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Què és
l'autoconsum?
Regulat pel RD 244/2019

Entenem per autoconsum d’energia elèctrica la
producció d’electricitat per al consum propi.
Les instal·lacions d’autoconsum poden
ser aïllades (sense connexió física a la
xarxa) o connectades a la xarxa.
La informació següent es centra en les
instal·lacions d’autoconsum connectades a la
xarxa elèctrica.

http://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen
/campanyes/autoconsumfotovoltaic/

Actualment, les instal·lacions d’autoconsum
connectades a la xarxa són legals i qualsevol
consumidor d’energia elèctrica pot generar la seva
pròpia electricitat.

Què és
l'autoconsum?
Per a més
informació:

http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/14_coleccio_Re
comanacionsICAEN/arxius/R03_Autoconsum_FV_domestic.pdf

Modalitats d'autoconsum
La majoria d'instal.lacions
d'autoconsum domèstic es troben en
aquesta categoria:
Autoconsum
Individual o col.lectiu
Fins a 15KW
Amb compensació d'excedents

https://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/3.1.02_200505_tramits_icaen.pdf

Energia solar
fotovoltaica

AVANTATGES
Energia 100% neta: lliure d'emissions
Energia renovable: inesgotable
Recurs gratuït
Possibilitat d'emmagatzematge
Possibilitat de venda de l'excedent

INCONVENIENTS
Intermitent, no sempre fa sol
L'emmagatzematge de l'energia és car

Font: Wikipedia.

Energia solar
fotovoltaica

Ripollès 1.800 kWh/m2/any
Que equivalen aproximadament a1.300 KWh/KWp en condicions òptimes

Conceptes
bàsics
KWh: El Kilowatt hora representa la quantitat d'energia instantània que pot proporcionar
un equip de producció solar. Varia hora a hora, i depèn de la radiació solar incident al
panel i la potència del mateix (KWp), es veu afectat per múltiples factors com l'època de
l’any, la latitud, temperatura, orientació de les plaques, ombres, neteja dels panells…
KWp: El Kilowatt pic és una mesura estandarditzada de la potencia del panel o conjunt
de producció solar fotovoltaica. Que ens permet realitzar càlculs i comparar equips.
Trobem variacions importants entre panells en funció de la tecnologia emprada
(monocristal·lins, policristal·lins, bifacials,...)
Com més KWp instal·lem 🡪 més KWh produirem

Elements d'una instal·lació solar fotovoltaica

Font: ICAEN

Elements d'una instal·lació solar fotovoltaica:
El panell
Actualment trobem panells entre els 300Wp i els 500Wp, amb preus força diferenciats;
essent els de 350 a 400 WP els més comuns instal.lats actualment.
Per tant, hem de tenir en compte la potència total instal·lada. Que dependrà del
nombre i potència dels panells seleccionats.
Per a escollir una opció o altra ens podem basar en criteris econòmics d’amortització
de la inversió, però hi ha altres factors que poden que poden influir:
- Maximitzar la generació d'energia renovable (volem produir tant com puguem)
- Limitacions d’espai (poca teulada).
- Qualitat i prestigi de la marca
- Garantia de producte (ja torbem garanties de 25 anys)
- Garantia de rendiment (90% els primers 10 anys, 80% als 25)

Orientació dels
panells
L’orientació SUD és la que maximitza la producció, però no
sempre l’autoconsum.
Orientacions SE i SO, i fins i tot Est i Oest poden resultar
interessants.
Per tant, si la coberta no te orientació sud, o presenta varies
orientacions disponibles, cal valorar-ho correctament.
Les cobertes amb orientació Nord perden molt rendiment i
normalment no son considerades.

Inclinació dels
panells

Instal.lació inclinada.

Angle òptim entorn als 40º
Tot i així l'inclinació habitual de les teulades és suficient per
no considerar la instal.lació d'elements per modificarne el
pendent, degut a que el cost d'aquests no compensa
l'augment de producció.
Cobertes planes, requeriran estructures per inclinar els
panells.

Instal.lació coplanar.

