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Supongamos que alguien tiene un chiringuito en la playa —permítanme este ejemplo— se pone 

unas placas y pone el consumo que necesita, pero en el momento en que en su casa pone unas 

placas y dice: lo que produzca lo consumo, si me sobra algo lo vierto a la red, y ya cuando me 

haga falta lo neteo, hay que decirle: usted ha usado una carretera, que hemos pagado todos, por 

tanto, también tendrá que contribuir en la financiación porque, de lo contrario, estaríamos 

dejando al resto del sistema que financie ese uso, y se produciría lo que en teoría económica se 

llama free rider, que está consumiendo a costa de lo que pagan los demás.

José  Manuel Soria,   Ministro de Indústria, Turismo y Energía
Comparecencia en la Comisión de Indústria, Turismo y Energía del Senado

Lunes 20 de Mayo de 2013



Projecte de LLei del Sector Elèctric



Article 9. Autoconsum d’energia elèctrica:
Consum d’energia elèctrica provinent d’instal.lacions de generació connectades a la xarxa 

interior d’un consumido o a través d’una línia directe d’energia elèctrica associada a un 

consumidor. Es distingeix entre:

Projecte de Llei del Sector Elèctric

Subministrament amb autoconsum

No registrada com a instal.lació de 

producció.

Subjecte: Consumidor

Producció amb autoconsum

Registrada com a instal.lació de producció

Subjecte: Consumidor i Productor

Producció amb autoconsum i línia directe

Registrada com a instal.lació de producció.

Subjecte: Consumidor i Productor

Altres modalitats d’autoconsum
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3. Tots els consumidors subjectes a qualsevol modalitat d’autoconsum tindran l’obligació de 

contribuir als costos y serveis del sistema per l’energia autoconsumida, quan la instal.lació de 

generació o de consumo estigui connectada total o parcialment al sistema elèctric.

Per aquest motiu estaran obligats a pagar els mateixos peatges d’accés a la xarxa, despeses 

associades als costos del sistema y costos per la provisió dels serveis de recolzament del sistema 

que corresponguin a un consumidor no subjecte a cap de les modalitats d’autoconsum descrites 

en el apartat anterior. (...)
Els peatges d’un consumidor 

només són el Terme de Potència i el 

Terme d’Energia.... per què jo he de pagar 

un peatge de recolzament??

Postser el Sr. Ministre no s’ha 

sabut expresar prou bé?
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(...) 4.  Els consumidors acollits a les modalitats d’autoconsum d’energia elèctrica tindran 

l’obligació d’inscriure’s en el registre administratiu d’autoconsumo d’energia elèctrica, creat a 

aquest efecte en el Ministeri d’Industria, Energia y Turisme.

5. El Govern establirà les condicions administratives i tècniques per la connexió a la xarxa de les 

instal.lacions amb autoconsum. 

Així mateix el Govern establirà les condicions econòmiques per tal que les instal.lacions de la 

modalitat de producció amb autoconsum venguin al sistema l’energia no autoconsumida.

Les instal.lacions de producció amb 

autoconsum a través d’una línia directe, no 

podran vendre els excedents??? 



Proposta de Real Decret d’Autoconsum



Article 1. Objecte: 
1. (...) S’enten per autoconsum, el consum horari d’energia elèctrica provinent d’instal.lacions de 

generació connectades en el interior d’una xarxa d’un consumidor o a través d’una línia directe.(...)

2. Es defineixen dues tipologies d’instal.lacions:

a.  Modalitats de subministrament d’energia elèctrica per consumidors: instal.lació consum 

propi, connectada en xarxa interior, i no donada d’alta en el registre com a instal.lació de 

producció. En aquest cas només existeix subjecte consumidor.

b. Modalitats de subministrament d’energia elèctrica associats a instal.lacions de producció: 

instal.lacions connectadas en xarxa interior o a través de línia directe i donades d’alta como a 

instal.lació de producció. En aquest cas  existeixen dos subjectes: productor i consumidor. 

