
Tràmits per instal.lacions 
d’autoconsum fotovoltaic
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El Real Decret 244/2019 pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 
econòmiques de l’ autoconsum d’ energia elèctrica regula las modalitats d’ autoconsum 
d’energia elèctrica definides a l’ article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector 
Elèctric.

El disposat en aquest Real Decret resulta d’aplicació a les instal.lacions i subjectes acollits 
a qualsevol de les modalitats d’autoconsum d’energia definides a l’article 9 de la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.
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Així, les instal.lacions d’ autoconsum hauran de pertànyer a una de les següents modalitats: 

AUTOCONSUM SENSE EXCEDENTS:
Instal.lacions d’autoconsum connectades a la xarxa de distribució o transport que disposen d’un 
sistema antiabocament de manera que impedeixi la injecció d'energia elèctrica excedentària a la 
xarxa de transport o de distribució.
Per autoconsum col·lectiu SENSE excedents existeix la possibilitat d’acollir-se a compensació 
d’excedents.
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AUTOCONSUM AMB EXCEDENTS:
Instal.lacions que, a banda de subministrar energia elèctric per autoconsum, poden injectar 
energia excedentària en les xarxes de transport i distribució. A aquest grup formaran part les 
instal.lacions de producció pròximes i associades a les de consum ( tant en xarxa interior com les 
que utilitzin la xarxa de distribució o transport). 
Dins d’aquest grup les instal.lacions AMB excedents podrán ser:

Autoconsum AMB excedents acollits a compensació
Autoconsum AMB excedents no acollits a compensació

A continuació els expliquem en detall
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Autoconsum AMB excedents acollits a compensació
Instal.lacions d’autoconsum AMB excedents, en els que productor i consumidor opten per acollir-se 
al sistema de compensació d’excedents.
El consumidor utilitza l'energia procedent de la instal·lació quan la necessita, podent comprar energia 
de la xarxa en els moments en que aquesta energia no sigui suficient per satisfer el seu consum 
elèctric.

Quan no es consumeix la totalitat de energia procedent de la instal·lació d’autoconsum aquesta pot 
injectar-se a la xarxa i , en cada període de facturació (màxim 1 mes), la factura emesa per la 
comercialitzadora compensarà el cost de l'energia comprada a la xarxa amb l'energia excedentària 
abocada a la xarxa valorada al preu mitjà del mercat horari menys el cost dels desviaments (per 
consumidors PVPC) o al preu acordat amb la comercialitzadora, aplicant-se posteriorment els 
beneficis als que puguin acollir-se (bo social) i els peatges i impostos que procedeixin. En cap cas el 
resultat podrà ser negatiu.
Per això, és necessari que es compleixin TOTES les condicions següents:
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Autoconsum AMB excedents acollits a compensació
Per això, és necessari que es compleixin TOTES les condicions següents:
1. La font d’energia primària sigui d’origen renovable
2. La potència total de les instal.lacions de producció associades no sigui superior a 100

kW.
3. En el cas del consumidor: hagi subscrit un únic contracte de subministre per el

consum associat i pels consums auxiliars amb una empresa comercialitzadora.
4. El consumidor i productor associat hagin subscrit un contracte de compensació

d’excedents d’autoconsum definit a l’article 14 del Real Decret 244/2019.
5. La instal.lació de producció no estigui subjecte a la percepció d’un règim retributiu

addicional o específic.
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Autoconsum AMB excedents no acollits a compensació
Pertanyen a aquesta modalitat tots els autoconsums amb excedents que no 
compleixin alguns dels requisits per pertànyer a la modalitat anterior, o que 
voluntàriament optin per no acollir-se a ella. En aquest cas, els excedents es 
vendran al mercat elèctric.