Altres elements d'una instal·lació solar
fotovoltaica:
Inversor: Optimitza i transforma la corrent contínua produïda a corrent alterna per
ser consumida. La potència màxima i tipologia de l’inversor es definirà en funció
de les característiques de la instal·lació (monofàsica o trifàsica) i dels panells
fotovoltaics: numero, cadenes, bateries, monitorització… diversos aspectes
definiran el millor inversor per a la instal·lació.
Elements de protecció: En tota instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa és
obligatori instal·lar-hi un sistema de protecció per a evitar que un mal funcionament
de la instal·lació pugui derivar en problemes a la línia
Comptador bidireccional al punt frontera amb la xarxa de distribució. Comptabilitza
els excedents no consumits i el consum de xarxa.

Altres elements d'una instal·lació solar
fotovoltaica:

Bateria

Segon comptador
per a autoconsum
compartit

Mesuradors
Intel·ligents
Font: Institute of Entrepreneurship
Development (iED)

Què en fem de
l'energia
produïda?
Es consumeix si hi ha consum.
Si no hi ha consum, es pot:
Deixar de produir (Injecció zero)
Emmagatzemar (bateries)
Volcar-la a la xarxa i vendre els
excedents o bé compensar-los
econòmicament a la factura
Font: Wikipedia. Hanjin

Compensació dels
excedents
El mecanisme de compensació simplificada dels nostres excedents permet
compensar de forma mensual en la factura els excedents de producció amb el
consum de la xarxa, sense necessitat d’estar donat d’alta com a productor
elèctric i sense exercir activitat econòmica.
Aquesta compensació mensual dels nostres excedents la realitzarà la nostra
empresa comercialitzadora d’electricitat i es reflectirà com un descompte en
la nostra factura elèctrica. Aquest descompte mai pot ser superior al cost
mensual de la part variable de la nostra factura.

Preu de
compensació dels
excedents
Mercat lliure: acord bilateral amb comercialitzadora a un preu fix (actualment entorn als
0,10 €/kWh (imp. Incl.) o bé a un preu variable segons el preu horari de l'energia menys el
cost horari de gestió que ens cobrarà l'empresa
Mercat regulat PVPC: Preu varia hora a hora, i fluctua força (com el preu de l’energia.
Consultar ESIOS – REE

Impacte econòmic en el
sector domèstic
L'estalvi que ens generarà uns instal.lació fotovoltaica dependrà de la potència total de
panells instal.lada i de l'energia que produeixin, però també hi té un pes molt important
com es puguin adaptar els consums en horari de producció solar i del % d'energia que
poguem autoconsumir i la que acabem compensant com a excedent.
(Trobem que aproximadament, una instal·lació solar generarà prop del 40% de la seva
energia en l’horari més car, un 25% en pla i un 36,5% en vall. Sorprèn aquesta darrera dada,
però es tracta de la producció corresponent als caps de setmana, festius i a la generació de
primera hora del matí.)

Dimensionat, estalvi i amortització
Per tal de definir uns criteris adequats de producció, minimitzar excedents i millorar l’amortització cal tenir clars
els criteris que manaran el disseny de la instal·lació: energètics, econòmics,…
És necessari conèixer bé els nostres consums, la seva estacionalitat i distribució en els diferents períodes. Es
pot fer mitjançant l’anàlisi de la facturació, i molt millor mitjançant l’accés a corba de consum.
També cal analitzar prèviament si és possible desplaçar alguns consums en horari de producció solar
fotovoltaica al centre del dia.
El preu de la instal·lació és molt variable, en funció dels KWp instal·lats i de si es fa de manera individual o
col·lectiva. Podem trovar ofertes per sota de 1€ el Wp o per sobre dels 2€.
Les amortitzacions son molt variables poden rondar entre els 5 anys (sector industrial) i els 15 anys (domèstic
en el que s´està fora de casa durant el dia). Dependrà també de possibles ajuts i bonificacions municipals de
l’IBI.

