Resum RD900/2015 En el qual es regulen les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum
El RD900/2015 divideix les instal·lacions d’autoconsum en 2 modalitats :
Instal·lacions tipus 1 :
La potència de panells instal·lada mai podrà superar la potència contractada amb la companyia elèctrica i
tindrà com a límit els 100Kw.
Si les instal·lacions son iguals o inferiors a 10Kw estan exemptes de pagar càrrecs d’estudi de la
companyia a elèctrica i del càrrec variable, NO així del càrrec fixe:
o Instal·lacions inferiors a 10Kw hauran de pagar 8,9€/any per Kw instal·lat.
o Instal·lacions d’entre 10 a 15Kw hauran de pagar 15,39€/any per Kw instal·lat.
o Instal·lacions superiors a 15Kw hauran de pagar 32,17€/any per Kw instal·lat
Instal·lacions tipus 2 :
No tenen límit de potència a instal·lar però La potència de panells instal·lada mai podrà superar la
potència contractada amb la companyia elèctrica.
En aquest cas si es cobrarà l’excedent injectat en la xarxa de la companyia elèctrica.
Aquesta modalitat està pensada per els qui vulguin remuneració per l’evacuació d’excedent en la xarxa
o els que superin els 100Kw de potència instal·lada.
Un cop definides les 2 modalitats, en aquest article ens centrarem únicament en les instal·lacions de Tipus 1 ja
que engloben la major part de les instal·lacions d’autoconsum.
Instal·lacions d’ Autoconsum Tipus 1 :
Seran de Tipus 1 les instal·lacions que compleixin les següents característiques :
 Consumidors que tinguin contractada una potència igual o inferior a 100Kw.
 La potència generada (Potència dels panells solars ) no podrà superar la potència contractada amb la

companyia elèctrica.

 El Titular de la instal·lació productora d’energia ( Instal·lació d’autoconsum ) ha de ser la mateixa

persona que té contractada l’energia amb la companyia elèctrica.

Requisits tècnics :
 Els requisits tècnics s’estableixen al RD 1699/2011. Es legalitzen i tramiten d’acord amb aquesta

normativa.

 Podran evacuar excedent solar a la xarxa elèctrica, però mai rebran retribució.
 S’ha de demanar un estudi de connexió a la companyia elèctrica. Si la teva instal·lació és inferior a 10Kw

i disposes d’un equip d’injecció 0 La companyia elèctrica no et cobrarà res per fer l’estudi. Si no disposes
d’equip d’injecció 0 o la instal·lació és superior a 10Kw fins a 100Kw Aquest estudi tindrà els següents
càrrecs : Estudios de acceso y conexion a la red eléctrica Art.30 RD 1048/2013 i pagos de derechos de
acometida de generacion Art. 6 RD 1699/2011 .

 NO s’hauran d’inscriure al RIPRE ( Registre d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica).
 El Consumidor ( titular de la instal·lació d’autoconsum) haurà de subscriure o modificar el contracte amb

la companyia elèctrica.

 Haurà de posar un comptador que mesuri l’energia neta generada per la instal·lació fotovoltaica. Aquest

comptador ha d’anar lo més a prop possible del punt de frontera amb la xarxa elèctrica.
El comptador de la fotovoltaica ha de ser igual que el del punt de frontera. Si el comptador que tenim al
punt de frontera és de tipus 4 o 5 hauran d’anar tele-gestionats ( RD 1110/2007).

Esquema equips de mesura per instal·lacions d’autoconsum de Tipus 1 :

Tal com s’aprecia en l’esquema, la companyia ens obliga a posar un comptador que mesuri l’energia neta
generada per la nostre instal·lació fotovoltaica amb la finalitat d’aplicar-nos el càrrec variable.
El comptador de la producció fotovoltaica ha de ser de les mateixes característiques que el comptador de la
companyia que fa de frontera entre el nostre habitatge i La companyia elèctrica. La companyia ens obliga a
posar aquest comptador lo més a prop possible al de la companyia ja que el personal de la companyia
elèctrica hi ha de tenir accés visual. Pot ser que la companyia ens obligui a que ambdós comptadors siguin
tele-gestionats havent de posar un mòdem i una targeta sim perquè la companyia faci la lectura
remotament.

Càrrecs i peatges que han a pagar pels auto-consumidors
El propietari d’una instal·lació d’autoconsum haurà de fer front als següents Càrrecs :
- Càrrec fixe : Càrrec en funció de la potència contractada.
- Càrrec variable : Càrrec per l’energia auto-consumida ( impost al sol ).
Càrrec fixe :
És un cànon anual que dependrà de la potència que tenim contractada ( termino fijo de potencia ).
Per Exemple si tenim una tarifa contractada 2.0A (menys de 10 kW de potencia contractada) s’estableix un
cànon anual de 8,98 €/kW/any + iva. ( Si tenim 3Kw de panells instal·lats x 8,98€/Kw = 26,94€/any + iva )

Taula termino fijo de potencia año 2016.

Càrrec variable ( impost al sol ) :
És un càrrec que penalitza Cada Kwh d’energia generada per la nostra instal·lació fotovoltaica. Les
instal·lacions inferiors a 10Kw que no disposin de bateries estan exemptes de pagar aquest càrrec.

Exemple 1. Si tenim una instal·lació fotovoltaica de 16Kw amb una tarifa contractada 3.0 A

Una instal·lació de 16Kw produeix 22,082Kwh/any si ho multipliquem per una mitja de 0,022€/Kwh, ens
surt que haurem de pagar 486€/any a la companyia elèctrica.
Exemple 2. Una instal·lació de 2,5Kw amb bateries . En aquest cas ens aplicaria la tarifa 2.0A.
Una instal·lació de 2,5Kw produeix anualment 3.197Kwh x 0,04903 ens surt a pagar 157€/any.
Sancions a l’autoconsum
D’acord amb l’article 19, el no registre d’una instal·lació d’autoconsum està catalogat com a infracció
molt greu, lo que segons l’article 67 de la Llei 24/2013 del Sector Elèctric , pot portar sancions d’entre 6
M€ a 60M€. Remarcar però que la mateixa llei assenyala que la quantitat de la sanció no superarà mai
el 10% de la xifra de negocis del subjecte infractor, i sempre serà proporcional als perills o danys
ocasionats a les persones.
A continuació s’adjunta l’article 67 on es descriuen les sancions.

Per exemple si tenim una instal·lació de 2,5Kw que durant l’any produiria 3.450Kwh a un preu de mercat de
0,22€ /kwh obtindríem s’estima que obtindríem uns beneficis de 966€/any si apliquem el 10% que
especifica el punt 2, ens sortiria que la multa màxima a pagar és de 96,6€.
Entenc doncs que les sancions estan enfocades al risc que la nostre instal·lació pugui causar a les persones
físiques i/o a les infrestuctures.

Poden entrar els operaris de la companyia al meu habitatge sense cap ordre judicial ?

No.
Tal com especifica la llei 24/2013 els funcionaris públics tenen la condició d’agents de l’autoritat.
Per tant si que poden demanar-te d’entrar al teu domicili sempre amb el teu permís, si tu no els hi dones
permís hauran de tornar amb una ordre judicial.
A continuació s’adjunta l’article 61 de la llei 24/2013 que regula al sector elèctric :

