
 



 

 

Idees clau i conclusions  de la sessió d’ Autoconsum fotovoltaic en edificis municipals i habitatges de protecció oficial
del Cicle de seminaris sobre transició energètica al món local. 
Al llarg de les tres sessions que han conformat aquest tercer bloc del cicle 
la potencialitat de l’autoconsum en l’àmbit local, tant pel que fa instal·lacions públiques com privades, sobretot en 
base a les oportunitats obertes pel RD 244/2019
de manifest la necessitat de lideratge per part d eles administracions locals, tant pel seu rol exemplificant, com per la 
reducció o eliminació de barreres burocràtique
ciutadania en la seva formació i participació de l’autoconsum, sota els diferents tipus. 

Per tal de situar-nos, cal tenir en compte que amb l’entrada en vigor del RD 244/2019 s’obren noves for
d’autoconsum (resumits a la figura) que contemplen també la possibilitat de 
possibilitat de gestionar els excedents ja sigui a través de 
complexitat però també permeten 
adequar millor les instal·lacions a les 
demandes, generant més estalvi 
energètic i econòmic, a més a més, 
afavoreixen noves formes 
innovadores de col·laboració publico-
privada, en moltes de les seves 
dimensions, ja sigui pel finançament, 
la gestió o la participació directa, com 
a productors o usuaris, avançant cap 
a les comunitats energètiques locals.  

Els municipis, tot i no ser 
l’administració referent en el sector 
energètic, tenen un paper 
fonamental per tal de minimitzar la 
burocràcia i promoure formes 
d’incentius que millorin la rendibilitat 
de les instal·lacions facilitant la 
participació de gran part de la 
ciutadania.Tota la informació administrativa es pot trobar al portal de l’ICAEN, i entre aquests el 
Municipalper a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica
paràmetres guia per simplificar els tràmits de l’autoconsum a nivell local i alhora promoure incentius com la 
bonificació de l’IBI i l’ICIO amb paràmetres adaptables a
suport i materials elaborats per l’IDAE, així com el suport tècnic, econòmic, divulgatiu i innovador de la DIBA i l’AMB.

Experiències com la de Energia Gares (Puente la Reina) mostren com la iniciativa 
municipi, pot tirar endavant iniciatives d’autoconsum adreçades a promoure comunitats energètiques locals on la 
ciutadania pugui ser beneficiària i alhora tenir un rol actiu. 
persones més vulnerables, per tal de no deixar
instal·lacions fotovoltaiques per habitatges de protecció oficial, com els casos presentats de Barcelona i Sant Julià de 
Vilatorta. Aquest darrer cas, finançat a través dels estalvis generats pels edificis de la Generalitat de Catalunya 
durant la Marató de l’Energia, i amb la col·laboració de l’INCASOL i l’Agència Local de l’Energia d’Osona, entre 
d’altres. A Barcelona, són 4 els casos d’èxit

Els municipis tenen una responsabilitat en promoure l’autoconsum, més enllà dels aspectes tècnics, administratius, 
econòmics, cal que liderin la transició energètica en l’àmbit local i promoguin
puguin monitoritzar i que serveixin com a catalitzador de futures instal·lacions. Tot això, cal que els municipis, 
l’administració més propera a la ciutadania, acompanyi els i les usuàries de l’autoconsum en el procés
d’aprenentatge i empoderment, per fer-
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les tres sessions que han conformat aquest tercer bloc del cicle les presentacions van pivotar al voltant de
la potencialitat de l’autoconsum en l’àmbit local, tant pel que fa instal·lacions públiques com privades, sobretot en 

es pel RD 244/2019. A partir d’experiències tant locals, com 
necessitat de lideratge per part d eles administracions locals, tant pel seu rol exemplificant, com per la 

reducció o eliminació de barreres burocràtiques, com per la tasca clau d’empoderament i acompanyament de la 
ciutadania en la seva formació i participació de l’autoconsum, sota els diferents tipus.  

nos, cal tenir en compte que amb l’entrada en vigor del RD 244/2019 s’obren noves for
d’autoconsum (resumits a la figura) que contemplen també la possibilitat de l’autoconsum compartit
possibilitat de gestionar els excedents ja sigui a través de compensació o venda. Les diverses possibilitats afegeixen 

administrativa es pot trobar al portal de l’ICAEN, i entre aquests el 
promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica

paràmetres guia per simplificar els tràmits de l’autoconsum a nivell local i alhora promoure incentius com la 
bonificació de l’IBI i l’ICIO amb paràmetres adaptables a cada municipi. A més a més els municipis compten amb 
suport i materials elaborats per l’IDAE, així com el suport tècnic, econòmic, divulgatiu i innovador de la DIBA i l’AMB.