Autoconsum
individual o col.lectiu

Font: ICAEN

Autoconsum
individual o col.lectiu

http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/03_fitxes
_Energia_Demo/energia_demo/arxius/141democat.pdf

Ajuts ICAENNext
Generation

1. Autoconsum al sector serveis amb o sense
emmagatzematge
2. Autoconsum en altres sectors productius amb o sense
emmagatzematge
3. Incorporació d’emmagatzematge en el sector serveis i altres
sectors productius
4. Autoconsum sector residencial, administracions públiques i
tercer sector. Amb o sense emmagatzematge
5. Emmagatzematge en el sector residencial, administracions
públiques i tercer sector
6. Renovables tèrmiques al sector residencial
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/ajuts-del-programadincentius-lligats-a-lautoconsum-i-emmagatzament-amb-fonts-denergia-renovable-iimplantacio-de-sistemes-termics-renovables.-/

Línia 4:
Autoconsum
residencial

Línia 4:
Autoconsum
residencial
Aspectes a destacar

Instalacions connectades o aïllades de la xarxa
Possibilitat d'emmagatzematge amb
capacitat ≤2 kWh/kW
L'energia generada no pot ser superior al consum
elèctric incrementat en un 25%. Per tant, podem
generar fins a un 125% del nostre consum
Ajuda total = Mòdul* x potència real de la
instal·lació en kWp
IVA Elegible (en la majoria de casos. Consulteu bases)

Ajudes addicionals per a l'eliminació d'amiant i
instal·lació de marquesies (pèrgoles)
Mòdul: import en € que varia segons rangs de potència o
capacitat.

Municipis <5000 habitants ajut addicional per
kWp

Línia 4:
Autoconsum
residencial

Línia 4:
Autoconsum
residencial

Línia 4:
Autoconsum
residencial

Línia 4:
Autoconsum
residencial

Línia 4: Autoconsum residencial:
Instal.lació fotovoltaica

Línia 4: Autoconsum residencial:
Bateries

Línia 4: Ajut a la
retirada d'amiant

Qui els pot demanar?
Persones propietàries dels edificis
Comunitats de veïns i veïnes
Quantitat de l'ajut
L'import inclou la manipulació i la retirada
de l'amiant, i el seu transport, gestió i
tractament mitjançant les empreses
inscrites al Registre d’empreses amb risc
d’amiant (RERA).
P<100kWp: 160€/KWp

Altres ajuts a la
retirada d'amiant

Ajuts per retirar residus de materials
d'aïllament i de construcció amb amiant.
ACC/3212/2021
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/Ajut_ACC_3212_2021_amiant

4 Quantia de la subvenció i intensitat de les ajudes
4.1 La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d'amiant serà de caràcter dinerari amb un
percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de dotze mil euros (12.000,00 €) per actuació subvencionada.
L'import de l'ajut inclou la manipulació i retirada d'amiant efectuat per les empreses inscrites al RERA, el seu transport així com la gestió i
tractament dels residus d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya
(RGPGRC).
4.2 L'import de la subvenció concedida, en cap cas, podrà ser d'una quantitat que aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari, d'acord amb l'article 94 del
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Exemple casa 1

En cas de necessitar elevador i no estar
inclòs al pressupost. Aquest pot costar
uns 450€

Exemple casa 2

En cas de necessitar elevador i no estar
inclòs al pressupost. Aquest pot costar
uns 450€

Exemple casa 3

En cas de necessitar elevador i no estar inclòs al
pressupost. Aquest pot costar uns 450€

Línia 4: Autoconsum
residencial col·lectiu
També es pot sol.licitar ajut per a instal.lacins
d'autoconsum col.lectiu, per exemple en
comunitats de veïns.
L'intensitat de l'ajut és major per aquestes
instal.lacions.

Exemple
estalvis
Consum anual habitatge: 5.000 kWh
Producció fv 4,37KWp: 5.548 kWh (110%)
(Orientació SO i pendent 25%)
Autoconsum directe (40%?): 2219 Kwh
Excedents (60%): 3329 KWh
Cost actual:
5000KWh*0,18€/Kwh= 900€ (+190€ any potència)
-2219kWh*0,18 €/kWh= -400€
-3329kWh*0,10€/KWh= -353€
Cost final: 147 €
Estalvi: 753€
Amortització simple: 10 anys (7 amb ajut)

Estalvis

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

Com sol·licitar
l'ajut?
Web ICAEN
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/ajuts-delprograma-dincentius-lligats-a-lautoconsum-i-emmagatzament-ambfonts-denergia-renovable-i-implantacio-de-sistemes-termicsrenovables.-/

Procés de concessió
de l'ajut

Bonificacions
municipals

Qui els pot demanar?
Persones propietàries dels edificis

Quantitat de la bonificació:
50% de lBI durnat 5 anys
95% de l'ICIO
Es solen fixar topalls segons KWp

Son bonificacions voluntàries que
alguns municipis de la comarca
estan oferint
https://asociacionautoconsumidores.com/ca/ajudes-catalunya/

Consulteu al vostre Ajuntament

(Les comunitats de veïns i veïnes també poden rebre
bonificacions però normalment amb imports
menors.)

