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Implantació de l’energia Solar 

Fotovoltaica d’autoconsum en 

edificis públics

Girona, 22 de març de 2018

En quins edificis públics podem instal·lar una instal·lació 
d’energia solar fotovoltaica?

QUALSEVOL edifici connectat a la 

xarxa elèctrica és susceptible de disposar 
d’una instal·lació d’energia solar 
fotovoltaica treballant en autoconsum
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Algunes Preguntes freqüents....

- Si fem autoconsum, ens haurem de desconnectar de la xarxa?

- És legal?

- Quin estalvi de CO2 s'obté?

- Es poden reciclar les plaques solars?

- Hauré de pagar l’impost al Sol?

- Hauré de posar bateries?

- Puc posar-ho en aquesta coberta?

- És rendible? Amb quant de temps recupero la inversió?

- És compatible amb un punt de recàrrega de vehicle elèctric?

Si fem autoconsum, ens haurem de desconnectar de la xarxa?

NO! L’autoconsum tal i com s’entén al RD900/2015 és amb la instal·lació

connectada a la xarxa de baixa tensió.

Què entenem per autoconsum? “Aquella instal·lació de generació que es connecta a 

l’interior d’una xarxa d’un consumidor i que comparteix així infraestructures de 

connexió a la xarxa amb aquest consumidor, o aquella que està unida a aquest a 

través d’una línia directa i que tinga o puga tenir, en algun moment, connexió elèctrica 

amb la xarxa de transport o distribució.”
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Si fem autoconsum, ens haurem de desconnectar de la xarxa?
Al estar connectades a xarxa es diferencia entre:

Tipus 1

Instal·lacions destinades prioritàriament a l’autoconsum de l’energia generada i que NO es

troben inscrites inscrites en el Registre Administratiu d’Instal·lacions de Producció d’Energia
Elèctrica. Addicionalment a la classificació establida en el Reial decret, es realitza la diferenciació
d’aquest tipus d’instal·lacions en dues subtipus:

Subtipus 1A. Instal·lacions de consumidors amb potència contractada no superior a 10 kW.
Subtipus 1B. Instal·lacions de consumidors amb potència contractada major de 10 kW i no
superior a 100 kW.

Tipus 2

Instal·lacions destinades prioritàriament a la venda a xarxa de l’energia generada i que es troben

inscrites en el Registre Administratiu d’Instal·lacions de Producció d’Energia Elèctrica.

En tots dos casos la potència de la instal·lació de producció ha de ser igual o inferior a la
potència contractada pel consumidor associat en el punt de subministrament, sent aquesta la
màxima contractada per a tots els períodes tarifaris en els quals es dividisca el contracte de

subministrament d’energia elèctrica.

Si fem autoconsum, ens haurem de desconnectar de la xarxa?

Estar connectats a xarxa es permet:
-- No haver de sobredimensionar la instal·lació per assegurar cobrir la demanda
-- No haver d’instal·lar bateries
-- Dimensionar de tal forma que consumim el 100% de la producció
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És legal?

SI! L'autoconsum fotovoltaic és i ha estat sempre legal. Actualment, la seva

instal·lació es recull en el RD 1699/2011 i en el RD 900/2015.

Caldrà demanar el punt de connexió a la companyia elèctrica distribuïdora de la zona
de la instal·lació fotovoltaica i seguir els diferents passos per a completar la seva
legalització.
● Permís obres Ajuntament
● Punt de connexió distribuïdora
● Instal·lació
● Contracte tècnic d'accés a la xarxa elèctrica amb la distribuïdora
● Adaptació contracte amb l'empresa comercialitzadora
● Legalització Departament d'Indústria de la Generalitat
de Catalunya
● Inscripció al registre d'autoconsum
● Tramitació verificació del punt de mesura amb la distribuïdora

És legal?

Però, tot i ser legal,  poden retallar-nos el preu del kWh???

Una instal·lació 
d’autoconsum no està 

subjecte a cap 

prima de l’estat, per 

tant, està fora de risc 
de retallades de 
primes.
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Quin estalvi de CO2 s'obté?

L'autoconsum fotovoltaic es pot equiparar a una actuació més
d'eficiència energètica, ja que cada kWh auto produït és una
energia que deixa d'arribar-nos per la xarxa des d'un altre punt de
generació.

Aquesta electricitat que deixem d'utilitzar ha estat generada per
un mix elèctric que emet CO2 a l'atmosfera i provoca
l'escalfament global del planeta.

●La vida útil dels panells fotovoltaics s'estima en més de 30 anys
●Per a produir panells fotovoltaics equivalents a 1 kW s'emeten
2,06 tn CO2
●L'estalvi total d'emissions que genera al llarg de la seva vida útil
s'estima en 1 kW · 1.350 kWh/kW any · 30 anys · 0,308 kg
CO2/kWh = 12,47 tn C02 estalviades

Mix elèctric peninsular (2016) 1 kWh = 308g CO2 (OCCC )

Quin estalvi de CO2 s'obté?