7



Dins de cada modalitat d’autoconsum, l’autoconsum es podrà classificar en individual, si només 
existeix un consumidor associat a la instal.lació o instal.lacions de producció o col.lectiu, si es tracta
de varis consumidors associats a la instal.lació o instal.lacions de producció próximes. 
Podran instal·lar-se elements d’emmagatzematge associats a les instal.lacions de producció en totes 
les modalitat d’ autoconsum. Per acollir-se a qualsevol modalitat d’autoconsum és necessari que el 
consumidor o consumidors  associats disposin d’un contracte de subministre d’electricitat. Els 
consumidors que no disposin d’un contracte d’accés per les seves instal.lacions de consum hauran 
de subscriure un contracte d’accés amb l’empresa distribuïdora directament o a través de l’empresa 
comercialitzadora. S’ha de tenir en compte que un consumidor només podrà estar associat a una 
modalitat d’autoconsum a la vegada. 
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Tant en autoconsum individual com col·lectiu, podran participar instal.lacions de generació 
connectades a la xarxa interior de los consumidors i instal.lacions de generació connectades a  
través de xarxa, sempre que aquestes últimes compleixin amb els criteris que s’exigeixen a les 
instal.lacions pròximes a través de xarxa.
En qualsevol de les dues modalitats d’autoconsum descrites (SENSE excedents o AMB 
excedents), el consumidor i el propietari de la instal·lació generadora (o instal.lacions 
generadores, d’ una o varies tecnologies) poden ser persones físiques o jurídiques diferents.

En el següent quadre es recullen resumides les diferents modalitats d’autoconsum

A tenir en compte
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Autoconsum
INDIVIDUAL
Un consumidor associat

O 

Autoconsum 
COL.LECTIU
Varis consumidors 
associats

Instal.lació PRÒXIMA
En XARXA INTERIOR
Connexió xarxa interior

SENSE excedents (individual)
Mecanisme antiabocament.

SENSE excedents ACOLLIT a compensació (col·lectiu) Mecanisme anti
abocament. 

CONSUMIDOR
Titular del suministre
PRODUCTOR
No existeix
TITULAR INSTAL.LACIÓ
Consumidor
PROPIETARI
Pot ser diferent

AMB excedents ACOLLIT a compensació. Font renovable.
Potència de producció >o= 100 kW.
Si aplica, contracte únic consum-auxiliars.
Contracte de compensació.
No hi ha cap altre règim retributiu.

CONSUMIDOR
Titular del suministre
PRODUCTOR
Titular de la instal.lació
TITULAR INSTAL.LACIÓ
El inscrit al registre d’autoconsum
PROPIETARI
Pot ser diferent

AMB excedents NO ACOLLIT a compensació.
Resta d'instal·lacions amb excedents.

CONSUMIDOR
Titular del suministre
PRODUCTOR
Titular de la instal.lació
TITULAR INSTAL.LACIÓ
El inscrit al registre d’autoconsum i RAIPRE
PROPIETARI
Pot ser diferent

Instal.lació PRÒXIMA 
a través de xarxa
Connexió a xarxa BT a 
través del mateix centre 
de transformació. 
Distància entre 
comptadors generació i 
consum <500 m, 
ambdues connectades 
en BT. Mateixa 
referència catastral.

AMB excedents NO ACOLLIT a compensació
Instal.lacions amb excedents.

CONSUMIDOR
Titular del suministre
PRODUCTOR
Titular de la instal.lació
TITULAR INSTAL.LACIÓ
El inscrit al registre d’autoconsum i RAIPRE
PROPIETARI
Pot ser diferent

10



A continuació tràmits més significatius que han de realitzar-se en 
les instal.lacions d’autoconsum davant les administracions i 
companyies elèctriques distribuïdores i/o comercialitzadores. 

ADMINISTRACIÓ
LOCAL(ajuntament)

GENERALITAT DE 
CATALUNYA

ADMINISTRACIÓ 
ESTATAL

DISTRIBUIDORA I/O
COMERCIALITZADO
RA

Consulti si l’emplaçament escollit té alguna restricció (mediambiental, urbanística o per 
infraestructures) que impedeixi ubicar allà la instal·lació de generació.

Llicència d’obres Aval o garantia
Permís d’accés i
connexió

Autorització ambiental i 
d’utilitat pública

Sol·licitud CAU

Autorització 
administrativa

Contracte d’accés i 
connexió

Realitzar la instal·lació segons reglament tècnic aplicable en funció de la potència i connexió

ABANS DE
FER LA 

INSTAL∙LACIÓ
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A continuació tràmits més significatius que han de realitzar‐se en les 
instal.lacions d’autoconsum davant les administracions i companyies 
elèctriques distribuïdores i/o comercialitzadores. 

