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Objectius

Programa (continuació)

En aquest Postgrau es farà un repàs de les estratègies i eines per poder
assolir objectius dins el marc de gestió energètica eficient.

–

Operador del mercat

–

Anàlisi econòmica - cicle de vida

–

Composició del preu de l’energia

–

Fórmules de finançament

–

Peatges i tarifes d’accés

–

Explotació de dades

–

Mercat Lliure - Mercat Regulat

–

Compra d’energia - Preu fix

–

Compra d’energia - Preu Indexat (pass-pool/pass
through)

–

– Big Data
– IoT
Introducció als sistemes de comptadors

–

Detecció, Anàlisi i Control.

–

Compra d’energia - Power Purchase agreement
(PPA)

–

Energy Management Systems

–

Optimització - Energia reactiva

–

Optimització - Excessos de potència 1

–

Optimització - Excessos de potència 2

La Unió Europea ha fixat uns objectius a complir dins els compromisos
contra el canvi climàtic i política energètica. Aquest Postgrau pretén
dotar de continguts, eines i estratègies pel compliment d’aquestes,
parlant des del mercat elèctric fins a les energies renovables i passant
per temes d’autoconsum.

Dates i horaris

Durada

De febrer de 2021
a desembre de 2021

150 hores lectives

- 2a edició-

Drets d’inscripció
Col·legiats
i precol·legiats

Alejandro Valdovinos,
Enginyer de
Telecomunicacions, Màster
en Eficiència Energètica.
Business Development
Manager E.V. Simon

David Villar, Cap d’Unitat
de Prospectiva Energètica
i Sostenibilitat. Divisió de
Planificació Energètica de
l’Institut Català d’Energia
Laia Sarquella, Enginyera
Química, tècnica de la
Divisió de Gestió Energètica
de l’Institut Català d’Energia
Laura García, Enginyera
industrial. Consultora
Energètica. – OnsenEnergia.
Grupo Trebol
Àngel Ortega, Cap de
Desenvolupament Energètic
i Digital de Comsa Service

No col·legiats

–

Edificació de consum d’energia gairebé zero

–

Eines per al disseny energètic d’edificis

–

Modelització i anàlisi pràctic d’edificis

–

Qualificació i Simulació Energètica/Càlcul i
verificació del consum

–

Normativa

–

Sistemes de comptadors

Postgrau

1.380 €

1.930 €

Un mòdul

385 €

535 €

–

368 €/mòdul

515 €/mòdul

–

Dos mòduls o més

–
–

–

Consums
Costos. Càlcul de tarifes, optimització de preus,
etc
– KPIs
– Mesura i verificació
• Seguiment de projectes de M&V
• Generació de Baselines
– Solar fotovoltaica i NZEB
• Aplicacions d’anàlisis
– Generació d’informes, alertes, etc
– Aprovisionament de dades per la ISO 50001
– Dashboards
Energy Big Data

–

– IA al servei de l’eficiència energètica
– Benchmarking
– Recommendations
– Automatic anomaly detection
– NILM (Non Intrusive Load Monitoring)
– Predictive Maintenance
Control

Mòdul 2: Gestió energètica eficient a
l’entorn Big Data

Presencial i videoconferència

Frederic Andreu, Gerent de
Solartradex

Joana Mundó, CEO
d’Ecoserveis
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–

Aquest Postgrau compleix amb els requisits de formació continuada per
certificar-se com Expert en Auditories Energètiques, certificació acreditada per
ENAC segons la Norma ISO 17024:2012.

–
–
–
–

Programa

Estratègia d’implantació de sistemes de
medició
Tipus segons variables a mesurar (Elèctric,
tèrmic, aire comprimit, temperatura, polsos,
etc)
Tipus segons protocols de comunicació:
Protocols Modbus, BACNET, MBus, IEC870-5102
Tipus de canals de comunicació: Cablejats,
inalàmbrics, IP
Concentradors de dades, Gateways i formes
d’integració (API, FTP, email, etc)
Data as a service
Introducció al tractament de dades (EMS, BMS,
SCADA, Niagara, etc).

–
–

Domòtica
Projectes d’integració i gestió de sistemes en
grans clients

Mòdul 4: Aspectes claus de la transició
energètica sobre l’alerta climàtica
–

Aspectes normatius per a la transició energètica

–

Energies renovables.

–

Mesures d’estalvi i eficiència energètica, plans
d’acció de la Generalitat de Catalunya i Ajudes
econòmiques al sector dels edificis.

–

Mesures d’estalvi i eficiència energètica, plans
d’acció de la Generalitat de Catalunya i Ajudes
econòmiques al sector industrial.

Mòdul 1: Contractació energètica eficient

Mòdul 3: Eines per a la gestió
energètica eficient

–

Introducció

–

Normativa

–

Normativa

–

Mercats energètics-Electricitat

–

Auditories/MMEE

–

–

Mercats energètics-Gas natural

Mesures d’estalvi i eficiència energètica, plans
d’acció de la Generalitat de Catalunya i Ajudes
econòmiques al sector transport.  

–

Productors - consumidors - comercialitzador - agregador

–

– ISO 50001
– UNE EN
ID’s/KPI’s/Línia base

–

Autoconsum

–

Protocol de Mesura i Verificació

–

Transport eficient: vehicle elèctric

–

Operador del sistema

