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1. Sofos Energia



1. Sofos Energia
Qui som?

• Empresa fundada l’any 2004. La nostra seu està

establerta al Polígon CIM de Lleida.

• Joan Mayoral , director general de Sofos , és

membre de la junta directiva i cofundador de la

Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF)

(www.unef.es) i va ser cofundador de la

Plataforma per a l’Autoconsum a Espanya

(www.consumetupropiaenergia.org) .

Els nostres valors: Honestedat i Servei



1. Sofos Energia
Què fem?

• Ens dediquem a la construcció d’instal·lacions “claus en mà” basades en energies renovables i 

l’eficiència energètica.l’eficiència energètica.

• Oferim un servei integral de disseny, gestió, aportació de materials i instal·lació.

• Tenim un equip multidisciplinari molt qualificat i un equip p ropi de muntadors.

• Col·laboradors habituals amb experiència.

• Hem instal·lat més de 20 MW de potència distribuïts en més de 200 projectes.

• Tenim una presència creixent a Barcelona, Tarragona, Osca i Saragossa.

• Primera delegació internacional ja activa a República Dominicana. • Primera delegació internacional ja activa a República Dominicana. 

Els nostres valors: Honestedat i Servei

Comercial Enginyeria Gestions Obra Manteniment



1. Sofos Energia
Productes i serveis

– Solucions Energètiques Integrals– Solucions Energètiques Integrals

– Enfocades al consumidor

– Estalvi i eficiència energètica

– Centrals elèctriques renovables

– Enfocada a productors/inversors

– Venda electricitat a la xarxa– Venda electricitat a la xarxa

– Sostenibilitat  i mobilitat urbana

– Enfocada a administració / usuaris / empreses

– Reducció CO2 en el transport



SOLUCIONS ENERGÈTIQUES INTEGRALS

1. Sofos Energia
Productes i serveis

– Fotovoltaica autoconsum

– Fotovoltaica aïllada

– Mini eòlica

– Cogeneració i microcogeneració

– Solar tèrmica

– Biomassa– Biomassa

– Geotèrmia

– Instal·lacions d’eficiència energètica

(motors, climatització, il·luminació, 
recuperació de calor)



1. Sofos Energia
Productes i serveis

CENTRALS ELÈCTRIQUES RENOVABLES

– Centrals fotovoltaiques

– Parcs fotovoltaics multi propietat

– Centrals elèctriques de biomassa



1. Sofos Energia
Productes i serveis

SOSTENIBILITAT URBANA

– Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

– Plans de mobilitat elèctrica urbana

– Biogàs d’Abocador– Biogàs d’Abocador



1. Sofos Energia 
Alguns dels nostres clients

– SAT NUFRI – Mollerussa (Lleida)

– CAG (BONAREA) – Guissona (Lleida)

– AGÈNCIA DE L’ENERGIA DE BARCELONA

– AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS
– CAG (BONAREA) – Guissona (Lleida)

– ACSA SORIGUÉ – Jorba (Barcelona)

– UNIPREUS/WALA – Polígon Creu del Batlle 

(Lleida)

– SERVISTAR – Vila-Sana (Lleida)

– PADEL INDOOR – Polígon Neoparc (Lleida)

– HIDROLLEIDA – Alpicat (Lleida)

– GIMNÀS TRÈVOL – Lleida (Lleida)

– AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

– AJUNTAMENT DE SABADELL

– ACEMAR GRUP GAMMA – Masquefa (Barcelona)

– CAVES CARLES ANDREU – Pira (Tarragona)

– MIRALRENCO – Querol (Tarragona)

– ACOFAL – Polígon Plaza (Saragossa)

– AYUNTAMIENTO DE LAYANA – (Saragossa)

– DISMAT CUCHÍ – Fraga (Osca)– GIMNÀS TRÈVOL – Lleida (Lleida)

– UNIVERSITAT DE LLEIDA – Campus de Cap-pont 

i Etsea (Lleida)

– AJUNTAMENT DE LLEIDA – Col·legis i Camp 

d’Esports (Lleida)

– DISMAT CUCHÍ – Fraga (Osca)

– MADERAS PLANES MUR – Barbastro (Osca)

– BANCO BHD – República Dominicana

Experiència i lideratge



1. Sofos Energia 
Instal·lacions realitzades

• Parc Solar de Puiggròs - 2.400 kWp



1. Sofos Energia 
Instal·lacions realitzades

• Parc Solar El Poal - 2.300 kWp



1. Sofos Energia 
Instal·lacions realitzades

• Instal·lació de 1,8MW a Nufri (Mollerussa)



1. Sofos Energia 
Instal·lacions realitzades

• Instal·lació de 400 kW a Universitat de Lleida (Lleida)



1. Sofos Energia 
Instal·lacions realitzades

• Instal·lació de 380 kW a Wala Unipreus (Lleida)



1. Sofos Energia 
Instal·lacions realitzades

• Instal·lació de 100 kW a Camp d’esports UE Lleida



1. Sofos Energia 
Instal·lacions realitzades

• Instal·lació de 20 kW a Caves Carles Andreu (Pira)



1. Sofos Energia 
Instal·lacions realitzades

• Sant Guim de Freixenet - 120 kWp



1. Sofos Energia 
Instal·lacions realitzades

• Instal·lació de 15 kW – Autoconsum – Santo Domingo



2. Energia solar fotovoltaica



2. Energia solar fotovoltaica
Esquema sistema fotovoltaic

Electricitat en corrent 
continua Corrent alterna

Inversor

Mòdul fotovoltaic Consum Xarxa de distribució



Fotovoltaica aïllada

2. Energia solar fotovoltaica
Tipologies de sistemes fotovoltaics

Energia Solar 
Fotovoltaica

(amb bateries)

Fotovoltaica 
connectada
(a la xarxa)

Venda 100%
(Prima o pool) 

Autoconsum instantani  Autoconsum instantani  
(a la xarxa)

Autoconsum instantani  Autoconsum instantani  
(amb venda 

d’excedents)



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

Plaques fotovoltaiques
• Silici cristal·lí.
• Garantia fabricant 25 anys.

