
 

 
CONTRACTE DE COMPENSACIÓ D’EXCEDENTS 

PER A APLICACIÓ DEL MECANISME DE COMPENSACIÓ SIMPLIFICADA 
Autoconsum individual 

 

 

 
R E U N I T S 

 
D’una banda, el productor d’energia elèctrica amb fonts renovables 
_______________________________________________, amb NIF ______________, titular 
de la instal·lació de producció d’energia elèctrica de la modalitat AMB excedents situada a 
____________________________________________________, (d’ara endavant, el 
“productor”). De l’altra, _______________________________________________, amb 
DNI/NIF ______________, consumidor i titular del contracte CUPS 
____________________________ amb subministrament ubicat a 
____________________________________________________, (d’ara endavant, el 
“consumidor”).  
 
D’acord amb el que estipula el Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, el consumidor i el productor 
desitgen subscriure un contracte de compensació d’excedents segons el definit a l’article 14 
del Reial decret esmentat.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per subscriure aquest 
contracte, d’acord amb les següents. 
 

C L A Ú S U L A S 
 

PRIMERA. Mitjançant la signatura d’aquest contracte, el productor i el consumidor acorden 
voluntàriament un mecanisme de compensació simplificada entre els dèficits del consum del 
consumidor i la totalitat dels excedents de la instal·lació del productor, tal com estableix el 
Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, 
tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.  
 
SEGONA. El consumidor enviarà directament a l’empresa distribuïdora, o a través de la seva 
comercialitzadora, aquest contracte de compensació dels excedents i en sol·licitarà l’aplicació.  
 
TERCERA. Els signants coneixen que l’energia excedentària es valorarà d’acord amb el que 
estableix la normativa d’aplicació.  
 
QUARTA. Els signants coneixen que l’energia horària excedentària del consumidor no tindrà 
consideració d’energia incorporada al sistema elèctric d’energia elèctrica i, en conseqüència, 
estarà exempta de satisfer els peatges establerts al Reial decret 1544/2011, de 31 d’octubre, 
pel qual s’estableixen els peatges d’accés a les xarxes de transport i distribució que han de 

satisfer els productors d’energia elèctrica. Així mateix, els signants coneixen que el 
productor no pot participar de cap altre mecanisme de venda de l’energia generada. 
 
CINQUENA. La durada mínima d’aquest contracte serà d’un any a partir de la seva signatura, 
prorrogable anualment de manera automàtica. 



Si alguna de les parts decideix resoldre el contracte, haurà de manifestar aquesta pretensió per 
escrit i amb un mínim d’un mes d’antelació a la data del venciment o de qualsevol de les seves 
pròrrogues.  
 
SISENA. S’establiran com a causes de resolució:  
- L’incompliment de les condicions establertes en la normativa vigent en relació amb el Reial 
decret 244/2019, de 5 d’abril.  

- El mutu acord de les parts, sens perjudici de la durada mínima establerta d’un any a la 
clàusula CINQUENA.  

- La cancel·lació de la inscripció al Registre administratiu d’instal·lacions d’autoconsum.  

- El cessament de l’activitat de producció d’energia elèctrica.  
 
Com a mostra de conformitat, signem aquest contracte. 
 
A ______________________________, el ______ de _____________________de 20 __. 
  
El PRODUCTOR ASSOCIAT:  
 
 
 
 
 

El CONSUMIDOR ASSOCIAT:  

NIF:  NIF:  

 


