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INTRODUCCIÓ 

Ni en els nostres millors somnis pensàvem acabar 2021 consolidant fites que ens 

posicionen tant, en una veritable situació d'incertesa en el sector energètic. 

Primer any que tanquem l'exercici liquidant les pèrdues acumulades des que 

AeioLuz va nàixer, amb diners en caixa i projectes contractats sobre els quals 

començar a tindre impacte des del mateix mes de gener. 

Hem fet un important esforç d'organització comptant amb Kathy per a 

implementar un sistema de gestió d'oportunitats, clients i projectes que ens permeta 

gestionar millor els nostres esforços i els nostres temps amb dues millores 

transcendents: 

- Millor servei a les persones i organitzacions que confien en el nostre saber fer. 

- Major qualitat de vida per a l'equip que pot fer més en menys temps i amb 

menys esforç. 

Després de sis anys perseguint iniciar el Projecte 50-50 d'una forma més 

generalitzada, la Diputació a través del seu Pla Reacciona, ens ha permés 

contractar aquest programa en 29 col·legis de 22 municipis de la província de 

València, amb impacte directe i indirecte en més de 8.500 alumnes de primària i 

secundària. 

Comencem a equilibrar la balança en el treball amb entitats privades i amb criteris 

de co-responsabilitat social. És fonamental que més enllà de les administracions, la 

societat incorpore al seu dia a dia, una visió d'eficiència i bon ús de l'energia que 

necessitem. Les petites i mitjanes empreses guanyen molt quan les seues empleades 

i empleats estan formats, a més de que aconsegueixen que cadascuna de les 

persones que assisteixen a les nostres formacions tinguen un increment indirecte en 

el sou amb els estalvis aconseguits. 

Continuem aconseguint trobar oportunitats d'estalvi per a les persones, pimes i 

administracions, que sumen més que el que la cooperativa factura en tot l'exercici. 

Així, amb els comptes sanejats, una millor organització interna, la il·lusió de 

consolidar el Projecte 50-50 a València, veient com la co-responsabilitat és una 

proposta viable amb gran impacte i generant més estalvi del que facturem, estem 

convençudes que el més important en la cooperativa és l'equip. 
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Huit persones compromeses en un projecte cooperatiu que volen canviar a millor 

el món que els envolta, partint de l'important que és el dret a l'energia i l'aprendre 

a usar-la de manera responsable en el context d'emergència climàtica que vivim. 

Primer objectiu: generar ocupació de qualitat. Ja som huit!! 

 

 
 

Conscients que caminar pas a pas, sense presses però sense pauses, cap al somni 

que perseguim, ens fa pensar que ens movem en la bona direcció, ja mirem al 

2022, amb nous reptes i esperances, en el qual pensem incidir en les cures internes 

i en el passar de la infància a la pubertat com a empresa cooperativa. Farem set 

anys. 

  

  
I·llustració 1 Reunió de treball de tot l'equip 
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS        

El Nostre Propòsit    

   

El nostre Propòsit: Que les coordina-

accions generen somnis, confiança, 

estalvi econòmic, sobirania 

energètica i ocupació en el territori, 

tot això amb criteris per un bé comú.  

 

Perquè somniar ens fa avançar, 

treballem per un món en el qual 

l’energia siga un dret, i el seu ús 

sostenible iguale la vida de les 

persones per sempre, evitant “la 

cultura del descarte”. 

 

Volem un Planeta viu, saludable i amb 

tota la seua biodiversitat sana, gràcies 

a fer el millor ús de les energies 

renovables. 

 

Per a aconseguir-ho posem la vida de 

totes al centre. 

 

La nostra Missió    

  

Ensenyar a utilitzar l’energia de 

manera eficient, contribuint, així, a la 

creació́ d'un sistema energètic, 

econòmic i social més sostenible per 

al medi ambient i les persones. 

A partir de l’alfabetització energètica 

a particulars, empreses, 

organitzacions i administració 

comencem la cadena lògica d'ús 

dels recursos: aprendre, usar solament 

el necessari, ser eficient i, per últim, 

generar i compartir la nostra pròpia 

energia. 

Aquest és el camí i volem transitar-lo 

amb tu.   

