FEM
COMUNITATS
ENERGÈTIQUES!
RECUPEREM EL PODER EN L’ENERGIA,

FEM COMUNITATS D’ENERGIES RENOVABLES!
#DretsEcològics
#SobiraniaEnergètica
#LaRevoltapelsDrets
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Descarrega’t
la guia aquí!

Més informació a:
taulasocial@assemblea.cat

D’ON SORGEIX LA IDEA
DE COMUNITAT D’ENERGIA?
"Energia comunitària" es refereix a les persones
d'una comunitat que cooperen en temes energètics. L'energia comunitària és un concepte ampli,
pot referir-se a campanyes de canvi col·lectiu de
subministrador, inversions col·lectives en plaques solars, però també a la propietat d'una empresa subministradora d'energia, o fins i tot a
una xarxa de distribució. Algunes persones
treballen juntes de manera informal, mentre que
altres creen persones jurídiques (cooperatives,
empreses d’interès comunitari, associacions i
entitats sense ànim de lucre, etc.). Segons l'activitat, l'energia comunitària pot adoptar diferents
formes.

PER QUÈ COMUNITATS
D’ENERGIES RENOVABLES?
Els mercats de l’electricitat estan regulats a
Europa i el seva operativa es basa en l’assignació
de preus en funció dels costos marginals. Avui,
donada la situació del mercat majorista espanyol, constatem la volatilitat dels preus del kWh
generat. L’única manera que tenen els usuaris de
l’electricitat de minorar l’impacte que causa la
volatilitat del mercat, és deixar de ser consumidors passius de l’energia elèctrica i convertir-se
en generadors i usuaris actius. Una forma de
fer-ho és mitjançant les comunitats d’energia,
avui perfectament reconegudes a Europa.

QUÈ ÉS UNA COMUNITAT
D’ENERGIES RENOVABLES?
És una comunitat formada per veïns i veïnes del
mateix edifici o barri, tot i que també poden ser de
qualsevol espai, amb l’objectiu de generar conjuntament energia a través de fonts renovables i
usar-la directament per satisfer les pròpies necessitats energètiques, a nivell individual o comunitari.

TIPUS DE COMUNITATS
D’ENERGIES RENOVABLES?
Hi pot haver diverses formes de comunitat d’energies renovables:
- Els membres de la comunitat viuen en el
mateix edifici on es produeix l’energia que
usen directament.
- Els membres de la comunitat tenen la instal·lació de generació en un altre edifici, diferent
del d’on viuen.
- Els membres de la comunitat tenen la instal·lació de generació en un espai no edificat, allunyat del lloc on viuen.

