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Acció de millora: Instal·lacions 
fotovoltaiques i unificació de 

comptadors elèctrics



Objectiu: millora de l’eficiència energètica dels edificis 
d’ús residencial i social, mitjançant la promoció de l’ús 
d’energies renovables i la millora de l’eficiència 
energètica de l’envolupant tèrmica i dels 
equipaments.

Les accions de millora incorporar les següents 
variables:

• Polítiques EU 20-20-20 (eficiència energètica, 
energies renovables, emissions de CO2 )

• Polítiques nacionals i regionals
• Anàlisi cost-benefici
• Consideracions de cicle de vida (durabilitat, costos de 

manteniment, etc)
• Perfil d'usuari i pobresa energètica. Confort i salut

CONTEXTUALITZACIÓ EN EL PROJECTE



Pobresa energètica

Renda 
familiar

Qualitat 
de 

l’habitatge

Preu de 
l’energia

CONTEXTUALITZACIÓ EN EL PROJECTE

Què és?
Llars que no poden fer 
front al pagament de les 
factures dels 
subministraments 
energètics per satisfer 
les seves necessitats 
domèstiques.

Motius

COM PODEM MINIMITZAR-LA?



EN QUÈ CONSISTEIX L’ACTUACIÓ?



EN QUÈ CONSISTEIX L’ACTUACIÓ?

ABANS ACTUACIÓ

DESPRÉS ACTUACIÓ



EN QUÈ CONSISTEIX L’ACTUACIÓ?

ABANS ACTUACIÓ TARADELL DESPRÉS ACTUACIÓ TARADELL

6 kW de plaques fotovoltaiques



BENEFICIS GENERALS DE L’ACTUACIÓ

REDUIR  45% COST 
ENERGIA ELÈCTRICA 

PEL VEÍ

MILLORA 
PROCEDIMENT 
ADJUDICACIÓ 

PISOS

POSSIBILITAT DE 
GESTIONAR LA 

POBRESA ENERGÈTICA

REDUIR 
DESPESA EN 
ADEQUACIÓ

COMPLIR AMB EL 20-
20-20



COM HO FEM?

• Cost anual terme 
potència abans 
actuació: 6.397 €

• Cost anual terme 
potència després 
actuació: 1.800 €

Hem monitoritzat i 
hem vist...



UN CAMÍ NO GENS FÀCIL

• Hem topat amb 
els interessos de 
les empreses 
distribuïdores 
d’electricitat: 
dificultats per 
obtenir els 
permisos per 
unificar els 
comptadors. Avui 
encara no tenim 
el permís de la 
unificació a 
Barcelona!!!!

I per rematar......



UN CAMÍ NO GENS FÀCIL

Real Decret 900/2015, del 9 d’octubre 2015, que regula 
l’autoconsum fotovoltaic, conegut com l’impost al sol.



PRIMERS RESULTATS

Des del 16 de setembre tenim la instal·lació solar fotovoltaica i la unificació 
de comptadors de Taradell 100% operatius. Quins resultats hem obtingut 
de moment?

Dia típic

Setmana típica



PRIMERS RESULTATS

Despesa si no 

haguéssim fet actuació

Despesa després de 

l'actuació RELS
Estalvi

Part fixe (Potència) 479 € 213 € 56%

Part Variable (Energia) 299 € 160 € 46%

TOTAL 778 € 373 € 52%

Del 16 de setembre al 15 d’octubre, edifici Taradell

27% electricitat d’origen 
solar fotovoltaic 
produïda en el propi 
edifici



Despesa si no 

haguéssim fet actuació

Despesa després de 

l'actuació RELS
Estalvi

Part fixe (Potència) 479 € 213 € 56%

Part Variable (Energia) 299 € 160 € + 13 € 42%

TOTAL 778 € 386 € 50%

PRIMERS RESULTATS: amb peatge al sol!!!



CONCLUSIONS

• El binomi unificació comptadors elèctrics i solar fotovoltaica és una eina 

molt potent per reduir la despesa energètica dels inquilins dels 

habitatges de VPO

• Ens ajuda a agilitzar el procés d’adjudicació de pisos

• Hem de seguir treballant per poder realitzar la unificació de comptadors 

de manera més àgil -> Buscar les escletxes legals que ens permetin fer-

ho

• Incorporar-ho en els nous projectes d’habitatges de VPO

• Ens aporta un plus de gestió i riscos per part de l’AHC



GRÀCIES PER LA VOSTRE ATENCIÓ

Gerard Valls - gvallsa@gencat.cat


