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- Escoltem molt sovint que les
energies renovables són el fu-
tur. En quin estat es troba la in-
dústria de les energies renova-
bles en l’actualitat?

En els últims anys, l'evolució de
la tecnologia fotovoltaica ha si-
gut imparable, i la transferència
d'aquesta a la indústria ha possi-
bilitat una major eficiència i una
baixada de preus, que equiparen
el cost del kW/hora produït amb
el de la xarxa. Amb això, hem
aconseguit el famós “grid parity”
respecte a les tarifes actuals, amb
l'avantatge de la certitud de preu
per a unes instal·lacions amb una
vida útil de més de 40 anys.
- Venim d’una etapa política

on s’ha penalitzat les energies
renovables i l’autoconsum, es-
tem en vies de superació
d’aquesta etapa?

Esperem que així siga. Els úl-
tims passos donats per l'actual
Govern amb l'aprovació del RD
Llei 15/2018 ens donen una visió
molt més optimista per al desen-
volupament de les instal·lacions
renovables i l'autoconsum. Crec
que s'ha reparat una anomalia
com era el fet d'haver de pagar
per consumir l'energia no conta-
minant que produeix un mateix;
l'impost al sol és història, i un
nou escenari energètic agafa el ti-
mó d'una transició energètica ne-
cessària per a la supervivència
del nostre planeta.
- Un dels sectors que s’està

impulsant és el dels vehicles
elèctrics. Quins són els seus be-
neficis? En quin punt es troba
aquesta indústria? Quin és el
seu futur?

El vehicle elèctric és un dels ei-
xos sobre els quals se sustenta el
nou model energètic. Els benefi-
cis pense que estan en fase de de-
senvolupament i dependran molt
del ràpid que implantem les fonts
d'energia renovable i l'electrifica-
ció dels punts de recàrrega. Els
seus avantatges crec que són in-
qüestionables pel que fa a la ne-
cessitat d'alliberar-nos de fonts
contaminants. I, encara que la in-
dústria automobilística va imple-
mentant nous models de vehicle
elèctric molt lentament, el futur
que albirem en aquests moments
és elèctric.
- Els científics alerten que cal

aplicar mesures energètiques

urgents per a frenar un calfa-
ment global que comporta se-
riosos riscs per a les nostres so-
cietats, com ho valores?

Ja ningú posa en qüestió el can-
vi climàtic i l'evolució d'aquest.
Si volem mantenir les genera-
cions actuals i futures, com a
viatgers d'aquest autobús que es
diu Terra, hem de canviar les
fonts d'energia primàries i els
nostres hàbits de consum. El nou
model energètic ha de ser soste-
nible, eficient i no contaminant.
- Per altra banda, estem

veient com continua apujant el
preu de la llum constantment, i
es preveu, a més que la tendèn-
cia siga la que els preus aug-

menten. Quines són les causes?
Com s’haurien d’evitar aques-
tes pujades?

Aquest tema és una mica més
complicat i porta implícites mol-
tes variables: el preu de les matè-
ries primeres, nous costos de les

emissions de CO2, la regulació
del mercat i les decisions políti-
ques fan que estiguem assistint a
una escalada de preus. Aquesta
situació, si ens atenim a les cotit-
zacions de futurs, sembla que es
prolongarà en els pròxims me-
sos: ens podria portar al preu de
l'electricitat més alt de l'última
dècada. En concret s'espera un fi-
nal de 2018 amb preus de l'en-
torn dels 65 €/MWh, és a dir, 20
€/MWh més que la mitjana de
l'última dècada.

I 2019 tampoc és esperançador
amb gener cotitzant en 70
€/MWh. Considerant que la de-
manda a Espanya per a 2018 és
superior als 250 TWh, aquest es-
cenari de preus suposa un cost
addicional per al país d'uns 6.000
milions d'euros.

Aquests nivells de preus sols
s'han produït en comptades oca-
sions en els últims anys i sempre
davant situacions extremes d'es-
cassetat o anòmales de mercat.
Com a la fi de 2013, quan el preu
mitjà de desembre va marcar
63,64 €/MWh propiciant la fi de
les subhastes CESUR i una in-
vestigació de la CNMC, que va
acabar amb sancions a algunes
elèctriques.

