
QUI TÉ UNA TEULADA, TÉ UN TRESOR



De què parlarem?

● Per què l’autoproducció?
● Conceptes importants
● Elements d'una instal·lació
● Exemples d'instal·lacions
● Preu d'una instal·lació
● Amortització d'una instal·lació FV
● Falsos mites sobre l'autoproducció
● Altres qüestions a tenir en compte
● Autoconsum compartit en bloc de pisos



Per què l’autoproducció?
Raons mediambientals

Tota l’energia produïda és neta de CO2, durant 25 anys mínim. 
(mitjana nacional 0,15 kg CO2/kWh i 0,49 mg residus radiactius/kWh)

Es redueix la necessitat global de potència instal·lada : menys nuclears, 
menys centrals de gas, menys centrals renovables al territori, menys 
xarxes de distribució (línies i torres MAT).

Es redueix la necessitat de producció d’energia a les centrals per què en  
el transport es perd un 20-30%, per tant menys residus de CO2 i 
radiactius



Per què l’autoproducció?
Raons socioeconòmiques

És més barat que comprar l’energia de la xarxa

És genera energia de forma distribuïda pel territori i entre les persones. 
Permet que tots/es siguem responsables de la seva gestió 

Obre la porta a una nova forma de gestionar l’energia: cooperatives de 
productors, Comunitats Energètiques Locals, autoproducció compartida, 
etc.  

Es redueix la dependència de les 4 grans empreses de l’oligopoli que 
només vetllen pels seus interessos econòmics



Conceptes importants

Potència:
Es medeix en watts (W), és la capacitat que té una màquina per fer un treball o alliberar 
energia. Una planxa té 1000 W de potència 

Energia: 
Es medeix en quilowatt hora (kWh) també en calories o joules. És l’energia que ha donat o 
consumit un màquina. Una planxa de 1000 W, durant 1 hora, consumeix 1 kWh.

L’energia elèctrica es paga a tant per kWh consumit. Per exemple, a Som Energia, 1 kWh 
en període vall, es paga a 0,262 €/kWh



Potència pic d’una instal·lació FV:
És la potència màxima que pot donar. Si hi ha 6 plaques de 330 Wp, teòricament podria 
donar un màxim de  1.980 W en el moment d’insolació màxima (no acostuma a passar)

 En general hi ha una pèrdua del 20% de potència,  per tant la màxima potència més habitual 
aconseguida és de 1.600. Depèn de l’orientació, inclinació, de la Tª i de l’època de l’any

Energia generada per una instal·lació FV:
És la potència produïda multiplicada pel temps en que està produint.  
Els dies assolellats d’aquest mes d’abril, la instal·lació anterior està produint uns 11,5 kWh 
per dia



Energia consumida
La que consumeix l’habitatge, d’origen extern o d’autoproducció

Energia autoconsumida 
La que es consumeix  a partir de la pròpia instal·lació
 (interessa que sigui la màxima possible)

Energia abocada
La que s’envia a la xarxa (excedents)
 

Energia importada de la xarxa
La que s’agafa de la xarxa i es paga a la factura



Elements d’una instal·lació

Plaques, inversor, ancoratges… i 
bateria si es vol emmagatzemar



Elements d’una instal·lació



Exemples d’instal·lacions

1) Aprofitament d’una instal·lació SENSE bateria

2) Aprofitament d’una instal·lació SENSE bateria i Smart Meter

3) Aprofitament d’una instal·lació AMB bateria i Smart Meter

4) Aprofitament d’una instal·lació AMB bateria sense Smart 
Meter



Aquesta 
instal·lació, el dia 
16 d’abril, va 
lliurar una 
potència màxima 
de 1.600 W (1,6 
kW) entre les 
13,30 i les 14,30

Segons 
l’orientació i el 
pendent,  la 
potència 
aconseguida i 
l’energia 
generada pot 
variar

Aquesta 
instal·lació de 
1980 Wp, el dia 
16 va generar 
11,26 kWh 
d’energia

(No vol dir que 
l’usuari aprofités 
aquell dia tota 
aquesta energia)

PRODUCCIÓ EN UN DIA BO (assolellat)



Cal adequar el 
moment del 
consum elèctric 
a la producció 
solar.

