
 
 

  

INFORME FINAL 



 
 

 
 

Cooperativa de Servicios Energéticos C y C Coop V | CIF F98757842 | C/ Serranos, 9 b. 46003.Valencia 
Inscrita en el registro de cooperativas de la Comunidad Valenciana con el nº V-292 

 

 
AeioLuz somos una cooperativa valenciana especialista en la buena gestión 
de la energía. Trabajamos con familias, empresas, organizaciones y con más 
de veinte ayuntamientos de la Comunitat Valenciana mejorando día a día 
la situación de muchas personas, especialmente aquellas que se encuentran 
en situación de pobreza energética. Nuestra misión es maximizar el impacto 
positivo en nuestro entorno y servir como catalizador hacia un nuevo modelo 
energético más justo y sostenible. Un gran desafío y social que nos afecta a 
todas... ¿Contamos contigo? 

  

Xicoteta energia som una cooperativa sense ànim de lucre d’enginyeria i 
instal•lació de sistemes d’energia renovables en mans de les persones. 
Gestionem projectes d’energia compartida, urbana i rural, per a poder 
aprofitar tots els avantatges que té la producció d’energia de forma 
comunitària.  

Xicoteta energia naixem en plena crisi ecològica per a accelerar la 
transformació energètica del nostre territori cap a la sobirania energètica. A 
més, sabem que som les joves les que construïm un futur millor. La nostra 
formació i experiència ens fan ser professionals i estar compromeses amb la 
sostenibilitat. 
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Descripció del projecte  
 
El projecte València Solar forma part d’un conjunt d’iniciatives promogudes per la 
cooperativa i comercialitzadora elèctrica Som energia entre les seues sòcies. En 
concret, l’execució d’aquesta edició, la primera a territori valencià, ha sigut 
possible gràcies a la col·laboració entre les cooperatives de treball  AeioLuz i 
Xicoteta energia 
 

https://valenciasolar.somenergia.coop/ 
 
València Solar ha aconseguit una participació de 79 vivendes inscrites, les quals han 
optat voluntariament per convertir-se en productores de la seua pròpia energia 
elèctrica mitjançant l’autoconsum fotovoltaic. En concret han sigut 66 les 
instal·lacions renovables executades al llarg de tota la provincia de València.  
 

 



 
 

 
 

Cooperativa de Servicios Energéticos C y C Coop V | CIF F98757842 | C/ Serranos, 9 b. 46003.Valencia 
Inscrita en el registro de cooperativas de la Comunidad Valenciana con el nº V-292 

  
 

Objectius  

• Generar energia elèctrica renovables als mateixos punts de consum del 
 sector  domèstic (promoció de l’autoconsum).  

• Aconseguir 50 vivendes inscrites.  

• Aconseguir canvis normatius en les ordenances municipals dels participants 
 del  projecte. En concret, facilitar al màxim que siga senzilla la 
 implementació d’energia  renovable en l’àmbit urbà.  

• Desenvolupar el sector elèctric local i promoure models econòmics basats en 
 el  treball tècnic de qualitat i pròxim.  
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Accions desenvolupades  
Al llarg dels mesos de 2020, marcats per la pandèmia del COVID-19, s’han pogut 
anar realitzant diferents accions i serveis per a les participants del projecte i que 
passem a enumerar a continuació.  

• Campanya de comunicació per a aconseguir l’objectiu d’inscripcions al 
 projecte de  compra col·lectiva.  

• Elaboració d’informes tècnics de viabilitat i interès energètic dels sistemes 
 d’energia  renovable en les viviendes participants.  

• Visites tècniques que determinen la viabilitat i solució tècnica a adoptar.  

• Tramitació de les llicències municipals i preparació de documentació 
 tècnica  complementària.  

• Recepció de materials fotovoltaics i elèctrics de forma agrupada.  

• Execusió de les instal·lacións d’autoconsum seguint els criteris tècnics i de 
 seguretat  laboral.  

• Redacció de l’informe detallat del projecte.  

• Servei de seguiment energètic i manteniment dels equips renovables.  

Cadascuna de les accions realitzades han comptat amb la partcipipació tant de 
les persones promotores com de l’equip tècnic que ha executat les obres. El treball i 
servei donat s’ha basat en un tracte pròxim i personalitzat.  

En aquest cas, degut a la popularitat de Som energia i l’interès de les seues sòcies 
per l’autoconum, ha sigut senzill obtindre l’objectiu d’inscripcions. No obstant, en 
cas de voler promoure activament la primera etapa d’inscripció, pot ser interessant 
plantejar una campanya de marketing tant digital com físic als espais públics. 
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Nom de la compra col·lectiva 
València Solar I 

Data d’obertura d’inscripcions 
10/02/2020 

Data fi de campanya 
30/04/2021 

Número d’instal·lacions 
previstes 

50 

Número d’instal·lacions 
finalment executades 

66 

Informe final de campanya 

Valoració general i principals incidències durant la campanya així com propostes 
de millora a implementar. 

