Instal·lacions d’autoconsum
Técnica i econòmicament viables
Palma, 6 de març de 2019

Introducció
 Aquest document té per objecte exposar la viabilitat
tècnica i econòmica de les instal·lacions domèstiques
d’autoconsum elèctric dins l’actual marc regulatori i
de l’evolució tecnològica i de preus que ofereixen
aquestes instal·lacions.
 Prèviament a la nostra decisió de realitzar una
instal·lació d’autoconsum, serà aconsellable revisar
els nostres hàbits de consum elèctric y el nostre
contracte elèctric, de manera que adoptem la
modalitat més ajustada a les nostres necessitats, per
tal d’aconseguir un estalvi econòmic en el
subministrament elèctric a la nostra llar.
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1. Sector elèctric
1.1 Estructura o activitats en el sector elèctric
Serien les activitats següents:
• Generació (Endesa Generación SAU)
• Transport (Red Eléctrica de España)
• Distribució (Endesa Distribución SL, Vall de Soller Energía SLU, Sampol
Energia )

• Comercialització
• Operació del sistema (Red Eléctrica de España)
• Operador del mercat (OMIE, per a Espanya i Portugal)
Les activitats més directament relacionades amb el nostre sector
domèstic són: distribució i comercialització.

1. Sector elèctric (cont)
1.1.1 El distribuïdor elèctric
És el propietari de les xarxes elèctriques de distribució, i el
encarregat de la lectura dels comptadors i responsable de la
continuïtat i qualitat dels subministraments.
1.1.2 El comercialitzador elèctric
És l’empresa amb la qual subscriurem el nostre contracte
d’adquisició d’energia. A més d’aquest contracte, haurem de
subscriure un contracte d’accés a la xarxa amb l’empresa
distribuïdora, si bé lo habitual es que el nostre comercialitzador
tramiti aquest contracte en representació nostra.
Amb la liberalització del sector elèctric existeixen diferents tipus
d’empreses comercialitzadores que, breument, exposem a
continuació.

1. Sector elèctric: empreses comercialitzadores
2.1 Tipus d’empreses comercialitzadores
Existeixen dos tipus d’empreses comercialitzadores:
•
•

Comercialitzadors de referència
Comercialitzadors en mercat lliure

Comercialitzadors de referència
Amb la darrera modificació del sector elèctric (2014), el Ministeri
competent en matèria d’energia va designar les següents:
Endesa Energía XXI, S.L.U.
Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.
CHC Comercializador de Referencia S.L.U.
Viesgo Comercializadora de Referencia S.L.
EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.
CHC Comercializador de Referencia SLU
Teramelcor S.L.
Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Comercializador de Referencia S.A.

Aquestes empreses actuen en base a unes condicions contractuals i
econòmiques regulades reglamentàriament.

1. Sector elèctric: empreses comercialitzadores (cont)
Comercialitzadors en mercat lliure
Són la resta d’empreses comercialitzadores, les quals poden
pactar lliurament amb els seus clients les condicions contractuals i
econòmiques dels subministraments elèctrics.
A l’enllaç següent es pot consultar una relació actualitzada
d’aquestes empreses:
Comercialitzadors en mercat lliure

Nosaltres, com a consumidors domèstics, tenim les següents
opcions de contractació:
a)

Amb un comercialitzador de referencia amb condicions regulades

b) Amb un comercialitzador distint al de referència, en mercat lliure

1. Sector elèctric: empreses comercialitzadores (cont)
3.1 Subministrament amb comercialitzadors de referència
Considero que aquesta és l’opció més clara per a un petit consumidor
domèstic.
Aquests comercialitzadors actuen sota les condicions del Reial decret
216/2014, de 28 de març.
Amb aquests comercialitzadors, nosaltres podrem elegir entre varies
modalitats de contractació:
•
•
•

Preu voluntari per al petit consumidor (PVPC)
Tarifa de darrer recurs (TUR)
Preu fix per 12 mesos alternatiu al PVPC

1. Sector elèctric: Modalitats de contractació
Preu voluntari per al petit consumidor (PVPC)
És la modalitat de contractació per defecte per als subministraments que mai han
estat en mercat lliure.
El preu de l’energia varia cada hora, d’acord amb les variacions del preu horari mitjà
del mercat elèctric. http://www.omie.es/inicio
Aquesta energia es podrà facturar de dues formes distintes, segons es disposi o no
d’un comptador intel·ligent efectivament integrat en el sistema de telegestió (comentar).
Si el comptador no està integrat, s’apliquen uns perfils de consum calculats per
l’operador del sistema, segons fórmules que inclou l’esmentat Reial decret 214.
Tarifa de darrer recurs (TUR, abans abonament social)
Els titulars dels subministraments han de complir determinades condicions per tal
d’accedir a aquesta modalitat de contractació, la qual representa un descompte del
25% sobre el PVPC. S’ha de complir dons algú dels requisits següents:
a) Persones físiques amb potència contractada < 3 kW en el seu habitatge habitual
b) Pensionistes que percebin la pensió mínima per jubilació, viudetat o incapacitat
c) Famílies nombroses
d) Famílies amb tots els seus membres en situació d’atur

