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PRIVATE 

Vilawatt avui, com a Consorci i com projecte de ciutat, s’ha 

consolidat com una eina útil per executar les polítiques 

globals que ajudin a implantar la Transició energètica i 

ecològica de Viladecans i que s’integren en moltes de les 

línies d’acció de les estratègia de la ciutat pel 2030. Estem 

parlant de l’Agenda urbana, del Pacte de ciutat pel Clima 

per abordar l’emergència climàtica i de la Missió de ciutat 
per aconseguir la neutralitat de carboni pel 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilawatt & Estratègia Viladecans 2030 



PRIVATE 

Comunitats energètiques locals 
Comunitats energètiques locals  

 2 PROVES PILOT AUTOCONSUM COMPARTIT 

PER DISSENYAR LES CE DE VILADECANS  

(abans modificació normativa del desembre del 

2022 dels 2km)  

. CEIP Enxaneta i Institut Josefina Castellví 

(Instal·lació de 100 kWp / 50% producció per 

repartir entre 50 famílies (1kWh / família). 

Energia gratuïta 1 any/ tenim apuntades 30 

famílies. 

. Mercat Pl. Europa (Instal·lació 43 kWp). Els 

excedents es repartiran entre els 12 paradistes 

del mercat (subministrament 30% del seu 

consum). Energia gratuïta 1 any.  



PRIVATE 

Comunitats energètiques locals 
Comunitats energètiques locals  

 COMUNITAT ENERGÉTICA-VILAWATT (presentem 1a. fase a la 

4a. Convocatòria IMPLEMENTA-CE IDAE) 

. CE gestionada pel Consorci Vilawatt / Participació públic - 

privat 

. 1a. fase Pilot IMPLENTA: Cost total 1.084.000 € 

. 210 membres i socis:  

Membres: Ajuntament, 2 associacions, 1 cooperativa, 1 escola 

concertada 

Socis: 205 

. Instal·lacions: 1.588,26 kWp  / Generació energia: 2.018.807 

kWp /522,87 (cobreix aprox. 40% consum del socis)  

. 30 instal.lacions fotovoltaiques (8 noves); 10 bateries; 14 punts 

de càrrega 

. 522, 87 Tones d’emissions de CO2  

  



PRIVATE 

#Vilawatt 
 

Viladecans.cat/vilawatt 

Facebook Ajuntament de Viladecans 

@Viladecanstweet 

@ViladecansEU 

vilawatt@viladecans.cat 

Moltes gràcies! 


