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1. Statu quo legal de l´autoconsum: Perspectiva

El Reial Decret 900/2015 no es una bona norma, però es 

una norma.

L´autoconsum fotovoltaic es una opció legal i viable, tant 

tècnica com econòmicament.

El canvi climàtic es un problema real i que demana actuar de 

manera urgent, cal avançar doncs amb el que hi ha.



1. Statu quo legal de l´autoconsum: Marc jurídic

- Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.

- Real Decret 900/2015, de 9 d’octubre, per el que es regulen les condicions 

administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia 

elèctrica amb autoconsum.

- Real Decret 1955/2000, d’1 de desembre, per el què es regulen les activitats de transport, 

distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions 

d’energia elèctrica.

- Real Decret 1699/2011, de 18 de novembre, per el que es regula la connexió a xarxa 

d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència.

- Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament Electrotècnic de 

baixa tensió.

- Real Decret 1100/2007, de 24 d’agost, per el que s’aprova el Reglament unificat de punts 

de mesura del sistema elèctric



1. Statu quo legal de l´autoconsum: AC compartit

El AC compartit abans era prohibit

La sentència 68/2017 del TC anul·la aquesta prohibició

“El Tribunal considera que del tenor del apartado tercero del artículo 4 del Real Decreto 900/2015 
no se desprende que la prohibición que establece pueda explicarse como una mera concreción 
técnica de lo dispuesto por el artículo 39.3 LSE en relación con las instalaciones de distribución. El 
artículo 4.3 del Real Decreto 900/2015 parte de la existencia de redes interiores de varios 
consumidores cuya existencia niega la Abogacía del Estado en su argumentación. Nada permite 
excluir que la susodicha «red interior de varios consumidores», más allá del ámbito estricto de las 
instalaciones contempladas en el artículo 39.3 LSE, se corresponda con lo que técnicamente se 
denominan «instalaciones de enlace», es decir, con aquellas que a través de la acometida unen la 
red de distribución con las instalaciones interiores o receptoras de cada uno de los usuarios que 
puedan encontrarse en una misma urbanización o edificio, y que discurren siempre por lugares de 
uso común pero que permanecen en propiedad de los usuarios, los cuales se responsabilizarán de 
su conservación y mantenimiento (conforme establece la instrucción técnica complementaria para 
baja tensión ITC-BT12 del Ministerio de Ciencia y Tecnología)”



1. Statu quo legal de l´autoconsum: Tipus 1 y 2

TIPUS 1 TIPUS 2

Subjectes Només existeix subjecte consumidor. Subjecte productor i subjecte consumidor.

Registre

La instal·lació generadora no estarà

donada d’alta com a instal·lació de

producció elèctrica.

Instal·lació donada d’alta com a instal·lació

de producció elèctrica.

Potència

contractada
Màxim 100 kW Sense límit

Límit
La potencia màxima instal·lada (potencia de les plaques solars) no superarà mai la

potencia contractada.

Titular
Mateix titular punt de subministrament

de totes les instal·lacions de generació.

Si hi ha més d’una instal·lació de producció

connectada a un únic consumidor, el titular

de totes les instal·lacions de producció ha

de ser el mateix.

Tramitació i

legalització
RD1699/2011.

RD1699/2011 fins a 100 kW, i

RD1955/2000 a partir de 100 kW.

Procediment abreujat per a las

instal·lacions de menys de 10 kW.

Excedents

Els excedents de generació que no es

consumeixin instantàniament i que es

vessin a la xarxa elèctrica no seran

remunerats.

Es poden vendre els excedents de

producció al mercat de generació

d’electricitat al preu que cotitzi el mercat a

cada hora. Al preu de venta dels excedents

solars s’haurà de restar l’impost de

generació per a productors elèctrics, que és

del 7% i, el peatge de generació de 0,5

EUR/MWh.



1. Statu quo legal de l´autoconsum: Tramitació

1. Sol·licitud d’aval: només per a les instal·lacions de tipus 2.

2. Sol·licitud del punt de connexió a l’empresa elèctrica.

3. Acceptació del punt de connexió.

4. Sol·licitud de la llicència d’obres.

5. Sol·licitud del contracte tècnic.

6. Sol·licitud del certificat de compliment del Reglament de 

Punts de Mesura.

7. Sol·licitud del certificat del gestor de xarxa. 

8. Inscripció autonòmica.

9. Obtenció del CIL.

10. Inscripció al Registre Ministerial d’Autoconsum.

11. Comunicat a l’empresa comercialitzadora. 



1. Statu quo legal de l´autoconsum: Càrrecs

Càrrec variable (kWh) sobre l’autoconsum horari

- Aplicable a tota l’energia generada i autoconsumida a la instal·lació,

- Queden exempts de pagar les instal·lacions de fins a 10 kWp de 

potència instal·lada. 

Càrrec fixe (kW) de potència 

- Es regulan en la disposició transitòria 1ª punt 3 (a) del RD 900/2015. 

- Aprovats, per al any 2018, per la Orden ETU/1282/2017, de 22 de 

diciembre de 2017.

