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Introducció
 La transició energètica és una oportunitat per tal que la

ciutadania sigui una part molt activa i participativa en la
generació elèctrica

 Aquest document té per objecte exposar les diferents
possibilitats per a aquesta participació activa: les
instal·lacions d’autoconsum en les seves variants (individual,
compartit, ...), i les comunitats energètiques. L’actual marc
regulador i l’evolució tecnològica i de preus que ofereixen
aquestes instal·lacions el fa possible

 Prèviament a la nostra decisió d’ésser partícips en aquest
nou escenari, 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, i així aconseguir el major estalvi econòmic.
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1. Sector elèctric

1.1 Estructura o activitats en el sector elèctric

• Generació (Endesa Generación SAU)

• Transport (Red Eléctrica de España)

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

Energia )

• Comercialització (mercat lliure, comercialitzador de referència)

• 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.

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


1. Sector elèctric (cont)

1.1.1 El distribuïdor elèctric

És el propietari de les xarxes elèctriques de distribució que
transporten l’energia fins a la nostra llar, i l’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.

Amb la liberalització del sector elèctric existeixen diferents dos
tipus bàsics d’empreses comercialitzadores: mercat regulat, i
mercat lliure



1. Sector elèctric :  components de la factura elèctrica
Les factures s’han d’ajustar als models establerts en la Resolució de 28 d’abril de 2021,
de la Direcció General de Política Energètica i Mines.

Els seus termes o components del preu son:

1. Terme de potència: té un import fixo, regulat. Actualment, per a la tarifa 2.0 TD (<
15 kW), té dos preus:

• P1: 30,67 €/kW.any

• P2: 1,42 €/kW.any

2. Terme d’energia: amb dos components i tres períodes

- el peatge d’accés, que seria la retribució al sistema (distribuïdor,

transportista, ....)

- el cost de l’energia (aquest terme és l’únic que depèn del mercat
elèctric)

3. Descomptes/recàrrecs: aplicables en mercat lliure (i TUR)

4. Impost elèctric: s’aplica sobre tots els conceptes anteriors. Es un percentatge regulat:
5,1126963%. Actualment reduït

5. Altres serveis: atenció a les ofertes en mercat lliure!!!!

6. Lloguer del comptador

7. IVA: s’aplica el 21 % sobre tots els conceptes anteriors. Transitòriament el 10%



1. Sector elèctric: empreses comercialitzadores

1.2 Tipus d’empreses comercialitzadores

Existeixen dos tipus d’empreses comercialitzadores:
• Comercialitzadors de referència, o mercat regulat

• Comercialitzadors en mercat lliure

Comercialitzadors de referència

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

El Ministeri competent en matèria d’energia te designades les
següents:

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.

CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U

BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A.

COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA ENERGÉTICO, S.L.U.

RÉGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U

COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.

TERALMERCOR S.L.

ENERGÍA CEUTA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.



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.

Nosaltres, com a consumidors domèstics, disposem d’una eina
molt potent per tal d’elegir el nostre comercialitzador

http://comparadorofertasenergia.cnmc.es

http://comparadorofertasenergia.cnmc.es/


1. Sector elèctric: La nova estructura tarifaria

1.3 Tarifes d’accés dels subministraments elèctrics domèstics.
Des de l’1 de juny està operativa la tarifa 2.0TD (fins a 15 kW), amb 3 períodes per al
preu de l’energia i 2 períodes per al terme de potència.

Terme de potència:

* P1 i P2 : 30,67266 €/kW i any

* P3 : 1,42436 €/kW i any

Els peatges d’accés són preus regulats per a cada període. Cobrir costos del sistema

Períodes 
P1 P2 P3 

10 – 14 h 8 -  10 h Dissabtes i diumenges 

18 – 22 h 14 – 18 h 0 – 8 h 
 22 – 24 h Festius nacionals 

 
Actualment els peatges son
0,133118
0,041772
0,006001



1. Sector elèctric: El nostre comptador
1.5 La informació al nostre abast
 Sol·licitar a edistribucion.com l’alta en el registre d’usuaris

 Alguna de les seves utilitats (especialment la potència màxima demandada)



1. Sector elèctric: El nostre comptador



2. Autoconsum elèctric: legislació aplicable

2. 1 Normativa
• Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, de transició energètica

• Reial decret 244/2019, de d’abril, pel qual es regulen les condicions 
administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.

