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Què és una comunitat energètica?
Una comunitat energètica és una nova manera de generar, utilitzar i 
gestionar l'energia localment a través de la cooperació de diferents 

agents, que contribueix a la creació d'un sistema energètic més 
sostenible, just, descentralitzat, eficient i cooperatiu.



1. Abandonar els combustibles fòssils

2. Reduir el consum d’energia

3. Invertir en la producció distribuïda, local i responsable d’energia neta

4. Combatre la pobresa energètica 

5. Reduir la dependència de l’oligopoli energètic

6. Fomentar la formació i informació en transició energètica

7. Gestió democràtica, autonomia i adhesió voluntària i oberta

Objectius específics

Volem gestionar de forma comunitària la producció, 
distribució i ús d’energia neta.



assemblea general

comissions
Consell
Rector

Cooperativa

Som una cooperativa de consumidores i usuàries 
sense ànim de lucre constituïda el 2023.



CAPTACIÓ 
FOTOVOLTAICA

VEHICLES 
ELÈCTRICS

COMPARTITS

PRODUCCIÓ I
ÚS EN EDIFICIS

EDIFICIS, HABITATGES O 
COMERÇOS CONSUMIDORS

GESTIÓ DE LA
INFORMACIÓ I

COMERCIALITZADORA 

FINANÇAMENT
I AJUDES

MONITORATGE I MILLORES EN 
L’ÚS I LA GESTIÓ DE LA 

DEMANDA

MILLORES 
D’EFICIÈNCIA EN ELS 

EDIFICIS

Funcionament
Vídeo de dos minuts presentant el projecte

https://twitter.com/cebordeta/status/1544958553294864384


CAPTACIÓ 
FOTOVOLTAIC

A

PERSONES 
CONSUMIDORES

LLOGUER
5 € / m² / any

cost d’instal·lació,  
manteniment i gestió estalvi anual estimat

per participació = 200 €

PROPIETAT DE 
LA COBERTA

€.

100 € aportació inicial
(única i recuperable)

200 € aportació per fer
ús de la fotovoltaica

(per participació, única i recuperable)

120 € quota anual
per participació energètica

(no recuperable)

Manteniment
Gestió
Estructura
Ajudes contra pobresa energètica
Retorn del crèdit

ajust anual amb l’IPC

Participacions energètiques de 0,5 kWp

Estalvi calculat per una llar mitjana amb un 70% d’autoconsum de
la instal·lació i un preu de l’energia de 0,31 €/kWh

Aportacions = 30% de les necessitats de finançament

Totes les dades són provisionals i orientatives per tenir un ordre de magnitud,
caldrà aprovar-les en un Consell Rector o una Assemblea General de la cooperativa.

kW.

Autoconsum compartit

Al 3r any s’ha estalviat més
que l’aportació inicial!
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