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1. Energia solar fotovoltaica



1. Energia solar fotovoltaica
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1. Energia solar fotovoltaica
Esquema sistema fotovoltaic connectat a xarxa



1. Energia solar fotovoltaica
Components d’un sistema fotovoltaic connectat a xarxa

Plaques fotovoltaiques:
• Silici cristal·lí.
• Fabricació alemanya, 

japonesa o espanyola.
• Marques reconegudes i 

estables.

Onduladors:
• Monofàsics o trifàsics.
• Importància del servei tècnic 

del fabricant.
• Solarmax, SMA i Ingecon.

Armari de Comptador:
• Encastat a la façana
• Armari nou a peu de carrer



• Estructura Sobreposada

1. Energia solar fotovoltaica
Components d’un sistema fotovoltaic connectat a xarxa

• Estructura Inclinada sobre coberta



2. Autoconsum en directe 
(amb venda d’excedents)(amb venda d’excedents)



2. Autoconsum en directe
Model Energètic: Normativa generació

REGULA AUTOCONSUM MAJORS DE 100 kW

• Permet autoconsum en connexions en Mitja Tensió
• Poc atractiu per existència de tarifes regulades

RD 1955/2000
1 de desembre

RDL 1/2012
de 27 de gener 

MORATÒRIA RÈGIM ESPECIAL

• Suspensió de noves assignacions de tarifes
• Centra el desenvolupament de les energies renovables de 27 de gener • Centra el desenvolupament de les energies renovables 
en l’autoconsum

CONNEXIONS DE PETITA POTÈNCIA

• Permet Connexions a la xarxa interior �Autoconsum.
• Generació fins a 100kW.
• Diferents tecnologies

RD 1699/2011
de 18 de novembre 

RD ????
de ????

BALANÇ NET

• Restringit a l’àmbit del 1699/2009
• Permetrà balancejar kWh
• Es pagaran peatges



• Àmbit:
• Fotovoltaica fins a 100 kW.

• Cogeneració fins a 1.000 kW.

• Punt de connexió:
• Menor de 10 kW � Notificació a la companyia elèctrica.

• Menor de 20 kW � Cost limitat al preu d’escomesa (aproximadament 
17 €/kW).

2. Autoconsum en directe
RD 1699/2011

17 €/kW).
• Menor de 100 kW � Possibilitat de connectar en la xarxa interior.

• Simplificació administrativa: 
• No necessària l'Autorització Administrativa prèvia per a menors de 

100 kW.
• No necessària la Inscripció al Pre-registre d’Assignació (PREFO)

• Avals (per a demanar punt de connexió):
• Fins a 10 kW � No és necessari aval.

• Entre 10 i 100 kW � 20 €/kW.
(abans fins a 20 kW  � 50 €/kW; i de 20 kW a 100 kW � 500 €/kW).

Fuente:  IDAE



• Potència de consum contractada: 40 kW 
• Potència de generació fotovoltaica:15 kW

2. Autoconsum en directe
Simultaneitat de corbes de consum i generació

Simultaneïtat de corbes de generació y consum



• Característiques:

� Un consumidor pot reduir considerablement el cost anual de la seva factura.

� Font de generació eficient que té una vida útil superior als 40 anys.

� S’integren en l’edificació amb escàs impacte visual.

2. Autoconsum en directe
Altres consideracions

• Permisos i tramitacions: 

� Tramitació del punt de connexió amb la companyia elèctrica.

� Redacció de projecte tècnic.

� Tramitació de permisos municipals.

� Aval de 20 €/kWn.



3. Autoconsum amb balanç net



• La disposició addicional segona del RD

1699/2011 fixa un termini de 4 mesos per a la

publicació de la Normativa Balanç Net.

3. Autoconsum amb Balanç Net
Concepte

• Mecanisme de compensació de saldos d’energia

elèctrica, destinat a consumidors nets, que

produeixen per a l’autoconsum.

Fuente: EOI (Escuela Organización Industrial)



• El sistema elèctric s'utilitza per “emmagatzemar”

els excedents de producció puntual (no hi ha

venda, cessió gratuïta).

3. Autoconsum amb Balanç Net
Compensació de saldos

• Drets de consum diferit. (durant 12 mesos)

• El consumidor paga el cost d’aquest servei d’

“emmagatzematge” (incloent l’ús del sistema

elèctric i la gestió dels seus excedents que

realitza seu comercialitzador).
Fuente: UNEF



4. Casos reals i conclusions



Potència fotovoltaica 22 kWp

Energia anual generada 30.000 kWh

Preu compra electricitat
(aproximat)

14 c€/kWh

4. Casos reals i conclusions
Casos reals autoconsum en directe

(aproximat)

Estalvi elèctric anual 4.200 €

Preu “claus en ma” 40.000 €

Amortització 9,5 anys

Energia generada 25 anys 750.000 kWh

Preu pack energia 25 anys 5,3 c€/kWh



4. Casos reals i conclusions
Casos reals autoconsum en directe

Potència fotovoltaica 112 kWp

Energia anual generada 160.000 kWh

Preu compra electricitat 12 c€/kWhPreu compra electricitat
(aproximat)

12 c€/kWh

Estalvi elèctric anual 19.200 €

Preu “claus en ma” 170.000 €

Amortització 8,9 anys

Energia generada 25 anys 4.000.000 kWh

Preu pack energia 25 anys 4,2 c€/kWh



� Autoconsum energètic actualment viable.
� Reducció de la factura elèctrica. 
� Seguretat de subministrament � evitar talls d'electricitat i pujades 

de tensió.

� Redueix la dependència de las companyies elèctriques.

4. Casos reals i conclusions
Conclusions

� Reducció pèrdues en la xarxa.
� Font neta i inesgotable.
� 0% emissions de CO2.
� Millor acceptació social � responsabilitat social empresarial.

� Instal·lació ràpida i senzilla.

� Silenciós.

� Baix cost de manteniment.



Per a més informació...

rmartinez@sofos.es
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