
Estratègia de SEBA per a la 
Promoció de l’AUTOCONSUM FV



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.
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SEBA
Associació de Serveis Energètics Bàsics Autònoms

L’any 2001 promou les primeres 
instal·lacions FV connectades ala xarxa 
elèctrica. Avui gestiona 50 instal·lacions 
FVCX.
Promoció i gestió d’instal·lacions de 
microgeneració
Serveis als socis amb autoconsum



Perquè les companyies elèctriques no volen 
l’autoconsum
• instal·lacions (inversions) de generació d’electricitat amb gas 
parades, que no podran amortitzar.

• actualment l’electricitat fotovoltaica és més econòmica que la que 
ens ven la companyia elèctrica, i no necessita primes per a ser viable 
econòmicament

• l’arribada de la paritat elèctrica entre FV (i altres renovables) i 
sistema elèctric és una gran amenaça

Conseqüència: la patronal elèctrica aconsegueix que el Govern 
promulgui una moratòria a les energies renovables i impedeixi 
l’autoconsum amb balanç net.



Perquè cal fomentar l’autoproducció energètica …

• Dependència energètica exterior: 

• Sagnia energètica:  

•Dependència energètica exterior del sector elèctric: 

•Pèrdues de transport i distribució elèctrics:        

•Dèficit tarifari (acumulat): 

•Increment  de tarifa elèctrica en els darrers 7 anys: 
•Compra de certificats d’emissions de CO2: 

• L’oligopoli elèctric espanyol abasteix al             de les llars

>75%

66%
13%

>80%

50.000.000.000 €/any
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6001000.000 €



Precedents
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula
la conexión a red de instalaciones de producción de energía 
eléctrica de pequeña potencia.
En el que es marcava com a termini per a desenvolupar el Reial 
Decret i definir la micro-generació amb balanç net a l’abril 2012.  

Escenari actual: 
No s’aprova (ni es preveu que s’aprovi) cap decret que desenvolupi 
el concepte de balanç net per a l’autoconsum.
Aquest fet condiciona molt les solucions tecnològiques a aplicar i els 
sectors que es poden beneficiar d’aquesta opció.

L’Autoconsum elèctric- Escenaris
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• Les companyies elèctriques posen problemes i alenteixen els 
tràmits per legalitzar les instal·lacions 

• Els sector domèstic es veu marginat per tenir, habitualment, un 
perfil de consum invers al de producció solar

Escenari actual
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Perfil de 
demanda 

domèstica 
(nocturna)

Potencial 
de 

producció
FV



Perfil d’usuaris
•Usuari familiar/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.)
•Activitats econòmiques amb consums fixos importants, horaris 
laborals diürns i disponibilitat de cobertes assolellades

petites i grans superfícies comercials, oficines, tallers, 
magatzems logístics i frigorífics, hotels, restaurants, hospitals, 
residències de gent gran, indústria manufacturera,  etc.)

Nínxol d’usuaris en aquest escenari
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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
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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

o 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)

Bateria d’ió liti de 48 V i 4 kWh de capacitat (SAFT)



Instal·lacions per Autoconsum 



Gestió de la demanda 

Equips per a la gestió de la 
demanda automatitzats (relé
telegestionat) per a 
electrodomèstics

Termo elèctric/ aerotèrmia 
(calor i fred) + tanc de 
fred/tanc de calor

Bones pràctiques



Renting Solar. 

Kits de microgeneració de 1 a 7 mòduls (230Wp-1.600Wp) amb
instal·lació, interconnexió a la xarxa interior i monitorització.
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Què ofereix SEBA? 

equips per a no injecció d’excedents, amb opció a bateries, per 
assolir percentatges elevats d’autogeneració. 
≈ 2€/Wp (inclou legalització o controlador dinàmic de potència)

[1,8€/Wp - 2€/Wp] en funció
núm. unitats instal·lades

Instal·lacions a mida 
(>2kWp) amb equips per a 
la gestió de la demanda,
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Renting Solar – Campanya Promocional 

• Dirigit als socis de SEBA, amb consums elèctrics diürns :
• Domèstic amb consums diürns estables
• Oficines
• Botigues
• Petits negocis

• Rendibilitat assegurada en un periode i unes condicions pre-
establertes

• Projectes “claus-en-mà” amb dimensionat previ i posterior 
monitorització / seguiment
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Kit
Estalvi 

(€/any*)
Wp

Nº 
mòduls

kWh/dia 
mitjà

Estalvi 
€/20anys

Despesa 
Final 

Renting

Nº 
quotes

Retorn 
inversió 
(anys)

Estalvi €70 70 € 230 1 1 mono 0,9 1.399 € 921 € 13 13,24
Estalvi €140 140 € 460 2 1 duo 1,7 2.797 € 1.039 € 7 7,30
Estalvi €210 210 € 690 3 2 mono‐duo 2,6 4.196 € 1.327 € 6 6,36
Estalvi €280 280 € 920 4 2 duo 3,4 5.594 € 1.565 € 6 5,55
Estalvi €350 350 € 1.150 5 3 duo‐mono 4,3 6.993 € 1.877 € 5 5,39
Estalvi €420 420 € 1.380 6 3 duo 5,2 8.392 € 2.114 € 5 5,04
Estalvi €490 490 € 1.610 7 4 duo‐mono 6 9.790 € 2.450 € 5 5,00

Nº micro‐ 
inversor

Renting Solar – Campanya Promocional 

• Retorn de la inversió entre els 5 i 13 anys
• Estalvi en la factura elèctrica d’entre 900€ i 2.500€ al final del 

periode de Renting Solar (a tarifa actual constant)



Renting Solar - Monitorització

Elecció del Kit Estalvi
més ajustat als teus 

consums

Monitorització de la instal·lació
d’autoconsum / Elaboració

d’informes mensuals de 
funcionament.



Renting Solar – ex. Kit Estalvi €140

- Període retorn: 8 anys - Despesa final: 1.039€
- Vida útil equips: 20 anys o més - Estalvi a 20 anys: 2.797€



Renting Solar – ex. Kit Estalvi €140

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8

775 € 38 € 38 € 38 € 38 € 38 € 38 € 38 €
140 € 280 € 420 € 560 € 700 € 840 € 980 € 1.120 €
775 € 813 € 851 € 889 € 927 € 965 € 1.003 € 1.041 €Despesa acumulada (€)

Estalvi acumulat (€)
Despesa / any (€)



- Promoció i gestió d’instal·lacions de      microgeneració
-Promoció de microxarxes agrupant usuaris que comparteixen 
infrastructures de generació, acumulació i transport 
-Representar els autoproductors davant empresa distribuïdora, 
administració, etc.
-Titular d’instal·lacions d’agrupació d’usuaris, comunitats,…
-Oferta de serveis als socis amb autoconsum (manteniment, 
telemonitorització, gestió de la demanda, novetats,...)

Estratègia de SEBA
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Moltes gràcies per la vostra atenció!

www.seba.es


