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

Les instal·lacions d’autoconsum poden
ser aïllades (sense connexió física a la
xarxa) o connectades a la xarxa.

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

La informació següent es centra en les
instal·lacions d’autoconsum connectades a la
xarxa elèctrica.

Entenem per autoconsum d’energia elèctrica la
producció d’electricitat per al consum propi.



Què és
l'autoconsum?
Per a més
informació:

https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-
autoconsumo

https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo


Modalitats
d'autoconsum

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

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



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

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.



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



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



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.

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



Per tal de realitzar una venda d'excedents, cal formalitzar un acord de
representació al mercat elèctric amb alguna comercialitzadora per a la venda
d'energia o donar-te d'alta com a productor al Registre Administratiu
d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica (RAIPRE), fent els tràmits que
exigeixi l'operador del mercat.

En ambdós casos, has de saber que comporten obligacions fiscals i tributàries
pròpies d'una activitat econòmica i, per tant, hauràs de declarar aquestes
rendes a Hisenda i disposar de la llicència d'activitat de l'Ajuntament.

Venda d'excedents

Font: https://www.cambioenergetico.com



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
(sectors amb consum els caps de setmana). Dependrà també de possibles ajuts i bonificacions
municipals.



Ajuts ICAEN-
Next Generation
RD477/2021

Autoconsum al sector serveis amb o sense

emmagatzematge

Autoconsum en altres sectors productius amb o sense

emmagatzematge

Incorporació d’emmagatzematge en el sector serveis i altres

sectors productius

 Autoconsum sector residencial, administracions públiques i

tercer sector. Amb o sense emmagatzematge

 Emmagatzematge en el sector residencial, administracions

públiques i tercer sector

Renovables tèrmiques al sector residencial

1.

2.

3.

4.

5.

6.Per a consultes específiques
renovables.icaen@gencat.cat http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/ajuts-del-programa-dincentius-

lligats-a-lautoconsum-i-emmagatzament-amb-fonts-denergia-renovable-i-implantacio-de-
sistemes-termics-renovables.-/

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/ajuts-del-programa-dincentius-lligats-a-lautoconsum-i-emmagatzament-amb-fonts-denergia-renovable-i-implantacio-de-sistemes-termics-renovables.-/


Programes 1,2 i 3



BENEFICIARIS
PROGRAMES 1, 2 I 3



BENEFICIARIS
PROGRAMES 4 i 5



Qui ha de presentar la
sol·licitud de
subvenció?



CARACTERÍSTIQUES



CARACTERÍSTIQUES



CARACTERÍSTIQUES



CARACTERÍSTIQUES



Documentació per a la
sol·licitud



Documentació per a la
sol·licitud



Procés de concessió
de l'ajut

Font: ICAEN



Documentació per a la
justificació



INTENSITAT AJUT L1 i L2 



INTENSITAT AJUT L1 i L2 (L3) 



INTENSITAT AJUT L1 i L2 



INTENSITAT AJUT L4 (L5) 



INTENSITAT AJUT L4 



AJUTS MUNICIPALS

En alguns municipis existeixen bonificacions i descomptes en la instal·lació de
panells solars. Aquestes bonificacions representen descomptes en l’impost sobre
béns immobles (IBI), en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i
bonificacions sobre l’impost d’activitats econòmiques (IAE). 

Consulta el teu municipi per saber si te'n pots beneficiar.



Dimensionat, estalvi i amortització
Cas d'exemple

Exemple numèric i de dimensionat de caire orientatiu



Dimensionat, estalvi i amortització
Cas d'exemple

Exemple numèric i de dimensionat de caire orientatiu

Cada instal·lació requereix d'un estudi
detallat i individualitzat segons molts

factors: coberta, orientació,
consums,...

Consulteu a instal·ladors i empreses
especialitzades per a un dimensionat
que s'ajusti a les vostres necessitats.



Moltes gràcies


