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AUTOCONSUM 
SETENERGIA ofereix projectes, instal·lacions i gestió 

de sistemes d’autoconsum fotovoltaic. 

L’òptima prescripció per a la millor rendibilitat 

 

ARA ÉS EL MOMENT! - A l’augment del preu de l’electricitat i la reducció dels costos d’inversió s’ha 

unit, als darrers mesos, un canvi legislatiu que permet incrementar de forma exponencial els 

avantatges de la implantació de sistemes d’autoconsum fotovoltaic a les empreses. 

L’autoconsum té diversos avantatges socials, energètics, ambientals i econòmics, tant des d’un punt 

de vista global com des d’un punt vista particular del consumidor i del sistema elèctric. 

• Suposa un estalvi energètic i econòmic pel consumidor. 

• Contribueix a la seguretat i la garantia de subministrament. 

• Millora la competitivitat de les empreses i fomenta la creació de llocs d’ocupació no 

deslocalitzables. 

• Permet que el consumidor tingui el control de la seva gestió energètica i afavoreixi a 

l'apoderament del ciutadà en el model energètic. 

• Redueix les pèrdues associades al transport i distribució d’electricitat. 

• Afavoreix la gestió de la demanda i el laminatge de la corba de càrrega. 

• L'energia solar fotovoltaica contribueix a la cobertura de la punta de demanda a l'estiu. 

• Suposa un estalvi econòmic per als consumidors i millora la competitivitat de les empreses 

• Introdueix una autèntica competència en el mercat elèctric 

• Produeix energia a partir del sol: una font gratuïta, inesgotable, neta i respectuosa amb el 

medi ambient, 

• Evita problemes per proveir tota la demanda en hora punta, com els talls d'electricitat i les 

pujades de tensió, 

• Afavoreix el desenvolupament tecnològic y la modernització 

• El preu de l’energia solar està disminuint a mínims sense precedents  

o Pel que la inversió de cost deixa de ser quantiosa. L’augment de la demanda global no 

cessa i el cost de la producció de panells solars ha disminuït igual que el seu preu. Pel 

que, en l’actualitat, invertir en una instal·lació d’autoconsum solar és cada vegada més 

assequible. 

• Redueix el risc davant les futures pujades del cost d’electricitat 

o Un cop realitzada la inversió amb vista als pròxims anys, el cost invertit i el que 

obtindrem amb el temps, ja el coneixem (recordeu el gràfic). Ja plogui més o menys. O 

si hi ha més o menys vent. L’avantatge és molt clara a nivell empresarial: redueix riscos 

i permet predir costos, el que significa poder complir amb objectius. 

• Són més rendibles que un banc: 

o La rendibilitat de les instal·lacions d’autoconsum supera el 9% de TIR amb períodes 

d’inversió que van dels 6 als 8 anys. Per aquest motiu la majoria de pimes i grans 

empreses apostin per l’autoconsum ja que, fins i tot descomptant un cost de 

finançament alt, la seva rendibilitat serà molt més alta que la que els dóna el banc per 

tenir els diners sense moure del compte. 

• Les instal·lacions d’autoconsum són molt més competitives 



o Si sabem que la nostra empresa té una vocació de mitjà-llarg termini, sense cap dubte 

l’autoconsum és una oportunitat per fer-la més competitiva. Durant el procés de 

recuperació de cost no només sabem que estem produint la nostra energia i 

recuperant inversió, sinó també perquè estem produint estalvi. Aquest estalvi bé es 

pot invertir en altres conceptes que poden fer diferenciar la teva empresa de la seva 

competència. O potser comprar part de l’electricitat que es necessita un 86% més 

barat no és treure-li avantatge al competidor? 

• Redueix l’impacte mediambiental 

o Per cada kWh produït mitjançant tecnologia solar, ens allibera de 0,31 de CO2, i així 

redueix l’impacte mediambiental associat a l’activitat de la nostra empresa, el que al 

seu torn significa una millor reputació pel que fa a sostenibilitat davant la societat i 

reforça la percepció que tenen els nostres clients de la nostra empresa. 

• Cultura energètica responsable 

o Perquè al cap ia la fi, el que volem és tenir cura del medi i deixar un millor futur als que 

ens precedeixen. El canvi depèn de nosaltres i el tenim disponible si realitzem alguns 

esforços que, com heu vist, també pot beneficiar-nos en molts aspectes a nosaltres. 

 

... a més, a Tarragona tenim un privilegi: 

 

 

 

Tarragona presenta una mitjana de 2.509 hores de sol anuals i de 1.697 hores de sol pic anuals (kWh 

/ m2 any).  


