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La irrupció amb força de les energies renovables i d’altres formes de generació distribuïda estan afectant no tan 

sols la composició del “mix elèctric”, sinó que també influeixen en el preu de l’energia elèctrica i en el 

desenvolupament de la inversió en el sector. Les noves formes de generar i distribuir l’electricitat estan operant 

avui en un mercat dissenyat fa unes quantes dècades entorn d’un model energètic molt diferent. 

És necessari, doncs, ser conscients d’aquest moment de transició energètica que estem vivint, analitzant quines 

mancances o necessitats de funcionament té el mercat elèctric espanyol i plantejant cap a quin model energètic 

hauríem d’anar.   

ProgramaProgramaProgramaPrograma    

18:00h  Benvinguda  

18:15h  Funcionament i situació del mercat elèctric a EspanyaFuncionament i situació del mercat elèctric a EspanyaFuncionament i situació del mercat elèctric a EspanyaFuncionament i situació del mercat elèctric a Espanya  

 Sr. Joan BatallaSr. Joan BatallaSr. Joan BatallaSr. Joan Batalla, Director General, FUNSEAM. 

19:00h Propostes de reforma  i millora del mercat elèctricPropostes de reforma  i millora del mercat elèctricPropostes de reforma  i millora del mercat elèctricPropostes de reforma  i millora del mercat elèctric    

 Sr. Rodrigo EscobarSr. Rodrigo EscobarSr. Rodrigo EscobarSr. Rodrigo Escobar, Cap de Departament d’Assumptes  

 Europeus i Institucionals, OMIE. 

19:45h    Col·loqui 

20:00h Fi del seminari 

    
    
    
    

Tarragona,Tarragona,Tarragona,Tarragona, 
13131313    desembre 2017desembre 2017desembre 2017desembre 2017 
 

Lloc deLloc deLloc deLloc de    celebració:celebració:celebració:celebració: 
Col·legi d’Enginyers IndustrialsCol·legi d’Enginyers IndustrialsCol·legi d’Enginyers IndustrialsCol·legi d’Enginyers Industrials    
de Catalunya de Catalunya de Catalunya de Catalunya ----    Demarcació de TarragonaDemarcació de TarragonaDemarcació de TarragonaDemarcació de Tarragona 
Carrer de les Escrivanies Velles, 6  
43003 Tarragona 
 

Inscripcions:Inscripcions:Inscripcions:Inscripcions: 
www.fundaciongasnaturalfenosa.org  
93 403 80 50 
urecepcionm@gasnaturalfenosa.com 
 
977 23 80 12 
tarraco@eic.cat 

 
#FGNFseminarios   @FundacionGNF 
 

 

La participació és gratuïta, prèvia inscripció 
fins a completar l’aforament de la sala. 
 

El mercat elèctric espanyol i la transició El mercat elèctric espanyol i la transició El mercat elèctric espanyol i la transició El mercat elèctric espanyol i la transició     
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