
Ajuntament de Barcelona 
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 
Ecologia Urbana  

 

5/5/2020 

Autoconsum fotovoltaic 
en habitatge de protecció 
oficial 

1 

Cicle de Seminaris sobre transició energètica al món local  

7 de maig de 2020 



Ajuntament de Barcelona 
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 
Ecologia Urbana  

 

2 

IMHAB Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona 
 
visió i objectiu com a promotor públic 
incrementar el grau de sostenibilitat als edificis per: 
- responsabilitat ambiental compartida 
- reduir factura energètica dels usuaris d’habitatge social 
 
criteris generals previs 
- reducció de demanda energètica mitjançant arquitectura passiva 
- augment de l’eficiència en el consum d’energia  
- augment de producció d’energia d’origen renovable  
 
fites normatives 
 Protocol REP Energia per edificis municipals (aplicació des de gener 2019) 
 RD 244/2019 d’autoconsum d’energia elèctrica (vigent abril 2019) 
 Nou CTE 2019 (actualment en període voluntari de 6 mesos)   

 
projectes i col·laboracions amb Agència de l’Energia de Barcelona 
 Monitorització energètica d’instal·lacions solars tèrmiques (2015-2017) 
 Legalització de models d’autoconsum fotovoltaic (des de 2018) 
 Verificació del protocol REP per a nous projectes (des de 2019) 
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Antecedents FV IMHAB (previs a protocol REP i RD Autoconsum) 
 
 
- obres en curs (adaptació a autoconsum compartit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- legalització de models d’autoconsum amb AEB (obres iniciades) 
 
 
 
 

PROMOCIÓ    NÚM.  HAB TIPUS AUTOCONSUM POTÈNCIA INSTAL·LADA 
(kWp) 

PRODUCCIÓ ESTIMADA 
(MWh/any) 

RÀTIO 
(kWp/habitatge) 

Germanetes GG 47 Compartit Veïns 18,00 25,70 0,38 

Germanetes LLS 35 Compartit Veïns 10,50 12,10 0,30 

PROMOCIÓ    NÚM.  HAB TIPUS AUTOCONSUM POTÈNCIA INSTAL·LADA 
(kWp) 

PRODUCCIÓ ESTIMADA 
(MWh/any) 

RÀTIO 
(kWp/habitatge) 

Lluís Borrassà        54 Compartit Veïns 24,48 31,80 0,45 

Puigcerdà / Maresme  48 Compartit Veïns 23,04 31,30 0,48 

Torre Baró Illa F         47 Compartit Veïns 36,00 39,10 0,77 
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PROMOCIÓ    NÚM.  HAB TIPUS AUTOCONSUM 
POTÈNCIA 

INSTAL·LADA 
(kWp) 

PRODUCCIÓ ESTIMADA 
(MWh/any) 

RÀTIO 
(kWp/habitatge) 

Illa Glòries 
Bloc A 
 
Bloc B 
 
Bloc C 
 
Bloc D 
  

51 Serveis Comuns 20,52 26,60 0,40 

60 Serveis Comuns 24,84 28,70 0,41 

67 Serveis Comuns 32,40 36,90 0,48 

60 Serveis Comuns 23,76 - 0,40 

Marina Prat Vermell S8 D1+D2 180 Compartit Veïns 57,74 68,40 0,32 

Porta Trinitat Vella 
  

89 Serveis Comuns 19,14 23,30 0,22 
54 Serveis Comuns 16,50 21,30 0,31 

Trinitat Nova UA3 Bloc E 104 Compartit Veïns 102,00 139,20 0,98 

Torre Baró Illa E 32 Compartit Veïns 19,00 - 0,59 

MPGM HD Ciutat de Granada 18 Compartit Veïns 7,04 10,70 0,39 

MPGM HD Antiga Quirón 100 Serveis Comuns 51,87 51,20 0,52 

MPGM HD Penitents 35 Compartit Veïns 14,96 23,80 0,43 

Marina Prat Vermell S10 P22 72 Compartit Veïns 37,60 52,00 0,52 

TOTALS / MITJANES 580,76 622,10 0,49 
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Reptes vinents sobre les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaiques en 
edificis d’habitatge social: 
 
 Fer compatible la generació FV amb altres usos a les cobertes.  

 
 Treballar en el model de gestió de les instal·lacions (manteniment, monitoratge i 

gestió energética). 
 

 Posada en marxa i legalització administrativa de l’autoconsum compartit.   
 

 Formació pròpia i a usuaris per la optimització de l’autoconsum. 
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 El Pla Clima marca com a objectiu multiplicar per 5 la generació solar a la ciutat 
l’any 2030. 

 La Declaració d’Emergència Climàtica concreta,  i en referència a fotovoltaica en: 

• Accelerar la implantació de generació renovable als edificis municipals 
(escoles bressols, equipaments culturals, esportius,...) i a l’espai públic 
incorporant 6 MWp més de generació fotovoltaica al parc municipal 
l’any 2025.  

• Impulsar instal·lació de 35MWp d’energia fotovoltaica en l'àmbit privat 
residencial, terciari i industrial de la ciutat l’any 2025. 

• Impulsar la instal·lació de 42MWp al Port i 40MWp d’energia 
fotovoltaica a l’Aeroport l’any 2030. 

 

  CAL APROFITAR TOTES LES OPORTUNITATS PER GENERAR! 

 

Context: emergència climàtica i canvi de model energètic 
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 A nivell normatiu, el RD244/2019 esdevé un marc interessant per a poder 
potenciar l’autoconsum fotovoltaic, tant a nivell individual com col·lectiu, pel que 
esdevé una oportunitat per a donar resposta a aquests objectius. 

 el RD244/2019 permet: 

• Autoconsum amb i sense excedents.  