- Serà d’aplicació per a instal·lacions amb elements d’acumulació i a 

instal·lacions amb més de 100 kWp instal·lats. 

http://www.autoconsumoaldetalle.es/wp-content/uploads/2018/01/Cargos2018.pdf


2. Perspectives de Dret Europeu: El Winter Package

El paquet normatiu Clean Energy for All Europeans

o Winter Package

Diverses directives (8), entre altres, de Renovables

Aquesta Directiva introdueix el concepte

d'autoconsum renovable i de comunitats d´energia

renovable en el Dret Europeu

Actualment en negociacions al trílogo

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R(01)


2. Perspectives de Dret Europeu: El que es negocia

Postures de cada institució europea respecte la Directiva de Renovables



2. Perspectives de Dret Europeu: Manejar expectatives

El Dret Europeu deixa entreveure bones

perspectives...

...però cal manejar les expectatives:

- Contingut indeterminat

- Data d´aprovació incerta

- Temps de transposició

- Efecte directe



2. Perspectives de Dret Europeu: nZEB

Directiva 2010/31/UE eficiència energètica en edificis

Introdueix el concepte d’edifici de consum d´energia gairebé nul (nZEB)

Artículo 9 Edificios de consumo de energía casi nulo 

1. Los Estados miembros se asegurarán de que: 

a) a más tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos sean edificios de consumo de energía casi nulo, y de que

b) después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos que estén ocupados y sean propiedad de autoridades públicas sean 

edificios de consumo de energía casi nulo.

Artículo 2 Definiciones

2) «edificio de consumo de energía casi nulo»: edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará de conformidad con el 

anexo I. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de 

fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno ;

Artículo 6 Edificios nuevos

En los edificios nuevos, los Estados miembros velarán por que, antes de que se inicie la construcción, se consideren y tengan en

cuenta la viabilidad técnica, medioambiental y económica de instalaciones alternativas de alta eficiencia como las que se detallan a 

continuación, siempre que estén disponibles:

a) instalaciones descentralizadas de abastecimiento de energía basadas en energía procedente de fuentes renovables;

http://www.boe.es/doue/2010/153/L00013-00035.pdf


Perspectives de Dret Europeu: nZEB

Directiva 2010/31/UE d’eficiència energètica en edificis

Aprovada el 19 de maig de 2010 i publicada al BOE

http://www.boe.es/doue/2010/153/L00013-00035.pdf


3. El rol de les entitats locals: Barreres administratives 

Barreres administratives local que poden 

frenar l´autoconsum

- L’impacte paisatgístic
No exigència d’informe paisatgístic si la instal·lació compleix amb uns criteris estètics 
predeterminats

- Obres
Sol·licitud de llicència d’obres es podria substituir per un tràmit més lleuger i en 
particular per la modalitat de comunicació immediata



3. El rol de les entitats locals: Bonificacions fiscals

Les bonificacions fiscals en tributs locals també es puguin 

utilitzar per afavorir l´autoconsum

- Impost sobre Béns Immobles (IBI)
Es puguin fer bonificacions fins al 50% del IBI d´acord amb l’art. 74.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004

- Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
Es puguin fer bonificacions fins al 95% del ICIO d´acord amb l’art. 103.2.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 



4. Possibilitats amb la nova LCSP: Canvi d´espirit

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP)

La nova LCSP va a entrar en vigor el 9 de març de 2018

Fa un canvi de mentalitat pel que fa la contractació pública: 

instrument per fer polítiques públiques



4. Possibilitats amb la nova LCSP: Criteris d´adjudicació

El millor exemple de canvi d´esperit es l´article 1:

- La millor relació qualitat preu vs. l´oferta economicamen més avantjosa
Art. 1. 3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y 

medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, (…)

Art. 145. 2 2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

Articles clau per afavorir consideracións mediambientals:

- Inclusió de condicions especials d´execució (art. 202)

Art. 202.1  (…) En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de 

al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que enumera el apartado siguiente.

En particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de tipo medioambiental que persigan: la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, (…) el fomento del uso de las energías renovables; la promoción del reciclado 

de productos y el uso de envases reutilizables; o el impulso de la entrega de productos a granel y la producción ecológica.

- Càlcul del cicle de vida (art. 148)

Art. 148. 2. El cálculo de coste del ciclo de vida incluirá, según el caso, la totalidad o una parte de los costes siguientes en 

que se hubiere incurrido a lo largo del ciclo de vida de un producto, un servicio o una obra:

a) Los costes sufragados por el órgano de contratación o por otros usuarios, tales como:

(…).

b) los costes imputados a externalidades medioambientales (…); estos costes podrán incluir el coste de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y de otras emisiones contaminantes, así como otros costes de mitigación del cambio 

climático.



Disclaimer

Els continguts d’aquesta presentació no suposen un

assessorament individualitzat, i no n’asumim cap

responsabilitat.

Si el contingut de la presentació ha suscitat el seu interès,

els convidem a contactar-nos per tal d’assessorar les seves

possibilitats.



Cierre

Moltes gràcies per la vostra atenció.

Contacte

jorgeandrey@holtropslp.com

T: (+34) 93 519 33 93

F: (+34) 93 517 56 07

info@holtropslp.com

www.holtropslp.com

Vía Augusta 10, 08006.

Barcelona. Spain.

mailto:jorgeandrey@holtropslp.com
mailto:info@holtropslp.com


T: (+34) 93 519 33 93

F: (+34) 93 517 56 07

info@holtropslp.com

www.holtropslp.com

Vía Augusta 10, 08006.

Barcelona. Spain.

20