La nostra visió: Des de lo Local 

  

 

AeioLuz naix a València i el nostre 

somni no és créixer fins a l'infinit en un 

entorn finit. Volem transformar sobre el 

nostre context més pròxim, però 

estarem encantats de sumar allà on 

penseu que la nostra experiència pot 

aportar un valor addicional. La nostra 

vocació és compartir el que sabem, 

més enllà deĺ del nostre veïnat. 

Treballar en xarxa. 

 

Els nostres valors     

  

La nostra filosofia es basa en 

l’Economia Social i Solidària i en els 

seus principis. 

La sostenibilitat ecològica, la dignitat 

humana, la solidaritat, la 

transparència i la participació 

democràtica són els pilars sobre els 

quals se sosté el nostre projecte. 

La paraula compartir en drets i 

obligacions, la proposta constructiva i 

l’acció basada en les cures del comú, 

són el nostre escenari de treball 

quotidià. 
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Les persones i el medi ambient són el 

centre de les nostres accions. 

  

Volem un nou model energètic més 

sostenible, democràtic i eficient per a 

tots. Un canvi de paradigma que 

supose un veritable canvi en la 

societat. Necessitem que tots els 

actors del sistema es senten 

involucrats i responsables del canvi, 

perquè només així aconseguirem 

millorar el nostre entorn. 

L’evolució energètica no ix d’una 

política concreta si no d’un canvi 

d’actitud per part de tots i totes .
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PROJECCIÓ A 2025: A ON ENS AGRADARIA ESTAR?

Quan projectem a llarg termini, se 

sintetitzen les nostres inquietuds i 

tornem a l'essencial. 

En un exercici intern de reflexió i de 

revisió del treball en equip… somniem 

on ens agradaria estar com a 

cooperativa al 2025 (que tampoc 

falta tant) i en quins èxits ens 

agradaria haver participat.  

En els tres somnis que aconseguim 

dibuixar apareix clarament l'essència 

més genuïna d’AeioLuz. 

AeioLuz al 2025 és la primera empresa 

de la història que estalvia als seus 

clients més diners que factura.  

 

La nostra preocupació pels nostres 

clients i el nostre afany de ser austers i 

coherents amb els nostres principis, 

ens fan somniar, en contra del que 

faria qualsevol empresa, a generar 

estalvi… sobreviure dignament 

cobrant salaris dignes i a preus 

ajustats. La nostra preocupació per la 

comunitat i la ciutadania es 

manifesten ací. 

AeioLuz al 2025 ha aconseguit formar 

a totes les treballadores socials del 

País valencià. S’ha acabat la pobresa 

energètica. 

Un pilar central del nostre treball és 

tindre incidència en les famílies més 

vulnerables i hem entés que una de les 

vies més eficaces és la formació als 

qui estan a primera línia. No és 

inassolible que per a aquella data, 

haguem pogut formar a totes les 

professionals que treballen en serveis 

socials generals d'atenció primària.   

Al 2025 es reconeix a la Constitució el 

Dret a l'Energia neta i renovable. 

Mantindre el nostre activisme és una 

necessitat i pensar a aconseguir el 

que per a nosaltres seria una de les 

majors solucions al problema de la 

Vulnerabilitat Energètica, ens fa seguir 

avant i participar en tot allò que ens 

acoste a aquest somni. La incidència 

política i crear opinió perquè la 

ciutadania crítica puga canalitzar la 

seua preocupació pel Planeta i per les 

persones en situacions més 

vulnerables és una tasca fonamental 

per a nosaltres.
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1.- ELS SOMNIS QUE HEM COMPLERT AL 2021 

Enguany, està marcat, sobretot, pel projecte 50/50 que ha suposat que el nostre 

equip cresca i ha fet que siguem presents en molts punts de la província de 

València. Però a més, no hem deixat d'actuar encara en més municipis que l'any 

passat. 

 

Entitats i Ajuntaments en els quals hem 

col·laborat: 

Hem estat presents en 13 municipis del 

País valencià;  

Aldaia, Almàssera, Altea, Alzira, 

Benetússer, Bonrepòs i Mirambell, 

Catarroja, L'Ènova, Paiporta, 

Quatretonda, Sagunt, València i 

Xirivella,  

I acompanyem a 29 escoles de 22 

municipis més a través del projecte 

50/50: 

 

Albuixech 

Alcublas 

Bonrepòs i Mirambell 

Bugarra 

Burjassot  

Càrcer 

Catarroja  

Chera 

Estivella 

Gestalgar  

Higueruelas 

L'Alcudia de Crespins 

Llíria 

Marines 

Montaverner 

Paiporta 

Quatretonda 

Requena 

Rotglà i Corberà 

Rótova 

Sot de Chera 

Villar del Arzobispo 

 