De manera global el projecte ha sigut un gran aprenentatge per a totes dues 
cooperatives donat a l'alt volum de treball i exigència demandada per les usuàries. 
També ha sigut un repte d'implantació de cooperació entre dues cooperatives 
amb diferent matisos i fins. 

De manera concreta trobem interessants millorar els següents aspectes: 

● Millora de l'aplicació “Som solet” 

○ Canvi de dates i documents, a vegades una vegada emplenat el 
camp no es pot modificar. 

○ Afegir comentaris dels instal·ladors, quan es descarta una instal·lació o 
quan hi ha un problema ajudaria a portar la traçabilitat del cas. 

● Elecció dels equips, està compre col·lectiva hem tingut moltes incidències a 
causa de l'elecció d'Huawei com a marca de l'inversor. 
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Instal·lacions en marxa: 

 
Total volum de negoci (€): 282.317,63€ 

Elements addicionals: 

 

Total volum de negoci (€): 8.157,56€ 

Nº panells
Potència 

instal·lació 
(Wp)

Tipus 
d’instal·lació 
(Monofàsica/ 

Trifàsica)

Nombre 
d’instal·lacions 

en marxa

Total potència 
instal·lada 

(Wp)
€/Wp

Total volum de 
negoci (€)

3 1020 Monofásica 3 3060 2,5€ 7.696,17€

4 1360 Monofásica 4 5440 2,1€ 11.689,12€

5 1700 Monofásica 1 1700 1,9€ 3.185,85€

6 2040 Monofásica 20 40800 1,7€ 68.601,60€

6 2040 Trifásica 1 2040 1,9€ 3.806,59€

8 2720 Monofásica 8 21760 1,5€ 33.259,44€

9 3060 Monofásica 17 52020 1,6€ 82.700,07€

9 3060 Trifásica 1 3060 1,6€ 4.864,71€

10 3400 Monofásica 1 3400 1,3€ 4.548,48€

12 4080 Monofásica 3 12240 1,4€ 16.835,04€

13 4420 Monofásica 2 8840 1,3€ 11.480,16€

16 5440 Monofásica 5 27200 1,2€ 33.650,40€

Element addicional
Nombre 
instal·lat

Preu unitari 
sense IVA (€)

Total volum de 
negoci (€)

Mesurador d’energia monofàsic 34 149,00 €             5.066,00€

Mesurador d’energia trifàsic 2 244,00 €             488,00€

Bateria (especificar model i capacitat) 0 -  €                    0,00€

Optimitzadors d’ombres 32 45,50 €               1.456,00€

Carregador de vehicule elèctric 1 1.147,56 €         1.147,56€
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Costos extres imprevistos a les ofertes presentades: 

 
 

Total volum de negoci (€): 1.943,00€ 

Impacte ambiental: 

 
  

Cost extra imprevist
Preu unitari 

sense IVA (€)
Nombre de 

vegades

Total cost 
imprevistos en 

€

Grua o cistella elevadora 184 5 920,00€

tramitació d'ajudes 82 6 492,00€

Estructures especials 177 3 531,00€

Nº panells
Potència 

instal·lació 
(Wp)

Tipus 
d’instal·lació 
(Monofàsica/ 

Trifàsica)

Nombre 
d’instal·lacio
ns en marxa

Total 
potència 

instal·lada 
(Wp)

3 1020 Monofásica 3 3060
4 1360 Monofásica 4 5440
5 1700 Monofásica 1 1700
6 2040 Monofásica 20 40800
6 2040 Trifásica 1 2040
8 2720 Monofásica 8 21760
9 3060 Monofásica 17 52020
9 3060 Trifásica 1 3060
10 3400 Monofásica 1 3400
12 4080 Monofásica 3 12240
13 4420 Monofásica 2 8840
16 5440 Monofásica 5 27200

181,56
227,8
68,34

Total potència instal·lada (kWp)
Total producció anual  (GWh)
Emissions reduïdes  (Tn CO2)
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Comentaris:  
 

“para que veas lo contentos que estamos con la instalación te  
  mandamos una "foto" nuestra y de las placas” 

 
 

Conclusions  
La metodologia aplicada demostra ser eficient i eficaç per a la ràpida 
implementació d’energies renovables distribuïdes pel territori i els nuclis urbans. 
L’experiència de les participants del projecte ha sigut molt bona, com així han 
reflexat en les enquestes de qualitat interna. Un servei pròxim i local d’enginyeria 
energètica i que agrupe interessades en l’autoconsum fotovoltaic és una 
ferramenta útil per a descarbonitzar el sector residencial, pimes o consums elèctric 
en general.  
 
La virtuositat i replicabilitat de la metodologia innovadora permet imaginar noves 
edicions i focalitzar el servei en àrees concretes, urbanes o rurals. 


