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JORNADA SOBRE AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC
En el marc del nou Pla d'Acció per al Clima i l'Energia
Sostenible d'Elx i el Pla Estratègic Elx2030

L’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC.
ACTUALITAT I FUTUR
Elx, 31 d’octubre de 2019

ORGANITZA

COL·LABOREN

Directors de la Jornada:
 Juan Carlos Aranda López, coordinador de l’àrea de Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Elx.
 Cayetano Hernández Gonzálvez, exdirector d’Energies Renovables de l’IDAE, consultor en
energies renovables.
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El gran desafiament mundial, en l'actualitat, és la lluita urgent contra les causes
responsables del Canvi Climàtic i les seues conseqüències negatives, que ja es
deixen notar en tot el planeta i en tots els àmbits de l'activitat humana. En aquesta
lluita, els països de la Unió Europea han marcat una senda clara per a la
descarbonització de la nostra economia, basada en els principis de l'economia
circular, l'abandó de l'ús de combustibles fòssils, l'electrificació de la demanda
energètica i la generació d'energia a partir de fonts netes. Respecte a aquest últim
aspecte, el concepte d'autoconsum energètic aconsegueix una dimensió primordial, i
les últimes disposicions legals i els esborranys de lleis i plans estratègics en
elaboració, en l'Estat espanyol, dediquen una especial atenció a aquesta qüestió.

La jornada que presentem pretén posar al dia les qüestions d'actualitat sobre
l'autoconsum, en concret del fotovoltaic, al nostre país, des de la perspectiva de
diversos actors del panorama actual que treballen en aquests temes procedents de
diversos àmbits de l'administració, organismes públics, entitats i empreses privades
que ofereixen serveis o que els requereixen... L'objectiu final és facilitar informació
d'interés per a fomentar les iniciatives d'autoconsum fotovoltaic de particulars,
comunitats de veïns i empreses, sobre qüestions administratives (tràmits
administratius, permisos), qüestions pràctiques sobre el tipus d'instal·lacions i els
seus rendiments, vies de finançament i ajudes públiques, serveis d'assessorament,
manuals i altres ajudes que poden facilitar als interessats l'adopció de decisions i
l'elecció de solucions apropiades per als seus requeriments d'energia neta.

Elx forma part del Pacte dels Alcaldes i de la Xarxa de Ciutats pel Clima de la
FEMP i, en l'actualitat, ha iniciat un procés de planificació a través de la iniciativa
Elx2030, i tot això condueix a la necessitat de redoblar els nostres esforços per fer
d'Elx un municipi compromés amb el desenvolupament sostenible. Aquesta jornada
s'emmarca dins de les iniciatives que anem desenvolupant per a implicar tota la
societat en aquest gran desafiament, no obstant això, la informació proporcionada és
d'utilitat per a tota persona interessada en aquests temes, de dins i fora, als quals
convidem a emplenar el formulari d'inscripció gratuïta disposat a aquest efecte.

Ajuntament d’Elx, àrea de Sostenibilitat. Plaça de Baix, 1- 03202 Elx. Tel. 966 658 028. mediambient@elche.es

3/4

PROGRAMA
08.30 – 09.00. – Registre d'inscrits
09.00 – 09.15. – Benvinguda i inauguració de la jornada.
 Antonio V. García Díez, director general de Transició Ecològica de la
Generalitat Valenciana
 Felip Sànchez i Gamero, regidor d’Eficiència Energètica d’Elx
09.15 – 09.45. – “Visió de la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF) sobre
l'autoconsum fotovoltaic”. Amparo Balbastre, delegada per a la Comunitat
Valenciana de la UNEF, gerent d'Alfa Desenvolupament de Sistemes
09.45 – 10.15. – “Visió de l'Associació d'Empreses d'Energies Renovables (APPA)
sobre l'autoconsum fotovoltaic”. Lucía Dolera Moreno; directora de Projectes de
l'APPA
10.15 – 10.45. – “L'Institut Valencià de l'Edificació i el projecte Prognosi”. Begoña
Serrano Lanzarote; directora de l'IVE
10.45 – 11.15. – “Actualitat de l'autoconsum fotovoltaic a la Comunitat Valenciana”.
Germán Cuñat Martínez; àrea de Planificació, Estudis i Energies Renovables de
l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)
11.15 – 11.45. – Pausa café
11.45 – 12.45. – Panell d'experiències, casos pràctics: visió de les empreses del
sector i serveis al consumidor:
 Cayetano Hernández Gonzálvez, exdirector d’energies renovables de l’IDAE,
consultor en energies renovables. Moderador
 Luís Gutiérrez Ochoa,
(IBERDROLA)

Responsable

de

SMART

SOLAR

ESPANYA

 Simón Aledo, gerent de PROINTER
 Luis Navarro, gerent de CUBIERTA SOLAR
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12.45 – 13.45. – Taula redona: “Plantejaments pràctics de les empreses davant de
projectes d'autoconsum fotovoltaic”
 Antonio Martínez, gerent de l’empresa municipal PIMESA i director del Pla
Estratègic Elx2030. Moderador
 Diverses empreses amb plans de responsabilitat social.
13.45. – Clausura de la Jornada
Accés al formulari d’inscripció gratuïta (fins a les 12.00 hores del 30 d’octubre)
Centre de Congressos “Ciutat d’Elx”. Com arribar-hi
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