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Presentació ACELERA
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250 M€

Actiu

250 M€

Vendes

800 Mw

Desenvolupament

200 Gwh

Energia produïda

120 Mw

Explotació

Grup d’empreses dedicades a la sostenibilitat

a través de diversos sectors.

Present a Espanya, Mèxic i Portugal, Acelera

AE desenvolupa la seva activitat a través de

diverses societats especialitzades en serveis

per al sector de l’energia renovable.

Més de 10 anys d’experiència en

desenvolupament de projectes renovables

propis i per a tercers a Espanya, Portugal i

Mèxic.

Especialistes en solucions integrals de

consultoria, enginyeria, construcció,

manteniment i I+D, Acelera AE ofereix als

seus clients les eines necessàries per a

accelerar la transició energètica, reduint els

costos d’energia, les emissions de CO2 i

l’energia consumida.
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TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA

ENGINYERIA I 
CONSTRUCCIÓ

Promoció, desenvolupament i venda d’energia

Més de 10 anys desenvolupant projectes propis d’energia fotovoltaica en
col·laboració amb empreses industrials i Administracions Públiques.

Acceleradors de la transició energètica

• Plans a mida per a la transició energètica.

• Solucions tècniques per a producció d’energia, autoconsum, vehicles
elèctrics, bateries i eficiència energètica.

• Estudis de consums, proposta d’inversió i anàlisi de rendibilitat.

• Finançament d’inversions en renovables.

• Operació i manteniment: preventiu i correctiu

Solucions integrals a mida d’ energia renovable

• Enginyeria i disseny d'instal·lacions.

• Construcció i posada en marxa.

• Legalització i gestió de permisos.

• Manteniment preventiu i predictiu.

Solucions estandarditzades

• Marquesines d’ aparcament amb con generació fotovoltaica integrada

• Pals de càrrega de vehicle elèctric i ELECTROLINERES

• Software d’anàlisi i gestió de consums adaptable

Les empreses del Grup SENERGY porten més de 15 anys prestant serveis de 
disseny, construcció, operació i manteniment de instal·lacions fotovoltaiques. 

Per això, avui és partner de grans empreses per les que desenvolupa solucions a
mida donant-los suport en la seva transició cap a un model més sostenible que al
mateix temps els permeti assegurar la seva rendibilitat

L’electrificació i l’eficiència energètica són pilars clau per a reduir les
emissions de CO2 i frenar l’escalfament global.

El Grup destaca per la seva experiència en desenvolupament d’instal·lacions
fotovoltaiques pròpies per la venda d’energia. Les instal·lacions en operació
del Grup representen 120 MW que generen més de 200Gwh/any, equivalent a
la producció necessària per proveir a més de 50.000 familias.



Eficiència energètica a 
l’Industria
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Eficiència energètica a l’Industria

Comunicació 
activa

Eficiència 
energètica Autogeneració

EERR 

Mobilitat
sostenible

Reducció 
d’emissions

TRANSICIÓ 

ENERGÈTICA

Visió global amb 

acció vectorial…

El canvi climàtic es presenta com el gran repte del proper segle. L’electrificació i

l’eficiència energètica són pilars clau per a reduir les emissions de CO2 i frenar

l’escalfament global. L’Industria com eix central de la producció econòmica global,

juga un paper fonamental per impulsar el canvi que la societat necessita.

En matèria de sostenibilitat, les empreses també tenen l'oportunitat de propulsar el canvi,

des de la seva acció particular.

La nostra proposta de valor es basa en

oferir les eines adequades que accelerin

la transició energètica local, redueixin

les emissions de CO2, els costos i

l’energia consumida de forma justa,

rendible i sostenible.
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i. Eficiència energètica.

a. Optimització de tarifes de Terminis de Energia

b. Optimització de tarifes de Terminis de Potència

c. Gestió del consum d’energia

ii. Generació i Autoconsum individual i col·lectiu d’energia
renovable. Aprofitament de cobertes d’edificis

a. Reducció d’emissions de CO2

b. Reducció de costos de producció

c. Agregació de demanda

iii. Mobilitat sostenible.

a. Infraestructura: Punts de càrrega i generació

iv. Comunicació activa.

Anàlisi de consum/

Emissions

Proposta de 
pla d’acció

Inversió /

Construcció

Operació /

Manteniment

Comunicació 
360º

Eines per accelerar la transició energètica a l’industria local, reduint les

emissions de C02, els costos d’energia i la energia consumida.

Pla d’acció a 

mida, abordant 

totes les línies 

d’actuació 

possibles i 

aportant dades 

d’inversió,  

estalvi 

d’energia i 

reducció 

d’emissions.

Anàlisi de les 

necessitats, 

revisant  

l’origen de la 

producció, el 

consum 

d’energia i de 

les seves 

emissions.

