
Holaluz i EDF Solar signen un PPA de 120 MW 

fotovoltaics a Espanya i Portugal 

● El contracte marc engloba un acord de 120 MW en 3 anys de plantes
fotovoltaiques a Espanya i Portugal, i suposa una inversió propera als
80 milions d’euros.

● Els dos primers projectes, de 8MW i 2MW respectivament, es
construiran a Toledo i Oporto.

● Holaluz, la tecnològica d’energia verda, comprarà l’energia generada
per les plantes a un preu pactat entre les parts i també actuarà com a
representant de mercat de les instal·lacions.

Barcelona, 3 de gener de 2018 

Holaluz i EDF Solar sumen esforços per a la posada en marxa de 120 MW 
d’energia fotovoltaica en 3 anys entre Espanya i Portugal. L’acord suposa 
una inversió propera als 80 milions d’euros i una producció global de 190 
GWh.

Les dues primeres plantes, ja en construcció, s’ubicaran a Toledo (16GWh 
de producció) i Porto (3 GWh, sobre coberta). Ja estan en tramitació altres 
projectes, previstos entre maig i setembre d’aquest any, a Castella i Léon 
(50MW), Andalusia (40MW) i Aragó (12MW).

Per 2020, s’està estudiant la possibilitat d’accedir a 240 hectàrees entre 
Espanya i Portugal, i ampliar la potència de l’acord signat.

L’energia renovable generada per la planta es vendrà al mercat majorista 
de l’electricitat a través d’un Acord de Representació amb Holaluz, 
l’empresa tecnològica d’energia verda que opera a Espanya i Portugal.
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1.000 MW en PPAs en 3 anys

Holaluz s’ha proposat arribar als 1.000 MW a PPAS per a finals de 2021. 
El fort ritme de creixement que està experimentat la companyia obliga a 
buscar aquest tipus de contractes per poder assegurar un preu estable als 
seus clients, així com garantir les garanties d’origen renovable.

Un PPA és un contracte de compravenda d’energia a llarg termini. Aquest 
acord defineix els termes per a la comercialització entre el venedor i el 
comprador: condicions de pagament, calendari d’entregues, etc. És un 
instrument clau pel finançament de projectes de generació d’energia.

Al novembre 2018, Holaluz ja va signar un PPA amb Raiola Future de 10 
plantes fotovoltaiques amb una potència total de 20 MW a 3 anys entre 
Espanya i Portugal.

 

Sobre Holaluz

Creada amb la visió de canviar el món, Holaluz lidera la transformació 
del sector energètic espanyol amb una clara aposta per l’autoconsum, la 
mobilitat elèctrica i col·locant al client en el centre de les seves decisions 
per construir una relació de llarg termini basada en la confiança.

El repte de la companyia és crear un sistema que es converteixi en un 
nou estàndard per a la vida de les persones sustentat en l’ús racional de 
l’energia, l’emmagatzematge i l’autoproducció. Holaluz vol acompanyar 
els seus clients en el camí cap a un nou model sostenible, i en el qual 
cadascú pugui administrar i posseir la seva pròpia energia, convertint-se 
en prosumers en lloc de consumidors.

Dins d’aquesta estratègia, Holaluz s’ha convertit en la primera elèctrica 
europea a rebre la certificació B Corp, un segell que engloba més de 
2.400 empreses de 50 països i l’objectiu és donar visibilitat a companyies 
que, més enllà de generar guanys econòmics, innoven per maximitzar el 
seu impacte positiu en els empleats, en les comunitats on serveixen i en 
el medi ambient.
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Al maig 2018, Holaluz va tancar un acord amb Anpier, l’Associació 
Nacional de Productors d’Energia Fotovoltaica, perquè els seus més 
de 5.000 socis es beneficiïn d’unes condicions especials, tant en la 
representació de plantes fotovoltaiques com en els contractes de 
subministrament elèctric associats a les mateixes. Amb aquest acord, 
Holaluz s’aferma en les renovables i triplica la seva capacitat de 
creixement en clients.

Holaluz és membre de l’Associação Portuguesa d’Energies Renováveis   
(APREN), amb l’objectiu de guanyar presència al país lusità, on ja disposa 
de llicència per operar i estudia la possibilitat de desembarcar operacions.

Holaluz va tancar la seva ronda A de finançament al febrer 2016, quan 
Axon Partners va invertir 4 milions d’euros a l’empresa per a projectes de 
màrqueting i comunicació amb l’objectiu d’accelerar exponencialment el 
creixement de la companyia.

Sobre EDF Solar

EDF Solar va néixer fa 11 anys com a enginyeria especialitzada en 
instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i eficiència energètica. Avui 
dia és l’empresa amb major nombre d’instal·lacions d’autoconsum per a 
empreses a Espanya, amb més de 900 executades fins a la data per tot 
el sòl nacional, el que la converteix en líder indiscutible en el sector de 
l’autoconsum industrial.

Des dels seus orígens, EDF Solar defensa un model energètic sostenible, 
basat en la generació distribuïda, utilitzant energies renovables, i 
independent de l’oligopoli de les elèctriques a Espanya.

En l’actualitat EDF Solar és responsable de la major instal·lació 
d’autoconsum industrial a Espanya, per a una empresa del sector de 
l’alimentació a Madrid, així com de diverses instal·lacions d’autoconsum 
aïllades, en empreses 100% desconnectades de la xarxa elèctrica i que 
operen únicament amb l’energia que ells mateixos produeixen mitjançant 
fonts renovables.

Nota de premsa



4/4

Amb 12 delegacions per tot el territori nacional, i més de 100 
professionals de la fotovoltaica dedicats a implantació d’autoconsum, 
el 2018 EDF Solar entra de ple en el negoci de PPA, en la construcció i 
posada en marxa de plantes fotovoltaiques.

Gràcies a la col·laboració amb Holaluz reforça la seva aposta per 
les energies renovables i per un futur lliure de combustibles fòssils, 
proporcionant energia verda des dels parcs fotovoltaics al mercat 
majorista d’electricitat.
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