La factura de la comunitat,
Eficiència Energètica Autoconsum
Adrià Serarols Llorens

Comunitats
Adopció d’acords. Segons la Llei de Propietat Horitzontal, per aquelles decisions que
tinguin per finalitat millorar l’eficiència energètica i hídrica de l’edifici és necessari el vot
favorable de les tres cinquenes parts de tots els propietaris que, a més representin les
tres cinquenes parts de les quotes de participació. Tot acord validat és obligatori per a tots
els propietaris.

Gestor energètic
El gestor energètic optimitza els consums d’energia de les instal·lacions de l’edifici, i estableix
una guia de consums racionals indicant les pautes d’ús de les instal·lacions.
En una comunitat de propietaris el gestor energètic pot ser l’administrador de la finca, el
president, un veí designat per la comunitat o una empresa de serveis energètics.

Solucions de mig-alt cost

Aïllament exterior de façana
Aïllament exterior de la façana

►

Aïllament exterior
● Solució integral, reducció de

ponts tèrmics i de condensacions
Dos tipus:

AVANTATGES
- Ponts tèrmics
reduïts
- No modifica
superfície habitable

INCONVENIENTS
- Cost més elevat
que a. interior



Convencional: Superposició de
capes



Plaques amb acabat incorporat

Aïllament interior de façana
Aïllament omplint cambra d’aire

►

Aïllament omplint cambra
d’aire
● Omplir cambra d’aire
● Només es pot aplicar en façanes

AVANTATGES
- No incrementa
gruix de façana
- Alternativa quan no
és possible
aïllament exterior
ni interior

INCONVENIENTS
- Risc de
condensacions
- Instal·lacions que
passen per la
cambra es poden
veure afectades

amb doble full i cambra d’aire
continua entre elles
● https://www.youtube.com/watch?v=

Rcs4zT_qh3A

Aïllament de la coberta
● Element que més pateix les agressions externes i

que té més càrrega tèrmica. Dos tipus de problemes:

►



Manca d’aïllament tèrmic



Humitat i goteres

Aïllament interior sota coberta
● Se sol utilitzar en cobertes inclinades, és adequat en

climes freds i humits i eliminen els ponts tèrmics
►

Aïllament exterior
● Se sol aplicar en cobertes planes, permet col·locar

cambra d’aire ventilada que ajuda a reduir els
guanys solars

Quan rehabilitar?
- Reparació de goteres i humitats: aprofita
aquesta reforma per fer una rehabilitació
tèrmica de la coberta i del seu aïllament.

- Pintar la façana:
rehabilitació tèrmica de
la façana i l’aïllament
exterior.

https://habitatge.vic.cat/ajuts/

Il·luminació
En zones de pas (portals, escales, vestíbuls o garatges):
-

Lluminàries LED

-

Temporitzadors
Les llums s’obren durant un temps determinat

-

Sectoritzades
Hi ha punts que necessiten il·luminació 24h, però no tots

-

Detectors de presència
Permeten només utilizar les lluminàries quan hi ha ocupació

-

Control de llum Natural
Permet regular la intensitat de les lluminàries en funció de la
llum natural disponible

-

Neteja dels elements d’il·luminació

Vull contribuir a un model més sostenible,
què puc fer?

Vull promoure l’energia renovable, què puc fer?
PAS 1.- Fer-te d’una comercialitzadora d’energia verda

comparadorofertasenergia.cnmc.es
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Vull promoure l’energia renovable, què puc fer?
PAS 2.- Campanya específica
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Vull consumir energia renovable, què puc fer?
PAS 3.- Invertir en una instal·lació renovable a casa

Per què la vols?

Escriba el texto aquí
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Quin potencial renovable tinc a casa?

Meteo-renovables

http://www.ecoserveis.net/meteo-renovables

Calculadora dimensionament instal·lació
http://www.autoconsumoaldetalle.es/
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Escriba el texto aquí

Autoconsum Fotovoltaic

Preus de la Solar Fotovoltaica

FONT: IRENA [http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/index.html?topic=3&subTopic=32].
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L’autoconsum elèctric
La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector
Elèctric, defineix l’autoconsum com el consum
d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de
generació connectades a l’interior d’una xarxa d’un
consumidor o a través d’una línia directa d’energia
elèctrica associada a un consumidor.

• Instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa  són legals i qualsevol consumidor
d’energia elèctrica pot generar la seva pròpia electricitat.
• Implica un canvi de paradigma  generació distribuïda
• Anivell domèstic, l’autoconsum es fa principalment mitjançant instal·lacions d’energia
solar fotovoltaica de petita potència.
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Tipus d’autoconsum: RD
244/2019
Regula les condicions de tres modalitats d’autoconsum:
• Modalitat d'autoconsum sense excedents. Quan es tracti d’un consumidor que
disposi d’una instal·lació de generació, destinada al consum propi, connectada a l’interior de la
xarxa del seu punt de subministrament i que no estigui donada d’alta en el corresponent
registre com a instal·lació de producció  subjecte consumidor.
• Modalitat d’autoconsum amb venta d’excedents. Quan es tracti d’un
consumidor associat a una instal·lació de producció que pot o no estar inscrita en el registre
administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica connectada a l’interior de la
xarxa  subjecte consumidor i productor.
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Solar Fotovoltaica
• Tipus d’instal·lacions sense excedents

Solar Fotovoltaica
• Tipus d’instal·lacions amb excedents

Duesopcionsde venta:
•
•

Compensaciódelsexcedents
Venda i facturaciódelsexcedents

Solar Fotovoltaica
• Tipus d’instal·lacions (Futures?)

Potència Instal·lada
• Enel cas d’instal·lacions fotovoltaiques la potència instal·lada és la suma de les
potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren aquesta
instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE
corresponent.
• Cal tenir en compte també la potencia de les bateries, en cas que n’hi hagi, i
veure quina potència tenen. La capacitat total de la instal·lació pot variar.

• Abans no es podia dur a terme una instal·lació de plaques que superés la
potència contractada com a consumidors, és a dir, la de la nostra factura actual
• Actualment, des d’octubre de 2018, NO HI HA LÍMIT, podeu fer-vos una
instal·lació amb la potència que volgueu!!
• Actualment ja no hi ha potències normalitzades tampoc
22

Classificació, requisits de les
instal·lacions i qualitat de
AUTOCONSUM TIPUS1
AUTOCONSUM TIPUS2
servei
Subministrament amb

DESCRIPCIÓ
SUBJECTES

TITULAR DE LA
INSTAL·LACIÓ

CONNEXIÓ AXARXA
POTÈNCIA
CONTRACTADA
POTÈNCIA DE
GENERACIÓ

Autoconsum sense excedents
Consumidor (únicament)
Igual titular per a la instal·lació
de generació i consum

En xarxa interior

Subministrament amb
autoconsum i excedents

Consumidor i productor
Igual o diferent titular per les
instal·lacions de producció i
consum
En xarxa interior. Comparteix
infraestructures de connexió.
Línia directa.

Sense límit

Sense límit

Sense límit

Sense límit
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Classificació, requisits de les
instal·lacions i qualitat de
servei

CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA
PER L’ENERGIA ELÈCTRICA
INJECTADAA LA XARXA

REGISTRE D’INSTAL·LACIONS DE
PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

EQUIPS DE MESURAA
INSTAL·LAR

PODEN INSTAL·LAR-SEELEMENTS
D’ACUMULACIÓ (BATERIES)

AUTOCONSUM TIPUS1

AUTOCONSUM TIPUS2

No (no s’injecta)

Si

No inscrit

Inscrit. Les instal·lacions superiors
a 15 kW han de sol·licitar
permisos d’accés i connexió.

Els estrictament necessaris per la Els estrictament necessaris per
correcta facturació dels preus, la correcta facturació dels preus,
tarifes, càrrecs o peatges que
tarifes, càrrecs o peatges que
resultin d’aplicació
resultin d’aplicación

Si (han de compartir equips de
mesura i protecció amb la
instal·lació de generació)

Si (han de compartir equips de
mesura i protecció amb la
instal·lació de generació)
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Classificació, requisits de les
instal·lacions i qualitat de
AUTOCONSUM
serveiTIPUS1 AUTOCONSUM TIPUS2
PAGAMENT DELS ESTUDIS
D’ACCÉS I CONNEXIÓ
AMB LA
DISTRIBUIDORA

No

Si, quanésuna
potencia majorde 15 kW

PAGAMENT DE CÀRRECS
ASSOCIATS ALS COSTOS
DEL SISTEMA (FIX I
VARIABLE)

No

No

CONTRACTE DE COMPRAVENTAD'ENERGIA

No

Empresa distribuïdora o
comercialitzadora
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Classificació, requisits de les
instal·lacions i qualitat de
AUTOCONSUM TIPUS 1 AUTOCONSUM TIPUS 2
servei
NECESSITAT DE
No

Si, a raó de 10 €/kW per
instal·lacions de més de 100kW

*Pendent de
desenvolupament

*Pendent de
desenvolupament

Per ara seria: RD 1955/2000 per
més de 100 kW i per
instal·lacions de fins a 100 kW
es sotmetran exclusivament als
reglaments tècnics corresponents
[RD 842/2002 per instal·lacions
connectades en baixa tensió, el
Reglament Electroctècnic de
Baixa Tensió]