3. També constituiex l’objecte d’aquest real decret l’establiment de les condicions econòmiques 

per vendre l’energia excedentaria de les instal.lacions de tipologia b.
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Article 2. Àmbit d’aplicació: 
1. Instal.lacions de potència contractada <100 kW i potència FV <= potència contractada.

 Només es poden acollir a tipologia 2.a.

2. Instal.lacions sense limitació de potència contractada i connectats a una instal.lació de 

producció:

• Connectades en xarxa interior segons RD1699/2011 ( <100 kW FV)

• Connectades a través de línia directe. ( possibilitat de > 100 kW)

Aquestes instal.lacions:

 Només es poden acollir a tipologia 2.b.

 Mateixa persona física o jurídica de la instal.lació de consum que la instal.lació de 

producció.

 La potència pic és la que defineix la potència de la instal.lació.
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Article 4. Configuració general: 
 El consumidor acollit a una modalitat d’autoconsum disposarà dels equips de mesura necessaris 

per la facturació de les tarifes, càrrecs o peatges que li resultin d’aplicació. En aquest sentit, el 

consumidor disposarà en les xarxes interiors corresponents, en punts el més pròxims possibles al 

punt frontera, de dos equips de mesura independents i sincronitzats amb capacitat de mesura , 

com a mínim, horaria, per la mesura de toda l’energia produïda i toda la consumida en el punt de 

subministrament.
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Règim jurídic dels consumidors acollits a modalitats de 
subministrament per autoconsum.

 Instal.lacions tipus 2.a.

 Obligats a demanar punt de connexió a empresa distribuidora.

 Es tramiten segons RD1699/2011.

 Han de signar contracte tècnic d’accés amb distribuidora encara que no vulguin enviar enviar 

energia a la xarxa.

 Obligats a signar contracte de subministrament amb comercialitzadora encara que no vulguin 

enviar enviar energia a la xarxa.

 Permet el balanç net horari.

 Peatge de recolzament per l’energia autoconsumida.

 Peatges d’accés per l’energia comprada.

 No es retribueixen els excedents.
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Règim jurídic dels consumidors associats a una instal.lació de 
producció acollits a un amodalitat d’autoconsum.

 Instal.lacions tipus 2.b.

 Obligats a demanar punt de connexió a empresa distribuidora.

 Es tramiten segons RD1699/2011 o reglamentació general en  cas de línia directe.

 Han de signar contracte tècnic d’accés amb distribuidora encara que no vulguin enviar enviar 

energia a la xarxa.

 Obligats a signar contracte de subministrament amb comercialitzadora encara que no vulguin 

enviar enviar energia a la xarxa.

 Permet el balanç net horari.

 Peatge de recolzament per l’energia autoconsumida.

 Peatge de generació per l’energia enviada a la xarxa.

 Peatges d’accés per l’energia comprada.

 Si es retribueixenels excedents.

 Es manté el règim primat de la instal.lació segons RDL 9/2013.

 

Proposta de Real Decret d’Autoconsum



Article 16. Peatge de recolzament.
 El peatge de recolzament es calcularà, per cada categoria de peatge d’accés, considerant el 

terme variable dels peatge d’accés, el valor de los pagaments por capacitat que correspongui iel 

preu estimat dels serveis d’ajust en cada període corresponents a la demanda nacional.

Peatge de Recolzament €/kWh _ Dades irradiació BarcelonaPeatge de Recolzament €/kWh _ Dades irradiació BarcelonaPeatge de Recolzament €/kWh _ Dades irradiació BarcelonaPeatge de Recolzament €/kWh _ Dades irradiació BarcelonaPeatge de Recolzament €/kWh _ Dades irradiació BarcelonaPeatge de Recolzament €/kWh _ Dades irradiació BarcelonaPeatge de Recolzament €/kWh _ Dades irradiació BarcelonaPeatge de Recolzament €/kWh _ Dades irradiació BarcelonaPeatge de Recolzament €/kWh _ Dades irradiació BarcelonaPeatge de Recolzament €/kWh _ Dades irradiació Barcelona