En els últims anys s'ha anat de-
mostrant que, en un mercat amb
poca competència, perquè entre
tres grups dominen el 80%
d'aquest, i marginalista, que és el
model de subhasta que regeix en
el mercat elèctric espanyol, sem-
pre hi ha una excusa per a tindre
preus alts: hi ha poc vent, hi ha
poca aigua, hi ha una central nu-
clear parada, el petroli està car, el

Rodrigo Paños./

Present i futur de les energies renovables amb Sergio Pomar

“Atendre les
necessitats de les
persones que
pateixen aquesta
xacra al nostre
país és un dels
reptes del nou
model energètic”

La transició energètica és necessària
per a la supervivència del nostre planeta

Les energies renovables conformen un sector que pot suposar un motor de canvi esperançador per al nostre sistema social i de vida. Els avanços científics i legals que s’estan
succeint són constants. Els comentem amb Sergio Pomar, professional que compta amb més de 40 anys d’experiència en el sector de les energies renovables. 
Sergio Pomar és el president de la Fundació Fenie Energia, primera comercialitzadora energètica independent d’Espanya. Exerceix com a CEO en Inel, empresa que realitza projec-
tes energètics tant a nivell nacional com a internacional, amb oficines i centres de treball a Ontinyent, València i Bogotà. És també el vicepresident d'ASELEC i representant de
FENIE Autoconsum i Generació Distribuida. Comentem amb ell tota l’actualitat i futur del sector.

Sergio Pomar en una de les seves conferències sobre energia./
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preu a França està car, ha pujat el
CO2, etc.
Potser ara és un moment ade-

quat per a plantejar-nos quin és el
cost de l'electricitat més just per
al nostre país, les nostres empre-
ses i les nostres famílies.
- La pobresa energètica és un

fet social a l’ordre del dia, com
es podria evitar o pal·liar?
Tant de bo tinguera la resposta,

aquest és un dels temes que, com
a president de la Fundació Feníe
Energia, més em preocupa: aten-
dre les necessitats dels més de
quatre milions de persones que
pateixen aquesta xacra al nostre
país és un dels reptes del nou
model energètic. Com tots els
problemes d'aquesta magnitud,
només des de la corresponsabili-
tat de tota la societat podrem ga-
rantir la solució de la pobresa
energètica.
La nostra particular aportació

passa per la posada en marxa
d'un programa d'auditories ener-
gètiques. Estem intentant signar
acords de col·laboració amb dife-
rents institucions relacionades
amb els serveis socials com ajun-
taments, Càritas, Cruz Roja, etc.
Acords que ens permeten, a tra-
vés de la nostra xarxa d'agents
solidaris, prestar serveis que
aporten solucions per a pal·liar la
pobresa energètica.
- El Govern central ha apro-

vat recentment un decret llei
per a una Transició Energètica,
s’està avançant pel camí co-
rrecte?
Després d'un període d'immobi-

lisme i paràlisi, sense respostes a
temes rellevants com la pobresa
energètica, el carbó, l'energia nu-
clear o l'autoconsum, entre altres,
sembla que ara sí, el Govern si-
tua en la seua agenda la transició
energètica, que aposta per la des-
carbonització i les energies reno-
vables.
Pense que no solament és ne-

cessari, sinó imprescindible,
afrontar els reptes citats des de
l'exigència als nostres polítics,
empresaris i societat en general.
Cal treballar per consensos que
ens porten cap a un futur sosteni-
ble que exigirà el millor de tots i
cadascun de nosaltres. Aquest és
l'únic camí.

- Sembla que l’eliminació de
l'impost al sol ja és un fet, qui-
nes seran les repercussions?
Molt positives. L'autoconsum

és una inversió rendible i el reco-
neixement del dret dels ciutadans
a autoconsumir l'energia elèctrica
que ells mateixos produeixen,
sense peatges, càrrecs ni traves
tècniques o administratives, és de
summa importància per al futur
energètic del nostre país. Una
mesura fonamental per a aconse-
guir cotes d'eficiència que ens
porten cap a una economia des-
carbonitzada.
He d'afegir l'opinió de la Fede-

ració Nacional d'Empresaris
d'Instal·lacions Elèctriques, que
aglutina a 71 Associacions i més
de 15.000 Empreses, i a la qual
represente a nivell nacional en te-
mes relacionats amb Autocon-
sum i Generació Distribuïda. FE-
NIE valora molt positivament la
mesura perquè, a més de pro-
moure la integració de les reno-
vables, aquest impuls ve acom-
panyat de l'exigència del compli-
ment en matèria de seguretat in-
dustrial, amb el registre de les
instal·lacions i l'aportació del cer-
tificat de les instal·lacions d'auto-
consum per part d'empreses ins-
tal·ladores i autònoms habilitats,
la qual cosa evita l'intrusisme i
fomenta la creació de nous llocs
de treball.
- Estan apareixent experièn-

