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Introducció a les Comunitats Energètiques (CE’s)
Un projecte per assolir la transició energètica

Caminar cap a la transició i sobirania energètica dels
territoris implica un nou model energètic, renovable, net,
eﬁcient, participatiu i democràtic. Per tant, cal treballar en:
• Fórmules innovadores de generació i consum de
l’energia
• Repensar com ens organitzem per donar resposta a
les necessitats de les persones i dels territoris, on totes
les persones i agents siguin part de la solució
• Generar impacte local positiu tant en l’aspecte social,
ambiental i econòmic

Les Comunitats Energètiques són una ﬁgura clau per a
la transició energètica. Estan en el centre de les
estratègies de transició dissenyades en l’àmbit europeu,
nacional i autonòmic.
• La seva ﬁnalitat és oferir serveis energètics (generar,
consumir, emmagatzemar o compartir energia)
• Transformant la manera en què els membres de la
Comunitat Energètica accedeixen a l’energia,
proporcionant beneﬁcis mediambientals, econòmics
o socials.

Introducció a les Comunitats Energètiques (CE’s)
Què és una CEL?
Les CEL’s són
Son entitats jurídiques de participació voluntària i
oberta, formades per diferents agents i sòcies o
membres que poden ser persones físiques i/o
jurídiques, que s’uneixen per transformar la
manera en què accedeixen a l’energia,
proporcionant
beneﬁcis
mediambientals,
econòmics i socials.

Les participants són productores, gestores i
usuàries d'energia
Sota una participació oberta i voluntària, els principals actors
són:

Compartint serveis energètics
Producció d’energia
fotovoltaica

Eﬁciència energètica

Producció d'energia
tèrmica

Manteniment
d’instal·lacions

Mobilitat elèctrica
compartida

Compra agregada

Beneﬁcis ambientals, socials i econòmics
Cura del Planeta, impulsant l’
ús d'energia neta

Lluita contra la
pobresa energètica

Estalvi en les factures
energètiques anuals

Dinamitza el territori

Empoderament i agents del
canvi

Democratització del
model energètic

Empreses, organitzacions socials, comerços
Administracions públiques

Ciutadania organitzada i persones individuals

Introducció a les Comunitats Energètiques (CE’s)
Deu raons per a començar un projecte d’energia comunitària
1.

Estaràs creant el sistema necessari per a posar fre a l'emergència climàtica.

2.

Ajudaràs a reduir el ﬁnançament i el suport que reben els combustibles fòssils.

3.

Podràs reduir la pobresa energètica en la teva zona.

4.

Coneixeràs al teu veïnatge i reforçaràs la teva comunitat.

5.

Produiràs la teva pròpia energia renovable.

6.

Ajudaràs a crear espais per a capacitar a les persones sobre qüestions d'energia, clima i democràcia.

7.

Enfortiràs l'economia de la teva zona i de la teva comunitat.

8.

Demostraràs a altres comunitats que és possible.

9.

Contribuiràs a la creació d'una economia més local i circular.

10.

Estaràs construint el tipus de món que vols veure.
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Prova pilot a Ulldecona
Fases proposades
L’impuls d’una CE pot seguir les següents fases de creació i desenvolupament, que s’han de
treballar d’acord a les necessitats dels agents participants i del territori ...

DISSENY DE LA CE

CREACIÓ DE LA CE

INICI I GESTIÓ DE LA CE

Diagnosi tècnica

Sensibilització de l’entorn

Implantació de l’eina
tecnològica de gestió

Estudi de viabilitat
econòmica i de l’impacte

Generació de comunitat

Dinamització de la CE

Redacció de projectes
tècnics

Formalització de la CE

Manteniment de la CE

Prova pilot a Ulldecona
Fases proposades

DISSENY DE LA CE

CREACIÓ DE LA CE

Diagnosi tècnica

Sensibilització de l’entorn

Març

Juny - Juliol

Estudi de viabilitat
econòmica i de l’impacte

Generació de comunitat

Maig-Juny

Juliol - Setembre

INICI I GESTIÓ DE LA CE

Implantació de l’eina
tecnològica de gestió

Dinamització de la CEL

Manteniment de la CEL
Redacció de projectes
tècnics

Formalització de la CE

Març

Octubre
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Característiques de les instal·lacions
Poliesportiu municipal

Producció anual de la instal·lació 🡪 164.976 kWh
Inversió de la instal·lació 🡪 139.966€
Consums en funció de la distribució
Agents entre els quals distribuir l'energia
1) Poliesportiu:
• Consum inicial anual 🡪 21.516 kWh
• Percentatge assignat de la instal·lació 🡪 6.599 kWh (4% del generat
per la instal·lació)
• Consum de la xarxa 🡪 16.972 kWh
• Excedents 🡪 2.055 kWh
2) 120 Habitatges:
• Consum inicial anual 🡪 3.700 kWh
• Percentatge assignat de la instal·lació 🡪 1.179 kWh unitaris / 141.480
kWh totals (96% del generat per la instal·lació)
• Consum de la xarxa 🡪 2.521 kWh
• Excedents 🡪 141 kWh unitaris / 16.920 kWh totals

Amb la constitució de la CE, pel primer any s’espera que els habitatges obtinguin una rebaixa d’entre el 17 i el 20% en la factura de la llum. En el cas
del Poliesportiu, d’entre el 10 i 15%.

