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Autoconsum Compartit i 
Comunitats Energètiques 

1. Presentació KM0 Energy.

2. De què parlem?

3. Què és l’autoconsum compartit?

4. Què són les comunitats energètiques?

5. Quins són els models actuals de CEs?

6. Com evolucionaran les CEs al futur?
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1. Presentació de KM0 Energy
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Transformació del sistema energètic actual cap a un 
model renovable, eficient i distribuït, 

en el que el consumidor és el màxim protagonista 

1. Presentació de KM0 Energy
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2. Tipus de Comunitats
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1. Transició Energètica
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Instruccionespara subir una escalera. Julio Cortázar
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Entendre la factura
Demanar i 

comparar ofertes 
d’autoconsum 

Entendre i participar 
en una comunitat 

energètica

Impacte i estalvi

temps

Rendimient de l’actividad de la ciutadania
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Un diccionari
Autoconsum col∙lectiu.

El que es desenvolupa a l’empara del RD 244/2019

Comunitat Energètica

Qualsevol activitat relacionada amb l’energia que comporti la participació de diferents actors. (ho inclou tot)

Comunitat Energètica Local

Denominació que fa servir el MITECO per referir‐se, de forma indistinta, a Comunitats d’Energies Renovables i
a Comunitats Ciutadanes d’Energia

Comunitat d’Energies Renovables

Les descrites al RDL 23/2020

Comunitats Ciutadanes d’Energia

Les descrites a la Directiva de Normes Comuns del Mercat Elèctric Intern (2019/944)
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3. Autoconsum compartit
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Comunitatsenergetiques.com
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Comunitat d’Energies Renovables
Les Directives. Directiva 2018/2001 i RDL 23/2020 i 
4. Comunitats Energètiques 
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Comunitat d’Energies Renovables

Qui lidera?
‐ Ciutadania
‐ Empreses (Polígon)

Qui en són membres?
‐ Els promotors
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5. Models

Qui fa la inversió?

Qui lidera

Teulada pública 
+ inversió pública

Teulada pública o privada 
+ inversió privada

Ajuntament Ciutadania
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Comunitat Ciutadana d’Energia

entitat jurídica de participació voluntària i oberta que estigui efectivament
controlada per accionistes o que els seus membres siguin persones físiques,
autoritats locals, inclosos els municipis, o petites empreses, l’objectiu
principal dels quals sigui oferir beneficis mediambientals, econòmics o socials
als seus membres o a la localitat on es desenvolupa la seva activitat, més
que no pas generar rendibilitat financera. Una Comunitat Ciutadana d’Energia
pot participar en la generació, inclosa la provinent de fonts renovables, la
distribució, el subministrament, el consum, l’agregació, l’emmagatzemament
d’energia, la prestació de serveis d’eficiència energètica, la prestació de
serveis de recàrrega per a vehicles elèctric o d’altres serveis energètics als seus
accionistes o membres

Directiva de normes 
comunes pel 
mercat elèctric 
intern (2019/944)

Les Directives. 2019/944
6. Com evolucionaran
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Comunitat Ciutadana d’Energia
Les Directives. 2019/944
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Comunitat Ciutadana d’Energia
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La ciutadania al 
centre de la 
transició 
energètica

Autonomia 
Energètica per a 

una bona part dels 
consums locals

Energia renovable i 
de KM0

RESUM



Lepant, 43 ∙ 08223 Terrassa (Bcn)
T. 93 193 90 99

www.km0.energy

Santi Martínez Farrero
Director General

santi.martinez@km0.energy
mòbil: 615575201


