
LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIONS FOTOVOLTAIQUES AUTOCONSUM FINS A 15 KW AMB 

COMPENSACIÓ D’EXCEDENTS 

 

Una instal·lació d’autoconsum connectada a xarxa representa una instal·lació elèctrica que 

com a tal ha de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) vigent i a més s’ha 

d’inscriure al Registre d’Autoconsum de Catalunya com a instal·lació generadora. Sense 

aquest registre no es podran gaudir de les compensacions en la factura pels excedents de 

producció bolcats a la xarxa. 

La legalització d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de fins a 15 kW comporta la realització 

de la següent documentació: 

− Certificat instal·lació de baixa tensió signada per instal·lador autoritzat. 

− Declaració responsable de la instal·lació de baixa tensió signada pel titular 

− Memòria tècnica de la instal·lació fotovoltaica (per a instal·lacions de menys de 10 kW). Per 

a instal·lacions de més de 10 kW és necessari un projecte i un certificat final de instal·lació 

signat per tècnic competent. 

 

El procés de legalització comporta els següents passos: 

− Tramitació de la declaració responsable al Departament d’empresa de la Generalitat. Amb 

aquest tràmit obtindrem el número d’inscripció al Registre de Instal·lacions Tècniques de 

Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC). 

− Pagament de la taxa de tramitació (32,80 €). 

− Sol·licitud del número CAU a l’empresa distribuïdora d’electricitat. Hem de disposar del 

número CUPS del punt de connexió. 

− Tramitació de la sol·licitud del Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC). Amb aquest tràmit 

obtindrem el número de inscripció al RAC. 

 

La instal·lació ha de complir les condicions tècniques del Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, 

pel qual es regula la connexió a la xarxa de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita 

potència.  

Cal tenir en compte, que la potència de la instal·lació de generació haurà de ser inferior a la potència 

màxima admissible de l’escomesa a la qual es connectarà aquesta instal·lació d’autoconsum. 

 

Per a més informació podeu consultar: 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-

generadora-dautoconsum-tipus-2-fins-a-15-kW-en-sol-urbanitzat  

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-tipus-2-fins-a-15-kW-en-sol-urbanitzat
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-tipus-2-fins-a-15-kW-en-sol-urbanitzat