ADMINISTRACIÓ
LOCAL(ajuntament)

GENERALITAT DE 
CATALUNYA

ADMINISTRACIÓ 
ESTATAL

DISTRIBUIDORA I/O
COMERCIALITZADORA

Consulti si l’emplaçament escollit té alguna restricció (mediambiental, urbanística o per infraestructures) que 
impedeixi ubicar allà la instal·lació de generació.

Inspecció (si aplica) Verificació 
Contracte de subministre
Contracte serveis 
auxiliars
Comunicació acord de 
repartiment

Certificat d'instal·lació i/o 
final d’obra 
+memòria/projecte
Inscripció RITSIC BT i 
RAC

Inscripció en registre 
administratiu 
d’autoconsum d’energia 
elèctrica

Comunicació 
compensació excedents

Autorització d’explotació Inscripció en el RAIPRE Contracte de 
representació

Realitzar la instal·lació segons reglament tècnic aplicable en funció de la potència i connexió

DESPRÉS
DE FER LA 

INSTAL∙LACIÓ
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TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA
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Autoconsum SENSE EXCEDENTS

Instal.lacions connectades  a xarxa, però que no cedeixen en cap 
moment energia a la xarxa. 
Han de disposar d’un sistema anti abocament d’acord amb ITC-BT-40
El titular del punt de subministre és també el titular de la generació 
connectada a la seva xarxa i serà responsable de qualsevol 
incompliment que pogués tenir conseqüències.
En un autoconsum col·lectiu SENSE excedents (només connectada a 
xarxa interior), la titularitat de generació i del mecanisme 
antiabocament serà compartida per tots els consumidors associats, 
que respondran en conjunt de qualsevol error provocat en la xarxa.
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Passos a seguir 
Instal.lacions en autoconsum SENSE EXCEDENTS
1. Disseny de la instal.lació
BT - P 10 kW BT – P>10 kW AT
Memòria tècnica Projecte tècnic Projecte tècnic

2. Permisos d’accés i connexió / Avals o garanties
Exemptes de permís. Necessari sol·licitar el número CAU.
3. Autoritzacions ambientals i d’utilitat pública
BT - P 100 kW BT – P>100 kW AT
Consultar a Generalitat
4. Autorització administrativa prèvia i de construcció
BT - P 100 kW BT – P>100 kW AT
exemptes Consultar CCAA Consultar CCAA
5. Llicència d’obres
Consultar la normativa particular de l’ajuntament de l’emplaçament elegit.
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Instal.lacions en autoconsum SENSE EXCEDENTS
6. Execució de la instal.lació
7. Inspecció inicial i inspeccions periòdiques
BT - P 100 kW BT – P>100 kW AT

Consultar Generalitat
8. Certificats d’instal.lació i/o certificat final d’obra
De la instal.lació generadora 
9. Autorització explotació
BT - P 100 kW BT – P>100 kW AT
No necessita tràmit
Certificat instal.lació

Consultar CCAA Consultar CCAA

10. Contracte d’accés
BT - P 100 kW BT – P>100 kW AT
Exemptes: Comunicació 
modificació contracte a 
través de les CCAA

Exemptes: comunicació 
canvi de contracte

Exemptes – Comunicació canvi de contracte

11. Contracte de subministre d’energia serveis auxiliars
Exemptes 16



Instal.lacions en autoconsum SENSE EXCEDENTS
12. Llicència d’activitat
Consultar normativa ajuntament corresponent
13. Acord de repartiment i contracte compensació d’excedents

individual No aplica
Col.lectiu No existeix contracte. Notificació a la ED de l’acord de repartiment i compensació
14. Inscripció en el registre d’instal.lacions de Baixa Tensió RITISC mitjançant la declaració
responsable de BT i al Registre d’autoconsum de Catalunya (explicació pàgina 24)
15. Inscripció en el registre Administratiu d’autoconsum d’energia elèctrica estatal
Tràmit d’ofici realitzat a través de la Generalitat que enviarà la informació al Ministeri per via telemàtica
16. Inscripció en el Registre Administratiu d’instal.lacions productores d’energia elèctrica (RIPRE)
No aplica
17. Contracte de representació en mercat
No aplica

Per a una descripció més detadalla de cada una de les etapes, consultar la guia del ministeri aquí 
http://www.elgremi.cat/nova‐actualitzacio‐de‐la‐guia‐dautoconsum‐versio‐de‐novembre‐2019/