Suport a la 

inversió i 

desenvolupam

ent en detall 

del projecte 

des de la 

gestió de 

permisos, 

enginyeria, 

construcció de 

la instal·lació i 

posada en 

marxa.

Gestió i 

Manteniment 

dels actius 

desenvolupats 

per a garantir 

la qualitat del 

servei, la 

durabilitat de 

les 

instal·lacions i 

l’optimització 

del recurs.

Informació 

destinada al 

Pla de 

Comunicació 

del client per a 

traslladar als 

seus  

stakeholders

l’impacte i la 

millora 

consolidada a 

través de les 

accions de 

transició 

energètica.

Eficiència energètica les Empreses



Solucions per instal·lacions 
d’autoconsum
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Aprofitament d’espais sense ús:

• Fotovoltaica en coberta

• Fotovoltaica en marquesines Parking en superfície

• Fotovoltaica a terra

• Amb i sense bateries

• Amb o sense vende d’excedents a la xarxa

• Comunitats d’autogeneració i autoconsum

Generació i Autoconsum individual i col·lectiu d’energia renovable

Solucions per instal·lacions d’autoconsum a les empreses
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Solucions per instal·lacions d’autoconsum a les empreses

Gestió integral 
de projectes

Estudi previ i detallat

Anàlisi de l’operativa 

del client per 

optimitzar la seva 

potència

Subministrament i Execució de 
la instal·lació

Més de 225Mw de instal·lacions 

fotovoltaiques construïdes per 

les empreses del grup ens 

avalen

Tramitació i legalització 
de la instal·lació 

Procés de legalització fins 

a la posada en marxa

Operació i manteniment

L’operació i manteniment adient 

d’una instal·lació optimitzen el seu 

aprofitament i eficiència tècnic i 

econòmic, vinculat a l’assessorament 

d'eficiència energètica continuada

Subvenciones i 
deduccions  

Suport per la tramitació i 

gestió de subvencions 

relacionades amb fons 

europeus i possibles 

deduccions fiscals

Finançament

Estudiem el model de 

finançament més adient 

per cadascun dels clients 

d’acord amb la seva 

situació financera

Contracte de  Subministrament d’Energia (PPA) (*), 

una decisió de futur...sostenible 

• Es tracta d’un acord de compra i subministrament d’energia renovable i 

sostenible a llarg termini amb un preu definit, que permet disposar d’un servei 

o d'una inversió a mida segons les necessitats del client

• L'energia es genera a les mateixes instal·lacions del Consumidor, o connectats 

mitjançant una línia directa des de un altre ubicació

• Generador i consumidor pacten un preu negociat per l’electricitat entregada, 

amb la possibilitat de venda dels excedents de KWh generats i no consumits, al 

mercat

• Implica la cessió de superfície del consumidor al generador per el termini del 

contracte, a fi d’instal·lar la planta de generació

Avantatges:

• Major autonomia i gestió del consum

• Elevats estalvis en les despeses d’electricitat de l’operativa del client

• Flexibilitat d’adaptació en terminis de durada del contracte, fins a 30 anys

• Opció de transferència de la propietat de la instal·lació al client, al final del 

contracte

• Instal·lacions tècniques i tecnològiques de qualitat 

• Optimització del manteniment

• Flexibilitat per adaptar models de retribució del servei d’electricitat:

(*) “Power Purchase Agreement“ o “PPA” per les seves sigles en anglès

✓ Preu fixe durant tot el contracte

✓ Preu fixe indexat

✓ Preu variable (Valor inicial anticipat, valor residual, sòl, collar, etc.)

O & MEstalvis 

d’inici

Finançament 

personalitzat

Qualitat 

tècnica
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Tipologies de contractes de PPAs (*)

PPA offsite - individual PPA onsite - individual 

preu PPA 
(€/Kwh)

Generació d’energia
(Kwh)

Peatges d'Accés (€)

Energia verd 
certificada (Kwh)

Client

Venda 
d'excedents

(€/Kwh)

Auto- Generació 
d’energia

Instal·lació finançada
(pròpia o d’ACELERA)

Centre de consum  Client

Instal·lació finançada
(pròpia o d’ACELERA)

preu PPA 
(€/Kwh)

Solucions per instal·lacions d’autoconsum industrial i institucional

(*) “Power Purchase Agreement“ o “PPA” per les seves sigles en anglès
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Tipologies de contractes de PPAs (*)

PPA offsite - col·lectiu PPA onsite - col·lectiu 

preu PPA 
(€/Kwh)

Generació d’energia
(Kwh)

Peatges d'Accés (€)

Energia verd 
certificada (Kwh)

Col·lectiu de 
clients

Venda / 
compensació
d'excedents

(€/Kwh)

Auto- Generació 
d’energia

Instal·lació finançada
(pròpia o d’ACELERA)

Centre de generació i 
consum

Instal·lació finançada
(pròpia o d’ACELERA)

preu PPA 
(€/Kwh)

Solucions per instal·lacions d’autoconsum industrial i institucional

Centres de consum  
Clients



Solucions per l’electrificació 
de la mobilitat
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Solucions per l’electrificació de la mobilitat

Gestió integral 
de projectes

Estudi previ i detallat

Anàlisi detallat de 

l’operativa prevista per 

optimitzar la seva 

infraestructura i 

potència

Subministrament i Execució de 
la instal·lació

Més de 225Mw de instal·lacions 

elèctriques construïdes per les 

empreses del grup ens avalen.