• Autoconsum individual i col·lectiu 

 

. 

 

 

 

• Apareix el concepte de coeficient de repartiment (estàtic) 
• Possibilitat de fer autoconsum compartit: 

• A través de línia directa  (xarxa interior) 
• A través de la xarxa (en BT penjant del mateix CT, <500m, 

mateixa ref.catastral) 

Context: marc normatiu 
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 Les cobertes dels edificis de la ciutat esdevenen molt interessants per tal de 
promoure la instal·lació de generació a la ciutat i a la ciutat tenim una superfície de 
sostre residencial d’uns 62,7 milions de m2 per aprofitar!! 

 

 Tenim l’objectiu que l’autoconsum residencial esdevingui una quotidianitat, però, 
només per consums comunitaris, generalment, l’aprofitament instantani de l’energia 
generada  és molt baix*. Per tant, es fa interessant analitzar altres opcions que 
considerin l’autoconsum compartit en les comunitats, per tal d’aprofitar al màxim les 
instal·lacions i treure’n el màxim aprofitament. 
 

 L’autoconsum fotovoltaic, a més de sumar en la transició cap a un model renovable i 
de generació local i de proximitat, suposa un estalvi directe en la factura. 

 
 Tenim un marc normatiu que ens acompanya i calen experiències i casos d’èxit que 

permetin demostrar que és possible normalitzar l’autoconsum a la ciutat. 
 

Autoconsum compartit a nivell residencial 

* diferents estudis fets, hem vist que el percentatge d’autoconsum de l’energia generada només per consums 
comunitaris és força baix i només comença a ser interessant en aquelles comunitats de veïns que tenen aparcament, 
arribant a amb valors de l’ordre del 30% en els edificis més nous i percentatges superiors en escales grans. 



Ajuntament de Barcelona 
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 
Ecologia Urbana  

 

5/5/2020 9 

 L’IMHAB és el principal promotor d’habitatge públic i social a la ciutat. Tendència a 
electrificar demandes.  
 

 L’autoconsum fotovoltaic en habitatge social (ja sigui nou com existent) és una 
oportunitat interessant per: 

 
 Incrementar la generació renovable i local de la ciutat (cal maximitzar 

l'aprofitament de cobertes d’edificis municipals per a generar) 

 Aprofitar una energia gratuïta que permet reduir el consum d’energia de xarxa 
i, per tant, la factura elèctrica de les famílies (i més amb una tendència creixent 
a electrificar demandes) 

 Per cobrir el “sobre consums” que generalment es donen al rehabilitar 
habitatges (ja siguin habitatges socials o edificis d’habitatges que es rehabiliten 
en àmbits vulnerables) i dotar-los de condicions de confort.  

Autoconsum compartit en habitatge de protecció oficial:  
Per què és interessant? 



Ajuntament de Barcelona 
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 
Ecologia Urbana  

 

5/5/2020 10 

 S’han desenvolupat 3 projectes executius per implementar diferents instal·lacions 
d’autoconsum compartit (actualment en construcció els edificis): 

 2 en mode autoconsum compartit i multicomptador  

 una altra edificació amb una instal·lació fotovoltaica connectada a comptador únic 

Autoconsum compartit en habitatge de protecció oficial:  
Què hem fet fins ara? 

 S’han adaptat els esquemes de connexió d’instal·lacions fotovoltaiques d’edificis que 
preveien en autoconsum per usos comuns a autoconsum compartit. 
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 Definir la gestió d’autoconsum dels diferents usuaris comunitat, habitatges i usos comuns. 
• Percentatge fixe per a cada consumidor (usos comuns i habitatges). Com es 

defineix i es formalitza?  
• En habitatges autoconsum fixe o bé per mida o previsió d’ocupació? És possible i 

viable aquesta opció? 
• Possibilitat d’iterar i convergir a la millor solució en base al monitoratge de la 

instal·lació?   
 Que fem amb els excedents? Hi ha prou amb la compensació o millor venta? Quin és el 

valor òptim? Caldrà un gestor d’aquesta energia generada i repartida i les  
comercialitzadores poden jugar un paper actiu. 

 Definir el model de gestió i manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques. 

 Possibilitat de disposar dades de funcionament real en base al monitoratge amb l’objectiu 
d’analitzar aquesta informació i millorar i optimitzar el consum i l’aprofitament energètic 
(autoconsum instantani) de la instal·lació de generació  reducció de factura energètica. 

 Fer acompanyament i assessorament a les persones usuàries per tal que puguin aprofitar 
al màxim l’energia generada tot gestionant la demanda. Optimitzar la gestió energètica. 

Autoconsum compartit en habitatge de protecció oficial:  
Què ens queda per fer? 
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 Ésser exemplificadors i disposar de casos d’èxit a replicar. 
 
 Poder oferir acompanyament des de l’experiència i el coneixement directe. 
 
 Poder disposar de protocols i procediments per a la realització d’aquest tipus 

d’instal·lacions (autoconsum compartit) des d’un punt de vista:  
• Legalització de les instal·lació de generació en autoconsum compartit 
• Esquemes i equips tècnics necessaris  

 
 Definició d’un model d’autoconsum i de gestió i acompanyament energètic a 

implementar en noves promocions d’habitatge social que permetin optimitzar 
autoconsum i, com a conseqüència, reduir factura energètica. 

 
 Valorar l’oportunitat de replicar el model en “multiequipaments municipals” i en 

comunitats privades mitjançant instal·lacions de generació per autoconsum d’usos 
comuns (escala, aparcaments  i altres) i entre el propi consum dels habitatges dels 
diferents veïns que conformen la comunitat.  

Autoconsum compartit en habitatge de protecció oficial:  
Què esperem amb aquests casos? 
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Gràcies! 

http://barcelona.energia/
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