Pàg.
24
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Autoconsum AMB EXCEDENTS
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Passos a seguir 
Instal.lacions en autoconsum AMB EXCEDENTS
1. Diseny de la instal.lació
BT - P 10 kW BT – P>10 kW AT
Memòria tècnica Projecte tècnic Projecte tècnic

2. Permisos d’accés i connexió / Avals o garanties
Sempre cal sol·licitar el número CAU.
Sòl urbà amb dotacions i serveis requerits per llei Altra tipologia de sòl

Permís d’accés i connexió
BT - P 15 kW BT – P>15 kW AT BT AT
Exemptes Sí Sí Sí Sí

Avals o garanties – 40 €/kW
BT - P 15 kW BT – P>15 kW AT BT - P 10 kW BT – P>10 kW AT
exemptes sí sí exemptes Sí sí

Tramitació d’accés i connexió per aquelles instal.lacions que ho precisin
BT - P 15 kW BT – P15 kW > P <100 kW AT
RD 1699/2011 RD 1699/2011 RD 1955/2000 - RD 1699/201119

Pàg.
35



Passos a seguir 

Instal.lacions en autoconsum AMB EXCEDENTS
3. Autorizacions ambientals i de utilitat pública
BT - P 100 kW BT – P>100 kW AT
Consulta Generalitat Consulta Generalitat Consulta Generalitat

4. Autorizació administrativa prèvia i de construcció
BT - P 100 kW BT – P>100 kW AT
exemptes sí sí
5. Llicència d’obres
Consultar la normativa particular de l’Ajuntament de l’emplaçament escollit
6. Execució de la instal.lació
7. Inspecció inicial i inspeccions periòdiques
BT - P 100 kW BT – P>100 kW AT
Consultar CCAA Consultar CCAA Consultar CCAA
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Passos a seguir 
Instal.lacions en autoconsum AMB EXCEDENTS
8. Certificats d’instal.lació i / o certificats finals d’obra
BT - P 10 kW BT – P>10 kW AT
Certificat d’instal.lació de BT
instal.lació generadora i 
declaració responsable BT

Certificat d’instal.lació de 
BT i DR
Certificat final d’obra

Documentació posada en servei AT segons 
reglament AT

9. Autorització explotació
BT - P 10 kW BT – P>10 kW AT
No necessita tràmit
Certificat instal.lació

Sí
Consultar CCAA

Sí
Consultar CCAA

10. Contracte d’accés
BT - P 10 kW BT – P>10 kW AT
Exemptes – comunicació de 
modificació de contracte a 
través de la Generalitat a la 
distribuidora

Exemptes- comunicació 
canvi de contracte

Exemptes – comunicació canvi de contracte
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Passos a seguir 
Instal.lacions en autoconsum AMB EXCEDENTS
11. Contracte de subministre d’energia serveis auxiliars
Obligatori excepte en els casos on els serveis auxiliars es considerin menyspreables. Es poden unificar 
amb el contracte de consum en certs casos.
12. Llicència d’activitat

Acollides a COMPENSACIÓ: exemptes. Consultar normativa Ajuntament
No acollides a COMPENSACIÓ  sí. Consultar normativa Ajuntament. 
13. Acord de repartiment i contracte compensació excedents
Individuals Acollides a COMPENSACIÓ: contracte de compensació d’excedents

No acollides a COMPENSACIÓ NO aplica
Col·lectives Acollides a COMPENSACIÓ: Acord de repartiment + contracte compensació

No acollides a COMPENSACIÓ Acord de repartiment
14. Inscripció en el registre d’instal.lacions de Baixa Tensió RITSIC mitjançant declaració
responsable de BT i al Registre d’autoconsum de Catalunya (explicació pàgina 24)
BT - P 100 kW BT – P>100 kW AT
Sí Sí Sí, si existeix

Pàg.
24
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Passos a seguir 
Instal.lacions en autoconsum AMB EXCEDENTS
15. Inscripció en el registre Administratiu d’autoconsum d’energia elèctrica estatal
Obligatori excepte en els casos on els serveis auxiliars es considerin menyspreables. Es poden unificar 
amb el contracte de consum en certs casos.
16. Inscripció en el Registre Administratiu d'instal·lacions productores d’energia elèctrica (RIPRE)

Acollides a COMPENSACIÓ: no aplica
No acollides a COMPENSACIÓ  sí. Per P 100 kW tràmit d’ofici pel Ministeri
17. Contracte de representació en mercat
Acollides a COMPENSACIÓ: no aplica
No acollides a COMPENSACIÓ  sí. 