• Fabricació alemanya, 
japonesa o espanyola.

• Marques reconegudes i 
estables.

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

fabricant.
• Solarmax, SMA i Ingecon.

Comptador bidireccional



• Estructura Sobreposada

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

• Estructura Inclinada sobre coberta



3. Autoconsum instantani
(amb venda d’excedents)



3. Autoconsum instantani
Model Energètic: Normativa generació

MORATÒRIA SISTEMA DE PRIMES
RDL 1/2012

de 27 de gener 

MORATÒRIA SISTEMA DE PRIMES

• Suspensió noves assignacions.
• Mesura per a ajudar a reduir el dèficit elèctric.
• Venda a pool.

CONNEXIONS PER AUTOCONSUM

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

RD 1699/2011
de 18 de novembre 

• Diferents tecnologies.

RÈGIM ESPECIAL
• Categories segons tecnologia.
• Generació majors de 100kW.

RD 661/2007
de 25 de maig



• Àmbit:
• Fotovoltaica fins a 100 kW.

3. Autoconsum instantani
RD 1699/2011

• 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).
• 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

3. Autoconsum instantani
Simultaneïtat de corbes de consum i generació

• Potència de generació fotovoltaica: 15 kW

Simultaneïtat de corbes de generació i consum



• Característiques:

3. Autoconsum instantani
Altres consideracions

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

� Font de generació eficient que té una vida útil superior als 25 anys.

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

• Permisos i tramitacions: 

� Tramitació del punt de connexió amb la companyia elèctrica.

� Redacció de projecte tècnic.� Redacció de projecte tècnic.

� Tramitació de permisos municipals.

� Aval de 20 €/kWn.



4. Casos reals i conclusions



4. Casos reals i conclusions
Oficines – Tarifa 2.0

Despesa elèctrica anual 20.000 €

Superfície necessària 500 m2

Potència instal·lació FV 20 kW

Energia anual generada 30.000 kWh

Energia generada 25 anys 700.000 kWh

Preu “claus en mà” 40.000 €Preu “claus en mà” 40.000 €

Preu pack energia 25 anys 7,2 c€/kWh

Preu compra electricitat actual 16,9 c€/kWh



4. Casos reals i conclusions
Explotació agropecuària – Tarifa 3.0

Despesa elèctrica anual 50.000 €Despesa elèctrica anual 50.000 €

Superfície necessària 1.000 m2

Potència instal·lació FV 50 kW

Energia anual generada 83.000 kWh

Energia generada 25 anys 1.800.000 kWh

Preu “claus en mà” 100.000 €Preu “claus en mà” 100.000 €

Preu pack energia 25 anys 6,8 c€/kWh

Preu compra electricitat 14,9 c€/kWh



4. Casos reals i conclusions
Càmeres frigorífiques – Tarifa 3.0

Despesa elèctrica anual 100.000 €Despesa elèctrica anual 100.000 €

Superfície necessària 2.000 m2

Potència instal·lació FV 100 kW

Energia anual generada 165.000 kWh

Energia generada 25 anys 3.600.000 kWh

Preu “claus en mà” 190.000 €Preu “claus en mà” 190.000 €

Preu pack energia 25 anys 6,4 c€/kWh

Preu compra electricitat 14,9 c€/kWh



4. Casos reals i conclusions
Conclusions

� Autoconsum energètic actualment viable.
� Reducció de la factura elèctrica. 
� Assegurança de preus� Fixem el preu d’una part de la factura davant  futures pujades.

� Redueix la dependència de las companyies elèctriques.

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

� Instal·lació ràpida i senzilla.

� Baix cost de manteniment.



4. Casos reals i conclusions
Propers passos

• Estudi de la proposta d’estalvi personalitzada.

• Avaluació del projecte per part del client.

• Pre-acord amb Sofos Energia

• Depòsit aval. 

• Sol·licitud punt connexió.• Sol·licitud punt connexió.

• Permís d’obres Municipal.

• Execució obres.

• Manteniment.



4. Casos reals i conclusions
Quin és el meu cas?

Despesa
elèctrica anual Superficie necessària

Cost total Preu c€ /kWh 
Potència 

instal·lacióelèctrica anual Superficie necessària
Cost total

instal·lació FV

Preu c€ /kWh 

(25 anys)
instal·lació

FV

20.000 € 500 m2 40.000 € 7,2 c€ 20 kW

50.000 € 1.000 m2 100.000 € 6,8 c€ 50 kW

100.000 € 2.000 m 190.000 € 6,4 c€ 100 kW100.000 € 2.000 m2 190.000 € 6,4 c€ 100 kW

900.000 € 20.000 m2 1.700.000 € 5,9 c€ 1.000 kW

Enviï’ns una factura elèctrica a info@sofos.es



Per a més informació...

rmartinez@sofos.es



Gràcies per la seva atenció

www.sofos.es