1. Sector elèctric: Modalitats de contractació (cont)
Preu fix per 12 mesos alternatiu al PVPC
Els comercialitzadors de referència estan obligats a oferir un preu fix durant 12 mesos
com una alternativa al PVPC.
El comercialitzadors fixarà lliurament aquest preu – que serà uniforme per a tots els
consumidors – i el comunicarà a la Comissió Nacional per als Mercats i la
Competència (CNMC).
Aquest preu desglossarà els diferents components: part regulada, part de l’energia,
etc.
En cas de rescissió per part del client, el comercialitzador pot aplicar una penalització
màxima del 5% sobre l’import de l’energia pendent de subministrar.
Podem comparar entre les distintes ofertes dels comercialitzadors de referència a
l’enllaç següent: http://comparadorofertasenergia.cnmc.es

1. Sector elèctric: Modalitats de contractació (cont)
3.2 Subministrament en mercat lliure (amb comercialitzadors diferents als de referència)
Les empreses comercialitzadores podem pactar lliurament amb els seus clients les
condicions del contracte de subministrament.
No obstant, serà habitual que per al cas de subministraments domèstics les
comercialitzadores ofereixin productes estàndard amb condicions prèviament
establertes: preu, formes de revisió, productes i serveis addicionals, permanència i
penalitzacions, ....
Podrem comparar les distintes ofertes de mercat lliure a través de l’enllaç sgüent:
http://comparadorofertasenergia.cnmc.es.

3.3 Tarifes d’accés dels subministraments elèctrics domèstics.
Tots els subministrament indicats anteriorment poden optar per algunes de les
modalitats de contractació següents:
2.0A : Sense discriminació horària i peatge d’accés fix (en aquests moments 0,044027 €/kWh.)
2.0DHA : Amb discriminació horària de dos períodes i peatges d’accés diferents

1. Sector elèctric: Modalitats de contractació (cont)
P1

Períodes
horaris

P2

Hivern 12h – 22h

Estiu

13h – 23h

Peatge (€/kWh)

0,062012

0h – 12h
22h – 24h
0h – 13h
23h – 24h
0,002215

2.0DHS : Amb discriminació horària de tres períodes i les següents franges horàries i
peatges d’accés
P1
P2
P3
Períodes
horaris (hivern

0h – 1h
13h – 23h

i estiu)
Peatge

7h – 13h

1h – 7h

23h – 24h
0,062012

0,002879

0,000886

(€/kWh)

Els peatges d’accés són preus regulats per a cada tarifa i horari, els quals s’apliquen
sobre els termes de potència i energia de la factura elèctrica. S’estableixen
reglamentàriament i la seva finalitat es cobrir els costos del sistema.
Comentaris sobre els seus valors.

1. Sector elèctric: Factura elèctrica

1. Sector elèctric: Factura elèctrica (cont)
f) Tipus de comptador, potència contractada, peatge d’accés
e) Consum d’energia en el període, i dates d’inici i final del període de consum
c) Import del lloguer del comptador
A partir d’aquí el nostre exercici seria la simulació/comprovació de la nostra factura

1. Sector elèctric: Comparador d’ofertes
Amb aquesta informació podrem simular diferents escenaris amb l’esemntat
comparador
https://facturaluz2.cnmc.es/
Si el que tenim es un subministrament en mercat lliure, utilitzarem aquest altre
comparador
http://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/index.cfm?js=1&e=N
Estudi de casos reals

2. Autoconsum: legislació aplicable
2. 1 Llei 15/2018, de transició energètica

El Reial decret-llei152018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la
transició energètica i la protecció de les persones consumidores, ha
introduït importants modificacions normatives en matèria de:
•
•

Pobresa energètica i protecció dels consumidors
Altres mesures de protecció dels consumidors d’electricitat (comercialitzadors)
- La persona consumidora podrà contractar la potència en múltiples de 0,1 kW (en lloc de
múltiples d'1,1 kW com es feia fins ara)

Autoconsum d’electricitat
- S’entendrà per autoconsum el consum per part d’un o varis consumidors d’energia
elèctrica que procedeixi d’instal·lacions de producció properes a les de consum
- L'energia autoconsumida d'origen renovable estarà exempta de tota mena de càrrecs i peatges
- Les instal·lacions d'autoconsum de menys de 100 kW queden exemptes de l'obligació

d'inscripció en el registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica.
- Per als possibles excedents d'energia de les instal·lacions d'autoconsum, reglamentàriament
podran desenvolupar-se mecanismes de compensació simplificada entre dèficits dels
autoconsumidores i excedents de les seves instal·lacions de producció associades, que en tot cas estaran
limitats a potències d'aquestes no superiors a 100 kW.

