
 
 

 

SUD Renovables guanya el concurs per instal·lar 
100 cobertes d’autoproducció fotovoltaica a la 

Catalunya Central 
 

 

L’empresa catalana, que participarà en la nova campanya de compra col·lectiva 
que promou Som Energia, instal·larà un mínim de 300kW de potència, 

generant més de 400.000 kWh anuals d’electricitat 100% renovable 
 

 
 

 
SUD Renovables és l’empresa catalana guanyadora del concurs organitzat per Som Energia per             

a desenvolupar una nova campanya de compra col·lectiva d’autoproducció fotovoltaica,          

anomenada Planter Solar. D’aquesta forma, l’empresa enginyera serà l’encarregada de          

realitzar la instal·lació d’un mínim de 100 cobertes fotovoltaiques a la Catalunya Central. El              

concurs va ser llançat amb l’objectiu d’aplegar el major número possible d’interessats en             

sumar-se a l’autoconsum a les seves llars, compartint l’experiència amb unes millors            

condicions que si es fes individualment. 

 

D’aquesta forma, l’empresa enginyera instal·larà una potència de 300MW, que permetrà           

generar més de 400.000kWh anuals d’energia 100% renovable. SUD Renovables haurà           

d’encarregar-se de tot el procés d’instal·lació, des del subministrament dels materials (mòduls            

http://sud.es/sud/es/


 
 

solars, inversor, etc.), passant pel muntatge i posada en funcionament, inclosa la legalització             

de la instal·lació d’autoproducció. Actualment, el projecte està en fase d’inscripcions obertes I             

les instal·lacions individuals tenen un cost a partir de 3.500€, IVA inclòs. 

 

L’acció Planter Solar ha estat el segon projecte de Som Energia que SUD Renovables portarà a                

terme. L’any 2018, l’empresa catalana ja va encarregar-se de la primera experiència de compra              

col·lectiva d’instal·lacions d’autoproducció solar d’electricitat al Vallès Oriental i al Vallès           

Occidental. En aquesta ocasió, la iniciativa ha estat promoguda pels Grups Locals de Som              

Energia d’Osona, el Bages, el Ripollès, el Moianès, el Baix Berguedà i el municipi d’Aiguafreda.  

Entre els objectius del concurs, també ha destacat la promoció de petites empreses de caràcter               

local, reforçant així el vincle al territori. És per això que alguns dels criteris que es van valorar a                   

l’hora d’escollir a SUD Renovables com a empresa guanyadora han estat el fet que la ubicació                

de la seva seu social es troba a i la seva adhesió als valors de l’economia social i solidària, entre                    

altres. 

 

 

 

En plena transformació del model energètic 

L’autoproducció es troba en total expansió als països del nord d’Europa, però a Catalunya tot               

just s’està a assolir aquest nivell de conscienciació. Som Energia va iniciar a promoure aquesta               

eina de transformació el 2017, posant en marxa les campanyes de compres col·lectives que es               



 
 

van iniciar amb la de Impuls Solar Vallès, amb l’objectiu d’impulsar casi un miler d’instal·lacions               

d’autoproducció al llarg del 2019. Així, i juntament amb SUD Renovables, facilitaran             

l’autoproducció domèstica d’electricitat.  

Es per això que, amb SUD Renovables al capdavant realitzant les instal·lacions de la Catalunya               

Central, Som Energia té com a principal objectiu seguir amb la seva tasca en la transformació                

del model energètic actual, esdevenint cap a un que es basi en les fonts energètiques               

renovables, que sigui eficient i distribuït. La compra col·lectiva de Som Energia és una iniciativa               

pionera a Catalunya de compra col·lectiva que pretén agilitzar el procés i facilitar la transició               

cap a la generació d’energia renovable. 

 

Sobre SUD Renovables 

SUD Renovables es va crear l'any 2005, a Catalunya. Dedicada al disseny, construcció,             

explotació i promoció d’iniciatives d'energies renovables i eficiència energètica, estan          

especialitzats en l’execució i promoció de projectes fotovoltaics en sostres industrials i            

comercials sota la modalitat clau en mà. L’empresa catalana amb seu a Vic, compta amb un                

equip pluridisciplinar amb àmplia experiència industrial que té l’objectiu de contribuir a fer un              

món més sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

 

 

Per a més informació de premsa: 

Marina Yeves 

myeves@monkeysgroup.com 
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