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Més de 40 treballs relacionats amb estudis de potencial, planificació, 
conceptualització, desenvolupament d'eines, assistència en posada en marxa 
de comunitats energètiques

A Catalunya, Euskadi, Balears, Andalusia i València

Als polígons industrials: Manlleu, Granollers, Vilanova, Sant Lluís Riera de 
Caldes, Àrea Metropolitana de Barcelona

Nostra experiència
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Comunitat Energètica al polígon
industrial a Menorca



aiguasol.coop

Objectius

a) Implantar una mesura d’ESTALVI ECONÒMIC
aconseguint un preu del kWh amb autoconsum per davall del preu
del kWh de la xarxa

b) Crear un camí per trobar SOLUCIONS DES DE LA COL·LABORACIÓ 
mancomunant la instal·lació i la gestió s’aconsegueix:

• incrementar l’estalvi i l’eficiència

• aprofitar millor els recursos
• reforçar el teixit empresarial augmentant les relacions de confiança
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La comunitat energètica local com a solució

Factor d’escala: optimitza inversions i despeses d’operació. La unitat 
d’energia generada té un cost menor

Factor de complementarietat: incrementa la quantitat d’energia 
autoconsumida. Redueix l’electricitat que s’aboca a xarxa. Donada la 
diferència de preu entre l’energia autoconsumida i l’abocada, cada kWh 
generat té un valor major
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La comunitat energètica local com a solució

Altres avantatges:

• Possibilitat de creixement en el futur, millorant prestacions

• Creació de grup de compra

• Gestió de la demanda i serveis energètics

• Cessió de capacitats excedents

• Captació de recursos econòmics: accés a subvencions

• Manteniment optimitzat

• Reforç de l’Associació i la cooperació empresarial
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Full de ruta

• Grup motor (bottom-up)

• Estudi inicial: identificar oportunitats, animar possibles participants

• Reunions de treball - > Consens sobre principis CEL

• Definició i redacció d'estatuts - > Constitució de la CEL

• Redacció documentació per sol·licitar subvenció CEL Implementa

• Desenvolupament del reglament intern

• Redacció del primer projecte tècnic - 2 instal·lacions - 160 kW

• 13+2 (+2) membres – empress + administració (+ noves sol·licituds)
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EST: Associació sense ànim de lucre
amb següents objectius

a) Assolir l'autosuficiència energètica del Polígon Industrial de
Sant Lluís, per mitjà de la reducció del seu consum energètic i la
implantació de generació d'energia de fonts renovables en
l'entorn d'aquest.

b) Aconseguir un preu de l'energia el més econòmic possible.

Promourà instal·lacions d'energies renovables en l'entorn del
polígon, en gestionarà el seu aprofitament energètic, en farà el
Manteniment i facturarà als consumidors per l'energia
subministrada. Alhora, la CE facilitarà eines i instruments de
gestió energètica als seus membres, a efectes de reduir el
consum energètic i el preu de l'energia que consumeixen.
L'energia que subministri la CE procedirà exclusivament de fonts
renovables i, preferentment, d'instal·lacions promogudes per aquesta.
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EST: Modalitats de participació en la CE
La participació en la CE serà de caràcter obert i voluntari per qualsevol
persona física o jurídica que reuneixi alguna de les següents
característiques, que donen lloc a les diferents modalitats de
participació:

a) PROPIETARI: ser titular d'algun edifici o terreny ubicat en l'entorn del
Polígon Industrial

b) CONSUMIDOR: ser titular d'un o més punts de consum d'energia
elèctrica en l'entorn del Polígon Industrial, entenent com a punt de
consum el comptador d'electricitat amb el seu codi CUPS.

c) GENERADOR: ser titular d'un o més punts de generació d'energia
elèctrica basats en renovables en l'entorn del Polígon Industrial,
entenent com a punt de generació el comptador d'electricitat amb el seu
codi CUPS.

d) INVERSOR: aportar capital econòmic a la CE, dins els límits que fixen
aquests Estatuts.
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Reglament intern

• Metodologia de formació de preus d'energia; indexació

• Retribució per l'ús de la coberta

• Ampliació i admissió dels nous membres

• Valoració d'actius de nous socis generadors

• Finançament intern per membres consumidors: devolució
monetària o en energia

• Eines de gestió administrativa i tècnica
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alex.Ivancic@aiguasol.coop

C/ Roger de Llúria 29, 3º 2ª

E-08009 BARCELONA

(T) + 34 93 342 47 55

(F) + 34 93 342 47 56
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