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QUÈ ÉS UNA COMUNITAT  
ENERGÈTICA LOCAL (CEL)?
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QUÈ ÉS UNA COMUNITAT  
ENERGÈTICA LOCAL (CEL)?
Ens trobem davant d’un canvi de paradigma denominat transició 
energètica que consisteix en la substitució de les energies fòssils per 
renovables i d’un model centralitzat de grans plantes de generació i 
unidireccional, cap a un model distribuït on els fluxos energètics són 
bidireccionals. Aquest nou model distribuït situa al consumidor al 
centre del sistema com un element actiu i determinant que no 
només consumeix de la xarxa sinó que genera la seva pròpia energia.

Aquest empoderament del consumidor, es materialitza a través de la 
figura de les Comunitats Energètiques que permeten avançar cap a la 
sobirania energètica. Aquest nou model posiciona les autoritats i 
entitats locals com a actors principals a l’hora de promoure la transició 
energètica.

Les CELs també ofereixen una sèrie de beneficis econòmics, socials i 
ambientals al territori on s’estableixen. El desplegament genera nova 
ocupació i ingressos locals derivats de la seva construcció, operació i 
manteniment alhora que poden ser una peça clau en la lluita contra la 
pobresa energètica.
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Energètiques 
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QUÈ ÉS UNA COMUNITAT  
ENERGÈTICA LOCAL (CEL)?
La Guia de Comunitats Energètiques publicada per DIBA (2021) diu 
que no existeix un concepte unificat de comunitat energètica, sinó 
que existeixen diversos conceptes que reben noms diferents, alguns 
dels quals també són figures jurídiques. Hi ha semblança del 
funcionament i organització (participació oberta i voluntària de la 
ciutadania), així com pel que fa a les persones que tenen possibilitat 
de participar-hi (persones físiques, autoritats locals, i pimes). El 
model de Comunitat Energètica que es planteja al voltant de 
l’autoconsum compartit (a la CEL de Caldes) es situa més sota el 
paraigües de Comunitat d’Energia Renovable CER.

La modalitat que es proposa per a les instal·lacions associades a la 
CEL de Caldes és la de l’autoconsum col·lectiu amb excedents acollits 
a compensació. Aquesta modalitat permet que l’energia que no 
s’autoconsumeix de manera instantània s’injecti a la xarxa elèctrica i 
l’empresa comercialitzadora s’obligui a comprar l’excedent i 
compensar al consumidor la diferència en cada factura de la llum, 
sense que el consumidor associat a la instal·lació hagi de donar-se 
d’alta de cap activitat econòmica.



COM ÉS  
LA CEL DE CALDES?



La CEL de Caldes és una Comunitat Energètica Local que neix per impulsar la transició energètica al nostre municipi, fomentant 
l’ús de l’energia fotovoltaica, reduint les emissions de CO2 i implicant-hi la població i donant-li eines per fer-ho possible.

La CEL de Caldes transformarà la manera en què la ciutadania calderina accedeix a l’energia, fomentant la producció d’energia 
renovable en l’àmbit local, el consum eficient de recursos i l’atenció als veïns i a les veïnes més vulnerables. 

Impulsar l’ús d’energies renovables enfront els combustibles fòssils

Contribuir a complir els objectius de reducció d’emissions de CO2

Fomentar la participació ciutadana en la transició energètica

Establir mecanismes per lluitar contra la pobresa energètica

Baixar la factura elèctrica dels calderins i les calderines

COM ÉS  
LA CEL DE CALDES?
OBJECTIUS



modalitat 

A 
modalitat 

B 
modalitat 

C 
FV en equipaments públics amb la 
cessió 1kWp per família (amb 
reserva % autoconsum municipal)  

FV privades: habitatges unifamiliars, 
plurifamiliars, naus industrials i 
comunitats energètiques privades 

FV en equipaments públics o en 
sostres privats amb inversió i 
explotació públic-privada 



COM ÉS  
LA CEL DE CALDES?
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

Modalitat A
Per a qui és?
La ciutadania amb interès a accedir a electricitat
renovable de proximitat pot sol·licitar la cessió
de part de l’energia generada per les plaques
fotovoltaiques instal·lades per l’Ajuntament en
equipaments municipals.

Què ofereix?
L’accés a 1 kWp de potència per família i a
l’aplicació digital per veure la informació sobre
el seu consum/generació.
(kWp és la unitat de potència fotovoltaica que 
equival aproximadament a 1.500 kWh/any 
d’energia a CdM)



COM ÉS  
LA CEL DE CALDES?
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

Modalitat A
Qui s’hi pot apuntar?
Qualsevol persona resident al municipi que no tingui 
una instal·lació pròpia i visqui dins la zona
de cobertura actual (llogaters o propietaris de blocs 
d’habitatges plurifamiliars).

Quant val apuntar-s’hi i quin benefici té?
La taxa és de 50 €/any i el benefici que s’aconsegueix és 
una reducció a la factura elèctrica de 150 a 250 €/any.
(Càlcul aproximat en funció de tarifa/potència 
contractada i de l’eficiència en l’autoconsum.)

1 kWp de potència

Aplicació digital



Potencial FV - Públic 



Desplegament mod. A Fase 1 



FASES DE DESPLEGAMENT (MODALITAT A)

COM SERÀ  
LA CEL DE CALDES?

