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Projecte LIFE UP 4 COMMUNITY ENERGY

Promoure la Energia Comunitària Renovable: forma pràctica d’abordar les múltiples crisis 
sistèmiques actuals.

Amb la energia renovable en mans de les comunitats/persones podem fer front als reptes climàtics, 
ecològics i socials, de manera col·lectiva i sense deixar a ningú a darrera

OBJECTIUS

• Objectiu 1) Incidència política a nivell nacional i regional/local.

• Objectiu 2) Contribuir a crear un moviment ciutadà fort i divers
(priorització col·lectius de pobresa energètica, comunitats/territoris
afectades per l’oligopoli i els mega parcs, feministes i joventut).

• Objectiu 3) Sensibilització/conscienciació/comunicació.

Breu explicació del projecte



Gràcies per venir!

Aquí el guió d’aquesta trobada

1. Crisi climàtica i transició energètica

2. ¿Què es això de l’autoconsum?

3. Què es una Comunitat Energètica

a) Els seus objectius

b) Possibles figures jurídiques

c) El paper dels ajuntaments

d) Participació ciutadana i grup motor

e) Aspectes tècnics, financers, ....

f) La seva gestió i funcionament

4. Experiències properes



DISTRIBUCIÓ CONSUM ENERGIA 
FINAL PER FONT

Electricitat Gas natural i biogas GLP lleugers Pessants Biomasa

Electricitat 23,29

Gas natural i 
biogas 3,24

GLP 3,21

lleugers 69,76

Pessants 0,39

Biomasa 0,11

Objectius de la Llei 10/2019 de canvi climàtic 

 Reducció del consum primari d’energia 26% per a l’any 2030
40% per a l’any 2050

 Reducció de les emissions de GEI 40% per a l’any 2030
90% per a l’any 2050

 Generació d’energia renovable del 35% per a l’any 2030
consum total 100% per a l’any 2050

Emissions CO2 Balears 2020

Industria 4,9 %

Transport carretera 27,4 %

Altres vehicles 39,6 %

Residus 3,7 % Agricultura << 0,03 %

Energia 24,4 %

1. Crisi climàtica i transició energètica

Font DGEiCC – Govern Balear

Font DGEiCC – Govern Balear



Crisi climàtica

Reducció de les emissions

L’impacte de la generació d’electricitat en les
emissions

La transició energètica: una oportunitat per
a la societat

La societat passa a l’acció però, sempre i
abans, hem de revisar els nostres hàbits de
consum energètic, que siguin ajustats a les
nostres vertaderes necessitats, amb la finalitat
d’aconseguir el màxim estalvi.

Tecnologies a l’abast: fotovoltaica, eòlica

Aquest document té per objecte exposar les
diferents possibilitats per a aquesta
participació activa: les instal·lacions
d’autoconsum en les seves variants (individual,
compartit, ...), i les comunitats energètiques

Algunes reflexions



Autoconsum energètic

Què es això?

Orientacions:
Sud, Est, SE, SO 

• Instal·lacions per
a generar energia
per a consum
propi. La
tecnologia
fotovoltaica es la
més adient a dia
d’avui

• Manteniment
mínim

• Excedents



Autoconsum col·lectiu

Què es això?

Legislació específica 
2.000 m radi

Coeficients de 
repartiment

També compensació 
d’excedents

El paper dels 
“administradors de finques”

Veïnats/propietaris
Proactius per realitzar la 

inversió
Decisions per un terç de les 

quotes de la comunitat 

Instal·lacions realitzades per
varies persones consumidores, i
d’aquesta forma aprofitar les
economies d’escala
L’energia pot circular per la
instal·lació interior d’un edifici, o
a través de la xarxa pública de
distribució
Coeficients de repartiment

Registre RADNE : 55 MW instal·lats

Bunyola: 0.9 MW

A un barri/poble



Les noves distàncies

2 km 1 km



¿Què es això de l’energia comunitària/ 

Comunitats energètiques?

Legislació pendent 

Per ara, igual que el 
col·lectiu: 2.000 metres

Capital no imprescindible
(propietari@ vs. 
arrendatari@)

Sense coneixements

Sense teulada

Col·lectius històricament 
sense presència en tema 

Energia
(dones, emigrants, barris 

vulnerables, pobresa 
energètica, joventut, rural, 

Paper de figura 
Ajuntaments i teixit social i 
local: col·lectius, activistes, 

Pimes, cooperatives, 

- Soci@ facilitador@
Disposa de teulades. Cas de 
l’ajuntament
- Soci@ usuari@
Habitatges/Comerços/pimes 
que consumeixen
- Soci@ prosumidor@ 
Aporta capital i consumeix

- Soci@ inversor (€)
Aporta capital. Rendibilitat

Figures jurídiques

Associacions de veïnats

Cooperatives

• Una comunitat energètica és un
grup de persones que s’uneixen
per a gestionar, produir i
consumir la seva pròpia energia
neta

