
La	  Coopera)va	  d’Energia	  Verda	  

Barcelona,	  25	  abril	  de	  2013	  
Equip	  de	  Som	  Energia	  	  

	  



Som	  Energia	  



Preocupacions	  

Aspectes	  globals	  
1)  Peak	  Oil:	  fi	  del	  petroli	  barat	  
2)  Canvi	  Climà)c:	  augment	  de	  les	  emissions	  de	  CO2	  

3)  Seguretat	  del	  subministrament:	  estratègies	  geopolíBques	  
perilloses	  

	  



Preocupacions	  
Aspectes	  Locals	  
1)  Democra)tzació	  del	  model	  energè)c	  
2)  Treball	  coopera)u:	  una	  aposta	  per	  una	  societat	  més	  

col·∙laboraBva	  i	  solidària	  
3)  Suport	  a	  l'economia	  local	  	  



 
Ecopower	  (Bèlgica,	  40.000	  membres)	  
	  
	  
Enercoop	  (France,	  9.000	  membres)	  
	  
	  
EWS	  (Alemanya,	  110.000	  clients)	  
	  	  
	  
Greenpeace	  Energy	  (Alemanya,	  	  
100.000	  clients)	  

CooperaBves	  energèBques	  europees	  



	  
Ø Ser	  un	  moviment	  social	  motor	  d'un	  canvi	  del	  sistema	  
energèBc.	  

	  
Ø Generar	  una	  demanda	  d’energia	  sostenible,	  neta	  i	  
local.	  

	  
Ø Augmentar	  la	  producció	  d'energia	  renovable	  i	  
promoure	  	  l’eficiència	  i	  l’estalvi	  energèBc.	  

ObjecBus	  



Som	  Energia	  és	  una	  cooperaBva	  energèBca	  sense	  afany	  
de	  lucre	  que	  vol:	  
	  	  
•  Esdevenir	  una	  eina	  acBva	  per	  les	  persones	  que	  volen	  
un	  canvi	  de	  model	  energèBc.	  

•  Oferir	  la	  possibilitat	  de	  consumir	  energia	  verda	  amb	  
garanBa	  d'origen	  renovable.	  

•  Potenciar	  nous	  projectes	  energè)cs	  renovables	  per	  
aconseguir	  el	  balanç	  0	  entre	  el	  què	  consumim	  com	  a	  
clients	  i	  el	  què	  produïm	  com	  a	  cooperaBva.	  

•  Donar	  un	  servei	  integral	  d'accés	  a	  l'ús	  d'energia	  
procedent	  de	  fonts	  renovables	  

Què	  proposa	  Som	  Energia?	  



Organització  

           Socis/es 

 Voluntariat 
 
 Consell Rector 

	  
	  	  Treballadors 

Grups locals 

Comissions 



Producció	  d'energia	  
renovable	  



Criteris	  per	  escollir	  els	  projectes	  
  
•  Generació	  elèctrica	  local	  i	  distribuïda	  
•  Convenis	  amb	  insBtucions.	  Ubicacions	  preferents.	  
•  ParBcipació	  habitants	  de	  la	  zona	  a	  través	  de	  Som	  Energia	  
•  Generació	  d'ocupació	  local	  
•  Alt	  valor	  educaBu	  
•  Mínima	  afectació	  al	  medi,	  a	  la	  fauna	  i	  a	  les	  persones	  
•  Implicació	  del	  sector	  primari	  i	  secundari	  
•  Dades	  conegudes	  (vent,	  purins,	  biomassa,	  consums,	  antecedents...)	  	  
	  