 

 

 

Entitats amb les que hem treballat: 

Ens creiem lo del treball en xarxa i hem 

col·laborat i treballat amb 20 entitats 

d’àmbits molt diferents; ACTIO, 

ADICAE, Amas de casa Tyrius, Càrites 

Espanyola, Càrites Diocesana 

d’Orihuela-Alacant, Càrites 

Diocesana de València, Càrites 

Diocesana de Segorbe-Castelló, 

Càrites Diocesana Barcelona, 

Càtedra de Transició Energètica 

Urbana, CECAP, CEEME, CEFIRE,  

EVAP, IVACE, Fundació Valencia 

Clima i energia,  Grup Compromís, Las 

Naves, Som Energia, Unió General de 

Treballadors (UGT). 

Projectes que hem dut a terme:  

35 projectes diferents distribuïts en 

totes les nostres famílies de serveis: 

Transició Energètica, Pobresa 

Energètica, Estalvi i Eficiència, 

Renovables, Responsabilitat Social 

Empresarial. I altres 35 integrats en el 

Projecte 50/50. 
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Hem estat en contacte enguany amb 

10.557 persones a través de: 

 

Cursos i xarrades 

 

1.128 persones han assistit a les nostres 

formacions en els diferents formats 

que hem realitzat enguany. 

 

 

 

8.595 alumnes de les 29 escoles que 

acompanyem en els projectes 50/50. 

 

 

 

 

594 persones assessorades de forma 

individual a través d les Oficines 

verdes contractades per ajuntaments. 

 

 

 

 

Estalvi mitjà familiar detectat de 203 

euros anuals 

Hem ajudat a estalviar a les famílies un 

total de 137.466 euros. 

108 Comerços assessorats amb un 

estalvi mitjà de 937 euros 

anuals/comerç i un estalvi total de 

168.622 euros. 

 

 

Hem assessorat a 137 persones en 

matèria d’energies renovables i s’han 

instal·lat 137 kWp, el que suposa un 

estalvi anual en emissions de diòxid de 

carboni d’aproximadament 70 tones 

anuals de CO2. 
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1.1- Transició energètica

La transició energètica és un procés 

obligatori per a desenvolupar 

societats més sostenibles i 

respectuoses amb el medi ambient, 

reduint les enormes quantitats de 

gasos produïts per les nostres 

activitats, causants de l'efecte 

d'hivernacle i el calfament global 

(Canvi climàtic). Per a això, és 

necessari que des dels municipis 

s'instauren nous models energètics 

que partisquen de tres principis bàsics: 

1. L’energia és UN DRET. Un Bé Bàsic 

d’utilitat pel que el seu ACCÉS ha 

de ser UNIVERSAL I GARANTIT. 

2. Els eixos fonamentals de qualsevol 

actuació en matèria energètica 

són tres: 

a. FORMACIÓ I INFORMACIÓ 

orientada a cada públic i  

context. 

b. EFICIÈNCIA. Reduir primer la 

demanda (ús responsable 

de l’energia i mesures 

passives) i, després, reduir el 

consum mitjançant 

l’eficiència dels 

equipaments. 

c. ENERGIES RENOVABLES amb 

disponibilitat distribuïda. 

 

3. Hem de superar la barrera dels 

interessos de les tecnologies 

tradicionals (els de les empreses de 

l'oligopoli energètic), perquè aquests 

NO coincideixen amb els del conjunt 

de la societat.  

 

Hem de començar a treballar la 

transició energètica des dels nostres 

municipis. 

 

I han d'entrar en acció tres agents 

fonamentals:  

 

1. L'administració, amb una visió 

estratègica i la voluntat política 

d'escometre-ho. 

2. Els mitjans de comunicació, el 

paper dels quals és molt rellevant 

per a arribar a tots els 

ciutadans/es i ha de servir de 

vincle entre administració i la 

ciutadania. 

3. La ciutadania. Paper 

protagonista. Ha d'estar 

informada, demandar més i saber 

més. Saber QUÈ consumeix i 

EXIGIR comportaments 

responsables a tots els agents. 