• Descentralització de l’energia
• Democràcia participativa
• Producció d’energia d’origen

renovable
• Disminueixen la factura de la

llum
• Combatre la pobresa energètica

https://www.tierra.org/comunida
des-energeticas/cat/

https://www.tierra.org/comunidades-energeticas/cat/


Autoconsum col·lectiu a través de xarxa

Experiències a les Illes Balears

2.000 (500) m radi

Coeficients de 
repartiment: 

1kW/habitatge (2%)
1kW – 100 €/any

Limitacions 
pressupostaries

Institut Balear de l’Energia
• Impulsa i finança projectes

d’autoconsum col·lectiu a diferents
municipis de les Illes

• Iniciatives ja en marxa

• Per a 2022, 22 projectes, entre ells
un a la coberta del CEIP Mestre
Colom, amb 50 kW

• Sol·licituds per a participar

Ses Salines. 100 kW. 50 participants



Autoconsum col·lectiu/Comunitats 
energètiques

Un ràpid anàlisi econòmic

1. Els preus actuals de l’energia elèctrica: molt variables (entre 17 i 25 c€/kWh)?

2. Preu del kWh auto consumit:  devers 7/8 c€/kWh (falta anàlisi financer específic). Subvencions. 
Terminis d’amortització

3. Supòsit menys avantatjós per a un habitatge

a) Fem una instal·lació que atribueix 1 kW a cada participant. Això son devers 1.400 kWh

b) Estalvi mínim per kWh: 10 c€

c) Estalvi anual : 140 €



Aspectes a considerar per a la creació 
d’una comunitat energètica

1. Objectius o motius bàsics per crear una comunitat energètica
 Democratització i descentralització de la generació d’energia

 Generar amb energies renovables. Transició energètica. Millor ús del sol 

 Reducció de la pobresa energètica

 Cohesió social per abordar altres objectius (mobilitat, eficiència energètica, ...). Creació de 
moviment

2. Possibles figures jurídiques (falta transposició de la Directiva europea) 
 Societat cooperativa 

 Associacions de veïnats (a Bunyola ja existeix una)

 Associacions empresarials

 Altres 



Aspectes a considerar per a la creació 
d’una comunitat energètica

3.      Grup motor
 La primera passa per arrancar una comunitat energètica. Un grup de ciutadans implicats en el 

projecte

 Qui s’apunta?

4.      El paper de les entitats locals
 La implicació dels ajuntaments seria fonamental per tal de facilitar el desenvolupament d’una 

comunitat energètica

 Figura de facilitador. Finançament

 Possibilitat d’abordar la pobresa energètica. Serveis socials 

 Cobertes a Bunyola: Poliesportiu, Centre de salut, futura construcció a Can Gual, ....



Aspectes a considerar per a la creació 
d’una comunitat energètica

5.      Aspectes tècnics
 Analitzar la demanda elèctrica dels possibles participants 

 Dimensionar el projecte 

 Disseny de les solucions tècniques

6.      Finançament
 En aquests moments n’hi ha bastantes ajudes públiques procedents dels fons NextG

 A Balears: Convocatòria de subvencions per a comunitats energètiques (BOIB 122 de 17/09/2022)

Instal·lacions d’autoconsum elèctric 

Adquisició de vehicles elèctrics destinats a l’ús compartit

Fins al 75% de la inversió

 A més, naturalment el possible finançament dels ciutadans o veïnats participants, i ajuntament

 Recordem: soci@ usuari@ / soci@ inversor@ / soci@ prosumidor@/ soci facilitador@



La gestió i manteniment d’una 
comunitat energètica

7.      Gestió i manteniment
 Les primeres passes i la posada en marxa de la Comunitat requerirà un esforç important

 Una vegada operativa, la gestió serà més senzilla 

 Els aspectes econòmics

 Paper del Grup Motor (assessorament jurídic, anàlisi econòmic, disseny tècnic).

 Si no el tenim a dedins, s’haurà de subcontractar



Experiències properes

Com a vertadera Comunitat Energètica el cas de BINISOLAR

 Forma jurídica: cooperativa

 50 kWp damunt la coberta d’una nau industrial

 Generació actual prevista 72.830 kW

 Si es participa com a usuari@
• Quota de 86 €/any  

• Uns 0,15 €/kWh

 Si es participa com a prosumidor@
• Quota única de 1.052 €

• Uns 0,075 €/kWh durant 25 anys

https://www.somserveisenergetics.coop/?page_id=737


COMUNITATS ENERGÈTIQUES

MOLTES GRÀCIES!

QUI S’APUNTA? 

www.amicsdelaterra.org
amics@amicsdelaterra.org

angelgallego@latobadelucas.com

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS 

http://www.amicsdelaterra.org/
http://www.amicsdelaterra.org/
http://www.amicsdelaterra.org/

