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Projectes propis existents…

Tenim 8 plantes FVs (730 kWp), una de biogàs (500 kW) i una central hidroelèctrica
(1MW). Tots ells amb Retribució a la Inversió (prima). Generen el 5% de l’electricitatque consumim entre tots. 



Però i ara què?
• Desaparició de la prima a las renovables per instalacions noves en territorio peninsular. (RDL 9-2013).
• 7% impost sobre generació elèctrica. 
• Autoproducció no és la solució per la majoria. (Peatge de suport, disponibilitat d’espai no generalitzada, economía d’escala desfavorable.
• Mercat elèctric molt volátil i poc previsible.
• Necesitem seguir produint per arribar a generar el 100% de la nostra energia.



Com ho fem?
• Impulsant projectes de diferents tecnologies renovables per aproparnos a la nostra corba de demanda.



Com ho financem?
Re-inventant les inversions en renovables



Objectius del Generation kWh
• Obtenir financiació per la construcció i posta en funcionament de plantes deproduccio d’energía eléctrica renovable (Fotovoltaica, Eòlica, Minihidràulica).
• Lligar la producción de les nostres plantes amb el consum d’energía eléctricadels socis/es.
• Oferir al soci/interesat la posibilitat de comprar energía renovable al preuresultant dels costos de generació de les Plantes Asociades al Generation kWh.





Aspectes clau:
• El diner invertit (Accions Energètiques) és un préstec a interés zero que es vatornant en 25 anys.
• S’assignarà una Acció Energètica per cada 100 euros de préstec aportat.
• Les Accions Energètiques ens donaran accés al sistema d’autoproducció colectivadurant 25 anys i pagarem el preu resultant dels costos de generació de les Plantes(Preu Generation kWh), diferent al preu de mercat de l’electricitat.
• El nombre de kWhs que correspondran a cada Acció Energètica s’establirà enfunció de la producción real de les Plantes Asociades erán a cada AcciónEnergética se establecerá en función de la producción real de las Plantas Asociadasal sistema Generation kWh. Esta ratio (kWh/A.E.) variará para cada período detarificación según tarifa eléctrica contratada con la cooperativa.
La



Moment 0
12 mesos

Moment 1

Faig la inversió Se’m comença a aplicar el Preu  
Generation kWh

12 mesos
Moment 2

Primer retorn del préstec

Tempos del funcionament:



Preu Generation kWh.









El “Tripadvisor” de les Renovables





…La Generació que genera els seus propis kWhs renovables de forma compartida.