 

Des d’AeioLuz veiem la necessitat que 

tots els agents s'involucren en la lluita 

contra la pobresa energètica, i que 

les administracions públiques facen un 

esforç especial per a treballar de 

forma harmonitzada i per a coordinar 

procediments i models que permeten 

articular solucions eficients. 

Ha de ser la ciutadania la que 

participe, liderada pels polítics a 

càrrec del municipi, de tots els canvis 

que aquesta transició suposa. Posar a 

la ciutadania com a protagonista del 

NOU MODEL ENERGÈTIC. 
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a) Accions en Plans Municipals de Transició Energètica 

Les estratègies municipals per instaurar Plans de Transició Energètica poden 

combinar diversos serveis oferits per AeioLuz. La formació i l'assessorament a la 

ciutadania sol ser el primer pas per a anar sensibilitzant i creant consciència. En 

alguns municipis, el treball d’AeioLuz ve desenvolupant-se des de fa anys. 

Les xarrades, tallers i l'Oficina Verda d'atenció individualitzada són tres dels serveis 

que més han demandat els Ajuntaments durant aquest any; Aldaia, Almàssera, 

Altea, Benetússer, Bonrepòs, Catarroja, L'Ènova, Paiporta, Quatretonda, Sagunt, 

València i Xirivella. 

Aldaia 

Aldaia ha iniciat el seu procés de transició Energètica, sensibilitzant a la 

ciutadania i realitzant un taller sobre facturació elèctrica. Aquest és el 

primer pas de l'Ajuntament que també ha iniciat el Diagnòstic energètic 

Municipal per a monitoritzar tots els consums i despeses energètiques. 

 

Acció On-line (visualitzacions) 

Taller per a la ciutadania sobre la factura de la llum 504 

Diagnòstic Energètic Municipal En procés 

 

Almàssera 

 Ajuntament d'Almàssera. De la mateixa comarca que Bonrepòs i 

Mirambell, en aquest municipi, les accions desenvolupades s'han 

centrat en l'atenció a la ciutadania a través de l'Oficina Verda i en la 

sensibilització social en la Jornada d'Almàssera Sostenible. 

Acció Persones ateses Estalvi mitjà anual per 

llar 

Estalvi acumulat 

Oficina Verda 51 115,98 € 5.914 € 

 

 
Il·lustració 2: Participació a Almàssera Sostenible 
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Altea 

L'Ajuntament d'Altea ha continuat el seu Pla 

de Transició Energètica i ha mantingut 

l'Oficina Verda d'atenció a la ciutadania. 

Acció Persones ateses Estalvi mitjà anual per 

llar 

Estalvi acumulat 

Oficina Verda 145 321 € 47.905 € 

Benetússer 

   

El Pla de Transició Energètica desenvolupat a Benetússer 

ha prioritzat enguany l'assessorament directe a la 

ciutadania i xicotets comerços. 

 
Acció Persones ateses Estalvi mitjà anual 

per llar 

Estalvi acumulat 

Oficina Verda 102 223.92 € 45.719 € 

 

Bonrepòs i Mirambell 

Bonrepòs i Mirambell. El servei d'Oficina Verda, que va 

començar anys arrere com un servei de suport al 

departament de Serveis Socials i com a mesura d'atenció 

a la Vulnerabilitat Energètica, durant aquest any 2021 s'ha 

dirigit a tota la ciutadania de la mancomunitat. La bona 

faena desenvolupada anys anteriors ha aplanat el camí i 

l'oficina ha tingut molta afluència de públic. 

 

S'ha realitzat  tots els dilluns des de maig a desembre per 1 persona tècnica 

d’AeioLuz . 

De la revisió de les factures i de la seua optimització inferim els estalvis que poden 

generar-se durant un any per cada llar i en el conjunt de les persones ateses.  

 
Acció Persones ateses Estalvi mitjà anual per 

llar 

Estalvi acumulat 

Oficina verda   84 38,65 € 3.247 € 



 

14 
 

Catarroja 

Aeioluz actua com a impulsora de la Comunitat Energètica de Catarroja 

(CEL) i inicia una sèrie de formacions i d'accions d'assessorament i 

acompanyament a la ciutadania. 