Però genera prou energia per compensar l’energia que ha consumit en la seva
fabricació??
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Es poden reciclar les plaques solars?

Sí! , els mòduls fotovoltaics es poden reciclar. Més del 88% dels materials dels panells

són recuperables fàcilment.

Per cada tona de panells fotovoltaics es poden recuperar 750 kg de vidre i materials de
silici, 120 kg de metalls, majoritàriament alumini dels marcs i en menor quantitat coure
del cablejat i ferro i 20 kg de plàstic.

Tanmateix els panells solars poden contenir materials contaminants pel medi ambient si
no es tracten correctament, com el telur de cadmi o el diòxid de silici. Aquests materials
s'extreuen i es separen per ser tractats mitjançant processos adequats per garantir la
seva innocuïtat.

www.pvcycle.org

Hauré de pagar l'impost al Sol?

Per ara, NO! . Segons el RD 900/2011 les instal·lacions d'autoconsum amb potència

contractada menor de 10 kW estan exemptes de pagar l'impost al Sol (Disposició
transitòria 1a).

És a dir, les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en edificis amb una tarifa
elèctrica contractada 2.A o 2.0DHA estan exemptes de pagar l'impost al Sol.

A dia d'avui, sí que es contempla l'impost al Sol per instal·lacions en edificis amb tarifa
elèctrica contractada 2.1A, 2.1DHA i 3.0A.
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Hauré de pagar l'impost al Sol?

La realitat a dia d’avui....

Hauré de posar bateries?

Com vulguis! El RD 900/2015 permet la instal·lació de bateries a les

instal·lacions d'autoconsum.

Com que la legislació espanyola no contempla el «balanç net» per poder aprofitar
l'excedent de producció solar, l'opció d'afegir bateries a la instal·lació solar és
interessant.

La seva instal·lació o no dependrà de la corba d'aprofitament instantani de la
producció solar i de la inversió econòmica que es vulgui realitzar.



8

Hauré de posar bateries?

Amb bateries, aconseguim desacoplar la corba de producció de la corba de demanda. 

Puc posar-ho en aquesta coberta?

Els mòduls fotovoltaics poden instal·lar-se a tot tipus de coberta.

L'element principal que s'ha de tenir en compte és que la teulada estigui orientada
preferentment a sud i que no hi hagin ombres destacables. També és possible realitzar
instal·lacions a teulades orientades est-oest.

El tipus de coberta més fàcil d'instal·lar els mòduls fotovoltaics són les cobertes planes
i les cobertes amb panells sandwich. Les cobertes inclinades de teula també es poden
col·locar fàcilment els panells solars.
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Puc posar-ho en aquesta coberta?

Amb quant de temps recupero la inversió?

La recuperació econòmica de la inversió és molt variable en funció dels següents
paràmetres:

●Per economia d'escala segons les dimensions de la instal·lació. El cost d'inversió
(€/Wp) d'una instal·lació de 3kWp és més elevat que per instal·lacions més grans.

●La complexitat de la instal·lació, tipus de coberta, punt de connexió...

●L'aprofitament instantani de l'energia produïda.

Generalment l'amortització de les instal·lacions es situa entre els 7 i els 10 anys.
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Amb quant de temps recupero la inversió?

Font:

Solartradex

Què és el concepte LCOE ??? 

És compatible amb un punt de recàrrega de vehicle elèctric

SI! la recàrrega de vehicle elèctric és compatible amb les instal·lacions

d'autoconsum fotovoltaic.
La línia de l'estació de recàrrega de vehicle elèctric és una línia més de consum de
l'equipament.

És summament important que l'electricitat que utilitzen els vehicles elèctrics provingui
de fonts d'energia renovable per tal de reduir realment les emissions de CO2 a
l'atmosfera.

Ajuntament de Rubí (Barcelona).
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La Fotovoltaica i el vehicle 
elèctric es complementen 
perfectament! 

És compatible amb un punt de recàrrega de vehicle elèctric

CONCLUSIONS: 

-L’autoconsum amb Fotovoltaica és Legal i viable, tant tècnicament com 
econòmicament.
- Una instal·lació fotovoltaica amb autoconsum pot adaptar-se a la majoria 
d’edificis municipals.
- La tramitació (paperassa) tot i ser feixuga és sempre igual, les empreses 
tenen molt per la mà realitzar-la i l’ajuntament no ha de fer practicament res.
- El cost de manentiment és pràcticament inexistent.
- Una instal·lació FV en autoconsum, t’assegura un preu de l’energia durant 
els pròxims 25 anys inferior als 4 c€/kWh

No hi ha excuses per instal·lar FV a tots els 
edificis! 
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Moltes gràcies per l'atenció!

+ info:   Jesús Teixidor Graugés
630 624 212 
jesus@suno.cat