Electrodomèstics 
en marxa entre 
10 i 16 h 

Els 
programables: 
rentaplats, 
rentadora, termo 
elèctric, forn, etc

Cal parar 
atenció:   si no 
hi ha sol, es 
consumirà 
energia de la 
xarxa i en 
aquestes hores 
és molt cara 
(període punta)

APROFITAMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ  
SENSE BATERIA



Si es disposa d’un 
Smart Meter
(mesurador del 
consum general 
de la instal·lació) 
tindrem més 
informació 
instantània.

Això ens permetrà 
canviar hàbits 
elèctrics.

APROFITAMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ  
SENSE BATERIA i SMART METER



Web de e-distribución d’Endesa. Tothom hi té accés. Cal donar-se d’alta
https://zonaprivada.edistribucion.com/

APROFITAMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ  SENSE BATERIA



Web d’e-distribución d’Endesa. Dades del dia 16 d’abril

 APROFITAMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ  SENSE BATERIA

Energia 
generada 
aquell dia 
11,26 kWh

Energia 
abocada  
aquell dia 
7,8 kWh

Energia 
autoconsumida 
: 3,46 kWh
(30% de la 
produida)



 APROFITAMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ  
SENSE BATERIA i SMART METER



Aquesta 
instal·lació, el dia 
13 d’abril, va 
lliurar una 
potència màxima 
de 400 W (0,4 
kW)

Un dia ben 
ennuvolat i amb 
una mica de 
pluja 

Aquesta 
instal·lació de 
1980 Wp, el dia 
16 va generar 
només  1,43 
kWh.
Aquesta energia 
només dona pel 
consum base de 
l’habitatge: 
Frigorific, Stand 
by, carregadors, 
etc

                          PRODUCCIÓ EN UN DIA DOLENT (ennuvolat)



RENDIMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ  SENSE BATERIES A MITJÀ TERMINI

Els excedents:  Els kWh abocats a la xarxa perquè l’usuari no els fa servir, son 
reemborsats.   Som Energia els paga a 0,198 €/kWh

Però, per llei,  NO ES PAGUEN TOTS ELS kWh abocats, com a màxim es 
reemborsa el valor de l’energia consumida. 

En els mesos més òptims de l’estiu on es generen molts excedents, el preu de 
l’energia pagada a la factura pot arribar  0 €, i només es paga el termini de 
Potència (fix)



                 RENDIMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ  SENSE BATERIA  A MITJÀ TERMINI

0 € 
d’energia 

Només 
potència, 
lloguer i 
impostos



                 RENDIMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ SENSE BATERIES A MITJÀ TERMINI
Comparativa preu factura/dia 2020 vs 2021



                 RENDIMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ SENSE BATERIES A MITJÀ TERMINI

Comparativa d’energia importada SENSE plaques 2020 vs AMB plaques 2021



                 RENDIMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ SENSE BATERIES A MITJÀ TERMINI

Comparativa d’energia importada 12 mesos SENSE plaques vs 12 mesos AMB plaques
                                                       font: factures de Som Energia

Electricitat importada de la 
xarxa un any 31/03/2020 a 
31/03/2021:
           3.200 kWh

Electricitat importada de la 
xarxa any 31/03/2021 a 
31/03/2022:
           1.600 kWh

S’ha reduït a la 
meitat  (50%) 

l’energia importada 
de la xarxa



                 PRODUCCIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ SENSE BATERIES (Any 2021)

Producció amb 7 panells de 375wp (2,55Kwp) durant 12 mesos



                 EXEMPLE D’INSTAL.LACIÓ  AMB  BATERIA
Inversor Huawei 2kW + Bateria Huawei 5 kW + quadre control amb “Smart Meter”



                 EXEMPLE D’INSTAL.LACIÓ  AMB  BATERIA
99% autosuficient un bon dia assolellat i consum moderat. Importat de la xarxa = 0,04 kW 



                 EXEMPLE D’INSTAL.LACIÓ  AMB  BATERIA
Dades acumulades mes d’abril 2022 

Grau d’autoconsum amb bateria augmenta del 42% el 2021 al 76% (provisional) 



                 EXEMPLE D’INSTAL.LACIÓ  AMB  BATERIA (Enrique)
Dades de 10 mesos 

Grau d’autoconsum amb bateria oscil·la des de 93,84 % fins al 29,03%  segons la insolació 
i l'ús de l’energia