Per a una descripció més detadalla de cada una de les etapes, consultar la guia del ministeri aquí 
http://www.elgremi.cat/nova‐actualitzacio‐de‐la‐guia‐dautoconsum‐versio‐de‐novembre‐2019/ 23



Com legalitzar la instal.lació d’autoconsum a 
Catalunya?
Un cop inscrita al RITSIC:

• Un cop es disposa del número de inscripció de la instal.lació de
BT, i el número CAU, cal inscriure la instal.lació al registre
d’autoconsum de Catalunya. A continuació s’explica pas a pas.
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TRÀMITS
PAS 1   REGISTRAR LA INSTAL·LACIÓ  COM A INSTAL.LACIÓ
GENERADORA DE BAIXA TENSIÓ

Podeu accedir al tràmit a través del web http://www.elgremi.cat/tramits‐i‐gestions/electricitat‐at‐i‐bt/ 25



PAS 1   REGISTRAR LA INSTAL·LACIÓ  COM A INSTAL·LACIÓ 
GENERADORA DE BAIXA TENSIÓ
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PAS 1   REGISTRAR LA INSTAL·LACIÓ  COM A INSTAL·LACIÓ 
GENERADORA DE BAIXA TENSIÓ
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OBTENCIÓ NÚMERO 
INSCRIPCIÓ RITSIC



DOCUMENTACIÓ

• Certificat d'instal·lació elèctrica (CIE) emès per
empresa instal·ladora habilitada. Cal indicar:
instal·lació generadora autoconsum. I la
potència màxima admissible indicar la de
l’inversor.

• Memòria tècnica de BT/projecte (>10 kW) +
esquema unifilar
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• PAS 2   INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’AUTOCONSUM DE
CATALUNYA. Cal escollir el tipus d’autoconsum:

• Autoconsum SENSE excedents

• Autoconsum AMB excedents MÉS DE 100 kW 

• Autoconsum AMB compensació d’excedents

• Autoconsum ACOLLIDA A LA VENDA D’EXCEDENTS

• SOL·LICITAR L’ADAPTACIÓ subjectes acollits a la modalitat d’autoconsum existent
abans de l’entrada en vigor del RD 244/2019

Podeu accedir al tràmit a través de la web http://www.elgremi.cat/tramits‐i‐gestions/energies‐renovables/
29

FINS A 100 kW

MÉS DE 100 kW 

FINS A 15 kW EN SÒL URBANITZAT

FINS A 100 kW

FINS A 10 kW

FINS A 100 kW

novanova

Existent i 
legalitzada



PAS 2: INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’AUTOCONSUM DE 
CATALUNYA
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Aquest és el document
conforme s’ha inscrit la 
instal.lació en la modalitat
corresponent al registre
d’autoconsum. 
A l’hora de fer el tràmit
es generarà un acusament 
de rebuda amb un número
de tràmit per tenir 
constància que s’ha fet 
correctament.



Exemple PAS 2: AMB compensació d’excedents fins a 15 kW en 
sòl urbanitzat
• Exempt de taxa
• Tràmit mitjançant internet canal empresa (CERTIFICAT

DIGITAL-IDCAT)
• Formulari sol.licitud d’autorització  (DADES INSTAL.LACIÓ)
• Pot realitzar un intermediari (EMPRESA INSTAL.LADORA /

GREMI)
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR 
AL TRÀMIT

• Annex dades altres consumidors associats a la instal·lació de
generació (per autoconsum col.lectiu)

• Memòria instal·lació fotovoltaica / projecte de la instal.lació (>10 kW)
Podeu trobar el model http://www.elgremi.cat/tramits-i-gestions/energies-renovables/
• Escriptures si és societat diferent de SL i SA

• Certificat de direcció i acabament d'obra CFO (si hi ha projecte)
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Model de memòria per instal.lacions d’autoconsum < 10 kw
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TRÀMITS AMB DISTRIBUIDORA
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Instal.lacions d’autoconsum que han de 
tramitar accés i connexió a la xarxa

35

Aquelles instal.lacions que per la seva modalitat hagin de sol.licitar permisos d’accés i connexió 
(exemptes les de sense excedents, i les d’amb excedents fins a 15 kW en sòl urbanitzat), com s’indica a 
les taules resum anteriors han de tenir en compte abans les següents singularitats per a una correcta 
obertura. 