Tarifa P1 P2 P3 P4 P5 P6 Preu Mig Valor autoconsum* % Peatge

2.0A 0,06757 0,0710 0,1372 52%

2.0DHA 0,08913 0,00896 0,0605 0,1241 49%

2.1A 0,07508 0,0478 0,1526 31%

2.1DHA 0,09358 0,02026 0,0680 0,1403 48%

3.0A 0,0406 0,02595 0,00927 0,0316 0,1089 29%

3.1A 0,03216 0,02433 0,01218 0,0244 0,0950 26%

6.1 0,04415 0,03025 0,01911 0,01288 0,01106 0,00668 0,0177 0,0850 21%

* Aproximació en base a tarifes de diferents comercialitzadores
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Altres consideracions

 Obligatorietat d’inscriure la instal.lació en el registre administratiu d’instal.lacions 

d’autoconsum d’energia elèctrica.

 Exempció del peatge de recolzament a les instal.lacions de cogeneració fins l’any 2019.

Proposta de Real Decret d’Autoconsum

 2 mesos per regularitzar situació instal.lacions vigents.

 Infracció molt greu segons Projecte de Llei del Sector Elèctric.

 No necessari registrar instal.lacions aïllades del sistema elèctric.



És justificat el peatge de recolzament?



És justificat el peatge de recolzament?

Argumentació del Ministeri d’Industria, Turisme i Energia.

1. L’autoconsum no pot ser un camí perque els autoconsumidors deixin de pagar impostos 

com la resta de consumidors.

2. L’autoconsum no redueix els costos del sistema elèctric. Si tothom es poses autoconsum, 

qui retribuiria els costos fixes del sistema?

3. És necessari retribuir a totes aquelles centrals de gas que donen recolzament al sistema i 

que hauran d’entrar en funcionament per si no hi ha prou sol.

Són certs aquests arguments? 



És justificat el peatge de recolzament?

1. Per definició els impostos són d’aplicació a l’intercanvi de béns i serveis.

 En el cas de l’sutoconsum no s’intercanvia cap bé o servei...

 A menys que l’Estat tingui la titularitat del sol.

2.L’autoconsum si redueix els costos del sistema elèctric:

 Disminueix les pèrdues a la xarxa de distribució.

 Disminueix l’utilització de la xarxa de distribució i per tant el manteniment.

 Disminueix les importacions de combustibles fòssils, i equilibra la balança comercial.

Disminueix el pagamemt de drets d’emisió vinculats a la generació elèctrica.

Disminueix la demanda en el mercat de generació, desplaçant teconologies més cares i 

baixant el preu del mercat.

 Sense comptar ambs els beneficis associats als llocs de treball, etc..



És justificat el peatge de recolzament?

3. El recolzament al sistema el paguen els consumidors via:

 Terme de potència de la tarifa d’accés. Nous peatges des del 3 d’agost segons IET1491/2013:

Tarifa Ordre Ministerial T.Potencia €/kW i anyT.Potencia €/kW i anyT.Potencia €/kW i anyT.Potencia €/kW i anyT.Potencia €/kW i anyT.Potencia €/kW i any T. Energia €/kWhT. Energia €/kWhT. Energia €/kWhT. Energia €/kWhT. Energia €/kWhT. Energia €/kWh

2.0A

IET843/2012 17,89318917,89318917,89318917,89318917,89318917,893189 0,0689980,0689980,0689980,0689980,0689980,068998

2.0A IET1491/2013 31,64947331,64947331,64947331,64947331,64947331,649473 0,0532550,0532550,0532550,0532550,0532550,0532552.0A

VARIACIÓ 76,9%76,9%76,9%76,9%76,9%76,9% -22,8%-22,8%-22,8%-22,8%-22,8%-22,8%

2.1A

IET843/2012 35,51722435,51722435,51722435,51722435,51722435,517224 0,0629990,0629990,0629990,0629990,0629990,062999

2.1A IET1491/2013 39,97818739,97818739,97818739,97818739,97818739,978187 0,0607810,0607810,0607810,0607810,0607810,0607812.1A

