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Holaluz s’avança a la compensació simplificada
i llença Holaluz Cloud
●● La tecnològica d’energia verda compra l’energia solar sobrant
generada a les instal·lacions fotovoltaiques dels seus clients, la
guarda al núvol per a que sigui utilitzada quan faci falta i ho reflexa en
forma d’estalvi a la factura de la llum mensual.
●● Holaluz Cloud és el primer pas cap a una plataforma d’intercanvi
energètic entre productors d’energia solar distribuïts i consumidors
d’energia 100% verda que ens permet avançar cap a la transició
energètica.
●● Holaluz tancarà aquest exercici amb 1.500 instal·lacions
fotovoltaiques implantades en tot el mercat espanyol i espera tenir-ne
5.000 a finals del 2021.
Barcelona, 27 de juny de 2019.
Holaluz s’ha convertit en la primera empresa elèctrica del mercat
espanyol en avançar-se a la compensació simplificada llençant Holaluz
Cloud. El passat 5 d’abril es va aprovar el nou Reial Decret d’autoconsum
que, entre altres coses, obria la porta a la compensació simplificada, un
sistema que permet descomptar de la factura de la llum els excedents,
és a dir, l’energia sobrant que produeixen les plaques solars i que no pot
consumir-se en el moment.
Holaluz Cloud funciona com qualsevol servei al núvol. En aquest cas,
Holaluz guarda al núvol l’energia produïda i no consumida que generen
les instal·lacions. El client la consumeix quan la necessita i l’estalvi queda
reflectit a la factura de llum mensual. De moment aquest estalvi serà un
import fix mensual personalitzat en base a la instal·lació i l’historial de
producció i consum elèctric.
Segons els càlculs de la companyia, l’import mig se situarà en uns 10
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€ al mes d’estalvi, que a més reduiran l’amortització de la instal·lació
d’autoconsum entre 3 i 5 anys. En el cas d’instal·lacions domèstiques,
aquest import s’aplicarà mensualment i, si és superior a l’import del
consum, el resultat de la factura serà de 0 €.
Per a ser client d’Holaluz Cloud no s’ha de complir cap requeriment,
tampoc hi ha permanència i no es requereix cap documentació extra.
Per als interessats que encara no tenen instal·lació fotovoltaica, Holaluz
s’encarrega de tot el procés: assessorament i interlocució única,
instal·lació i legalització, manteniment i gestió dels excedents. Per als que
ja disposen d’una, només cal verificar que la instal·lació està legalitzada.
Holaluz Cloud és el primer gran pas cap a una plataforma d’intercanvi
energètic entre productors d’energia solar i consumidors d’energia 100%
verda.

Una nova forma d’entendre l’energia
El Real Decret aprovat va simplificar els tipus d’instal·lacions
d’autoconsum dividint-los en dos: amb o sense excedents.
Dins la modalitat d’autoconsum amb excedents hi haurà dues tipologies,
segons preferència: les que funcionaran amb compensació simplificada i
aquelles en les que es venguin els excedents. Si s’opta per aquesta última
tipologia serà necessari donar-se d’alta com a productor, pagar impostos
de generació i fer liquidacions trimestrals d’IVA. És més complexa i,
en general, es recomana a empreses amb un número considerable de
plaques solars instal·lades.
Per contra, la compensació simplificada està orientada al client
domèstic i és molt més senzilla. Per començar no cal donar-se d’alta
com a productor, només registrar la instal·lació d’autoconsum acollida
a la compensació simplificada. No hi haurà recàrrecs posteriors i el
funcionament en si és molt més senzill.
Amb la compensació simplificada, pels excedents bolcats a la xarxa
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(sobrant d’energia que no es gasta al moment de ser produïda) s’obtindrà
mensualment una compensació en forma d’ingrés en la part d’energia,
que definirà lliurement la comercialitzadora. En aquest cas serà en forma
de descompte en la factura mensual de la llum, un descompte que com a
màxim reduirà aquesta part de la factura a 0 €.
Posem, com a exemple, que un mes el consum en kWh d’energia d’un
client domèstic ascendeix a 30 €. Si el valor dels excedents d’aquell
mes fos de 30 € o superior, la part d’energia de la factura seria de 0 €.
Si el valor dels excedents fos inferior, es restaria la quantitat als 30 € de
consum.

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 el client al centre de les seves decisions per
a construir una relació de llarg termini basada en la confiança.
El repte de la companyia és crear un sistema que es converteixi en una
nou estàndard per 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 que cada
un pugui administrar i posseir la seva pròpia energia, convertint-se en
prosumers en comptes de consumidors.
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 per objectiu donar visibilitat a
companyies que, més enllà de generar beneficis econòmics, innoven per
a maximitzar el seu impacte positiu en els treballadors, les comunitats on
operen i el medi ambient.
Al maig 2018, Holaluz va tancar un acord amb Anpier, l’Associació
Nacional de Productors d’Energia Fotovoltaica, perquè els seus més
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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 aquestes. Amb aquest acord,
Holaluz s’aferma en les renovables i triplica la seva capacitat de
creixement en clients.
Holaluz és membre de la Associação Portuguesa de Energias Renováveis
(APREN), amb l’objectiu de guanyar presència al país lusità, on ja
disposa de llicència per a 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 en l’empresa per a projectes de
màrqueting i comunicació amb l’objectiu d’accelerar exponencialment el
creixement de la companyia. Actualment, negocia una nova ronda amb
l’entrada de capital internacional que permeti el seu creixement. L’any
passat l’empresa va obtenir uns ingressos de 180 milions d’euros i va
tancar l’exercici amb un ebitda positiu.
Per a més informació:

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

Segueix la nostra llum en:

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