Respecte al marc normatiu anterior, a destacar les novetats següents:  

 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 (actualment en revisió)

https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/04/05/244/dof/spa/pdf


2. Autoconsum elèctric: modalitats
6.1 Autoconsum individual

• Sense excedents

• Amb excedents acollida a compensació (sempre triarem

aquesta opció)

• Amb excedents sense acollir-se a compensació

• IDAE:https://www.idae.es/publicaciones/guia-practica-para-convertirse-en-
autoconsumidor-en-5-pasos

6.2 Autoconsum col·lectiu

•

Fuente IDAE

Fuente IDAE

https://www.idae.es/publicaciones/guia-practica-para-convertirse-en-autoconsumidor-en-5-pasos


2. Autoconsum elèctric: modalitats

6.3 Autoconsum col·lectiu acollit a compensació

Tant l’energia generada com la excedentària es distribueix entre

els participants segons fórmules pactades. Coeficients de repartiment,

actualment en revisió

6.4 Comunitats energètiques (locals?)

Formula per a una transició energètica justa. La normativa concreta està

pendent d’aprovació (transposició de Directives europees)

Són una oportunitat per a rompre un poc el mercat oligopolista de la

Generació. Els municipis jugaran un paper molt important

Certes limitacions amb la normativa tècnica actual (en revisió)

Fuente IDAE



2. Autoconsum elèctric: altres aspectes tècnics

6.5 Altres aspectes reglamentaris de les instal·lacions d’autoconsum

a) A les instal·lacions d’autoconsum amb excedents, la connexió entre els generadors i els
consumidors l’energia generada es distribueix de dues formes possibles:

o A través de xarxa interior (seran les infraestructures privades)

o A través de la xarxa publica (hi haurà un càrrec per peatges)

b) Les instal·lacions a través de xarxa presenten aquestes limitacions tècniques:

o S’han de connectar a una xarxa de BT del mateix CT del generador i del consumidor, o

o La connexió entre la generació i el consum no pot superar els 500 metres, o

o Les instal·lacions generadores i els consumidors s’ubiquen a una mateixa referència
cadastral





2. Autoconsum elèctric: compensació d’excedents
Aquesta seria la seqüència per arribar a la compensació econòmica dels
excedents d’energia elèctrica abocada a la xarxa des de la nostra instal·lació:

1. Execució de la instal·lació

2. Registre de la instal·lació davant la DG Energia i Canvi Climàtic (tràmit telemàtic).

La DGEiCC ens notificarà de forma telemàtica el registre, i ens adjuntarà la comunicació de
posada en servei

3. La DGEiCC comunica a la empresa distribuïdora les dades de la nostra
instal·lació

4. La distribuïdora farà d’ofici la modificació del contracte d’accés tècnic (cas

especial per a instal·lacions amb punt de connexió –rústic -)

5. La distribuïdora comunica a la nostra empresa comercialitzadora aquesta
nova situació

6. La comercialitzadora ens sol·licita la nostra conformitat a les dades que li ha
tramés la distribuïdora, i ens demanarà que l’hi adjuntem el certificat de la
instal·lació i la comunicació de posada en servei.

7. Finalment ens comunicarà a partir de quina data es comença a aplicar la
compensació. Prèviament ens haurà comunicat el preu de compensació
(mercat lliure)



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

• Malgrat que la compensació d’excedents d’energia ja està regulada i
operativa, 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. (Hem de tenir en compte que nosaltres paguem a prop de 15/18 c€/kWh, i el

sistema ens abonarà uns 5 c€/kWh). (De fet la convocatòria NextG exigeix un auto consum del
80%)

• El nostre instal·lador ens podrà assessorar en aquesta decisió si bé disposem
d’un parell de mecanismes per tal de realitzar aquest ajust:
 Ajustar o traslladar els nostres consums als horaris de màxima generació fotovoltaica.

Establir nous hàbits de consum

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

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

EXEMPLE

• 1. Potència consumida anualment : 6.500 kWh

• 2. Instal·lació per generar el 80% : 5.200 kWh

• 3. Potència a instal·lar: 5.200 kWh / 1.500 hores de sol: 3,46 kW

https://zonaprivada.edistribucion.com/areaprivada/s/


4. Breu anàlisi econòmic  d’una instal·lació 
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 de fixació 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

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Simulacio economica autoconsum.xlsx