                 EXEMPLE D’INSTAL.LACIÓ  AMB  BATERIA (Enrique)
Experiència de 10 mesos

A partir de les 18:00 hores jo ja no produeixo pràcticament res i a partir d'aquí 
consumeixo tot de la bateria. A l'estiu no se'm descarrega del tot pràcticament 
mai i tot i tenir tot elèctric i aire acondicionat, molts dies no xuclo de la xarxa ni 
un kWh, i el día que més 2-3 kWh si tinc l'aire posat al vespre nit. Puc calcular 
que el dia que s'omple i després  es descarrega fins al límit del 10%, he pogut 
aprofitar 5 kWh (d'una capacitat teòrica de 6,6 kWh) quan haurien de ser 6 kWh, 
però és una dada que he de deduir jo i em dona valors molt dispars. 
Cal tenir en compte que tinc a casa tot elèctric.
El que jo veig  és que amb les bateries tinc una cobertura d'autoconsum a l'estiu 
del 93% del total del consum i del 70% respecte de la producció i a gener, per 
exemple, arribo al 50% d'autoconsum respecte del consum total i al 92 
d'autoconsum respecte de la producció total, però març ha estat fatal, per 
exemple



Resum eficàcia instal·lació FV  

Sense bateria:

● Energia importada de la xarxa: La redueix fins al 50% 
● Energia autoconsumida: el 40% de la producció
● Cost factura: pot reduir-la fins al 60% (els excedents cobrats 

ajuden a rebaixar el cost)

Amb bateria
● Energia importada de la xarxa: Cal importar entre el 10%  i 25% 

del consum aprox.
● Energia autoconsumida:  de mitjana el 75% de la generació  
● Cost factura: pot reduir-la fins al 85% (quasi queda només el fix). 

Permet rebaixar molt la potència contractada



Preu d’una instal·lació  

Depèn de:

● la potència (plaques + inversor)

● la dificultat dels ancoratges

● bateria (opcional)

● smart meter (opcional)

La més fàcil: coplanar.

Potències baixes entre 2 kWp i 5 kWp 
surt a uns 2€/Wp. 

Més potència surt a 1,5 €/Wp aprox. 



Amortització d’una instal·lació FV
Abans de la maltempsada de preus que estem patint: 10 anys aprox

Actualment s'estan calculant en uns 5 -6 anys aprox. 

Cada habitatge és un cas diferent en funció de: 
-A quant pago l’energia? 
-Quin autoconsum instantani puc fer?
-Quina orientació tenen els plaques?
-Quants excedents aboco i em paguen?

A més, a Badalona bonificació del 50% de l’IBI durant 4 anys, màxim 300 € per 
any.  

Si es paga un IBI de 400 € :  200 € x 4 anys: 800 € de descompte.
Si es paga un IBI de 800 € :  300 € (màxim) x 4 anys: 1.200 € de descompte.

Si la instal·lació val 4.400 €, queda per 3.600 € o per 3.200 €, amortització més 
ràpida 



Falsos mites sobre l’autoproducció
NO serveixen per desconnectar-te de la xarxa. 

Sí que és possible amb moltes bateries i amb poc consum

Les plaques només funcionen si estan connectades a la xarxa
 Si se’n va el llum no produeixen, per seguretat

La construcció de les plaques NO genera més CO2 del que 
estalvia. 

En dos anys de generació es compensa el CO2 emés durant la seva producció 
https://www.gtd.es/es/blog/cuanto-tarda-una-placa-solar-en-compensar-lo-que-contamina



Altres qüestions a tenir en compte
- Puc reduir la potència contractada?

- Puc minimitzar el consum nocturn?

- Quan hagi instal·lat les plaques,  canviarà l’ús energètic actual? (cotxe 
elèctric, aerotèrmia…)

33



Enginyeries amb les que ha treballat Som 
Energia en les compres col·lectives

Solartradex    https://solartradex.com/ca/

Seba      https://seba.es/ca/

Azimut   azimut360.coop

TFM      https://www.tfm.es/CAT/

https://solartradex.com/ca/
https://seba.es/ca/
https://azimut360.coop/ca/
https://www.tfm.es/CAT/


Autoconsum compartit en bloc de pisos
Guia editada per Som Energia 

https://drive.google.com/file/d/1QofPHehJC4znlWJE51lKflamWGyZwF1X/view


Autoconsum compartit en bloc de pisos



Autoconsum compartit en bloc de pisos
Resum-presentació

https://drive.google.com/file/d/1cWwycVO6cUrc8pTcqXGIU82WSTMtbOfU/view?usp=sharing

