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L’Oficina de l’Energia promociona  
l’AUTOCONSUM COL·LECTIU  
i tu pots participar. T’apuntes?

 

1 ÉS LEGAL GENERAR ENERGIA EN LES 
NOSTRES TEULADES?

Rotundament sí. No ha deixat de ser 
legal, però des de 2019 (RD 244/2019) 
està regulada la generació col·lectiva 
d’energia per part de varies veines.

2 AQUESTA LEGISLACIÓ LIMITA ELS 
PROCESSOS PARTICIPATIUS PER A IM-
PLEMENTAR PROJECTES COL·LECTIUS 
DE RENOVABLES?

És un assumpte molt obert legislativa-
ment i permet generar els processos 
participatius que facen possible adaptar 

una instal·lació renovable als interessos 
del veïnat que vulga participar.

3 COM PODEM PARTICIPAR EN 
AQUEST PROJECTE?

Pot participar qualsevol persona a títol 
individual, o qualsevol organització o xi-
cotet comerç interessat a produir i con-
sumir energia d’una instal·lació col·lecti-
va. Complint les normes acordades pel 
conjunt de participants, es pot formar 
part del projecte a posteriori de la seua 
posada en marxa, o es pot deixar de fer-
ho quan no interesse. Es pot participar 

Si vius o tens un 

comerç en aquesta 

zona, i t’interessa: 

inscriu-te ja!!

ZONA
BETA

Zona estimada del projecte. D’acord amb la legislació vigent, pot participar 
qualsevol vein@ o organització que es trobe al voltant del punt de la instal·lació 
fotovoltaica, fins a 500 metres de distància. Si t’interessa, no deixes d’inscriure’t 
encara que vives fora d’aquest pla.
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solament com a consumidor, solament 
aportant coberta per a la instal·lació, o 
ambdues alhora. 

4 EN EL MEU EDIFICI TAMBÉ ES POT 
INSTAL·LAR UN PROJECTE D’AQUEST 
TIPUS?

Sempre que hi haja una majoria d’un 
terç de representació de la comunitat de 
propietaris, es podrà instal·lar un projecte 
d’aquest tipus. Si és solament per a ces-
sió de coberta, és necessària una majoria 
de tres cinquens de representació.

5 QUINA PART EM TOCA A MI SI VULL 
PARTICIPAR?

Els criteris de repartiment es decideixen 
pel conjunt de participants (per potència 
contractada, per aportació econòmica...) i 
es renovarà cada any.

6 TOTS ELS CONSUMIDORS HAN DE 
TINDRE LA MATEIXA COMERCIALITZA-
DORA?

No és necessari. Cada propietari/a parti-
cipant pot continuar amb la seua pròpia 
comercialitzadora o canviar si així ho 
desitja. Encara que és sempre interes-
sant estar ben informat de quina com-
panyia ens interessa més en conjunt.

7 COM ES PAGA EL PROJECTE?

El cost i tramitació de tot el projecte es 
paga pels participants d’acord amb la 
seua quota de participació. Es buscaran 
fórmules de finançament a l’abast de 
totes.

8 QUÈ HE DE FER SI M’INTERESSA 
PARTICIPAR?

Des de l’OFICINA DE L’ENERGIA s’està 
impulsant un procés participatiu on et 
podràs informar de totes les implica-
cions que comporta aquest interessant 
projecte. Pots inscriure’t, sense cap 
mena de compromís, a les sessions 
informatives que s’han programat.  
Troba les dades de contacte al dors.

Ja és possible generar 
la teua pròpia energia 
en comunitat.

Molt millor compartida 
i amb el suport de l’ad-
ministració. Ara és el 
moment i comencem 
ací.

Recorda: Pots partici-
par també compartint 
la teua coberta.

Anem juntes!



asistencia técnica
aeioluz.com

L’Ajuntament de València aposta per una transició energètica ciutadana i 
pels compromisos adquirits en el Pacte de les Alcaldies i amb els Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible núm. 7, 9, 10, 11, 12, 13 i 17.

OFICINA DE L’ENERGIA

CONTACTA
Tel: 961 06 15 82

renovables@canviclimatic.org

OFICINES
C/José María Haro, 9 i 11 baix
46022 València

http://canviclimatic.org/es/ofici-
na-de-l-energia/que-es-la-oficina/

* L’atenció presencial està condiciona-
da per les directrius sanitàries vigents.

INFO