VARIACIÓ 12,6%12,6%12,6%12,6%12,6%12,6% -3,5%-3,5%-3,5%-3,5%-3,5%-3,5%

3.0A

IET843/2012 15,75424915,754249 9,4525499,452549 6,3017006,301700 0,0682190,068219 0,0457240,045724 0,0169830,016983

3.0A IET1491/2013 39,68810439,688104 23,81286123,812861 15,87524315,875243 0,0182830,018283 0,0122540,012254 0,0045510,0045513.0A

VARIACIÓ 151,9%151,9% 151,9%151,9% 151,9%151,9% -73,2%-73,2% -73,2%-73,2% -73,2%-73,2%

6.1

IET843/2012 17,683 8,849 6,476 6,476 6,476 2,955 0,076 0,057 0,030 0,015 0,010 0,006

6.1 IET1491/2013 38,102 19,068 13,954 13,954 13,954 6,367 0,026 0,019 0,010 0,005 0,003 0,0026.1

VARIACIÓ 115,5% 115,5% 115,5% 115,5% 115,5% 115,5% -65,7% -65,7% -65,8% -66,0% -66,0% -65,6%



És justificat el peatge de recolzament?

 El recolzament al sistema també està inclós en el preu de l’energia que es negocia en el mercat 

diari i que paguen els consumidors en la seva factura.  Pagaments per capacitat.

Aproximadament un 10% del cost de l’energia correspon al recolzament al sistema.

Si els autoconsumidors han de pagar peatge de recolzament pagaran per triplicat el 
recolzament al sistema: T.Potència + Pagaments per capacitat  + Peatge de recolzament.



És justificat el peatge de recolzament?

En realitat les preguntes haurien de ser:

És justificat que l’autoconsum hagi de retribuir les centrals de gas contruïdes per 
empreses privades, a l’ampara d’una mala planificació i en un context de mercat de 
generació lliberalitzat?

Capacitat instal.lada 100.800 MW en tot l’Estat Espanyol.

Font: REE

Font: REE

És just haver de pagar la xarxa elèctrica per una energia que no la utilitza?



És justificat el peatge de recolzament?

El peatge de recolzament és discriminatori i improcedent.

Informe de la Comissió Nacional de l’Energia

L’impost és discriminatori, arbritari, i impedeix que els preus que 
paguen tots els usuaris per la llum siguin més eficients.

Informe de la Comissió Nacional de la Competència

Out Of Ideas And In Debt, Spain Sets Sights On Taxing The Sun.

Article de Kelly Phillips a la revista Forbes
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Com afectarà peatge de recolzament?

CENTRE GERIÀTRIC CAN BOADA ( MATARÓ)

Tarifa elèctrica: 3.0A

Potència contractada: 30 kW

Potència FV instal.lada: 19,7 kW

 Posada en servei: Setembre 2013



Sense Peatge Recolzament Amb Peatge Recolzament

InversióInversió 32.766,00 € 32.766,00 €

Cobertura SolarCobertura Solar 21% 21%

% Autoconsum% Autoconsum 95% 95%

Estalvi vs T.EnergiaEstalvi vs T.Energia 26% 19%

Pay-backPay-back 8 anys 11 anys

VANVAN 29.330,00 € 12.930,00 €

TIRTIR 11,0% 7,1%

LCOE

5 anys 0,256 €/kWh 0,290 €/kWh

LCOE
10 anys 0,136 €/kWh 0,175 €/kWh

LCOE
15 anys 0,100 €/kWh 0,142 €/kWh

LCOE

20 anys 0,081 €/kWh 0,130 €/kWh

Com afectarà peatge de recolzament?



Com afectarà peatge de recolzament?
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Levelized Cost of Energy vs Tarifa Elèctrica



The renewable energy market

solartradex.com/blog