Per ara seria: RD 1955/2000 per
més de 100 kW o connectat a AT i
per instal·lacions de fins a 100
kW es sotmetran exclusivament
als reglaments tècnics
corresponents [RD 842/2002 per
instal·lacions connectades en
baixa tensió, el Reglament
Electroctècnic de Baixa Tensió]

DIPÒSIT D’AVAL
ACCÉS A XARXA

NORMATIVA / REQUISITS
TÈCNICS DE CONNEXIÓ
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Escriba el texto aquí

Impost del Sol
ATENCIÓ!
Des d’octubre de 2018, el Reial-Decret-Llei 15/2018 del 5 d’octubre anul·la els
recàrrecs econòmics per a energia elèctrica autoproduïda coneguts popularment com
a Impost al Sol
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Pacte Nacional per a la Transició
Energètica de Catalunya
L’any 2017 Catalunya va aprovar el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de
Catalunya.
Així doncs, malgrat a nivell espanyol la regulació i el foment de les renovables no és
una prioritat, a nivell de Catalunya (o altres comunitats) sí que ho és.
-

Any 2030: 50% de cuota renovable

-

Any 2050: 100% de fonts d’energia renovable

*Més informació al web del ICAEN

Escriba el texto aquí
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L’acumulació
•
•
•
•
•
•

Capacitat: 13,5 kWh
Profunditat de descàrrega 100%
Eficiència del 90% en un cicle complet
Potencia pic de 7 kW i 5 kW en continu.
Garantia 10 anys
preu de catàleg: 6.880 €/unitat (6.300 € el Powerball i
580 € l’equip de suport).

•

Costa gairebé 13 anys amortitzar les bateries

Esperem veure en un futur la reducció dels preus.
• Bateries Second Life Nissan
•

La Generalitat de Catalunya ha tret aquest 2018 noves ajudes i te previst fer convocatòries anuals durant 4 anys una
líniad‘ajudesal‘adquisiciódebateries.
Al2017laconvocatòriapreveiaajudesdefinsal70%delcostdemàximde5.000€perunitat.
Escriba el texto aquí
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Tràmits
DISTRIBUÏDORA
ELÈCTRICA

Estudi d’accés i
connexió (€) (només
tipus 2! >15 kW)
Contracte d’accés
modificat

AJUNTAMENT

GENERALITAT
DE CATALUNYA

MINISTERI
D’ENERGIA,TURISME
I AGENDADIGITAL

Permís d’obres o
instal·lacions
Taxes (€)
Condicionants
urbanístics, etc.

Consultar tràmits
aplicables a la
instal·lació a la
web de canal
empresa.

Registrar la instal·lació
telemàticament:
RIPRE, REA
(només>100kWitipus2)

Demanar cita amb
serveis tècnics

Demanar cita a la
Oficina de Gestió
Empresarial (OGE)

Escriba el texto aquí
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Alternativa: esdevenir una comunitat
energètica

Què és una comunitat energètica?

Una comunidad que integra y coordina su energía de forma distribuida para
sus usuarios, involucrando a los ciudadanos en cómo se configura y funciona
el sistema energético, de manera que se aprovecha al máximo las tecnologías
renovables para el beneficio común de la comunidad y el resto del sistema
energético.
Se posiciona al ciudadano al centro del sistema energético, y juega un rol
importante en la transición energética
En otras palabras, generamos energía renovable que podemos compartir,
de modo que se aproveche al máximo y nos ahorremos más dinero entre
todos

Escriba el texto aquí

Fotovoltaica

Escriba el texto aquí

Comunitats energètiques

Compra Colectiva

Solar compartida instalada en el edificio

Solar Compartida a distancia

Modelos de financiación Colectiva

Comunitats energètiques

https://www.elmundoecologico.es/energia/oleada-solar-ecooo-100-instalaciones/

Com funciona?
Generem energia:
La podem autoconsumir
La podem injectar a la xarxa
Ens la poden compensar
La podem vendre directament

La energia que no ens generem, la consumim de la xarxa com sempre
Es fa un repartiment segons la inversión que hagi fet cadascú (s’acorden uns coeficients)

Escriba el texto aquí

Com funciona?

Demanda
Producció

Com funciona?

Demanda
Producció

Com funciona?
Esta nos la compensan
económicamente

Demanda
Producción

ESTA NOS SALE GRATIS!

Esta la compramos como
hasta ahora

¿Cómo repartimos coste/generación?
Produce 1000 kWh / mes
Cuesta 5000 €

Los vecinos pueden repartir el coste de inversión en partes iguales o decidir hacerlo
en partes diferentes. Así se acuerdan los coeficientes de repartición.

Inversión de cada
Escriba el texto aquívecino

% del total

Generación que me
repercute

1000 €

20%

200

500 €

10%

100

1500 €

30%

300

¿Cómo lo verás en tu factura?