Moltes gràcies

Preguntes
freqüents

Quin manteniment necessita la instal·lació i quin cost pot tenir?

Els panells s'embruten amb el pas del temps, al estar a l'exterior, es troben exposats a la
pols, pol·len i altres partícules que trobem a l'aire. Els excrements dels ocells també
poden afectar el rendiment dels panells i causar altres problemes. Si mantenim els
panells nets i en les condicions adequades, garantirem un millor aprofitament de
l’energia solar. En climes plujosos serà menys recurrent la necessitat de neteja.
A part de les operacions de neteja, una altra opció també molt vàlida és contractar un
professional perquè periòdicament ens revisi l’estat i rendiment de la instal·lació,
mitjançant inspeccions de manteniment preventiu es podrà validar el correcte
funcionament de la instal·lació, detectar anomalies i poder actuar per a sol.lucinar-ho.
Consulteu al vostre instal.lador les especificitats i requeriments dels elements del
sistema i possibles costos si es contracte de manteniment periòdic o de forma puntual.

Preguntes
freqüents

En cas que l’habitatge sigui de lloguer, la subvenció la pot demanar
llogater o ho ha de fer la propietat?

La sol·licitud ha ser presentada pel destinatari últim de la instal·lació. És a dir, la persona
o entitat que serà la propietària de la instal·lació, que pugui acreditar el pagament de les
factures associades a l’actuació subvencionada, la qual ha de romandre en la seva
propietat almenys 5 anys.

Preguntes
freqüents

La subvenció de retirada d'amiant inclou el cost de la retirada,
però la nova coberta no, oi?

La subvenció inclosa en la Línia 4 proporciona un ajut fixe per cada KWp instal.lat, que
cobrirà part del cost de retirada de l'amiant per una empresa acreditada i segons les
condicions establertes a la convocatòria.
La construcció d'una nova coberta no és una despesa elegible.

Preguntes
freqüents

En alguns municipis hi han ajudes amb reducció IBI?

Si, alguns municipis tenen aprovades bonificacions fiscals en les taxes de l'IBI (Impost
Bens Immobles) i ICIO (Impost Construccions i Obres).
La bonificació màxima és del 50% durnant 5 anys de l'IBI i del 95% de l'ICIO de la part
corresponent a la instal.lació.
Els ajuntaments poden fixar topalls i limitacions segons KWp instal.lats.
Consulteu al vostre ajuntament si disposa d'aquestes bonificacions o si té previst
implementar-les.

Preguntes
freqüents

Podeu parlar de les bateries... Com són? Quant costen? Quant
ocupen, etc...

En les instal.lacions fotovoltaiques és possible la incorporació d’elements acumuladors
(bateries) que permeten emmagatzemar l’energia elèctrica i aprofitar-la en moments en que
no tinguem generació pròpia (per exemple, a la nit ) o quan ho considerem convenient.
N'existeixen de diverses tecnologies i capacitats, essent les més comuns actualment per a
instal.lacions d'autoconsum les de liti, i resten excloses dels ajuts les de plom i àcid.
N'hi ha de mides diverses, però solen ser de dimensions reduïdes i modulables. Una bateria
de 5KWh sol ocupar menys de 100x20x100cm.
El preu és elevat, en molts casos el cost de les bateries, pot igualar o superar el de la resta de
la instal.lació fotovoltaica.

Preguntes
freqüents

Per fer aquest 4,7 Kwp, quantes plaques o mts.2 son necessaris
posar.

La superficie a ocupar per una instal.lació dependrà de la potència individual de cada panell i
de les dimensions d'aquests. També si es realitza coplanar o inclinada, aquesta darrera,
requereix més espai per tal de distanciar les plaques i no generar ombres.
Per exemple, una instal.lació coplanar amb panells de 400Wp i 2m2 c.u.(aprox) es requeriran:
4,7x1000/400x2=23,5m2 disponibles

Preguntes
freqüents

Què puc fer per avançar en la tramitació de la subvenció?