Experiències com la de Energia Gares (Puente la Reina) mostren com la iniciativa ciutadana, amb el suport del 
municipi, pot tirar endavant iniciatives d’autoconsum adreçades a promoure comunitats energètiques locals on la 
ciutadania pugui ser beneficiària i alhora tenir un rol actiu. Experiències que també han de tenir en compte les 

rsones més vulnerables, per tal de no deixar-les enrere en aquesta necessària transició energètica. És el cas de les 
instal·lacions fotovoltaiques per habitatges de protecció oficial, com els casos presentats de Barcelona i Sant Julià de 

darrer cas, finançat a través dels estalvis generats pels edificis de la Generalitat de Catalunya 
durant la Marató de l’Energia, i amb la col·laboració de l’INCASOL i l’Agència Local de l’Energia d’Osona, entre 
d’altres. A Barcelona, són 4 els casos d’èxit presentats: un en fase d’execució i 3 en fase de tramitació

Els municipis tenen una responsabilitat en promoure l’autoconsum, més enllà dels aspectes tècnics, administratius, 
econòmics, cal que liderin la transició energètica en l’àmbit local i promoguin instal·lacions exemplificants
puguin monitoritzar i que serveixin com a catalitzador de futures instal·lacions. Tot això, cal que els municipis, 
l’administració més propera a la ciutadania, acompanyi els i les usuàries de l’autoconsum en el procés

-ne un bon ús i promoure una transició col·lectiva.
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les presentacions van pivotar al voltant de 
la potencialitat de l’autoconsum en l’àmbit local, tant pel que fa instal·lacions públiques com privades, sobretot en 

. A partir d’experiències tant locals, com supramunicipals s’ha posat 
necessitat de lideratge per part d eles administracions locals, tant pel seu rol exemplificant, com per la 

s, com per la tasca clau d’empoderament i acompanyament de la 

nos, cal tenir en compte que amb l’entrada en vigor del RD 244/2019 s’obren noves formes 
l’autoconsum compartit, així com la 
. Les diverses possibilitats afegeixen 

administrativa es pot trobar al portal de l’ICAEN, i entre aquests el model d’Ordenança 
promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica on s’inclouen 

paràmetres guia per simplificar els tràmits de l’autoconsum a nivell local i alhora promoure incentius com la 
cada municipi. A més a més els municipis compten amb 

suport i materials elaborats per l’IDAE, així com el suport tècnic, econòmic, divulgatiu i innovador de la DIBA i l’AMB. 

ciutadana, amb el suport del 
municipi, pot tirar endavant iniciatives d’autoconsum adreçades a promoure comunitats energètiques locals on la 

Experiències que també han de tenir en compte les 
les enrere en aquesta necessària transició energètica. És el cas de les 

instal·lacions fotovoltaiques per habitatges de protecció oficial, com els casos presentats de Barcelona i Sant Julià de 
darrer cas, finançat a través dels estalvis generats pels edificis de la Generalitat de Catalunya 

durant la Marató de l’Energia, i amb la col·laboració de l’INCASOL i l’Agència Local de l’Energia d’Osona, entre 
presentats: un en fase d’execució i 3 en fase de tramitació. 

Els municipis tenen una responsabilitat en promoure l’autoconsum, més enllà dels aspectes tècnics, administratius, 
instal·lacions exemplificants, que es 

puguin monitoritzar i que serveixin com a catalitzador de futures instal·lacions. Tot això, cal que els municipis, 
l’administració més propera a la ciutadania, acompanyi els i les usuàries de l’autoconsum en el procés 

ne un bon ús i promoure una transició col·lectiva. 



 

 

La sessió també ha estat l’espai per posar sobre la taula per avançar cap un autoconsum més eficient i adaptat a la 
societat, a través dels nous coeficients de repart
agregadors de demanda. 

Recull d’experiències presentades 
A continuació es presenten les idees clau de les iniciatives presentades al llarg de la sessió

Per part de Solar Tradex, Frederic Andre
des de els seus beneficis locals i globals
rendibilitat (quadre)o opcions de finançament
d’instal·lacions, es va destacar el potencial del nou RD 244/2019 i els avantatges de l’autoconsum.