El RD 244/2019 on es regula l’ Autoconsum estableix que la potència instal.lada de generació serà: 
“Potència instal.lada: A excepció de les instal.lacions fotovoltaiques, serà la definida a l’ article 3 i a la 
disposició addicional onzena Real Decret 413/2014, de 6 de juny. 

En el cas d’ instal.lacions fotovoltaiques, la potència instal.lada serà la potència máxima de l’ inversor o, 
en el seu cas, la suma de las potencias máximas de los inversores.” 

Per altra banda, el RD 244/2019 modifica l’Art. 12.2 del RD 1699/11 pel qual s’ estableix que: 
“Si la potencia nominal de la instal.lació de generació a conectar a la xarxa de distribució és superior a 
15 kW, la connexió de la instal.lació a la xarxa será trifàssica amb un desequilibri entre fases inferior a 5 
kW. 
Així mateix, en aquells casos d’autoconsum en el que les instal.lacions de generació pròximes i 
associades ho siguin a través de xarxa interior, si el consum és trifàsic la connexió de generació també 



Instal.lacions d’autoconsum que han de 
tramitar accés i connexió a la xarxa

36

La derogació del RD 900/15 elimina el requisit respecte a que la potencia instal·lada de generació ha de 
ser igual o inferior a la potencia contractada de consum. No obstant, es manté per les que estan 
subjectes al RD 1699/11 la condició de l’article 13.3 respecte a la necessitat de que la potencia de 
producció connectada a la xarxa interior no superi els drets d’extensió vigent adscrits al subministre. El 
que pot requerir tramitar en paral·lel una petició d’ampliació de potencia al consum per la corresponent 
adscripció de drets d’extensió.
En funció de la potencia(P) i tensió(V) de les instal.lacions de generació que es vulguin connectar a una 
xarxa interior, podem distingir els següents procediments o mètodes de Tramitació:

Abreviat RD 1699/11 Autoconsum 10 kw sòl rural

Petita potència RD 1699/11 P 100 kW en BT no incloses apartat anterior o 
P 1000 kW a V<36 kV del grup “a” i subgrups 
“b6”, “b7” i “b8” del RD 413/2014

Gran potència RD 1955/00 Resta instal.lacions generació



1- Sol.licitud d’accés i connexió a la 
xarxa d’e-distribución
• Primer pas: presentar el resguard justificatiu d’haver presentat

una garantia davant la Direcció General d’ Energia, Seguretat
Industrial i Seguretat Minera del Departament d’Empresa i
Coneixement i es presenta davant la Caixa de dipòsits de la
Generalitat de Catalunya.

• EXEMPTES:
• En general qualsevol instal.lació de potencia inferior o igual a 10 kW.
• Instal.lacions que no han de sol.licitar permís aval i connexió.
• Sol.licituds realitzades per Administracions Públiques.
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Sol.licitud d’accés i connexió a la xarxa 
d’e-distribución
• Per aquells casos en que s’hagi de tramitar els permisos

d’accés i connexió per la posta en servei d’una instal·lació
d’autoconsum, el Productor haurà de fer la sol·licitud formal a
e-distribución. Per això, pot accedir a través de múltiples
opcions:

• Pàgina web: www.edistibucion.com
• Correu electrònic: Conexiones.edistribucion@enel.com

• Important! Gestionar prèviament l’autorització del propietari de
la finca per aquells casos subjectes al RD 1699/11 en els que
no coincideixi amb el titular de la instal·lació de generació, ja
que se’ls requerirà per l’obertura de la sol.licitud.
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2- Resposta punt de connexió
Pels casos que sigui necessària la petició d’accés i connexió, un cop formalitzada la 
sol.licitud e-distribucion comunicarà a l’autoconsumidor el punt de connexió a la xarxa de 
distribució. El període de validesa d’aquest punt és el següent:
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Validesa Punt de connexió (mesos)

Abreviat (potència generació 10 
kW en sòl no urbanitzat)

15

Petita potència 3

Gran potència 6

En cas de no ser
Acceptat dins el plaç
s’alliberarà aquesta 
capacitat reservada
i serà necessari 
tramitar una nova
sol.licitud
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3- Emissió condicions tècnico-
econòmiques

En el procediment abreujat, junt amb l’acceptació de la proposta de connexió, el productor 
rebrà en la mateixa comunicació el plec de condicions tècnico-econòmiques.