cies d’autoconsum col·lectiu i
xarxes d’autoabastiment amb
perspectives de futur promete-
dores, comenta’ns un poc?
Si bé l'RD Llei 15/2018 obri la

possibilitat de l'autoconsum
col·lectiu, quedem a l'espera dels
desenvolupaments reglamentaris
necessaris que definisquen les
possibilitats per a la implementa-
ció d'aquest tipus d'instal·lacions.
Espere que els grups parlamenta-
ris siguen coherents i donen su-
port, amb procediment d'urgèn-
cia, al Projecte de Llei paral·lel a
la convalidació del RDL i, com
he dit, els reglaments necessaris
per al seu desenvolupament. És
imprescindible que en aquests
moments s'actue amb consens i
afinitat política per a donar una
resposta positiva a les demandes
socials, incentivant el desenvolu-

pament de l'autoconsum en gene-
ral i de l'autoconsum col·lectiu en
particular, per la importància que
aquesta modalitat aporta en be-
nefici dels consumidors i com a
palanca de lluita contra el canvi
climàtic.
- Seria viable que les empre-

ses, els barris o els municipis
foren capaços de deixar de de-
pendre de les grans compan-
yies i aconseguir generar la
seua pròpia energia?
Segur. Jo no ho veig com una

cosa que aïlle els sistemes ener-
gètics, sinó, més aviat, que ajuda
a unir la implementació de les
energies renovables a la genera-
ció distribuïda, al big data, a tec-
nologies com “block chain”, a les
noves formes d'emmagatzemat-
ge elèctric, a la mobilitat, etc. Es
poden configurar noves formes
de producció i consum d'energia,

i per tant, noves estructures de re-
lació amb les grans companyies i
altres agents que ara no imagi-
nem i que sorgiran fruit d'aquesta
democratització de l'energia.
- Quines són les principals

traves que es troba l'autocon-
sum energètic ara mateix? Es-
tà darrere l’oligopoli de les
grans companyies elèctriques?

Fins a aquest moment, podia
entendre's que eren moltes les
traves tècniques i administratives
a l'autoconsum i que algunes po-
dien estar impulsades pel lobby
que conformen les grans com-
panyies elèctriques. Des del pas-
sat 5 d'Octubre, amb la promul-
gació del RD Llei 15/2018, sem-
bla que s'ha obert un nou horitzó,
si bé, és necessari el desenvolu-
pament reglamentari que corro-
bore la intenció del Govern per-
què l'autoconsum en totes les
seues tipologies siga una de les
eines que utilitzem tots els ciuta-
dans que volem ser participes de
la revolució energètica. Aquest
nou model energètic ens atorga-
ria la possibilitat de tindre molt
més de protagonisme i decidir
com volem utilitzar l'energia. No
hem de renunciar a aquest dret i
ser proactius, el futur de les prò-
ximes generacions està en joc.
- Supose que la manca d’in-

formació de la ciutadania so-
bre les noves oportunitats és un
altre inconvenient, cal una ma-
jor divulgació i conscienciació
ciutadana?
Totalment d'acord, però en

aquest sentit sóc molt crític: pen-
se que avui dia depén de nosal-
tres el nivell d'informació que de-
sitgem obtenir sobre qualsevol
tema, tenim la possibilitat d'acce-
dir a la informació sobre energia
amb summa facilitat i formar-nos
una opinió que ens permeta tin-
dre un criteri basat en el coneixe-
ment. Són nombrosíssims els fò-
rums que ens ofereixen informa-
ció a través d'articles, blogs, con-
ferències i presentacions relacio-
nades amb l'energia. Tot això,
des de nombrosos àmbits: perio-
dístics, acadèmics, associatius,
empresarials i de la mateixa ad-
ministració.
En aquest sentit, sí que és veri-

tat que fa falta un major esforç i
una conscienciació social perquè
ens adonem del que significa
apostar per un model energètic
determinat. Com diu un dels
principis de conservació de
l'energia, “l'energia ni es crea ni
es destrueix només es transfor-
ma”: ajudem perquè aquesta
transformació siga renovable i
sostenible.

“Fa falta un major
esforç i una
conscienciació
social perquè ens
adonem del que
significa apostar
per un model
energètic
determinat”

         
           

  
       