Equips de màxima qualitat i 

rendiment del mercat

Tramitació i legalització 
de la instal·lació 

Procés de legalització fins 

a la posada en marxa

Operació i manteniment

L’operació i manteniment 

adient d’una instal·lació 

optimitzen el seu aprofitament 

i eficiència tècnic i econòmic 

Subvenciones i 
deduccions  

Tramitació i gestió de 

subvencions relacionades 

amb fons europeus i 

possibles deduccions 

fiscals

Finançament

Estudiem el model de 

finançament mes adient 

per cada projecte

Mobilitat justa i sostenible 

• Reducció d’emissions equivalents de CO2

• Reducció de costos operatius

• Permet disposar d’un servei o d'una inversió a mida de les seves necessitats:

- Diferents terminis de durada

- Opció de compra de la instal·lació

- Instal·lacions tècniques i tecnològiques de qualitat 

- Operació professionalitzada de les instal·lacions 

- Optimització del manteniment

- Finançament a mida

✓ Preu fixe durant tot el contracte

✓ Preu fixe indexat

✓ Preu variable (Valor inicial anticipat, valor residual, sòl, collar, etc.)

O & MEstalvis 

d’inici

Finançament 

personalitzat

Qualitat 

tècnica



El nostre partner tècnic
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Experts en autoconsum fotovoltaic



Experts en autoconsum fotovoltaic

― Alterna Energia és el partner de confiança per a les empreses i

institucions que desitgen desenvolupar projectes fotovoltaics

d'autoconsum.

― Amb 15 anys d'experiència i més de 400 projectes executats,

Alterna va iniciar la seva activitat l'any 2006 com una empresa

independent especialitzada en energia solar fotovoltaica.

― L'objectiu d'Alterna Energia és donar suport als seus clients perquè

redueixin els seus costos d'energia alhora que rendibilitzen la seva

inversió i redueixen el seu impacte mediambiental.

― Oferim un servei integral, amb solucions a mida, per al

desenvolupament de les seves instal·lacions fotovoltaiques

d'autoconsum.

― Alterna manté i opera instal·lacions fotovoltaiques en Espanya,

Mèxic i Portugal amb una potencia acumulada de més de 300 Mw.

ALTERNA ENERGIA ÉS UNA DE LES EMPRESES AMB MAJOR EXPERIÈNCIA I CAPACITAT TÈCNICA PER AL

DESENVOLUPAMENT DE SOLUCIONS INTEGRALS PERSONALITZADES D'INSTAL·LACIONS

FOTOVOLTAIQUES I D'AUTOCONSUM



ALBENFRUIT VALENCIA

Potència AC : 300 kW

Potència DC: 332kWp

Any d'instal·lació: 2020

UNIVERSITAT DE MURCÍA

Potència AC: 920 kW

Potència DC: 957 kWp

Any d'instal·lació: 2011

FRIMERCAT MERCABARNA

Potència AC: 500 kW

Potència DC: 612 kWp

Any d'instal·lació: 2019

Autoconsum sobre coberta

AKZO NOVEL VILAFRANCA DEL PENEDES

Potència AC : 400 kW

Potència DC: 485kWp

Any d'instal·lació: 2020



UNIVERSITAT DE 
MURCÍA

Potència AC: 920 kW

Potència DC: 957 kWp

Any d'instal·lació: 2011

Solucions amb marquesina

MARQUESINA HP (SANT CUGAT)

Potència AC : 117 kW

Potència DC: 132 kWp

Any d'instal·lació: 2019

• No requereix de superfície.

• Ideal per pàrquings descoberts



HUELVA 2020

Potència AC: 40 MW

Potència DC: 49,9 MWp

Any d'instal·lació: 2019

CR MONTIJO

Potència AC: 600 kW

Potència DC: 680 kWp

Any d'instal·lació: 2019

KAMBUL (MEXIC)

Potència AC : 30 MW

Potència DC: 36 MWp

Any d'instal·lació: 2019

Projectes rellevants sobre terreny

• Solucions per a producció d'energia amb venda a xarxa 

o autoconsum.

• Autoconsum compartit.



www.aceleraenergia.com
Avda. Remolar, 2 - 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona (España)
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Moltes graciés!


