
AUTOCONSUM COMPARTIT:
ESTALVIA LLUM AMB LES PLAQUES DE L’ESCOLA

Santa Eugènia, 20 d’octubre



Un autoconsum compartit a l’escola!

● Una instal·lació fotovoltaica ! produeix quan fa sol

● L’electricitat que genera es vincula a més d’un consumidor

● Cada consumidor té un percentatge de l’energia

● Es consumeix primer de les plaques que de la xarxa

● Sense cables, la distribuïdora fa el descompte automàticament 
a la factura

! Com tenir plaques, però sense fer cap inversió!



El projecte de Santa Eugènia

● 40 kW sobre l’escola ! propietat de l’IBE

● 12 kW per l’escola i altres edificis públics

● Mínim de 16 kW per veïnats, 0,5kW per llar

● Màxim de 12 kW per empreses, 3kW per empresa

● Consum a preu de cost

● Convocatòria pública per a triar els consumidors

● Atribució per un any, prorrogable a quatre



Què costa i què en trec?

● El consum de les plaques es fa a preu de cost

● 50€/any per llar, 300€/any per empresa, IVA inclòs

● Una producció de 750 kWh per llar i de 4500 kWh per 
empresa

● Suposarà un estalvi anual net de 100€ per llar i de 
600€ per empresa

● Cobrament domiciliat i possible fraccionament

● Com si llogassis les plaques de l’escola!



Què en fa l’IBE dels ingressos?

● El retorn permet recuperar la inversió

● L’IBE també paga el manteniment de la instal·lació

● El retorn anual permetrà fer noves instal·lacions

● L’objectiu és arribar al màxim de gent i, si es pot, 
augmentar la quota per llars



Qui s’hi pot apuntar?

● Titulars de consums elèctrics a  
500m del CEIP Mestre Guillemet

● Per llars, han de ser residència 
habitual

● S’exclouen lloguers vacacionals

● Les empreses hauran de tenir el 
llum contractat en baixa tensió

El radi de 500 metres



Com puc apuntar-m’hi?

● Tràmit telemàtic a www.ibenergia.caib.es

! Sol·licitud omplerta

! Dues factures: una d’hivern, una d’estiu

! Còpia del DNI, NIE o NIF del sol·licitant

! Fitxa cadastral de l’immoble de consum

! Acreditació de titularitat bancària (certificat del banc, factura, etc.)

! Si és llar o empresa vulnerable, document acreditatiu

● Del 28 d’octubre al 14 de novembre



Com es trien els participants?

● Prioritat pels consumidors vulnerables (RESOGA, IMV, 
PNC, bo elèctric, etc.)

● Ordre d’entrada

● Mínim de 16 kW per llars (mínim 32 habitatges)

● Màxim de 12 kW per empreses (màxim 4 empreses)

● Qui no entri passa a la llista d’espera



Durada i possibles casos

● La quota de consum s’atribueix durant un any, 
prorrogable automàticament fins quatre anys. 

● A partir de llavors, s’obrirà una nova convocatòria

● Si al final del primer any s’aprova el repartiment horari de 
l’energia, l’IBE podrà proposar un repartiment segons 
hores i dies de consum

● Davant impagament, el consumidor en perdrà la condició

● En cas d’avaria, l’IBE indemnitzarà els consumidors pel 
temps de manca de servei



Moltes gràcies per la vostra atenció!

Ferran Rosa - Director gerent
971 17 70 84

www.ibenergia.caib.es

frosa@ibenergia.caib.es