Francesc Vidal de l’ICAEN, va presentar les principals novetats pel que fa els tràmits administr
el paper clau dels municipis en facilitar aquests tràmits. 
l’hora de la tramitació (GENCAT, Distribuïdora, Comercialitzadora, Ajuntaments i MITECO). Per tal de facilitar 
tasca administrativa als municipis s’ha elaborat una Ordenança tipus on s’inclouen paràmetres adreçats a la 
simplificació administrativa pel que fa al 
IBI, ICIO) adaptable a cada Ajuntament. A
Generalitat segons el tipus d’instal·lacions.

Per part de l’IDAE, Carlos Montoya (Cap del Departament Solar) va profunditzar sobre els 3 mecanismes que 
suposen una novetat rellevant amb l’entrada en vigor del 
l’Autoconsum col·lectiu i els mecanismes de compensació
repartiment per l’autoconsum compatit, i la propera entra
exemples clarificadors pel que fa la compensació segons diferents tipologies d’instal·lació.

Gil Lladó Morales, representant del’Oficina de Transició Energètica de l’AMB
propers anys i com això es tradueix en el suport tècnic als Ajuntaments per tal de dotar
per promoure instal·lacions FV en edificis municipals. La tasca de suport al càlcul de potencial i dimensionat es 
tradueix en l’elaboració del projecte del 

Per part de la Diputació de Barcelona, 
DIBA dona suport als municipis pel que fa l’impuls de l’autoconsum: 
promoció de campanyes de comunicació i divulgació així com impuls de projectes innovadors
finançament col·lectiu, la cooperació amb famílies i institucions educatives (“Aprenem el sol”), o l’accés univer
les renovables (“Renovables per tothom”). Pel que fa al suport econòmic es van anunciar 800.000
disponibles pel municipis, prioritzant aquells més petits.

El projecte GaresEnergía (Puente La Reina)
comunitari, on s’ha instal·lat FV al sostre del frontó del poble i es pretén recuperar també la central 
del poble, respectant els seus usos agrícoles també. La instal·lació FV actual preveu compartir energia e
edificis municipals (tots en un radi de 500m), així com es contempla una segona fase de projecte per augmentar al 
superfície de captació a través de la col·laboració directa de la ciutadania i impulsant l’autoconsum compartit també 
amb els privats. I és que la participació ciutadana

Per presentar el cas de Barcelona es va comptar amb Irma Soldevilla, de 
Fernández Durán de l’Institut Municipal de 
en curs (per 83 habitatges) que es pretén adaptar a l’autoconsum compartit, i per l’altra 3 noves instal·lacions 
d’autoconsum compartit; així com altres mesures adreçades a promoure 
disponible a la ciutat. Es va evidenciar la necessitat de que aquest primers casos assumeixin un 
per tant la necessitat d’un monitoreig individualitzat
garantir-ne un bon ús i el seu màxim aprofitament.

Per part de l’INCASOL, Fernando Aranda va presentar l’exitosa experiència de la Marató Energètica, i l’ús dels 
estalvis generats per la Generalitat per finançar 

La sessió també ha estat l’espai per posar sobre la taula per avançar cap un autoconsum més eficient i adaptat a la 
societat, a través dels nous coeficients de repartiment dinàmics, o figures com les comunitats energètiques o els 

 
A continuació es presenten les idees clau de les iniciatives presentades al llarg de la sessió

Frederic Andreu va fer un repàs exhaustiu sobre els aspectes principals de l’autoconsum: 
beneficis locals i globals, fins a les noves modalitats d’instal·lacions, passant per criteris 

o opcions de finançament. Més enllà de les diferents opcions de dimensionat o tipus 
, es va destacar el potencial del nou RD 244/2019 i els avantatges de l’autoconsum.

va presentar les principals novetats pel que fa els tràmits administr
el paper clau dels municipis en facilitar aquests tràmits. S’ha fet menció de la multiplicitat d’actors que intervenen a 
l’hora de la tramitació (GENCAT, Distribuïdora, Comercialitzadora, Ajuntaments i MITECO). Per tal de facilitar 
tasca administrativa als municipis s’ha elaborat una Ordenança tipus on s’inclouen paràmetres adreçats a la 
simplificació administrativa pel que fa al règim de comunicació prèvia, així com mesures de promoció 

a Ajuntament. Al final de la relatoria es presenta un quadre resum amb les tramitacions a la 
Generalitat segons el tipus d’instal·lacions. 

