


Transició energètica

“Drivers” del procés

• Descarbonitzat: Necessitat d’augmentar la producció d’energia

de fonts renovables en detriments de les fonts fòssils:

preponderància eòlica i solar. Futur de l’hidrogen.

• Electrificat: mobilitat (lleugera i pesada), edificis (climatització) i

processos industrials

• Descentralitzat:

• Multiplicitat de productors (comunitats d’energia)

• Elements de flexibilitat: Emmagatzematge i hidrogen verd

• Digitalitzat: gestió xarxa i gestió mercat

• Eficiència energètica: afectació transversal

1. Industria en transformació

2. Tecnologies cost-eficients

3. Recolzament social i 

institucional

4. Finançament públic massiu: 

efecte positiu sobre finançament 

privat

Procés en acceleració, de gran abast i en el 
cas de Catalunya necessitat estratègica per 
assegurar autosuficiència energètica (costos 
línies de transport i control subministrament 
i preus)



Transició energètica

Producció 
energia

• Elèctrica

• Renovable

Mercat

• Transport

• Distribució

• Flexibilitat

• Gestió comercial

Consum

• Eficiència

• Adaptació a 
l'electricitat



Àmbits bàsics de treball

• Comercialització: creixent rellevància gestió:

multiplicitat d’agents productors. Blockchain.

Gestors energètics empreses.

• Consum: quines aplicacions bàsiques

considerem?

1. Producció: perfils coneguts. ATENCIÓ: impacte

del creixement de la producció descentralitzada

• Desenvolupadors, manufactura directe, manufactura

components i proveïdors de serveis.

• Instal·lació

• Funcionament i manteniment

2. Distribució: nous perfils associats a la

necessitat d’una xarxa més gran i complexe.

Digitalització. Consideració d’elements de

flexibilitat del sistema, bateries i hidrogen verd



Consideracions del 
sector

• IDEES FORÇA

• Transformació sistèmica: molta necessitat mà
d’obra molt qualificada de diferents àmbits

• Especialització important: paper clau de la
formació professionalitzadora

• Complexitat formativa (1): necessitat de
desenvolupar tots els àmbits de la cadena de
valor

• Complexitat formativa (2): necessitat capital
humà altament qualificat, paper universitats

1. Volum ocupació relativament petit: 2019 Espanya

estimats 95.089 llocs de treball sobre 19.779.000

milions d’ocupats. Catalunya no és una gran

productora: estimacions al voltant de 10.000 –

12.000 ocupats

2. Dins l’estructura ocupacional els perfils

universitaris representen un 25-30% de les

plantilles. Concentració en enginyers de 4 àmbits:

elèctrica, mecànica, civil i industrial. També

analistes informàtics, mediambientals, financers,

de mercats i advocats

3. No s’observen tensions en el sistema. Potencial

creixement (especialment solar) molt important

fins i tot en el curt termini



Consideracions de 
l’oferta formativa Actualment, hi ha 25 especialitats de la família

d'Energia i aigua. Aquestes especialitats són de
nivell de qualificació 1, 2, 3 i 4, i estan
assignades de la manera següent:

• Nivell 1: 1 especialitat

• Nivell 2: 7 especialitats

• Nivell 3: 15 especialitats

• Nivell 4: 2 especialitats

• Nivell 5: 0 especialitats

Actualment al Catàleg d'Especialitats Formatives hi ha 18

especialitats formatives d'alta a la família professional

"AIGUA I ENERGIA", 1 a la família de “ELECTRICITAT I

ELECTRÒNICA”, i dues a la família de Seguretat i Medi

Ambient, vinculades a la formació en energies renovables.

D'aquestes 21 especialitats formatives:

- 9 van dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat

(CP). Obsoletes?

- 12 corresponen a especialitats formatives dins del marc de

la formació no formal.

• 1 especialitat de l'àrea professional d'instal·lacions
elèctriques
• 5 especialitats de l'àrea professional d'Eficiència
Energètica
• 4 especialitats de l'àrea professional d'Energies
Renovables
• 2 especialitats de l'àrea professional de gestió ambiental



CURSOS PROPOSATS

Producció 
renovable

Energia Eòlica Connexió a la xarxa i integració de l’energia eòlica

Bioenergíes Producció i aplicacions bioenergètiques

Energia solar
Sistemes fotovoltaics: nous dissenys, mesuraments 

i materials

Xarxes 
intel·ligents

Interconnexió
Operació i planificació de xarxes elèctriques 

intel·ligents

Emmagatzematge

Vector energètic Hidrogen verd: Producció, conservació i aplicacions

Sistemes 
emmagatzematge

Integració de tecnologies d’emmagatzematge 

Negocis i transició 
energètica

Ciències de 
l'administració

Planificació de negocis en la transició energètica

Gestió de 
projectes

Gestió energètica en sistemes industrials, edificis i 
equipaments



CURSOS PROPOSATS

Producció 
renovable

Especialista en xarxes elèctriques en parcs eòlics

Desenvolupador de projectes de producció i 
aplicacions bionergètiques

Especialista en sistemes fotovoltaics

Xarxes 
intel·ligents

Desenvolupador de disseny de xarxes elèctriques 
intel·ligents

Emmagatzematge

Desenvolupador de projectes d’hidrogen verd

Especialista en integració de tecnologies  
d’emmagatzematge

Negocis i transició 
energètica

Gestor del pla energètic en projectes 

Gestor de sistemes eficients d’us energètic



Moltes gràcies per la vostra atenció