2. Autoconsum: legislació aplicable (cont)
•
•

Integració de renovables
Mobilitat sostenible
- Els serveis de recàrrega energètica podran ésser prestats per qualsevol consumidor, sempre
complint els requisits que reglamentàriament s’estableixin. (s’elimina el gestor de recàrrega)

2. 2 Esborrany Reial decret d’autoconsum








- Text complet de l’esborrany disponible a l’enllaç
tràmit d’al·legacions ja finalitzat
- Entre un gran nombre de disposicions, cal destacar:
Es regulen les diferents modalitats d’instal·lacions: sense excedents, amb excedents, individual,
col·lectiu,
Les instal·lacions d’autoconsum amb excedents, de menys de 15 kW, ubicades en sol urbanitzat
queden exemptes d’obtenir permisos d’accés i connexió.
Els contractes d’accés de les instal·lacions d’autoconsum de menys de 100 kW seran modificats
per l’empresa distribuïdora
Equips per a la mesura de l’energia. Excepcions
Contractes per a la compensació d’excedents. Compensació simplificada en el cas de
comercialitzador de mercat lliure, i en el cas de PVPC. Mai balanç negatiu
Regulació tècnica de les instal·lacions d’autoconsum col·lectiu

3. Dimensionat de la nostra instal·lació d’autoconsum
•

•

•

Malgrat que en un futur la compensació d’excedents d’energia quedi
regulada, l’eficiència o rendibilitat econòmica de la nostra instal·lació es
maximitzarà quan la potència de generació instal·lada s’ajusti al màxim al
nostre consum.
A tal efecte disposem d’un parell de mecanismes per tal de realitzar aquest
ajust:


Ajustar o traslladar els nostres consums (nominals) als horaris de màxima generació
fotovoltaica. Establir nous hàbits de consum



Accedir, a través de l’empresa distribuïdora, a les dades de consum de la nostra instal·lació



Analitzar la introducció de noves demandes per substituir altres fonts energètiques
(acumuladors elèctrics per calefacció, ....)

Però possiblement el nostre instal·lador ens podrà assessorar en aquesta
decisió

4. Breu anàlisi econòmic d’una instal·lació
(Unes breus consideracions que seran ampliades al mòdul següent)

4. 1 Costos



En general es tractarà d’instal·lacions bastant senzilles en lo referent a la seva execució i
manteniment.
Els seus components o partides de costos mes habituals seran:
•
•
•
•
•



Estructures de suport del panells fotovoltaics, o elements d’anclatge a les teulades
Panells fotovoltaics
Inversors
Modificació o execució d’armaris i proteccions elèctriques
Cablejat, petit material i ma d’obra

Tindrem així l’import de la inversió

4. 2 Ingressos


En primer lloc ens correspondria – mitjançant el càlcul de la radiació a la zona a la qual s’ubiqui
la nostra instal·lació - la nostra capacitat de generació elèctrica
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#





Aplicar a aquesta energia elèctrica generada (i suposarem que autoconsumida) els preus horaris
del nostre contracte elèctric, incrementats amb els corresponents impostos.
Reduir el valor de la nostra inversió amb l’import de la subvenció que es pugui obtenir
Simulació en el full excel

5. Tramitació administrativa i registre de les instal·lacions







Situació anterior: complexitat administrativa per a la legalització de les instal·lacions
Amb l’aprovació de la Llei 15/2018, de 5 d’octubre, la situació ha canviat radicalment
Com que es necessària la participació d’una empresa instal·ladora habilitada, normalment aquesta
tramitació la deixarem en mans del nostre instal·lador, ara bé convé tenir un coneixement general de
les passes
La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears disposa a la seva web
d’un apartat “finestreta de tramitació”
Segons aquesta tutoria:
- La potència instal·lada es la suma de les potències dels mòduls fotovoltaics
- Si la instal·lació es situa a sol rústic s’ha de tenir en compte el grau d’aptitud (capa IDEIB)
- Les instal·lacions sense excedents o les de menys de 15 kW en sol urbanitzat amb dotació
de serveis no necessiten tramitar punt de connexió
- Urbanisme: segons ens situem a sol urbà o rústic: comunicació prèvia a l’Ajuntament,
sol·licitud de llicència urbanística, o utilitat pública
- Tramitació davant la DGEiCC: la realitza la empresa instal·ladora, amb un tràmit telemàtic
o presencial
- La DGEiCC emet un document que permet posar en servei la instal·lació
- No es necessari el contracte tècnic d’accés (si no n’hi ha punt de connexió)
- Inscripció en el Registre d’Autoconsum: la fa la DGEiCC
- Venda o compensació d’excedents: la definirà el nou reial decret

