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1. Reflexió inicial

Actualment, amb els darrers canvis normatius l’autoconsum elèctric
d’origen renovables ha agafat un impuls molt gran en el sector
domèstic, però de vegades ens oblidem que la millor energia
renovable es la que no es consumeix, i reflexionar sobre si ja hem fet
tot allò que es possible per reduir el consum energètic a la nostra llar.

Naturalment hem d’estalviar en els kWh energètics que ens aporten
confort a la nostra vida, però tampoc hem d’oblidar l’estalvi
econòmic, atès que els kWh que necessitem els podem comprar tal
vegada en unes condicions de preu millors que les que tenim
actualment.

Una vegada realitzat aquest anàlisi estarem en condicions d’afrontar
una possible instal·lació d’autoconsum.



1. Reflexió inicial
Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica
El Pla de Transició energètica contempla:

 Reducció del 40% de les emissions de GEH per a l’any 2030

 Reducció del 90% de les emissions de GEH per a l’any 2050

 Reducció del 26% del consum energètic per a l’any 2030

 Reducció del 40% del consum energètic per a l’any 2050

 A l’any 2050, el 70% de l’energia consumida a les Illes Balears ha d’esser produïda
mitjançant fonts renovables pròpies (auto capacitat), de manera que
 L’any 2030, el 35% de l’energia total consumida a les Illes Balears sigui renovable

 L’any 2050, el 100% de l’energia total consumida a les Illes Balears sigui renovable

 Cada illa ha de preveure territori per assolir la seva quota de consum

 Renovació de les flotes de vehicles de lloguer per vehicles elèctrics

 A partir de l’any 2025 només podran circular els vehicles dièsel que ja es trobin al territori

 A partir de l’any 2035 només podran circular els vehicles que no siguin lliures d’emissions
que ja es trobin al territori



2. Possibilitats d’estalvi energètic ( i econòmic)

Abans o al mateix temps que plantejar-nos la qualificació energètica
del nostre habitatge, existeixen hàbits diaris fàcilment implementables
que ens reportaran estalvis energètics:

Quina temperatura de consigna tinc en els meus sistemes de climatització? (25º estiu, 21º 
hivern)

Apago les llum dels espais que no estic utilitzant al meu habitatge? 

Tinc electrodomèstics eficients?

Vaig renovant les meves lluminàries per tecnologia LED?

Aprofito el sol a l’hivern i a l’estiu per tal de millorar el meu confort? 

Disposo d’espais per assecar la roba (i els utilitzo) en lloc d’una assecadora?

Tinc ajustada la temperatura de la meva gelera?

Poso en funcionament  el renta plats i la rentadora de roba amb el màxim de càrrega?

Optimitzo el meu consum d’aigua? Tinc difusors a les aixetes?

Consums dels equips en repòs: primari dels transformadors, .....



3. L’eficiència energètica a la nostra llar
Consideracions generals

La qualificació energètica dels edificis i el seu registre es una obligació
que neix del RD 235/2013.
La realitat es que, fins a la data, la percepció social de la certificació energètica dels edificis es
veu més com a una trava que com a un avantatge.

Creiem que es necessari que es canvií aquesta percepció social, basada en argumentacions
com:

La millora de la qualificació energètica, per si mateixa, pot suposar un estalvi econòmic

Millora del confort  de l’habitatge

Possibles mesures d’impuls des de l’Administració: tractament diferenciat de l’IBI, programes 
de subvencions i finançament, ....

Hipòtesi: Un habitatge de 100 m2 que tingui una qualificació G (per exemple amb un possible 
consum energètic de 220 kWh/any.m2  que passi a una qualificació E amb 160 kWh/any.m2 , 
podria tenir un estalvi de 6.000 kWh/any i 1.200 €/any (aprox.) . (Tal vegada aquesta millora es 
pot aconseguir amb una inversió no superior a 10.000 €)

Està habilitada una consulta pública per poder comprovar la inclusió d’una edificació en el Registre, 
així com les estadístiques dels certificats registrats. 
http://www.caib.es/siciefront/certificadoenergetico/

http://www.caib.es/sites/certificacioedificis/ca/introduccio-57406/?campa=yes

http://www.caib.es/siciefront/certificadoenergetico/
http://www.caib.es/sites/certificacioedificis/ca/introduccio-57406/?campa=yes


4. Els nostres contractes d’energia elèctrica

4.1 Estructura del sector elèctric

•Generació (Endesa Generación SAU)

•Transport (Red Eléctrica de España)

•Distribució (Endesa Distribución SL, Vall de Soller Energía
SLU)

•Comercialització https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico#listados

•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 son: distribució i comercialització.

https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico#listados


4. Els nostres contractes d’energia elèctrica
4.2 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.

4.3 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.