4. Breu anàlisi econòmic d’una instal·lació
Subministrament elèctric actual
Modalitat de contractació 2.0TD DHA

Potència contractada (kW) 5,75 P1 P2 P3 Total

Consum anual (kWh) 6.500 2.000 3.000 1.500 6.500

Amb autoconsum fotovoltaic 4.000 2.000 500 6.500

Cost annual de l'energia (€/any) 622,55 556,48 192,48 1.371,50

Potència fotovoltaica instal·lada (kW)4
Inversió (€) 6.000

Subvenció 2.400

Inversión neta 3.600

SI CONSUMIN TOTA L'ENERGIA GENERADA (improbable)

Energia generada (kWh) 3.256 3.028 20 6.304

Energia consumida de la xarxa (kWh) 744 0 480 1.224

Energia excedentària 0 -1.028 0 -1.028

Preu de l'energia (€/kWh) 0,3112725 0,185493 0,1283205

Cost annual de l'energia (€/any) 231,59 0,00 61,59 293,18

Ingrès per compensació d'excedents 0,00 -61,68 0,00 61,68

Estalvi annual 1.140,00

sense 

subvenció

Període d'amortizació (anys) 3,2 5,25

SI NOMÈS APROFITEM EL 80% DE L'ENERGIA GENERADA

Energia generada (kWh) 3.256 3.028 20 6.304

Energia consumida de la xarxa (kWh) 1.395 0 484 1.879

Energia excedentària 651 1.028 4 -1.683

Preu de l'energia (€/kWh) 0,3112725 0,185493 0,1283205

Cost annual de l'energia (€/any) 434,29 0,00 62,11 496,39

Ingrès per compensació d'excedents 33,99 13,29 100,99

Estalvi annual 976,10

Període d'amortizació (anys) 3,7 6,15



5. Tramitació administrativa i registre de les instal·lacions

 Situació anterior: complexitat administrativa per a la legalització de les instal·lacions

 Amb la nova normativa, la situació ha canviat radicalment, si bé encara es podria simplificar més

 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 potència màxima del 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. Problemàtica: municipis en els quals no

està permesa la col·locació de plaques a les cobertes

- Tramitació davant la DGEiCC: la realitza la empresa instal·ladora o el titular, amb un tràmit

telemàtic

- La DGEiCC emet un document que permet posar en servei la instal·lació

- Inscripció en el Registre d’Autoconsum: la fa la DGEiCC

- Venda o compensació d’excedents: comentar

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


6. Convocatòries de subvencions
 Tal com hem indicat anteriorment, les instal·lacions d’autoconsum tenen uns interesants terminis

d’amortització sense cap tipus de subvenció o ajuda. Però, com que es vol accelerar el procés de
transició energètica, les Administracions en ofereixen diverses ajudes.

 Dos tipus d’ajudes:

• Subvencions directes a la inversió

• Incentius fiscals (bonificacions a l’IBI y al ICIO)

 Subvencions directes a la inversió
 En aquest moment es troba vigent la convocatòria d’ajudes NextG per a instal·lacions

d'autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector. Es tracta de la
primera convocatòria amb el fons europeus de recuperació.
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4863649&coduo=2390767&lang=ca

 Es difícil resumir-les, però aquestes son les principals característiques:

 Dotació econòmica: 4,755,937 €, si bé sembla que aquest import pot ésser objecte
d’ampliació

 Termini presentació sol·licituds: del 20 de setembre de 2021 fins al 31 de desembre de
2023, o exhauriment del pressupost

 Beneficiaris:
Persones físiques que no realitzin activitats econòmiques

Entitats locals i sector públic institucional que no realitzi activitat econòmica

Persones jurídiques sense activitat econòmica

Persones físiques que realitzin activitats econòmiques, i )REA 

Comunitats de propietaris

Comunitats energètiques i comunitats ciutadanes d’energia (Directiva 2018/2001

file:///C:/Users/Angel Gallego/Downloads/boib cat (3).pdf
file:///C:/Users/Angel Gallego/Downloads/boib cat (3).pdf
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4863649&coduo=2390767&lang=ca


6. Convocatòries de subvencions
 Termini d’execució de les inversions: des de l’1 de juliol de 2021 fins al termini que estableixi la

resolució de la subvenció, que com a màxim serà de 18 mesos des de la data de notificació

 Inversions subvencionables: Dos programes d’actuació

 Programa 4: Noves instal·lacions d’autoconsum (fotovoltaica o eòlica) sense límit de
potència subvencionable, amb o sense emmagatzematge

 Programa 5: incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum ja existents,
amb el límit de 2 kWh/kW instal·lat

 Altres condicions

 S’ha de garantir que s’autoconsumeix el 80% de l’energia que generi la instal·lació. Comentar

 Quanties de les subvencions:

Residencial Actuació Individual (€/kWp) Col·lectiu 
(€/kWp)

Fotovoltaica 1.000 kWp < 
P < 5.000 kWp

300 355

Fotovoltaica 100 kWp < P 
< 1.000 kWp

350 420

Fotovoltaica 10 kWp < P < 
100 kWp

450 535

Fotovoltaica P < 10 kWp 600 710

Eòlica 500 kWp < P < 5.000 

kWp
650 775

Eòlica 20 kWp < P < 500 
kWp

1.950 2.250

Eòlica P < 20 kWp 2.900 3.350



6. Convocatòria de subvencions vigent (cont)

Administracions públiques i
tercer sector

 Forma de resolució: ordre d’entrada de les sol·licituds (completes)

Actuació Individual (€/kWp) Col·lectiu (€/kWp)

Fotovoltaica 1.000 kWp < P < 
5.000 kWp

500 555

Fotovoltaica 100 kWp < P < 
1.000 kWp

650 720

Fotovoltaica 10 kWp < P < 
100 kWp

750 835

Fotovoltaica P < 10 kWp 1.000 1.110
Eòlica 500 kWp < P < 5.000 

kWp
1.150 1-275

Eòlica 20 kWp < P < 500 kWp 2.700 3.000

Eòlica P< 20 kWp 4.100 4.550



6. Convocatòria de subvencions vigent (cont)

Actuacions Mòdul (€/kWh)

Emmagatzematge per P > 5.000 kWh 140

Emmagatzematge per 5.000 ≤ P > 100 kWh 245

Emmagatzematge per 10 kWh < P ≤ 100 kWh 350

Emmagatzematge per P ≤ 10 kWh 490

Imports de les ajudes per emmagatzematge
(igual per a tots els beneficiaris)



6. Convocatòria de subvencions vigent (cont)

 Sol·licituds i documentació
 Les sol·licituds s’han de dirigir a la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

La presentació es realitza de manera telemàtica.

 Termini presentació sol·licituds: del 20 de setembre de 2021 fins al 31 de desembre de
2023, o exhauriment del pressupost

 El resum de documentació a presentar es el següent:

Document normalitzat 1

Fotocopia del DNI /NIE/CIF o de la tarjeta d’identificació fiscal del sol·licitant,

Oferta econòmica o pressupost detallat de les actuacions a realitzar per part d’una
empresa instal·ladora habilitada

Document normalitzat 4 (Memòria descriptiva de les actuacions)

Per a les instal·lacions connectades a la xarxa de distribució elèctrica, una còpia de
la darrera factura elèctrica

Document normalitzat 5 (No causar mals ambientals)

Altres documents en el cas d’altres sol·licitants o potències superiors als 100 kWp

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4863649&coduo=2390767&lang=ca


6. Convocatòria de subvencions vigent (cont)

Alcúdia Bonificació 50% durant 3 anys
Andratx Bonificació 25% durant 3 anys
Ariany Bonificació 50%
Artà Bonificació 50% durant 5 anys
Campanet Bonificació 50% durant 5 anys
Capdepera Bonificació 50% durant 3 anys
Inca Bonificació 50% durant 3 anys
Llucmajor Bonificació 50% durant 3 anys
Mancor de la Vall Bonificació 50% durant 3 anys
Palma Bonificació 50% durant 3 anys
Pollença Bonificació 50% durant 3 anys
Sant Llorenç Bonificació 50% durant 5 anys

 Incentius fiscals

Font IBE

file:///C:/Users/Angel/Downloads/guia_ibe_autoconsum_particular_01a_ca.pdf

file:///C:/Users/Angel/Downloads/guia_ibe_autoconsum_particular_01a_ca.pdf


6. Convocatòria de subvencions vigent (cont)

 Altres convocatòries de subvenció

En aquest moment es troben vigents les següents convocatòries d’ajudes (totes elles també 
amb els fons europeus de recuperació:

 Convocatòria de subvencions NextG per a la implantació de sistemes tèrmics 

renovables en el sector residencial

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4863837&coduo=2390767&lang=ca

 Convocatòria de subvencions NextG per a instal·lacions d'autoconsum en el 

sector serveis i altres sectors productius (EMPRESES)

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4862313&coduo=2390767&lang=ca

I previsiblement, a finals de desembre es publiqui una nova convocatòria per part de la 
DGEiCC amb càrrec als Fons FEDER 

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4863837&coduo=2390767&lang=ca
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4862313&coduo=2390767&lang=ca
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