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Solucions compar des

1. Què és l’autoconsum fotovoltaic?

2. Avantatges de l’autoconsum compar t i 

limitacions. Canvis per avançar.

3. El potencial de flexibilitat. La nova eina 

per avançar en la transició energè ca
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Què és l’autoconsum fotovoltaic?

Autoproducció (ICAEN), és la 
producció d’electricitat per al 
consum propi.

Electricitat sense peatges, ni 
càrrecs, ni impost elèctric, ni 
IVA
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Avantatges de l’autoconsum compar t i limitacions

Autoproducció (ICAEN), és la 
producció d’electricitat per al 
consum propi.

Electricitat sense peatges, ni 
càrrecs, ni impost elèctric, ni 
IVA
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Condicions per implantar autoconsum compar t

• Nomes per instal·lacions i consumidors 
connectats baixa tensió   (2.0 / 2.1 /3.0)

• Potència màxima instal·lacions 100kW

• Distancia 500 metres entre 
comptadors, o mateix transformador o 
14 primers dígits de la referència 
cadastral

• Assignació administra va de la 
producció
• Es reparteix en % entre els 
consumidors par cipants
• Es resten de la factura els kWh que 
corresponen
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Augmentar la distància a 2km

Canvis per avançar

Incloure consumidors en Alta 
Tensió
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El sistema elèctric suporta elevats costos 
fixos per garan r la qualitat de 
subministrament:

•     Centrals de generació aturades
•     Centrals de generació funcionant a
            baix rendiment
•     Interrompibilitat

Disposem de tecnologia per fer-los 
variables i ac var i pagar només pels 
recursos necessaris

•     Telecomunicacions ràpides, fiables i   
   

           barates.
•     Big data i big data analy cs
•     Intel·ligència ar ficial
•     Previsió climatològica i de consum 
            altament fiables

El potencial de flexibilitat. La nova eina per avançar en la transició energè ca
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Com par cipar als mercats de flexibilitat?

Posant a disposició del sistema, a través 
d’un agregador, el potencial de flexibilitat 
de l’empresa.

L’agregador portarà, al mercat 
corresponent, el potencial de flexibilitat de 
tots els seus clients, a demanda de 
l’operador del sistema, un cop acceptada 
l’oferta econòmica.

Els ingressos ob nguts es reparteixen 
entre l’empresa agregadora i els 
par cipants en cada una de les operacions 
de mercat.

El potencial de flexibilitat. La nova eina per avançar en la transició energè ca
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El potencial de flexibilitat. La nova eina per avançar en la transició energè ca
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El potencial de flexibilitat. La nova eina per avançar en la transició energè ca
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L’autoconsum 
compar t, per a la 

indústria, té un 
excés de 

limitacions.

RESUM