Mentre que en mètode abreujat no es requereix que el productor accepti el punt proposat 
per e-distribucion, en els de Petita i Gran Potència sí és necessari, havent d’aportar a més 
el projecte i el cronograma

Productor: Acceptació Punt 
Connexió

Abreviat (potència generació  10 
kW en sòl no urbanitzat)

No procedeix

Petita potència Sí procedeix

Gran potència Sí + Projecte i cronograma



• Des d’aquest moment, la vigència del Punt de Connexió està condicionada a la inscripció
de la instal.lació de generació en el registre administratiu corresponent, si procedeix,
disposant el productor d’un temps per realitzar aquest tràmit des de la seva acceptació
del punt de connexió:

41

3- Emissió condicions tècnico-
econòmiques

Vigència Punt Connexió/ Inscripció 
Registre Adm. (mesos)

Abreviat (potència generació  10 kW 
en sòl no urbanitzat)

15 

Petita potència 15

Gran potència Variable, veure condicions disposició 
addicional tercera RDL 15/2018



• En paral.lel, per les instal.lacions que segueixin el mètode de Petita i gran potència, dins
els plaços legals establerts en la legislació vigent, e-distribución realitza l’ estudi tècnic-
económic de connexió i comunicarà al client, si n’hi hagués, els treballs necessaris de
reforç i adequació de la xarxa existent.

• La vigència de les condicions tècnico econòmiques serà de 3 mesos, de no ser
acceptades en plaç serà necessària la seva revisió i actualització.
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3- Emissió condicions tècnico-econòmiques



• De nou, el client ha de comunicar a e-distribución l’acceptació de les Condicions Tècnico
– econòmiques de connexió, indicant, si procedeix, amb qui desitja executar la nova
extensió de la xarxa, podent sol·licitar a e-distribución una valoració dels treballs 
associats i podent procedir al seu posterior encàrrec a la mateixa.

• Un cop acceptades les condicions per part del Productor, es procedirà a executar els
treballs necessaris de xarxa de distribució, per les instal.lacions de Petita i Mitjana
Potència, completant així el tràmit de connexió, essent necessari prosseguir amb el tràmit
de contractació de l’autoconsum.

• Executades les instal.lacions particulars, independentment del tipus d'instal·lació de
generació i del procediment seguit, es procedirà amb el tràmit de contractació, pel qual el
Productor haurà de sol.licitar la subscripció del contracte tècnic d’accés, així com al
verificació de la configuració de mesura per tramitar posteriorment l’adaptació del seu
contracte de subministre a una de les modalitats recollides en el RD 244/19.
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4- Actuacions a la xarxa de distribució
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5- Legalitzar la instal.lació de generació i 
inscripció en el registre d’autoconsum de 
Catalunya i de productors
• Legalització mitjançant CIE (pàgina 24)
• En el cas de menys de 100 kW en BT, la Generalitat informarà d’aquest fet d’ofici a les

Distribuidores i al Ministeri per la inscripció en el registre d’autoconsum definit en el RD
244/19

• En cas d’acollir-se a la modalitat de venda d’excedents, serà necessari que s’inscrigui
també al registre de productors.
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6 - Contracte Tècnic d’Accés (CTA)
• La formalització del contracte tècnic d’accés es requerirà, només per aquells casos en els que

ha sigut necessari el tràmit d’accés i connexió, i es realitzarà a través del correu de e-
distribucion, ATR-generadores.edistribucion@enel.com

• La documentació tècnica a aportar per poder tramitar el contracte tècnic seria la següent:
• Acceptació de les condicions tècniques i econòmiques de connexió
• Certificat de superació de les proves:

