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Energia tèrmica distribuïda en polígons industrials. 
Una eina clau per a la transició energètica



El sector de l'energia és un dels principals 
responsables de l'emissió de gasos d'efecte 
d'hivernacle al igual que el sector del transport. 

Per tant, necessitem transitar cap un model 
energètic net d’emissions de C02 en el seu 

consum.

Necessitem un canvi de model energètic?
Situació Industrial a Catalunya

Quin pes té el sector industrial al mix energètic a Catalunya ... algunes dades ...

• La Industria representa un 25% del consum d’energia 

final a Catalunya

• Un 38% del consum és elèctric

• Del consum final, un 58% prové de combustibles 

fòssils

• El sector químic és el sector que més consumeix, 

seguit pel sector de l’alimentació
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Fonts d’energia en el sector industrial - 2019

Carbó (0,58%) Gasos liquats del petroli 
(0,21%)

Gas-oil (1,69%) Fuel-oil (0,43%)

Coc de petroli (7,01%) Gas natural (46,02%)

Energia elèctrica (37,91%) Residus no renovables 
(2,53%)

Energies renovables 
(3,60%)

Solar tèrmica (0,01%)



Necessitem un canvi de model energètic?
Situació Industrial a Catalunya

Podem dependre del gas natural? 



Necessitem un canvi de model energètic?
Objectius i eines per assolir-ho





Actuació als polígons

• Diagnosi incial de les indústries del polígon

• A partir de la diagnosi:
● Consums elèctrics
● Consums tèrmics I condicions
● Excedents tèrmics
● Rutines de mobilitat

Polígons industrials….Polígons industrials…. … estat actual de les industries …



Actuació als polígons

• Electricitat
● Omplir les cobertes industrials

● Potenciar l’autoconsum compartit quan es 

pugui
● Acords bilaterals entre industries del mateix 

polígon
● Compres agregades

● Implementació de mesures d’eficiència energètica 

per reduir consums
● Avaluació de la possiblitat d’implantació de FV 

sobre terreny 

Polígons industrials…. … actuem a les industries …



Actuació als polígons

• Energia Tèrmica
● Aprofitament de la biomassa local

● Potenciar xarxes de calor de polígon abastides 

amb biomassa de la comarca ( actuació lligada 

amb el pla de gestió foresta)
● Avaluació dels excedents d’energia tèrmica  per 

introduir-los a la xarxa de calor I valoritzar-los 
● Avaluació de la possiblitat de generació de biogas 

a partir de residus de l’industria alimentaria. 

Polígons industrials…. … actuem a les industries …



Actuació als polígons

Polígons industrials….

https://euf.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d51f3708ea54fb9b732ba0c94409133 https://heatroadmap.eu/wp-content/uploads/2018/11/D2.2.pdf
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Experiències en polígons

POTENCIALITATS DIFICULTATS

● És on s’acumula la major part del 
consum energètic

● La densitat energètica és molt elevada ( 
ratio MWh/km2 )

● És on majors excedents energètics hi 
ha.

● La majoria d’empreses tenen uns 
objectius corporatius de reducció 
d’emissions de CO2 així com de 
reducció de preus dels 
subministraments energètics.

● En polígons on no hi ha una associació consolidada, 
ens ha costat molt tirar endavant projectes comuns. 

● Objectius individuals que a vegades no corresponen 
amb objectius col·lectius. 

● Manca de sol urbanitzable disponible per instal·lar 
infrastructures energètiques.

● La incertesa en la continuïtat d’empreses posa en 
risc la viabilitat de crear infraestructures 
energètiques. 
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