Nota de premsa

Legalitzada la primera instal·lació d’autoconsum
elèctric compartit un any després de la seva
instal·lació
●● Holaluz, la tecnològica d’energia verda, va ser la primera i única
empresa en muntar una instal·lació d’autoconsum compartit a
Espanya el juliol de l’any passat.
●● Els tràmits de legalització de la instal·lació per part de la distribuïdora,
que haurien d’haver durat unes setmanes, han finalitzat un any més
tard.
●● Aquesta instal·lació materialitza l’aposta d’Holaluz per l’autoconsum,
la mobilitat elèctrica i, en definitiva, la transformació del sector
energètic.
Barcelona, 6 d’agost de 2018.
Holaluz, l’elèctrica tecnològica d’energia verda, en línia amb el seu
objectiu de liderar el canvi de model energètic va ser la pionera en muntar
la primera instal·lació d’autoconsum elèctric compartit d’Espanya en un
bloc d’habitatges de Rubí (Barcelona), convertint-se així en la primera
elèctrica del país en instal·lar plaques solars per fer realitat l’autoconsum
compartit entre veïns.
La legalització de la instal·lació, que hauria d’haver-se tramitat al cap
d’unes setmanes, es tanca un any més tard de la seva instal·lació,
posant de manifest les dificultats que existeixen en el sector energètic
espanyol, que segueix sense facilitar el desenvolupament de les energies
renovables i el canvi de paradigma que ens portarà a un escenari de
generació descentralitzada i en poder de les persones.
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Breu història de l’autoconsum compartit
Fins a principis de juny de l’any passat, l’opció de l’autoconsum
compartit estava prohibida a Espanya. El Real Decret 900/2015 prohibia
expressament que una instal·lació d’autoconsum fos utilitzada per varis
veïns del mateix edifici. Això va canviar el 2 de juny, quan el Tribunal
Constitucional va anul·lar la prohibició del Govern a les instal·lacions
d’autoconsum d’aquest tipus. Amb la sentència del Constitucional es va
obrir la possibilitat de realitzar autoconsum elèctric compartit en edificis
d’habitatges o urbanitzacions, permetent als usuaris generar i consumir
de forma compartida la seva pròpia energia. A més a més, l’autoconsum
permet millorar l’eficiència energètica ja que, al consumir l’energia al
mateix lloc en el que es produeix, hi ha menys pèrdues i contribueix de
forma decisiva a complir els objectius de renovables. Un any més tard,
aquesta sentència no ha satisfet del tot al sector, que esperava altres
mesures de calat, entre elles, l’eliminació de l’impost al sol.
“Estem molt il·lusionats davant del recent canvi de govern. Que es parli
de política energètica des d’un Ministeri de “Transició Ecològica” diu molt
de la visió que hi ha darrere” apunta Carlota Pi, cofundadora i presidenta
executiva d’Holaluz.
“Seguim estant molt satisfets d’haver estat pioners, sent els primers en
posar en marxa una instal·lació d’autoconsum elèctric compartit al nostre
país. L’autoconsum està a l’ADN d’Holaluz des de la seva fundació i això
suposa un pas més per fer realitat la nostra visió” afegeix la cofundadora.
Holaluz té clar que d’aquí 10 anys els sistemes d’autoproducció i
emmagatzematge d’energia seran un estàndard de tots els habitatges
i es convertiran en un electrodomèstic més. L’elèctrica 100% renovable
està promovent el canvi cap a un model energètic en que les persones
recuperin el poder de l’energia i siguin més lliures. La seva proposta de
valor es acompanyar als seus clients en el camí cap a l’autoconsum,
construint una relació basada en la confiança, la transparència i la
honestedat.
“Estem caminant cap un món 100% autosostenible, amb un 100%
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d’autoproducció d’energia renovable i d’emmagatzematge d’aquesta
energia” concreta Carlota Pi.

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 al centre de les seves decisions per
construir una relació a llarg termini basada en la confiança.
El repte de la companyia és crear un sistema que es converteixi en un
nou estàndard per la vida de les persones sustentat en l’ús racional de
l’energia, l’emmagatzematge i l’autoproducció.
Holaluz vol acompanyar als seus clients en el camí cap a un nou model
sostenible, on cadascú pugui administrar i posseir la seva pròpia energia,
convertint-se en prosumer enlloc de consumidor.
Dins d’aquesta estratègia, Holaluz s’ha convertit en la primera elèctrica
europea en rebre la certificació B Corp, un segell que engloba a més de
2.400 empreses de 50 països i que té com a objectiu donar visibilitat a
companyies que, més enllà de generar beneficis econòmics, innoven per
maximitzar el seu impacte positiu als seus treballadors, les comunitats
on operen i el medi ambient.
Holaluz va tancar una ronda A de finançament el febrer 2016, quan
Axon Partners va invertir 4 milions d’euros a l’empresa per projectes de
màrqueting i comunicació amb l’objectiu d’accelerar exponencialment el
creixement de la companyia.
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Per a més informació:

Holaluz | Marissé Arrufat
marisse.arrufat@holaluz.com
Telf. +34 608 733 170

Segueix la nostra llum a:

Interprofit | Benito Badrinas
benito.badrinas@interprofit.es
Interprofit | Mariona Puig
mariona.puig@interprofit.es
Telf. +34 93 467 02 32 · 649 129 870