6. Convocatòria de subvencions vigent





En el BOIB núm. 163 de 29 de desembre de 2018 es va publicar a convocatòria pública de
subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica dirigida a
particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions
empresarials.
Aquí podem accedir als detalls de la convocatòria i els documents per a la presentació de les
sol·licituds. Aquestes son les principals característiques

 Persones físiques i comunitats de propietaris











Dotació econòmica: 1.800.000 € (per a la totalitat de beneficiaris)
Termini presentació sol·licituds: 3 mesos (finalitza 29 de març de 2019)
Beneficiaris: persones físiques i comunitats de propietaris que siguin titulars dels
subministraments elèctrics
Termini d’execució i pagament de les inversions: des de la presentació de la sol·licitud
fins el 20/09/2019
Instal·lacions amb connexió i sense connexió a xarxa (aïllades) amb els límits següents:
 fins a 3 kW de potència fotovoltaica subvencionable
 També sistemes d’acumulació d’ió liti, capacitat d’entre 2 i 12 kWh, i 5 anys de
garantia
Quantia de la subvenció: 50 % de l’import de la inversió (amb el límit de 1,8 €/Wp i 600
€/kWh d’acumulació).
Forma de resolució: ordre d’entrada de les sol·licituds (completes)
No s’admeten els dispositius d’abocament zero a la xarxa
Programa cofinançat pel Fons FEDER

6. Convocatòria de subvencions vigent (cont)

 Petites i mitjanes empreses, associacions empresarials i entitats sense ànim
de lucre











Dotació econòmica: 1.800.000 € (per a la totalitat de beneficiaris)
Termini presentació sol·licituds: 3 mesos (finalitza 29 de març de 2019)
Beneficiaris: Petites i mitjanes empreses, associacions empresarials i entitats sense
ànim de lucre
Termini d’execució i pagament de les inversions: des de la presentació de la sol·licitud
fins el 20/09/2019
Instal·lacions amb connexió i sense connexió a xarxa (aïllades) amb els límits següents:
 fins a 10 kW de potència fotovoltaica subvencionable
 També sistemes d’acumulació d’ió liti, capacitat d’entre 2 i 12 kWh, i 5 anys de
garantia
Quantia de la subvenció: 40 % de l’import de la inversió (amb el límit de 1,5 €/Wp i 600
€/kWh d’acumulació).
Forma de resolució: ordre d’entrada de les sol·licituds (completes)
Programa cofinançat pel Fons FEDER

6. Convocatòria de subvencions vigent (cont)

 Sol·licituds i documentació




Les sol·licituds s’han de dirigir a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. La
presentació es pot realitzar de manera presencial telemàtica.
Termini presentació sol·licituds: 3 mesos (finalitza 29 de març de 2019)
El resum de documentació a presentar es el següent:
Annex 1 de sol·licitud
Annex 2 amb la descripció de dades tècniques
Fotocopia del DNI /NIE/CIF o de la tarjeta d’identificació fiscal del sol·licitant,
Pressupost detallat de les actuacions a realitzar per part d’una empresa
instal·ladora habilitada
Per a les instal·lacions connectades a la xarxa de distribució elèctrica, una còpia de
la darrera factura elèctrica
Per a les instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, el document que
acrediti la legalitat del lloc d’emplaçament de la instal·lació
Altra documentació si el promotor de la actuació és una comunitat de propietaris,
a més a més de la documentació anterior

6. Convocatòria de subvencions vigent (cont)

 Pagament i justificació


Una vegada dictada la resolució de concessió i sempre abans del 20 de setembre de
2019, per al pagament de la subvenció s’ha de presentar:
 Sol·licitud de pagament (annex 4)
 Memòria justificativa de l’actuació (annex 6)
 Document fotogràfic dels principals elements de la instal·lació, amb l’adhesiu
FEDER
 Copia del document de tramitació de la instal·lació davant la DGEiCC (cas aïllades)
 Memòria econòmica de la inversió realitzada (annex 5)amb els originals i copies
de les factures
 Justificants bancaris de pagament
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