Característiques de les instal·lacions
Pavelló municipal
Producció anual de la instal·lació 🡪 154.582 kWh
Inversió de la instal·lació 🡪 144.810€
Consums en funció de la distribució
Agents entre els quals distribuir l'energia
1) Pavelló municipal:
• Consum inicial anual 🡪 52.907 kWh
• Percentatge assignat de la instal·lació 🡪 15.458 kWh (10% del
generat per la instal·lació)
• Consum de la xarxa 🡪 39.569 kWh
• Excedents 🡪 2.120 kWh
2) CEIP Ramón y Cajal:
• Consum inicial anual 🡪 62.679 kWh
• Percentatge assignat de la instal·lació 🡪 18.550 kWh (12% del
generat per la instal·lació)
• Consum de la xarxa 🡪 46.979 kWh
• Excedents 🡪 2.850 kWh
3) 120 Habitatges:
• Consum inicial anual 🡪 3.700 kWh
• Percentatge assignat de la instal·lació 🡪 1.005 kWh unitaris /
120.600 kWh totals (78% del generat per la instal·lació)
• Consum de la xarxa 🡪 2.717 kWh
• Excedents 🡪 22 kWh unitaris / 2.640 kWh totals

Amb la constitució de la CE, pel primer any s’espera que els habitatges obtinguin una rebaixa d’entre el 17 i el 20% en la factura de la llum. En el cas
del Pavelló i el CEIP Ramón y Cajal, d’entre el 15 i 20%.

Característiques de les instal·lacions
Resum

•

•

2 instal·lacions que
donen energia a
240 habitatges i 4
equipaments
municipals.
L’Ajuntament
cedeix l’espai i ,
segurament, les
instal·lacions
també.

•

…els objectius
de
l’Ajuntament
son…

•

Crear una nova
fórmula jurídica
amb governança
democràtica on
participi la
ciutadania.
Que sigui un
projecte de la
ciutadania.

•

•

…es
plantegen les
següents
accions per a
complir els
objectius…

Consensuar els
objectius del
projecte per la CE.
Deﬁnir el Grup
Motor amb el que
treballarem per
anar validant els
aspectes clau del
projecte.

Característiques de les instal·lacions
Variables del pla de viabilitat

Número
d'agents

Consum
anual (kWh)

Assignació
d'energia
(kWh)

240

3.700

1.163

648 €

Poliesportiu Municipal

1

21.516

6.599

Paveló Municipal

1

52.907

CEIP Ramon y Cajal

1

62.679

Agents beneﬁciàries

Habitatge unitari

Factura
Factura en
actual (sense Autoconsum
autoconsum)
col·lectiu

Estalvi en la
factura de la
llum (Any 1)

Quota

Estalvi net
any 1

458 €

189 €

77 €

112 € / 26.818

3.015 €

2.378 €

637 €

309 €

328 €

15.458

7.413 €

5.544 €

1.869 €

685 €

1.184 €

18550

8.783 €

6.583 €

2.200 €

817 €

1.383 €

*La quota contempla les despeses de manteniment, gestió i amortització

• Per al primer any, l’estalvi per a cada habitatge és de 112 €, una rebaixa del 17% en la factura de la llum 🡪 L’acumulat a 25 anys serà de 3.870 €
per habitatge
• L’estalvi per als equipaments municipals és de 328€, 1.184€ I 1.383€ 🡪 L’acumulat a 25 anys serà de 12.162€, 41.788€ i 48.947€.
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Objectius de la CE
Dinàmica: Quins han de ser els objectius de la Comunitat Energètica?

En base a les explicacions realitzades sobre les CE i les característiques i potencialitats de construir-ne
una al territori, proposem la següent dinàmica de 30 minuts:
●

Repartir fulles en blanc als participants de la sessió i deixar-los 5 minuts per a què apuntin de forma
individual quins creuen que han de ser els objectius de la CEL a Ulldecona

●

Passats els 5 minuts, recollir els papers i apuntar els resultats en una pissarra per a què siguin comentats.

●

Recollir els resultats per a tenir-los en compte a l’hora de desenvolupar el projecte de CEL que ens
imaginem.
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Generació del Grup Motor
Funcions del Grup Motor:
Constitució de la CE
●

Deﬁnició del model conceptual de la CE (serveis, espais disponibles,
agents participants, rol dels agents, tractament de la pobresa
energètica, etc.)

●

Treballar el pla de viabilitat econòmica (quota de participació,
ingressos, inversions, despeses, etc.)

●

Establir el model jurídic i de governança

Tots aquests passos aniran de la mà del Projecte Singulars. Durant el procés presentarem alternatives, i la idea serà poder debatre i
decidir la que més s’ajusti. Un cop ﬁnalitzat el procés, farem una presentació ﬁnal amb les persones interessades en participar a mode
de validació de la feina feta per part de l’assemblea.

Generació del Grup Motor
Idealment, el Grup Motor ha de ser representatiu de les diferents sòcies potencials que podrien
participar a la CEL
●

Número: 6 a 8 persones

●

Criteris:

●

Disponibilitat per assistir i preparar les diferents reunions

●

Representativitat: edat, gènere i necessitats energètiques

●

Motivació explícita per participar en el procés de constitució de la CEL

●

Pot incloure persones fora del radi de 500 metres de la primera instal·lació

●

...

Dinàmica: Estem d’acord en aquests criteris? Considerem altres criteris?
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Properes passes

1. Constitució del
Grup Motor

Persones
interessades

2. Deﬁnició del
model
conceptual i pla
de viabilitat
econòmica

Grup Motor (2 hores
online)

3. Establir el
model jurídic i de
governança

Grup Motor ( 2 hores
online)

*Assemblea: Persones compromeses en formar part de la futura CEL

4. Validació de
l’assemblea

Grup Motor
(presencial)

Moltes gràcies per la vostra atenció i l’interès
mostrat en la CEL d’Ulldecona.