Acció Persones ateses 

Assessorament CEL 157  

Paiporta 

Paiporta. Ha sigut al 2020 quan iniciem un treball en 

aquest municipi que, amb una visió estratègica, 

ordena un pla de Transició Energètica coordinat per 

les regidories de Medi Ambient i Serveis Socials. Les 

actuacions realitzades des de medi ambient parteixen sobretot de la idea de 

sensibilització, conscienciació i assessorament a la ciutadania, a través de tallers i 

del servei d'Oficina Verda. Aquests serveis s'han prolongat durant 2021. 

Acció Persones ateses Estalvi mitjà anual per 

llar 

Estalvi acumulat 

Oficina Verda 127 163 € 20.719 € 

 

Il·lustració 3: Oficina verda de Paiporta 
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Quatretonda 

A Quatretonda comencem amb una xarrada de 

sensibilització a la ciutadania parlant de la factura de la 

llum i hem realitzat un cicle d'Oficina Verda. En 2022, és 

possible que continuem treballant en el municipi. 

Acció Persones ateses Estalvi mitjà anual per 

llar 

Estalvi 

acumulat 

Taller sobre factura elèctrica 13   

Oficina Verda 55 180,55 € 3.430 € 
 

Il·lustració 4: Taller i Oficina verda de Quatretonda 

Sagunt 

Sagunt. Hem realitzat una formació a tècnis/ques municipals 

interessats/des en la Transició Energètica del municipi. 

 

 

Acció Persones ateses 

Taller de formació a TMSS 22 

Xirivella 

La nostra activitat a Xirivella ha vingut de la mà del grup Compromís 

que va organitzar un taller sobre factura elèctrica obert a la 

ciutadania. Aquests tallers, viscuts en primera persona, són una eina 

molt eficaç per a iniciar la sensibilització en la ciutadania. 

Acció Persones ateses 

Taller sobre factura elèctrica 10 
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València 

València. L'Ajuntament de València manté ja una llarga 

trajectòria d'accions en matèria de Transició Energètica des de 

diverses regidories. A Aeioluz hem vingut desenvolupant 

diferents serveis durant anys anteriors. En aquest any 2021 el 

treball s'ha centrat sobretot en l'acompanyament i revisió del PACES (Pacte de les 

Alcaldies pel Clima i l’Energia), en l'assessorament en la formació de la primera 

Comunitat energètica Local, en la finalització del projecte de Comerços Verds i la 

seua viabilitat en 2022 i les accions en el districte de Trànsits. 

Acció Tècnics/ques 

municipals 

/Assistentes 

Estalvi mitjà anual 

per llar/ comerç 

Estalvi 

acumulat 

Fulla de ruta PACES 75   

Assistència tècnica Fundació VLC Clima i 

Energia 

125   

Oficina Verda i tallers a Trànsits 11 536 € 8.893 € 

Comerços Verds 180 937€ 168.662 € 

Assistència Tècnica Negoci Local Sostenible 2022-2025 

“Las Naves Brillen” 

Participació a en la Taula de Transició Energètica 

Participació a la Mesa de Cultura Energètica 

Jornades Ciuta.Lab 

 

● Fulla de ruta PACES 

 

València va signar en 2009 el Pacte de les Alcaldies i va generar en el seu 

moment el Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenibles (PACES que abans va ser 

el PAES) com a ferramenta de treball per a reduir les emissions de la ciutat. Al 

2020 es decideix revisar aquestes accions per a actualitzar-les tenint en compte 

la visió professional de les persones tècniques de cada servei de l'ajuntament. 

AeioLuz s'encarrega de coordinar la presa d'informació, i la seua organització 

per a fer-la més senzilla, de cada servei implicat en les accions avaluant les que 

ja s'han dut a terme, les que estan en curs, les que es descarten per obsoletes o 

no procedents en l'actualitat, i fins i tot es plantegen noves accions de cara a 

potenciar l'impacte del PACES a la ciutat. Amb el disseny del Full de ruta intern 

en aquest projecte, s'ha convocat en 2021 un procés participatiu comptant amb 

la ciutadania que complemente una visió externa, i tot junt acabe en un Full de 

ruta de Transició Ecològica de Ciutat. 
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• Assistència tècnica a la Fundació València Clima i Energia  

 

Per a la facilitació d'una Comunitat Energètica Local (CEL) en el barri d'Aiora - L’Illa 

