
 
 
 
 
 
Servei Autoconsum Compartit Municipal 
 



REPTES 

Objectiu: reduir les emissions un 50% 
l’any 2030 i neutres en carboni al 2050 

El principal recurs que té la ciutat és el sol (aproximadament 1.850 
hores/any) 

Si cobríssim totes les cobertes practicables de la ciutat amb generació 
FV, podríem arribar a generar de l'ordre del 60% del consum elèctric 
domèstic de la ciutat, fins a uns 1.190 GWh /any. 

Tecnologia robusta i coneguda 

Estem en emergència climàtica: cal 
fer més!, cal fer diferent!, cal fer ja! 
 

Autoconsum, una quotidianitat! 
 



CONTEXT 

Energia cara 
• Preu de l’electricitat:  de 47€/MWh a 544€/MWh 
• Volatilitat i Incertesa 

 

Interès de la ciutadania per generar energia i consumir millor 
• Apareix una demanda d’Apoderament Energètic 

Generació energètica municipal en espai públic amb excedents i amb necessitat de 
compartir  
• L’Espai Públic una gran oportunitat per generar energia 
• Que fem amb l’energia generada? 



Servei d’Autoconsum Municipal 



Servei d’Autoconsum Municipal  

 L’Ajuntament ofereix un nou servei que consisteix en  
compartir l’energia generada en instal·lacions de generació 
fotovoltaica amb diferents consumidors privats. 

 Per accedir a l’energia caldrà que siguin titulars d’un 
contracte de subministrament elèctric, en baixa tensió. 

 Els consumidors han d’estar ubicats en un radi de 1.000 
metres. 

 Es facilitarà l’energia a les famílies amb menys recursos, 
però també serà per a tota la ciutadania, comerços i PIMES 
(5% Ajuntament, 30% vulnerables i 65% ciutadania). 

 Es compartiran uns 500W d’energia solar que podria 
permetre l’estalvi de fins a un 25% de la factura elèctrica, 
uns 200 euros per a una família tipus. Es pot compartir fins 
a 2kW. 

 El Servei s’oferirà via concurrència. 
 Aprovat un preu públic de 70€/any per 500W, bonificat al 

100% en el cas de famílies vulnerables. 



Pèrgola de la Ronda de Dalt 

• Ubicació: Passeig de la Vall d’Hebron, 103  

     Districte d’Horta – Guinardó  

• UTM comptador de generació: 41.42453810162419, 2.1422298858393534 

• Potència instal·lada: 43,25 kWp 

• Generació estimada: 54.063 kWh/any 

• Tipus de connexió: autoconsum compartit a través de la xarxa amb 
excedents. 

Repartiment de l’energia: 

 El 30% de la potència es reserva per a usuaris seleccionats per l’Àrea de 
Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona seguint els criteris escaients: 
correspon a 13 kWp (26 consumidors). 

 El 65% de la potència correspondrà als participants seleccionats d’una 
convocatòria pública: 28 kWp (56 consumidors).  

 L’Ajuntament es reserva una potència de 2,25 kWp per a abastir 
subministraments municipals (5% de la potència de la instal·lació). 



Pèrgola de la Plaça Alfons Comín 

• Ubicació: Plaça Alfons Comín 

      Districte de Gràcia 

• UTM comptador de generació: (X:427836; Y:4585192; HUSO:31) 

• Potència instal·lada: 24,32 kWp 

• Generació estimada: 30.400 kWh/any 

• Tipus de connexió: autoconsum compartit a través de la xarxa amb 
excedents. 

Repartiment de l’energia: 

 El 31,25% de la potència es reserva per a usuaris seleccionats per l’Àrea de 
Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona seguint els criteris escaients: 
correspon a 7,5 kWp (15 consumidors). 

 El 62,5% de la potència correspondrà als participants seleccionats d’una 
convocatòria pública: 15 kWp (30 consumidors).  