Carlos Montoya (Cap del Departament Solar) va profunditzar sobre els 3 mecanismes que 
novetat rellevant amb l’entrada en vigor del RD 244/2019: l’Autoconsum a través de xarxa, 

l’Autoconsum col·lectiu i els mecanismes de compensació. Es va tractar també la novetat dels coeficients de 
repartiment per l’autoconsum compatit, i la propera entrada en vigor de coeficients dinàmics. S’han presentat 
exemples clarificadors pel que fa la compensació segons diferents tipologies d’instal·lació.

l’Oficina de Transició Energètica de l’AMB va presentar els objectius de l’e
propers anys i com això es tradueix en el suport tècnic als Ajuntaments per tal de dotar
per promoure instal·lacions FV en edificis municipals. La tasca de suport al càlcul de potencial i dimensionat es 

laboració del projecte del 5 edificis del municipi amb millor situació. 

, Francesc de Sárraga Mateova presentar els quatre àmbits principals on la 
DIBA dona suport als municipis pel que fa l’impuls de l’autoconsum: suport tècnic, suport econòmic, suport i 
promoció de campanyes de comunicació i divulgació així com impuls de projectes innovadors
finançament col·lectiu, la cooperació amb famílies i institucions educatives (“Aprenem el sol”), o l’accés univer
les renovables (“Renovables per tothom”). Pel que fa al suport econòmic es van anunciar 800.000
disponibles pel municipis, prioritzant aquells més petits. 

El projecte GaresEnergía (Puente La Reina), de la mà TxetxuEzkurraLoyola va presentar el projecte público
al sostre del frontó del poble i es pretén recuperar també la central 

del poble, respectant els seus usos agrícoles també. La instal·lació FV actual preveu compartir energia e
edificis municipals (tots en un radi de 500m), així com es contempla una segona fase de projecte per augmentar al 
superfície de captació a través de la col·laboració directa de la ciutadania i impulsant l’autoconsum compartit també 

participació ciutadana és un dels pilars fonamentals d’aquesta iniciativa

Per presentar el cas de Barcelona es va comptar amb Irma Soldevilla, de l’Agència de l’Energia de Barcelona
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació. Es va presentar d’una banda una instal·lació 

en curs (per 83 habitatges) que es pretén adaptar a l’autoconsum compartit, i per l’altra 3 noves instal·lacions 
d’autoconsum compartit; així com altres mesures adreçades a promoure l’aprofitament dels 63 milions de terrat 
disponible a la ciutat. Es va evidenciar la necessitat de que aquest primers casos assumeixin un 

monitoreig individualitzat així com global, i l’acompanyament de les u
ne un bon ús i el seu màxim aprofitament. 

, Fernando Aranda va presentar l’exitosa experiència de la Marató Energètica, i l’ús dels 
estalvis generats per la Generalitat per finançar instal·lacions d’autoconsum per famílies vulnerables

La sessió també ha estat l’espai per posar sobre la taula per avançar cap un autoconsum més eficient i adaptat a la 
iment dinàmics, o figures com les comunitats energètiques o els 

A continuació es presenten les idees clau de les iniciatives presentades al llarg de la sessió 

fer un repàs exhaustiu sobre els aspectes principals de l’autoconsum: 
, fins a les noves modalitats d’instal·lacions, passant per criteris d’estalvi, 

opcions de dimensionat o tipus 
, es va destacar el potencial del nou RD 244/2019 i els avantatges de l’autoconsum. 

va presentar les principals novetats pel que fa els tràmits administratius de l’autoconsum i 
S’ha fet menció de la multiplicitat d’actors que intervenen a 

l’hora de la tramitació (GENCAT, Distribuïdora, Comercialitzadora, Ajuntaments i MITECO). Per tal de facilitar aquesta 
tasca administrativa als municipis s’ha elaborat una Ordenança tipus on s’inclouen paràmetres adreçats a la 

, així com mesures de promoció (bonificació 
es presenta un quadre resum amb les tramitacions a la 

Carlos Montoya (Cap del Departament Solar) va profunditzar sobre els 3 mecanismes que 
l’Autoconsum a través de xarxa, 

. Es va tractar també la novetat dels coeficients de 
da en vigor de coeficients dinàmics. S’han presentat 

exemples clarificadors pel que fa la compensació segons diferents tipologies d’instal·lació. 