Perduda. Les CEL són noves figures jurídiques que naixen aquest mateix any amb la 

finalitat de generar els contextos entre veïnes i veïns d'un mateix barri amb l'objectiu 

de traure partit a instal·lacions col·lectives de renovables, especialment de 

fotovoltaica, però amb la finalitat d'arribar molt més enllà en la relació comuna 

amb l'energia. AeioLuz participa preparant una anàlisi legal de la regulació existent, 

dissenyant i posant en pràctica la campanya de promoció que servisca de crida 

entre el veïnat, dinamitzant els tallers i continguts que servisquen de formació i 

informació sobre les característiques, drets i obligacions que comporta participar 

en un projecte com aquest, i valorant tècnicament les quotes de participació i la 

idoneïtat de les possibles cobertes disponibles. A data de tancament d'aquesta 

memòria, encara el projecte està en els seus últims moments d'execució. Ho hem 

anomenat “Encén la llum del teu barri”. 

 

Il·lustració   5: Díptic informatiu campanya municipal 

● Participació a les Jornades València Canvia pel Clima 

Del 15 al 22 de novembre van tindre lloc aquestes Jornades orientades als reptes 

i oportunitats per a les empreses enfront del compromís per la neutralitat 

climàtica on la participació d’AeioLuz va ser destacada. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 6: Moderació i participació a la taula redona Jornades València Canvia pel Clima 
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● Oficina verda i tallers al Districte de Trànsits 

 

El districte de Trànsits ha sigut la prova pilot per a descentralitzar serveis d'oficina 

verda i assessorament energètic en barris i districtes amb la implicació directa 

de la ciutadania. Les dificultats de reunió a causa de la pandèmia, han deslluït 

l'èxit d'aquesta iniciativa que ha hagut de traslladar moltes activitats a format 

on-line. 

 
 

Il·lustració 7: Activitats culturals a Trànsits 

 

● Comerços Verds 

 

La crisi sociosanitària ha sigut especialment difícil per al xicotet comerç local, 

sensible a aquesta realitat, l'Ajuntament de València emprén aquesta 

campanya d'assessorament gratuït d'estalvi i eficiència energètica per a 

negocis locals com a manera d'alleugerir una de les majors despeses que tenen 

aquestes empreses: els subministraments. 

Amb captació porta a porta, formació, atenció individualitzada i assessorament 

energètic adaptat a cada comerç s'han obtingut uns resultats realment 

importants: 
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Il·lustració 8: Campanya Comerços Verds 

 

● Assistència Tècnica Negoci Local Sostenible 2022-2025 

 

Donat l'èxit del projecte Comerços Verds (2020-21) i la campanya anterior en els 

mercats municipals (2019), l'Ajuntament de València ha confiat en AeioLuz per 

a la redacció d'un projecte de continuïtat per als pròxims 3 anys amb un abast 

de 3.000 comerços a la ciutat. 

Negoci Local Sostenible 2022-2025 ha descrit una metodologia de 

funcionament on es pretén arribar als xicotets negocis locals i proporcionar-los 
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un assessorament individualitzat que els permeta estalviar un mínim d'un 25% 

d'energia, amb el consegüent estalvi econòmic. 

 

● Participació en les Jornades Las Naves Brillen 

 

Dins dels plans de l'ajuntament per a estudiar diferents fórmules de promocionar la 

producció local d'energia, una de les formes és la que es planteja des del projecte 

Las Naves Brillen. Tenint com a punt de partida la formació del personal i el 

monitoratge dels edificis de les Naus que es va dur a terme per AeioLuz i EndeF 

respectivament en exercicis anteriors, l'últim pas sempre és la producció 

localitzada, i a poder ser compartida, de l'energia que necessita cadascun dels 

punts de consum. Es pretén compartir l'energia produïda en les cobertes dels edificis 

de Las Naves, partint d'un finançament col·laboratiu ciutadà, oferint un retorn 

econòmic raonable per a qualsevol veí o veïna que vulga participar en el projecte. 

Aquesta és la jornada en la qual es llança el projecte, que comença amb 

l'explicació dels propòsits i el plantejament de la forma en què poden participar les 

persones interessades. 

 
Il·lustració 9: participació en Las Naves Brillen 

 

● Participació en les comissions de projectes demostratius de la Fundació Clima i 

Energia: Taules de Treball de Transició Energètica i Cultura energètica. 