Amb	  tecnologies	  madures	  i	  projectes	  rentables	  econòmicament	  



•  Construïdes	  5	  cobertes	  
fotovoltaiques	  	  

•  Planta	  biogàs	  en	  construcció	  
•  Generació	  anual:	  4600MWh	  
•  1	  caldera	  biomassa	  
•  Inversió	  total	  3.600.000€	  
	  

Projectes	  energia	  renovable	  



Finançament	  
Inversió	  



Inversió	  responsable	  
	  

•  Els	  socis/es	  poden	  inverBr	  junts	  en	  projectes	  
nous	  d’energies	  renovables	  
o Aportació	  voluntària	  al	  capital	  social	  (3,5%)	  
o Títol	  parBcipaBus	  a	  10	  anys	  (5%)	  

	  
•  Primera	  captació	  iniciada	  abril	  de	  2012	  
	  
Proposta	  aprovada	  a	  l’Assemblea	  23	  març	  de	  2012	  



Comercialització	  Electricitat	  
Verda	  Cer)ficada	  



Electricitat 



Funcionament mercat elèctric 

Nous projectes 
energies 
renovables 
 

Producció	  =	  consum	  

Projectes 
Ja existents Certificats 

Producció	   Transport	   Distribució	   Comercialitza
ció	  



Cer)ficació	  amb	  
garan)es	  d’origen	  



Evolució Som Energia 



Evolució Som Energia 
Contractes electricitat 



Evolució Som Energia 



Garanties origen 

Prioritat	  obtenció	  de	  les	  GdO	  

•  Producció	  pròpia	  
•  EnBtats	  i	  empreses	  properes	  
•  Empreses	  externes	  



Garanties origen 



Garanties origen 

Any	  2011	  
Consum	  energia	  35	  MWh	  
ObBngudes	  100MWh	  solar	  FV,	  de	  empresa	  AE3000	  

Any	  2012	  
Consum	  energia	  4000	  MWh	  
ObBngudes:10473	  MWh:	  
•  3824MWh	  solar	  FV,	  AE3000	  
•  5256MWh	  eòlica,	  Perelló	  SL	  i	  Mestral	  SL	  
•  1392MWh	  minihidraulica,	  CIMD	  



Garanties origen 



Garanties origen. Revers factura 



Cost garanties origen 

El	  preu	  de	  la	  tarifa	  electricitat	  que	  paga	  un	  consumidor	  en	  2.0A	  	  
oscil·∙la	  entre	  els	  0,14	  i	  0,15€/KWh.	  	  

	  
En	  comparació	  0,0005€/KWh	  representa	  el	  0,33%	  de	  la	  tarifa.	  
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2011	   35	   100	   0	   0	   100	   0,05	  	  	  	  	  	  	  	  5,00	  €	  	  
2012	   4000	   10473	   0	   5256	   5217	   0,05	  	  	  	  260,85	  €	  	  
2013	   20000	   1000	   7000	  



Conclusions 

•  El	  sistema	  de	  la	  CNE	  (un	  cop	  conegut)	  és	  fàcil	  d’uBlitzar.	  
•  No	  representa	  un	  cost	  per	  al	  comercialitzador	  
•  El	  productor	  no	  rep	  una	  remuneració	  significaBva	  
•  La	  majoria	  de	  consumidors	  desconeixen	  el	  funcionament	  del	  

mercat	  elèctric.	  
•  Les	  GdO	  ens	  han	  servit	  per	  mostrar	  una	  voluntat	  amb	  les	  

energies	  renovables,	  	  però	  no	  per	  a	  ajudar	  de	  cap	  manera	  al	  seu	  
creixement.	  

	  



Situació	  a	  26/04/2013	  
	  

•  Més	  de	  7500	  socis	  i	  sòcies	  

•  Gairebé	  7000	  sol·∙licituds	  per	  contractar	  electricitat,	  
de	  les	  que	  gairebé	  6000	  ja	  consumeixen	  a	  través	  de	  
Som	  Energia	  

•  Recollits	  3.572.100€	  d’unes	  600	  persones	  



GRÀCIES	  PER	  LA	  VOSTRA	  ATENCIÓ!	  	  

Més	  informació	  a:	  
www.somenergia.coop	  
info@somenergia.coop	  


