,4            4.798         47,9 

  efic.   2.206         720        13,9               840           8,4 

  real 10.844       3.537        68,3            4.126         41,3 

 

             SGETS (FC: 0,35; OS: 1,93 Ha/MW) - SCEE (FC: 0,3; OS: 1 Ha/MW) 



Catalunya: produir amb el Sol i el Vent 
tota l’energia elèctrica avui generada 

amb combustibles fòssils i nuclears 

Electricitat generada (2007) 
combustibles fòssils+nuks:   33.355 GWh 
 
solar (SGETS): 10.878 MW  210 km2 

eòlica (SCEE): 12.691 MW  127 km2 

 
SCEE   (FC: 0,30; OS: 1 Ha/MW) 
SGETS (FC: 0,35; OS: 1,93 Ha/MW) 



Quanta energia? 

Reduir el malbaratament energètic de la 

societat actual: 

Reduint les necessitats d’energia 

Adequant les fonts als usos finals 

Creant sistemes energètics eficients 

Tot plegat per reduir i evitar la introducció a 

la biosfera de productes contaminants 

 



Quina tecnologia 

Emprar tecnologies a petita escala o a 

escala comunitària: 

Per fer possible la captació, transformació i 

utilització de l’energia solar, tant en les 

seves formes directes com indirectes 

Per facilitar la comprensió dels sistemes 

energètics per part de les persones que els 

fan servir 



Fluxes biosfèrics 
La interferència humana: 

La captació del flux significa un 
retard en el seva ruta natural 

En cap cas, significa ‘consumir’ 
energia 



Qui controla? 

Fer néixer sistemes energètics 

descentralitzats: 

Que emprin fonts d’energia renovables 

Que sigui propietat de la comunitat que els 

maneja i els fa servir 

Per fer possible el control democràtic a nivell 
local 

www.smud.org  

www.ews-schonau.de  

http://www.smud.org
http://www.ews-schonau.de
http://www.ews-schonau.de
http://www.ews-schonau.de












Projectes comunitaris, Dk 

Middelgrunden, Dk 







Aquí i ara 

Deixar de ser client dels oligopolis 

Autoproduïr amb renovables 

deSOLbediència 

desconnectar-se de la xarxa 

Participar en projecte col·lectiu de 
generació amb renovables 



Aquí i 
ara!: 
La guerrilla 
solar 







Generation kWh (1) 



aquí i ara! 

 



Conclusió primera 

L’energia no és només qüestió de Tecnologia 

 



Conclusió segona 

L’energia és també 
una qüestió de 
DEMOCRÀCIA 



Conclusió tercera 

I també l’energia és una qüestió de 
DRETS HUMANS . . . .  

 
El dret Humà a l’energia 

Fer realitat el Dret humà a una vida digna en un 
indret, requereix una certa quantitat d’energia 
exosomàtica  

D’on s’obté aquesta quantitat d’energia addicional, 
que suplementa l’energia endosomàtica necessària 
per viure be o viure dignament? 

 

 



Del passat recent . . .  

• The twentieth century experience 
shows us that a society based on fossil 
and nuclear fuels is unable to 
guarantee the human right to energy 
to all mankind 

– it consistently violates the human right to 
a decent life 

The Human Right to Renewable Energy, WREA2005 

 

 



. . . cap al futur 

Renewables are the only ones that can 
guarantee the human right to energy 

The Human Right to Renewable Energy, WREA2005 

Les renovables  

són una oportunitat única pels humans de ser 
membres actius i responsables de la 
comunitat de la Terra 

són una història d’amor entre el Sol i la Terra 



Moltes gràcies 
I recordeu . . . . 

Hem de repensar profundament les 
relacions dels humans amb l’energia! 



Moltes gràcies 

• Més info a: 

http://www.energiasostenible.org 

http://enercatin.blogspot.com.es 

http://cmescollective.org   

http://www.energias-renovables.com  

http://www.eurosolar.org 

http://www.wcre.de/en/  

http://www.ren21.net  

http://www.irena.org/  
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http://www.irena.org/
http://www.irena.org/

