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1. Reglament de la generació d’energia elèctrica

Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició 
energètica i del canvi climàtic (Litecc):

Article 20. Producció elèctrica. 
El Govern estableix reglamentàriament:

- Condicions de connexió de les instal·lacions
- Procediment del tràmit administratiu

Article 22. Autoconsum d’energia elèctrica: 
Concreció de les modalitats d’autoconsum i règim econòmic

- Modalitat d’autoconsum real
- Modalitat d’autoconsum virtual per balanç net
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L’energia és un motor essencial del desenvolupament humà, permet la possibilitat de generar 
riquesa i és fonamental per al desenvolupament dels països

Els impactes del canvi climàtic ja són reals i costosos, i que seran molt més alts a mesura que 
augmentin les temperatures globals

El nostre sistema energètic és vulnerable degut a l’alta dependència exterior (importem el 83% de 
l’energia elèctrica i el 100% dels combustibles fòssils)...

La promoció de les noves tecnologies i de les activitats d’alt valor afegit permeten noves 
oportunitats de negoci i creixement econòmic

La Llei 21/2018, estableix un percentatge mínim de producció nacional del 33% al 2030 i del 50% al 2050 i 
d’una producció elèctrica nacional del 75% (la declaració d’emergència climàtica aprovada pel Consell General 
estableix un 80%).

El Reglament de la generació d’energia elèctrica afavoreix l’augment de la producció energètica 
nacional i la seva diversificació, potenciant nous sectors econòmics.
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Reglament de la generació d’energia elèctrica: objectius

© Govern d’Andorra – 2020

El Reglament de la generació d’energia elèctrica permet: 

1. Potenciar l’ús de les energies renovables

2. La generació d’energia fins a 2.000kW

3. L’autoconsum de l’energia renovable produïda

4. Facilitar la tramitació administrativa

5. La instal·lació de plaques fotovoltaiques més enllà de les teulades 
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Promotor

continua del programa

Direcció facultativa

Instal·lador

Butlletí
(<20kW)

Final Obra 
(>20kW)

Bona execució

Connexió

Tràmit integrat en 
un procés digital

Registre 
sistemàtic

Entitats distribuïdores

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE REGISTRE DE LA PRODUCCIÓ ELÈCTRICA DE POTÈNCIA <= 2.000 kW

Signatura del contracte
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EXEMPLE: Instal·lació de plaques fotovoltaiques

40%

40%

Pressupost inicial 25.988€

-10.395€

Cost 15.593€

Nombre de mòduls 90

Electricitat generada 22.215 MWh/any

Inversió estimada 25.988 €

Ajut Pla Renova 10.395€

Anys amortització: Entre 5 i 7 anys en funció de 
la modalitat

Superfície coberta 422,5 m2

Superfície útil 153 m2

Irradiació 805,17 kWh/m2

Irradiació útil 1234,15 kWh/m2

Potència instal·lable 22,5 kWp
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EXEMPLE: Com tractar l’energia

Modalitat 1: Autoconsum

Modalitat 2: Injecció a xarxa

Modalitat 3: Autoconsum i injecció a xarxa del sobrant

Tarifa de retribució és la tarifa de compra de l’energia 
elèctrica de les entitats distribuïdores a FEDA

www.obsa.ad/solar/
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2. Reglament regulador de la tramitació administrativa en 
l’àmbit del reglament energètic en l’edificació
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Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició 
energètica i del canvi climàtic (Litecc):

Article 34. Eficiència energètica en l’edificació

• 1/1/2020: Edificis dissenyats i construïts segons edificis 
de consum d’energia quasi nul

• Ampliacions, reformes i rehabilitacions, segons el 
Reglament energètic.
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Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit del reglament energètic en l’edificació 

La Llei 21/2018, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), vol donar un impuls a la transició energètica amb la creació i la 
consolidació de mesures i instruments que permeten avançar cap a una societat neutra en carboni, integrant l’adaptació al canvi climàtic i 
l’augment de la resiliència mitjançant l’impuls de la recerca, l’observació sistemàtica i la informació.

El Reglament regulador de la tramitació 
administrativa en l’àmbit del reglament energètic en 
l’edificació afavoreix la construcció d’edificis de 
consum d’energia quasi nul responen des de l’1 de 
gener del 2020 als valors objectius del reglament del 
2010

El Reglament s’acompanya d’unes guies d’aplicació per afavorir un adequat 
disseny i construcció dels edificis de nova planta i de les reformes del parc 
immobiliari actual
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1 guia d’aplicació del Reglament energètic en l’edificació

Objectiu de comunicar sobre les exigències de reglament energètic en l’edificació

Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit del reglament energètic en l’edificació 

5 guies tècniques d’aplicació del Reglament energètic en l’edificació

Objectiu de facilitar l’evolució dels criteris de disseny i execució dels treballs en 
l’edificació en el marc de la Llei 21/2018
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Coherència amb tràmit llicència d’obra

• S’elimina projecte energètic, integració amb projecte constructiu 

Concentració del tràmit en fase final d’obra

• Obra nova: registre de la qualificació energètica

• Rehabilitació: registre qualificació energètica o registre Reglament energètic

Finalització 
dels treballs

Presentació CFO 
a Comú si escau

Registre 
OECC

Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit del reglament energètic en l’edificació 

SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

Tràmit integrat 
en un procés 
digital



Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

La sostenibilitat és clau per a identificar 
noves oportunitats


