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Vilawatt, 
un projecte de transició 
energètica a la ciutat 

de Viladecans

LIMA



Què es la transició energètica?

Vilawatt és una oportunitat 
per fer la transició energètica a Viladecans.
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La TRANSICIÓ ENERGÈTICA és 
el procés per substituir 
l’energia d’origen fòssil per 
energia renovable i local. 
Requereix canvis en la manera 
de produir i de consumir 
l’energia

El model energètic actual 
és molt contaminant i 
genera desigualtat 
d’oportunitats en l’àmbit 
social i econòmic
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MILLORAREM 
LA NOSTRA 
RELACIÓ AMB 
L’ENERGIA

OBTINDREM:

Vilawatt, la transició energètica a 
Viladecans comença a casa

Gestionant millor les factures

Millorant l’ús de l’energia a casa

Millorant les nostres cases i les seves instal·lacions

Qualitat de vida

Estalvis econòmics per generar una nova economia

Aprenentatge

Ocupació

NECESSITEM:
nova companyia elèctrica capaç de 
respondre a les nostres necessitats.

Espais on parlar de l’energia per 
entendre-la.

Una xarxa de ciutadans i ciutadanes i 
professionals que participi en la 
direcció de la nova companyia elèctrica



VilawattVilawattSistema de funcionament

PPCP
ÒRGAN DE 

COGOVERNANÇA

SERVEI 
D’ASSESSORAMENT

REHABILITACIÓ 
D’EDIFICIS

MONEDA
VILAWATT

SUBMINISTRAMENT 
ENERGÈTIC



VilawattVilawattOn som ara?

Il·lutracions: freepik.com

Creant l’estructura de la nova companyia elèctrica ciutadana 
i articulant les eines necessàries per al seu funcionament; 
contractes de subministrament i serveis energètics.

Definint el funcionament de la moneda local.

Seleccionant les comunitats de veïns que rehabilitaran el seu edifici 
(60 habitatges).

Definint els espais de treball: “espai d’aprenentatge” 
per a les comunitats de veïns i fòrum per als professionals del 
sector de la construcció sostenible.

Obrint el projecte a la participació dels actors implicats; ciutadania 
i activitats econòmiques del municipi.

✓
✓
✓
✓
✓
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VilawattVilawattRehabilitacions d’edificis
Per a l’impuls inicial del projecte l'ajuntament compta amb 1.4 M € per rehabilitar energèticament 60 habitatges, a canvi 
que formin part de la nova companyia elèctrica de Viladecans. 

Requisits per demanar la subvenció:
• Estar a la zona seleccionada per a l'actuació 
• Haver estat construïda entre 1956 i 1980
• Tenir com a mínim 14 habitatges i locals i 3 o 4 plantes d'altura
• Comptar amb l'aprovació unànime dels propietaris
• No haver renovat des de 2010 més del 40% de finestres o superfícies exteriors
• Comptar amb un 50% de superfície construïda sobre el nivell de carrer
• Posseir més d'un 20% de la coberta plana
• Tenir els habitatges ocupats de forma habitual

Algunes de les reformes que podrem fer:
- Aïllaments de façanes i cobertes;
- Millora o substitució d'aïllaments en portes, finestres i balcons (persianes incloses); 
- Instal·lació de proteccions solars, panells fotovoltaics, col·lectors tèrmics o bombes de calor;
- Substitució de sistemes de climatització (caldera, aire condicionat...), o fonts de consum (bombetes...).
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VilawattVilawattFormació dels professionals

M1
Introducció: 
construcció i 

eficiència 
energètica

M4
Assesorament 

energètic a 
habitatges i 
petit comerç

M2.1
Sistemes 

actius

M3
Sistemes 
passius

Membre del Fòrum

Inclusió a catàleg de serveis

Inclusió a la borsa de treball
del Fòrum

M2.2
Energies 

renovables

M0
Introducció
a l’energia



Estructura PPCP

Es crearà una entitat jurídica diferent amb tots els actors 
públics i privats, així com la ciutadania, que podran 
adherir-se a diferents matèries jurídiques i marcs 
regulatoris dins del mateix òrgan de gestió, assegurant 
una estructura financera i organitzativa viable.

Serà l'òrgan aglutinador 
i/o de gestió de la transició 
energètica i integrarà i gestionarà 
quatre eines clau: 

el subministrament 
o compra agregada 
d’energia

PUBLIC PRIVATE
CITIZEN 

PARTNERSHIP

els serveis d’estalvi 
energètic

la capitalització dels 
estalvis per a la inversió 
en la renovació energètica

la posada en funcionament 
d’una moneda local basada 
en els estalvis energètics
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El projecte Vilawatt es basa en la 
creació i desplegament d’una nova 
i INNOVADORA ESTRUCTURA PPCP 

22º



Estructura PPCP

L’Ajuntament de Viladecans ha demanat els informes 
jurídics i econòmics escaients per definir la forma jurídica 
de l’ens instrumental que haurà de desenvolupar 
el projecte Vilawatt. 

Les formes jurídiques que es van avaluar, prèvia obtenció de 
conclusions mitjançant un Benchmarking Report, són:
1) Societat cooperativa
2) Societat mercantil (SA/SL) de capital mixt
3) Associació
4) Fundació
5) Consorci
6) PPCP sense personalitat jurídica
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Estructura PPCP

Els estudis realitzats fins al moment avalen que el CONSORCI PÚBLIC és la forma jurídica més 
adient per a la nova estructura PPCP, ja que:

Permet la participació dels diversos tipus d’actors involucrats (entitats públiques i socis privats), 
alhora que permet la participació i apoderament de la ciutadania. En aquest últim cas d’aquests 
últims, ja siguin propietaris residencials o comerciants, la seva participació s’hauria de vehicular 
a través d’una entitat que els agrupés (com ara una associació) per possibilitar una gestió eficient 
dels membres.

El Consorci pot desenvolupar activitats econòmiques com les que es preveuen en el projecte 
Vilawatt, sempre que no tinguin ànim de lucre.

La regulació del Consorci permet una gran flexibilitat en la seva organització interna, de manera 
que el règim orgànic i d’adopció d’acords serà el que estableixin lliurement els seus membres en 
els estatuts. Això pot facilitar un equilibri adequat entre l’apoderament de la ciutadania i el control 
i l’impuls per part de l’Ajuntament de Viladecans.

VilawattVilawatt 
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Funcionament

EDE = Entitat de Diner Electrònic

ADE = Agència de Diner Electrònic

Paga euros

Paga en moneda 
electrònica

Crea diner electrònic 
convertint € a villawatts

Alta en el sistema

Acord d’Estalvi energètic
Atorgament de subvenció

Carrega €i abona en vilawatts 
O carrega directament en vilawatt

PPCP / Ajuntament

• Ordre de pagament 
mixt

ADE
EDE Banc

• Estalvi energetic

• Petició de subvenció

VilawattVilawattLa moneda



EDE = Entitat de Diner Electrònic

ADE = Agència de Diner Electrònic

Compra a comerç adherit al sistema.
Paga en vilawatt

Funcionament
VilawattVilawattLa moneda

 

 

Pagar en vilawatts 
a altres agents del 

sistema

Demanar convertir 
vilawatts a euros

Converteix a  euros

Retorna €

EDE

ADE

Alta en el sistema



Integració amb Vilawatt
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Compromís de convertibilitat d’euros a vilawatts

ADE

EDE

Subministrament d’energia / Serveis = Estalvi 50

Pagament de quota per finançar el PPCP

VilawattVilawattLa moneda
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