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Informació relativa a les cartes emeses per una companyia distribuïdora als 
propietaris d’instal·lacions d’autoconsum elèctric 
 
Segons hem pogut saber les associacions signants d’aquest comunicat, representants de 
bona part de les empreses del sector de l’autoconsum elèctric, alguns propietaris d’aquest 
tipus d’instal·lacions han rebut notificacions per part de la seva companyia distribuïdora, en 
les quals s’informava a aquests propietaris que, segons aquesta companyia, “no existeix 
marc normatiu de referència que contempli la “interconnexión sin inyección de excedentes 
de producción” pel que no és possible analitzar la viabilitat tècnica del seu projecte”. 
Aquesta raó i d’altres exposades a les cartes fan que, atenent als seus criteris, la companyia 
distribuïdora “no assumirà cap responsabilitat davant les eventuals conseqüències que 
puguin derivar-se en cas que l’esmentada instal·lació de producció sigui connectada sense 
haver seguit els tràmits exposats en el present escrit”.   
 
Des del sector volem informar als destinataris d’aquestes cartes, així com a qualsevol 
persona interessada en aquest tipus d’instal·lacions, que sí que existeix cobertura legal a les 
mateixes, mitjançant la nota informativa de la Direcció General d’Energia i Mines de la 
Generalitat de Catalunya publicada el passat 14 de maig del 2014, on s’estableix que les 
instal·lacions del tipus C1 que garanteixin que no injectaran energia a xarxa poden ser 
legalitzades a partir del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  
 
Aquesta nota informativa de la Generalitat de Catalunya redueix els tràmits de legalització: 
entre altres coses, eximeix al propietari de la instal·lació de l’obligació de sol·licitar un punt 
d’accés a la companyia elèctrica, reduint les seves gestions amb aquesta companyia a haver 
d’informar-la sobre la posada en funcionament de la instal·lació.  
 
Com a associacions representants d’empreses que fomenten un consum energètic més 
sostenible, volem animar els propietaris a mantenir la seva confiança en la legalitat de les 
seves instal·lacions malgrat les cartes rebudes, que presenten raonaments injustificats i 
informacions parcials. A més, volem manifestar el nostre rebuig a qualsevol intent de frenar 
el desplegament d’aquest tipus d’instal·lacions, que no només són econòmicament viables 
en molts casos, sinó que a més permeten a l’usuari generar la seva pròpia energia amb els 
conseqüents beneficis en eficiència energètica i pel medi ambient propis de la generació 
distribuïda, i reduir la incertesa del preu de l’electricitat que consumiran. 
 
Més informació: 
 
info@clustereficiencia.org 
solartys@secartys.org 
 
 Link nota informativa de la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya  
 
Signem aquest comunicat : 
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