


Neix al 1989 per oferir un Servei Elèctric amb Energies
Renovables. Avui gestiona 350 Instal·lacions FVA
entre Catalunya, Aragó i les Balears, incloent-hi
microxarxes agrupant usuaris que comparteixen
infrastructures de generació,distribució i acumulació.

L’any 2001 promou les primeres instal·lacions FV
connectades a la xarxa elèctrica. Avui gestiona 50
instal·lacions FVCX.

Promoció i gestió d’instal·lacions de microgeneració
distribuida per autoconsum.
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SEBA - Associació Serveis Energètics
Bàsics Autònoms



Familiar / domèstic / residencial
Ajustar la producció a la demanda

• Habitatges tot elèctric, tarifes mercat lliure més altes
que la TUR, especialment les diürnes, ...

• Usuari elèctric amb males condicions de servei de la
xarxa (final de línia, oscil·lacions de tensió, talls
habituals, etc.)

• Hotels, restaurants, hospitals, residències de gent
gran, indústria manufacturera, etc.)

Qui pot fer Autoconsum? 
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PiMEs - Activitats econòmiques amb
consums fixos importants,

horaris laborals diürns i
cobertes assolellades

• Petites i grans superfícies comercials,

• oficines, tallers, magatzems, etc.

• Sector restauració: hotels, restaurants, etc.

• residències de gent gran, hospitals,

Qui pot fer Autoconsum? 
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Retorn de la inversió en Autoconsum
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Opcions tècniques
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OPCIÓ A

Petites instal·lacions que cobreixin la demanda base 
diürna d’un habitatge, oficina, establiment, …

• Dimensionat en funció 
del perfil de consum

• minimitzant els 
excedents i la injecció a 
xarxa

• Gestió de la demanda



Corba de la demanda elèctrica  (domèstica)
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OPCIÓ B

Per activitats econòmiques que tenen un perfil de 
consum diürn, es poden assolir graus de cobertura de 
demanda més grans .

Opcions tècniques

• Instal·lar tecnologia per 
evitar la injecció 
d’excedents a la xarxa

• legalitzar la instal·lació i 
fer venda a pool de 
l’energia excedent.
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OPCIÓ C

Model d’instal·lació que minimitza o anul·la la injecció a la 
xarxa mitjançant l’acumulació elèctrica (bateria) i/o 
tèrmica.

Opcions tècniques

• La inversió s’incrementa 
substancialment, i allarga el 
període de retorn. 

• Permet poder treballar en illa 
en cas de desconnexió de la 
xarxa elèctrica

• Evita consumir en períodes 
punta (més cars)
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OPCIÓ D (de “deSOLbediència”)

On la producció és un acte de consciència i no es té en 
compte la demanda

Opcions tècniques

• Són kits d’autoconsum d’1o 2 
plaques, alguns inclús amb 
acumulació

• Han d’estar ben instal·lats, 
amb les seves protecions

• No hem de buscar-li retorn 
econòmic



Instal·lacions per Autoconsum 



Càlcul de la demanda - Monitorització 

Monitorització de la instal·lació 
d’autoconsum / Elaboració 

d’informes mensuals de 
funcionament.



Moltes gràcies per la vostra atenció!

www.seba.es