 L’Ajuntament es reserva una potència d’1,5 kWp per a abastir 
subministraments municipals (6,25% de la potència de la instal·lació). 



Funcionament servei 
 Cada usuari consumidor associat a la instal·lació de generació tindrà 

assignat una quota de l’energia generada, una b. 

 El repartiment de l’energia i l’assignació de quotes es fa a través d’un 
contracte que se signarà entre el productor, l’Ajuntament, i els 
diferents usuaris o consumidors associats. 

 L’usuari/ària o consumidor/a associat/ada que signi el contracte, cal 
que sigui el titular del subministrament. 

 L’usuari/ària o consumidor/a, per a beneficiar-se de l’energia 
generada, haurà de canviar el seu contracte de subministrament. És 
un canvi fàcil i ràpid i, en principi, NO ha de canviar de 
comercialitzadora. 

 El repartiment de l’energia és un repartiment administratiu, NO cal 
portar cap cablejat als domicilis ni fer cap canvi físic al comptador. 

 A partir del canvi de contracte, l’usuari/ària passarà a ser 
autoconsumidor/a, percebent una rebaixa de la seva factura quan 
consumeixi en hores que hi ha producció fotovoltaica. 

 La permanència mínima en el servei és d’un any, amb un màxim de 4. 

 L’Ajuntament, directament o a través dels PAE , acompanyarà i donarà 
suport durant tot el procés. 

 



Què podem obtenir amb l’autoconsum? 

Producció 
instal·lació 

fotovoltaica 

Inici activitat 
matí 

Preparació 
dinar 

Rentadora, sopar 
(forn...), dutxes, 

mòbils, TV... 

Arribada a casa 

Preparació esmorzars: 
cafetera, torradora... 

Rentaplats, 
rentadora... 

La idea seria intentar desplaçar part dels consums fora 
de la producció solar al migdia, en la mesura del 
possible, i anar amb compte de no superar la potència 
disponible... 

Producció fotovoltaica Consum d’un habitatge al llarg del dia.  

Estalvi 
autoconsum 



Cerca dels usuaris que gaudiran del Servei d’Autoconsum Municipal  
 
 Cerca dels usuaris vulnerables (el 30% de la potència de  les pèrgoles: 15 per Alfons Comin i 26 per la Ronda de Dalt) 

 Serveis Socials ja ha fet un barem de selecció  dels usuaris  vulnerables (una  tria basada en criteris  de transparència i equitat) 
 S’ha fet una primera ronda presentar el servei i  per demostrat interès: sessions realitzades el 21 de novembre i el  24 de novembre 
 Servei molt ben acollit 
 Ara manca acabar de tancar participants 

 
 Cerca dels usuaris ciutadania-PIMES (65% de la potència de les pèrgoles: 30 per Alfons Comin i 56 per la Ronda de Dalt) 

 Via una concurrència pública 
 Bases tancades 
 Tancant procediment administratiu 
 

Punts significatius de la concurrència: 
• S’entrarà via un aplicatiu del IMI: Lime Survey. 
• Concurrència no competitiva, primer que s’apunta. 
• Es farà per les dues pèrgoles, caldrà triar en quina voldria participar. Sols es 

podrà participar en una. 
•  Limitarem el radi 1Km via codi postal de l’adreça. 
• Permanència mínima 1 any i màxima 4. Als 4 anys es tornarà a treure 

concurrència. 
• Caldrà pagar el 70€/any per gaudir del servei i poder-se donar-se d’alta en el 

contracte de repartiment. 
• Es farà llista d’espera per ja tenir usuaris per si hi ha baixes. 
• S’acceptaran totes les condicions via una declaració de responsable . 
• En el cas d'impagament de preu públic automàticament es dona de baixa del 

servei. 
• En el cas d’interrupció del subministrament s’avaluarà l'impacte en termes 

econòmics i, si correspon, es compensarà en el pagament del preu públic de 
l’any vinent. 



http://energia.barcelona/ 

 

http://energia.barcelona/