La energía que produce la placa puede ser:
-

Autoconsumida directamente si estamos
en casa (nos sale gratis)

-

Ser un excedente que nos compensan
con la que gastamos cuando no hay sol

**Nos pueden compensar hasta que el consumo
salga de 0€, pero nunca nos devolverán dinero…
**Los cálculos los hace la distribuidora

Com funciona?
EXEMPLE amb venta d’excedents
Coef.

Generació
Gener

Consum
gener

Compra
xarxa

Autoconsum
Real

Excedents

Compra
xarxa €

Estalvi
autoconsum €

Estalvi
excedents €

Veí 1

10 %

100

500

400

100

0

50 €

15 €

0,00 €

Veí 2

20 %

200

400

200

200

0

30 €

25 €

0,00 €

Veí 3

30 %

300

300

50

250

50

10 €

35 €

3€

EXEMPLE amb compensació d’excedents
Coef.

Generació
Agost

Consum
Agost

Compra
xarxa

Autoconsum
Real

Excedents

Compra
xarxa €

Estalvi
autoconsum €

Estalvi
excedents €

Veí 1

10 %

150

0

0

0

150

0€

0€

10,00 €

Veí 2

20 %

300

600

300

300

0

45 €

40 €

0,00 €

Veí 3

30 %

450

0

0

0

450

0€

0€

25 €
*Estalvi real = 0 €

Paso 0: Acuerdo entre vecinos
Caso para toda la comunidad: en una reunión de vecinos se hace
una votación y más del 50% de los asistentes estén de acuerdo.
Al ser una mejora para el edificio, se tendría que pagar entre todos los vecinos aunque algunos
no estén de acuerdo (pero nos beneficiaríamos todos)

Grupo de vecinos dentro de la comunidad: Podríamos tener la
instalación entre unos cuantos solo, pero necesitamos el
consentimiento del resto de vecinos para usar el tejado.
Cuando no se consigue que el 50% que quieran participar

Opción de instalación a distancia: también podríamos juntarnos con
vecinos de otros edificios y comprar una instalación en otras cubiertas
o instalarla en otro lugar

Escriba el texto aquí

Paso 1: Estudio Previo
1. Antes de nada, es necesario conocer
nuestros consumos para poder valorar
cuantas placas nos interesa poner, etc

Esto lo hacen empresas de servicios
energéticos (ESE), ingenierías o también
algunos instaladores certificados para ello.
2. Valorar también el espacio del que
disponemos para poner las placas (o baterías)
Datos a tener en cuenta:
Vida útil de las placas = 25 años (puede ampliar
si hay un buen mantenimiento)
Coste mínimo de mantenimiento (limpieza y
protección del sistema eléctrico)

http://energia.barcelona/sites/default/files/documen
ts/guiaautoconsum.pdf

Paso 2: Presupuesto
Cuanto va a costar? Depende de cuantas placas vamos a poner, y de cuantos
vecinos seamos. (Cuantas más placas, más ahorro generaremos también)

Espacio de cubierta disponible

20 m2

35 m2

60 m2

6

10

16

3.000 €

4.350 €

6.200 €

400 €

670 €

1.070 €

Vida de la instalación

25 años

25 años

25 años

En cuanto lo amortizo

7-8 años

6-7 años

5-6 años

Paneles (no batería)

Coste instalación (sin IVA)
Ahorro anual máximo energía (sin
IVA)

Escriba el texto aquí

Paso 3: Financiación

(Cómo lo pago?)

IMPORTANTE: cada vecino puede escoger su aportación, y luego los ahorros se
repartirán proporcionalmente a lo que ha invertido cada familia.

Opciones:
1: Pagar-lo de nuestro bolsillo
2: Pedir un préstamo a un banco. Pagaremos intereses
3 (interesante): Pedir a una ESE que nos adelante el dinero. No hay que pagar des
de un inicio!!
• Tendremos la instalación funcionando, pero los primeros años ellos serán los titulares, y cobrarán
lo que ha costado a través de los ahorros que genera.
• Cuando el coste esté cubierto, se hace el cambio de titular y empezamos a ahorrar

Bonificaciones: 50% descuento del IBI durante los primeros 5 años

Paso 4: Instalación
Nos la hacen instaladores certificados
En qué consiste?
- Las placas generan electricidad durante las horas de sol
- Esta energía se puede utilizar directamente si estamos en casa o, si sobra, se inyecta a la red (y nos dan un
dinero por ello)

- Habrá un contador que va contando lo que se produce en todo momento
- Si ponemos baterías, la energía que sobra se guarda allí para poderla usar más tarde

Escriba el texto aquí
**No hace falta que nos cambien ningún cableado en nuestro piso

https://votesolar.org/policy/policy-guides/shared-renewables-policy/csvisionstudy/

GRÀCIES!

w w w. e c o s e r v e i s . n e t

