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Reptes i objectius en Eficiència Energètica
GEnCat Principals objectius 2014-2020

1,8% intensitat
energètica global
2015

20% consum anual
d’energia Europa
l’any 2020

2ºC

2,6%

2/3 potencial
eficiència
Espanya

231.000
milions €

Manca suport financer

x4
Blockchain
Fonts: International Energy Agency/World
Economic Forum/GenCat

Què és el BLOCKCHAIN?
Registre obert, capaç d’emmagatzemar dades i registrar transaccions en blocs entre múltiples parts de
forma verificable, inalterable, descentralitzada (en una xarxa distribuïda d’ordinadors) i autosuficient (els
miners validen el blocs i són retribuïts en criptomoneda). El registre pot ser programat per a dur a terme
transaccions de forma automàtica (Smart Contracts-Ethereum).
CONFIANÇA

INALTERABLE i
DISTRIBUÏT

entre 3ers

Dades emmagatzemades a
multiples servidors.

ACCESSIBILITAT Tothom pot

Satoshi
Nakamoto
(2008)

afegir blocs i revisar el seu
històric (Blockchain public)

Moneda
digital: Resol
problema de
doble despesa

Internet del valor

Registre distribuït

Algoritme encriptat

Blockchain i la Revolució Energètica
Sistema Elèctric Tradicional

Comercialización

Source. SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL ebook.gesternova.com

Blockchain i la Revolució Energètica
Valor afegit

DESCARBONITZACIÓ
2030, les RENOVABLES representaran
el 32% de la generació total instal·lada
a UE (Acord UE juny 2018)

DIGITALITZACIÓ
CREIXEMENT EXPONENCIAL IOT, BIG
DATA

ELECTRIFICACIÓ 2.0
Electrificació en usos d’alt consum
energètic (e.g. transport – EV)

(dispositius connectats & AI)

IMPACTE
• Creix porció renovables – repte per
al model energètic tradicional

IMPACTE

• Poder de decisió en temps real és
possible i noves solucions de software

IMPACTE
• Increment substancial en consum
energètic … al mateix temps que es
desaccelera la centralització

• Gestió eficaç dels DER

VALOR AFEGIT BLOCKCHAIN

• Eficàcia en la visibilitat,

• Registre digital inalterable,
transparent emmagatzema a l’instant
les transaccions (única font)

• Inversió global en projectes REN

Creix l’AUTOCONSUM i obre P2P
(Transactive grid)

IMPACTE
•Prosumers i emmagatzematge
entren en acció i esdevenen actors
actius en el Sistema energètic …
major complexitat a la xarxa
VALOR AFEGIT BLOCKCHAIN

VALOR AFEGIT BLOCKCHAIN

validació, planificació i control de la
xarxa

DESCENTRALITZACIÓ ²

• Smart Contracts en transaccions
energètiques
• M2M

VALOR AFEGIT BLOCKCHAIN
•Integrar capacitat flexible–EV a la
xarxa (bateries)
•Gestionar la volatilitat de la xarxa
amb una resposta efectiva a la
demanda

• Descentralització (habilita
transaccions P2P + segures i traçables
en tots els nivells de la cadena de
valor –cost + eficiència )

•Planificació i controls efectius sobre
la complexitat de la xarxa.

Blockchain i la Revolució Energètica
Projectes Blockchain
2018

Neoretailers (P2P)

SHASTA PROJECT

P2P Energètic obert

Micro-xarxes (P2P)

Projectes
d’incentius

P2P pool

Plataforma
multiservei (P2P)

Franquícies de
neoretailers (P2P)

Crowdfunding REN i
Tokenitzar energia

Comunitat energètica
autònoma descentralitzada

Blockchain i la Revolució Energètica
Reptes i oportunitats
Oportunitats:








Elimina intermediaris
Transparència mercat
Accessibilitat
Simplicitat
Transparència dades
Flexibilitat
Accés a finançament

Reptes:
o
o
o
o
o
o
o

Escalabilitat
Seguretat
Infraestructura actual
Regulació
Acceptabilitat
Responsabilitats
Manca d’experiència
Fonts: whitepapers Projectes citats i PWC

Conclusions:Blockchain com a catalitzador de
l’eficiència energètica
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