Fase 1

INSTAL·LACIÓ POTÈNCIA (kWp)

Pavelló de la Torre Roja 59,4

Habitatges socials 8,5

Grades del camp de futbol 42,52

Centre cívic 69,7

Biblioteca 19,68

Pavelló del Bugarai 34,85

TOTAL 234,65

Els 234kWp es distribuiran de la següent manera: 134 kWp. per autoconsum municipal i 100 kWp. pel desplegament de la Fase 1 de La Cel de 
Caldes. 100kWp. de les instal·lacions en equipaments per a 100 famílies (1kWp. per família) a la modalitat A.  També es destinaran 30.000€ per 
subvencionar a les famílies que facin o disposin d'una instal·lació fotovoltaica per a la modalitat B. La inversió realitzada per fer les 6 instal·lacions 
FV de la Fase 1 és de 347.588€. (any 2021). 



Desplegament mod. A Fase 2 



COM ÉS  
LA CEL DE CALDES?
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

Modalitat B
Per a qui és?
La ciutadania amb instal·lacions fotovoltaiques
pròpies poden optar per aquesta modalitat.

Què ofereix?
L’accés a l’aplicació digital per veure la informació
sobre el consum/generació i l’accés a les subvencions
municipals per a instal·lacions.

Qui s’hi pot apuntar?
Qualsevol persona o entitat jurídica que tingui
una instal·lació fotovoltaica pròpia (habitatges
unifamiliars, naus industrials, comunitats de
propietaris i altres comunitats energètiques).



Aplicació digital

Accés a subvencions

COM ÉS  
LA CEL DE CALDES?
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

Modalitat B
Quant val apuntar-s’hi i quin benefici té?
La taxa és de 10 €/any i el benefici que s’aconsegueix és 
l’estalvi que permet la mateixa instal·lació més l’accés a 
la subvenció municipal.

Quina rendibilitat té una instal·lació fotovoltaica?
Per exemple, per a un habitatge amb 3 kWp el cost és
aproximadament de 3.900 € i es pot aconseguir una
reducció de la factura elèctrica d’entre 400 a 700 €/any. 
L’amortització de la instal·lació es produeix en 5-7 anys
i la vida útil de les plaques és de 25 a 30 anys.
(Càlcul aproximat en funció de tarifa / potència
contractada i de l’eficiència en l’autoconsum.)

De quin import és la subvenció?
Fins a 5 kWp De 5 a 10 kWp  Més de 10 kWp

500 € 750 €       1.000 €



COM ÉS  
LA CEL DE CALDES?
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

Les instal·lacions en naus industrials tenen unes 
característiques pròpies (p.e. Potències > 100kWp) 
que requereixen estudis particularitzats. Per facilitar la 
implantació als PI de Caldes, l’Ajuntament ha signat el 
Conveni Vallès Solar amb la CECOT i participa de l’estudi 
de potencial als PI de l’AMERC.

Modalitat B  (INDÚSTRIES)

Aplicació digital

Accés a subvencions



Potencial FV - CdM 



Potencial FV - Coroplètic 



m2 de 
coberta totals

% útil  per 
FV (est.)

% a la CEL 
(est.)

Total m2 
FV 

potència 
inst. kWp

energia 
kWh/any

NUCLI URBÀ 528.937         

528.937     20% 20% 21.157   4.337        6.289.061      
CAN MASPONS 23.992            
CAN REGASOL + ELS LLEDONERS 18.811            
CAN VALLS + TORRE NEGRELL 81.284            
EL FARELL + ELS SAULONS 33.867            
LA FONT DELS ENAMORATS 50.561            

208.515     25% 33% 17.202   3.527        5.113.440      
PI LA BORDA 191.787         +
PI EL PINATAR 15.408            
INDUSTRIAL DISSEMINAT 28.213            

235.407     30% 33% 23.305   4.778        6.927.512      
EQUIPAMENTS 23.337            +
SOLARS 132.012         

155.349     20% 50% 15.535   3.185        4.617.749      

potencial total CdM en m2 1.128.208  77.200   15.826     22.947.762    

6,8% 31%
consum total CdM/any 74.354.339     

FV  instal·lada 1/1/2022 1.707  2.475.150  
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FAQs



PREGUNTES  
FREQÜENTS (FAQs)

Cal canviar d’empresa elèctrica?
No, La CEL promou l’energia fotovoltaica per a autoconsum, independentment de la 
comercialitzadora que tingui cadascú.

Com funciona l’autoconsum?
L’habitatge utilitza sempre l’electricitat que prové de la xarxa. Si el consum es produeix en 
horari solar, mentre la instal·lació fotovoltaica pròpia o comunitària està generant energia, 
el cost d’aquests kWh consumits serà de 0 €.

Què són els excedents?
És l’energia generada per la instal·lació que no es consumeix al moment i que s’abonarà 
segons tarifa.

Hi ha permanència?
Per a la modalitat A, no hi ha cap permanència. Per a la modalitat B, en cas d’haver rebut 
una subvenció, hi ha l’obligació de permanència de 4 anys.



COMUNICACIÓ





MOLTES GRÀCIES!
Aquesta presentació es basa en els treballs realitzats  per les empreses 

tècniques especialitzades  ERF, km0, atcomunicació  
i l’Oficina d’Acció Climàtica de l’Ajuntament

www.caldesdemontbui.cat
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