• Baixa Tensió: CIE
• Alta tensió: CIE + APM

• Dades de característiques principals de la instal.lació (segons formulari)
• Certificat d’instal.lació d’un dispositiu antiabocament, en els supòsits sense abocament.
• Esquema unifilar de la instal.lació on es reflecteixi, al menys, la ubicació del/s equips de mesura
• Acord de repartiment identificant els consums associats en el cas d’autoconsums comptarits, degudament firmat

per tots els beneficiaris.
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6 - Contracte Tècnic d’Accés (CTA)
• A més a més, per poder redactar el contracte, s’haurà de complimentar el formulari i aportar la

següent documentació administrativa:
• Còpia del CIF/NIF del titular o titulars, pel cas d’autoconsums compartits.
• Còpia del DNI del representant/apoderat del/les titular/s si aquest fos una persona jurídica.
• Justificant del codi del compte bancari per el pagament de factures de peatge generació

excedentària.
• Un cop rebuda i validada la documentació facilitada, e-distribución, dintre dels plaços

establerts en la legislació vigent, enviarà el contracte tècnic (CTA de la generació) per firmar
per part del productor.

• El contracte s’enviarà firmat pel Responsable corresponent, i un cop firmat pel productor,
haurà de fer arribar una còpia a través de la bústia indicada anteriorment.
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7 – Verificació de la configuració de Mesura
• La verificació serà obligatòria en aquells casos on sigui necessari un equip de mesura de generació neta i en tots els

autoconsums de potència de consum o generació ≥ 50 kW, quedant exemptes la resta.

• Es sol·licita a través del correu: Inspeccionautoconsumo@enel.com
• Per procedir a la verificació el client haurà d’aportar els següents dades:

• Adreça completa del subministre on es vol realizar l’ autoconsum.
• El CUPS del/s subministre/s associat/s.
• Titular del contracte associat i número de DNI o CIF
• El número de sol.licitud de punt de connexió (si procedeix)
• El codi o referència de la instal.lació de generació (Ref. interna codi Aire), si es disposa.
• Tipus d’ autoconsum (amb excedents o sense excedents).
• Potencia de generació
• Titular de la generació si és diferent al del subministre associat.
• Persona i telèfon de contacte.
• Contracte Tècnic d’ Accés firmat.

• Els tècnics d’Edistribucion es posaran en contacte amb el client per fer la verificació en un plaç màxim de 7 dies.



ACOPLAMENT ELÈCTRIC DE LA 
INSTAL.LACIÓ
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• Per a totes les tipologies d’autoconsum, exemptes o no del tràmit d’accés i connexió amb
la distribuïdora, serà necessari sol·licitar l’alta o modificació del contracte de consum a la
modalitat de consum a la modalitat d’autoconsums a la Comercialitzadora, amb el que
podrà procedir a la coordinació per l'Acoblament elèctric de la instal·lació de generació a
la xarxa de distribució.

• En el cas d’autoconsums compartits, en compliment del RD 244/2019 serà preceptiu
haver rebut la sol·licitud de modificació de contracte de tots els subministres associats.

• E-distribucion, gestionarà les sol·licituds i farà els tràmits necessaris previs a la generació
dels treballs necessaris, recopilant del client la següent documentació: Certificat elèctric
de BT.
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• El fet de sol·licitar un nou contracte o la modificació del contracte ATR serà la petició de
l'acoblament elèctric de la instal·lació. Els tècnics es posaran amb contacte amb el client
per coordinar l’energització de la instal·lació en un plaç màxim d’1 mes, reduint-se a 5
dies per les abreujades.

• Un cop realitzat, el contracte s’activarà quedant preparat per la seva mesura, facturació i
liquidació.

• Les instal.lacions d’autoconsum a través de la xarxa de distribució requeriran d’una
operació de connexió a la xarxa de distribució que haurà de ser realitzada per e-
distribucion, com gestor de la xarxa.

• Per instal.lacions de generació ≤ 100 kW en que la seva legalització sigui notificada a
aquesta distribuïdora d’ofici des de l’Administració Competent aquesta empresa
distribuïdora procedirà, en cas d’existir contracte de subministre en vigor, a informar a les
Comercialitzadores implicades per què tramitin l’adaptació del contracte de consum a
l’autoconsum i coordinar si procedeix la connexió a la xarxa de distribució.
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