4. Els nostres contractes d’energia elèctrica (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:

www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico#listados

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

http://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico#listados


4. Els nostres contractes d’energia elèctrica (cont)

4.3.1 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



4. Els nostres contractes d’energia elèctrica (cont)
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

http://www.omie.es/inicio


4. Els nostres contractes d’energia elèctrica (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 comercialitzador 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

http://comparadorofertasenergia.cnmc.es/


4. Els nostres contractes d’energia elèctrica (cont)

2.0A : Sense discriminació horària i peatge d’accés fix (en aquest moment 0,044027 €/kWk)

2.0DHA : Amb discriminació horària de dos períodes i les següents franges horàries i
peatges d’accés

2.0DHS : Amb discriminació horària de tres períodes i les següents franges horàries i
peatges d’accés

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.

 P1 P2 

Períodes 

horaris 

Hivern 12h – 22h 
0h – 12h 

22h – 24h 

Estiu 13h – 23h 
0h – 13h 

23h – 24h 

Peatge (€/kWh) 0,062012 0,002215 

 

 P1 P2 P3 

Períodes 

horaris (hivern 

i estiu) 

13h – 23h 

0h – 1h 

7h – 13h 

23h – 24h 

1h – 7h 

Peatge 

(€/kWh) 

0,062012 0,002879 0,000886 

 



Amb aquesta informació podrem simular diferents escenaris amb l’esmentat
comparador

https://facturaluz2.cnmc.es/

Simulació dels efectes d’un contracte amb discriminació horària
Consum anual: 3.000 kWh distribuïts així: P1: 1.200     P2:1.200   P3: 600

Preu de l’energia (sense impostos): 2.0A 437,52 €

2.DHA 422,80 €

2.DHS 374,24 €

Si canviem la distribució del nostre consum a: P1: 600     P2:1.800   P3: 600 

els nous costos serien:

2.0A 437,52 €

2.DHA 322,33 €

2.DHS 333,02 €

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

4. Els nostres contractes d’energia elèctrica (cont)

https://facturaluz2.cnmc.es/
http://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/index.cfm?js=1&e=N


5. Autoconsum : situació actual
5.1 Marc normatiu
• El Reial decret-llei15/2018, 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, i d’autoconsum
d’electricitat.

• El Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, per el que es regulen les condicions administratives,
tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, ha desenvolupat les
disposicions de la llei anterior, de manera que el marc actual de l’autoconsum es pot
resumir així

- 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, s’estableixen mecanismes

de compensació simplificada entre dèficits dels autoconsumidors 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

- No serà necessària la instal·lació del segon comptador (excepcions)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5089.pdf


6. Modalitats d’autoconsum 
6.1 Autoconsum individual

• Sense excedents

• Amb excedents acollida a compensació

• Amb excedents sense acollir-se a compensació

6.1 Autoconsum col·lectiu

•

Fuente IDAE

Fuente IDAE



6. Modalitats d’autoconsum (cont) 
6.3 Autoconsum no acollit a compensació

6.3 Autoconsum col·lectiu acollit a compensació

Fuente IDAE

Fuente IDAE



7. Anàlisi econòmic

• Malgrat que la compensació d’excedents ha quedat regulada i s’espera que
pugui estar operativa el proper mes d’octubre de 2019, 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



7. Anàlisi econòmic

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

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php


7. Anàlisi econòmic (cont)

Suministro eléctrico actual
Modalidad contratación 2.0A 2.0 DHA

Potencia contratada (kW) 5,75 5,75 P1 P2 Total

Consumo anual (kWh) 6.000 3.000 3.000 6.000

Coste anual de la energía (€/año) 1.118,98 614,31 312,88 927,19

Potencia fotovoltaica (kW) 3

Energía generada (kWh) 4.728 3.399 1.329

Energía absorbida red (kWh) -1.272 399 -1.671

Precio de la energía (€/kWh) 0,18649591 0,20477005 0,10429282

Inversión (€) 6.500

Subvención 2.700

Inversión neta 3.800

Coste anual de la energía (€/año) -237,22 0,00 -174,27 -174,27

Ahorro anual 881,75 772,87

Período amortización (años) 4 5

SI SOLO APROVECHAMOS EL 80% DEL AUTOCONSUMO

Coste anual de la energía (€/año) 413,65 57,54 202,02 -259,56

Ahorro anual 752,63 667,63

Período amortización (años) 5 6



8. 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, i del RD 244/2019 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 o “finestreta de tramitació”

https://apps.caib.es/sites/instalacionspetitapotencia/ca/passa_1_informacio_previa_a_la_tramitacio-
85642/

 Segons aquesta tutoria:

- La potència instal·lada es la suma de la potència de l’inversor

- 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: s’acordarà amb la nostra comercialitzadora

https://apps.caib.es/sites/instalacionspetitapotencia/ca/passa_1_informacio_previa_a_la_tramitacio-85642/
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