va presentar els objectius de l’ens pels 
propers anys i com això es tradueix en el suport tècnic als Ajuntaments per tal de dotar-los d’un full de ruta precisí 
per promoure instal·lacions FV en edificis municipals. La tasca de suport al càlcul de potencial i dimensionat es 

presentar els quatre àmbits principals on la 
rt tècnic, suport econòmic, suport i 

promoció de campanyes de comunicació i divulgació així com impuls de projectes innovadors, en l’àmbit del 
finançament col·lectiu, la cooperació amb famílies i institucions educatives (“Aprenem el sol”), o l’accés universal a 
les renovables (“Renovables per tothom”). Pel que fa al suport econòmic es van anunciar 800.000€ que aviat estaran 

presentar el projecte público- 
al sostre del frontó del poble i es pretén recuperar també la central mini-hidràulica 

del poble, respectant els seus usos agrícoles també. La instal·lació FV actual preveu compartir energia entre diferents 
edificis municipals (tots en un radi de 500m), així com es contempla una segona fase de projecte per augmentar al 
superfície de captació a través de la col·laboració directa de la ciutadania i impulsant l’autoconsum compartit també 

és un dels pilars fonamentals d’aquesta iniciativa. 

l’Agència de l’Energia de Barcelona, i Juli 
Es va presentar d’una banda una instal·lació 

en curs (per 83 habitatges) que es pretén adaptar a l’autoconsum compartit, i per l’altra 3 noves instal·lacions 
l’aprofitament dels 63 milions de terrat 

disponible a la ciutat. Es va evidenciar la necessitat de que aquest primers casos assumeixin un rol exemplificador, 
l’acompanyament de les usuàries per 

, Fernando Aranda va presentar l’exitosa experiència de la Marató Energètica, i l’ús dels 
famílies vulnerables. És el cas de 



 

 

Sant Julià de Vilatorta, on diverses administracions (INCASOL, Agència Local de l’Energia d’Osona, Consorci de Serveis 
Socials d’Osona, la DIBA i l’Ajuntament) van col·laborar per tal de reduir la precarietat dels 16 habi
protecció oficial 100% electrificats. Gil Sal
d’aquest projecte, emmarcat dins del programa local NiW +/
instal·lació fotovoltaica de 15kW en modalitat autoconsum compartit amb compensació d’excedents
aproximat de 21.000€ (molt inferior al preu licitat, degut a la competitivitat del sector i la reducció del cost de la 
tecnologia). Els excedents es repartiran de

Tota la informació (presentacions, vídeo de la sessió i fotos) al web de la Diputació de Barcelona 
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/ordre
trobareu links que donen accés a recursos, portal de tràmits i més informació d’interès.

diverses administracions (INCASOL, Agència Local de l’Energia d’Osona, Consorci de Serveis 
Socials d’Osona, la DIBA i l’Ajuntament) van col·laborar per tal de reduir la precarietat dels 16 habi

cial 100% electrificats. Gil Salvans, de l’Agència Local de l’Energia d’Osona
dins del programa local NiW +/- de reducció de la pobresa energètica.  Es tracta d’una 

modalitat autoconsum compartit amb compensació d’excedents
€ (molt inferior al preu licitat, degut a la competitivitat del sector i la reducció del cost de la 

Els excedents es repartiran de forma horària i amb perfils fixes als diferents pisos.

Tota la informació (presentacions, vídeo de la sessió i fotos) al web de la Diputació de Barcelona 
/web/xarxasost/ordre-cronologic#TE2019. Volem recordar que a les mateixes presentacions 

trobareu links que donen accés a recursos, portal de tràmits i més informació d’interès. 

diverses administracions (INCASOL, Agència Local de l’Energia d’Osona, Consorci de Serveis 
Socials d’Osona, la DIBA i l’Ajuntament) van col·laborar per tal de reduir la precarietat dels 16 habitatges de 

l’Agència Local de l’Energia d’Osona, va presentar els detalls 
de reducció de la pobresa energètica.  Es tracta d’una 

modalitat autoconsum compartit amb compensació d’excedents amb un cost 
€ (molt inferior al preu licitat, degut a la competitivitat del sector i la reducció del cost de la 

forma horària i amb perfils fixes als diferents pisos. 

Tota la informació (presentacions, vídeo de la sessió i fotos) al web de la Diputació de Barcelona 
Volem recordar que a les mateixes presentacions 

 

 

 