El primer pas és sol.licitar un (o diversos) pressupostos a nom de qui farà la sol.licitud, i
vetllar que s'adeqüin a les bases reguladores de la subvenció, i que incloguin un càlcul de
producció.
Tenir clar que l'oferta compleix els ratis de producció i consum fixats com a topall i que inclou
tot els elements segons requeriments de la convocatòria (garanties, mesuradors de
consum...).
Un cop escollit aquell que es vol presentar, i oberta la convocatòria, estarà disponible el
formulari i la resta de documentació a presentar per a poder fer la sol.licitud.

Preguntes
freqüents

Quants diners corresponen a Catalunya en aquesta subvenció?

Preguntes
freqüents

Quan es cobra la subvenció? He d'avançar els diners?

La subvenció es cobra un cop justificada l'actuació, i cal poder acreditar el pagament de
la totalitat de la factura prèviament per tal de justificar que s'ha realitzat l'actuació (entre
d'altres requeriments).

Preguntes
freqüents

Com afectarà a la renda la rebuda d'aquest ajut?

Generalment, si la persona que rep l'ajut no realitza activitat econòmica, l'ajut es
considera un guany patrimonial i estarà subjecte a l'impost sobre la renda. En el cas de
persones que realitzen activitats econòmiques, els ajuts poden tenir consideració de
rendiment de l'activitat o de guany patrimonial depenent del destí de l'ajut.
Consulteu al vostre gestor com us pot afectar en el vostre cas segons l'actuació i
l'import previst de subvenció.
També podeu consultar el règim tributari de l'ajut rebut al "Servicio de Información
RENTA" amb telèfon 901 33 55 33 (de dilluns a divendres de 9 a 19 hores).
També podeu consultar les deduccions i les principals novetats tributàries introduïdes pel
Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, de mesures urgents per impulsar l'activitat de
rehabilitació edificatòria. Enllaç

Preguntes
freqüents

Si es triga molt a rebre resposta i s’incrementa el preu de les
plaques no augmentarà la subvenció, ni justificant-ho?

No s'incrementarà l'ajut atorgat. A més, en el la línia 4 la subvenció s'atorga per mòduls
en funció dels KWp instal.lats, per tant, l'ajut serà el mateix, però tindrà un pes menor en
el cost total de la instal.lació.

Preguntes
freqüents

Hi haurà inspeccions per comprovar la subvenció?

Podeu fer aquesta consulta a renovables.icaen@gencat.cat

Preguntes
freqüents

Cal permís d’obres per fer la instal·lació?
La posició dels panells (teulada/sòl, etc.) la supervisa i l'autoritza
l'ajuntament?

Per una instal.lació fotovoltaica d'autoconsum en sol urbà és obligatòria la comunicació
prèvia d'obres a l'ajuntament. Cada ajuntament estableix la documentació necessària a
presentar.
Excepcions: intervencions que requereixin de projecte segons LOE , o que s’executin en
immobles sotmesos a un règim de protecció patrimonial ,urbanística...Requeriran un
tramitació diferent i la obtenció dels permisos i llicències corresponents.
Davant de qualsevol dubte, consulta al teu ajuntament per a conèixer la normativa
municipal que t'afecta.
Independentment, la instal.lació estarà subjecte a l'ICIO i altres possibles llicències i
taxes municipals segons valors fixats per cada ajuntament i possibles bonificacions
establertes.

Preguntes
freqüents

Els panells produeixen quan no fa sol o si el cel està tapat?

Si, en dies nuvolats els panells produeixen però per sota del seu rendiment habitual
perdent fins al 80% o més del seu rendiment segons època de l'any.
En els càlculs de producció que realitzen els programes específics, ja solen incorporar
aquests factors segons valors estadístics en els seus càlculs, per tant, les estimacions de
producció anual ja contemplen aquestes pèrdues.

Preguntes
freqüents

Estan posant pegues la distribuïdora o la comercialitzadora a
l'autoconsum?

Instal·lacions petites i individuals, per sota dels 10KW acostumen a ser àgils de tramitar.
Sorgint alguns problemes o dificultats puntuals en instal.lacions de major potència
segons les propietats de la xarxa on es vol fer la connexió, autoconsums compartits,
beneficiar-se de la compensació d'excedents.