Al llarg de tot el 2021 hem vingut participant en aquestes reunions de treball 

convocades per la Fundació Clima i Energia, que vol fer confluir totes les iniciatives 

que giren a l'entorn de la transició energètica de la ciutat. D'una banda, iniciatives 

com el PACES i l'actualització del Full de ruta intern, a més de diversos projectes 

europeus que comparteixen objectius de sostenibilitat. I per altra banda, 

aportacions des de totes les hèlixs de la ciutat: acadèmia, empresa i societat civil 

organitzada, incloent una aportació de persones del món de la comunicació. 

AeioLuz participa de manera desinteressada en les reunions mensuals que estan 

construint un projecte de ciutat de cara als reptes que hem d'afrontar amb 
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horitzons 2025, 2030 i a futur 2050, en les quals s'estudien quines serien les millors 

experiències demostratives per a exemplificar la Transició Energètica cap a la 

neutralitat climàtica que s'estan desenvolupant a la ciutat de València. AeioLuz ha 

sigut present en dues comissions diferents: Desplegament d'Oficines de l'Energia i 

Cultura energètica. 

● Participació en les Jornades Ciuta.Lab 

 

Res més interessant que promocionar un laboratori ciutadà per a impulsar, des de 

l'ajuntament i a través de les Naus, projectes pilot que puguen suposar un impacte 

positiu en la ciutadania i el teixit empresarial de proximitat del municipi. Participem 

en la presentació de la iniciativa, representant a la ciutat de València amb la 

descripció del projecte pilot Transició Energètica Ciutadana (TEC) en format APP. 

 

Il·lustració 10: participació en Ciuta·lab 
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b) Transició energètica en escoles. Projectes 50/50. 

 

Aquest curs 2021-2022 ve marcat per l'impuls que els projectes 50/50 han tingut 

gràcies a que la Diputació de València ha subvencionat el seu desenvolupament 

en municipis de la província. Convocatòria REACCIONA. 

A Aeioluz, convençuts que la metodologia de treball que portem avant en aquest 

projecte produeix un vertader canvi d'hàbits i de consciències en les comunitats 

escolars, hem volgut ser presents en molts centres educatius. L'aposta de la 

cooperativa en aquest projecte, ens ha fet augmentar la nostra plantilla. 

 

 

Il·lustració 21: Joana impartint un taller sobre 50/50 a la comunitat educativa 

Estem en 22 municipis de la província de València i arribem a 29 Centres educatius 

que acullen a un total de 8.595 alumnes que de manera directa o indirecta 

participen en el projecte. 

 

Municipis: 

 

Albuixech L'Alcudia de Crespins 

Alcublas Llíria 

Bonrepòs i Mirambell Marines 

Bugarra Montaverner 

Burjassot  Paiporta 

Càrcer Quatretonda 

Catarroja Requena 

Chera Rotglà i Corberà 

Estivella Rótova 

Gestalgar Sot de Chera 

Higueruelas Villar del Arzobispo 
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Acabarem el projecte en 2022, però ja estem tenint constància d'alguns resultats 

del treball de conscienciació i de la implicació de l'alumnat, que via els equips 

energètics o de manera indirecta (amb ecodelegats/des, …), participa en el 

projecte. 

 

 
 

 
Il·lustració 32: Diferents accions dels equips o brigades energètiques dels centres educatius dins del Projecte 50/50 
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c) Formació i sensibilització en Transició Energètica a docents 

 

Els tallers de conscienciació a professionals de l'educació ha sigut sempre una de 

les tasques prioritàries d’AeioLuz. Enguany hem pogut acompanyar en la formació 

a professorat d'escoles públiques a través dels cursos oferits pel Cefire. En concret, 

hem tutoritzat dos cursos amb l'assistència de 48 persones. 

 

 
Il·lustració 43: Cartell de la sessió síncrona del curs del CEFIRE 

 

d) Creació de l’APP Our city-Our Energy Transició Energètica en 

Comunitat 

 

En 2020 optem a la subvenció INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA a la CIUTAT DE 

VALÈNCIA que hem executat durant el 2021. 

Aquesta subvenció ens ha donat el suport econòmic per a començar a fer realitat 

l'app OURTEC: Transició Energètica en Comunitat. 

La idea, que es va originar durant el confinament i que va prendre forma durant el 

hackathon “Desafiaments Comuns per al dia després” de la iniciativa Frena la 

Corba (2019), es materialitza en 2021 gràcies a aquesta subvenció, en un prototip 

de l'app TEC (Transició Energètica en Comunitat) llest per a ser provat per usuaris 

finals. 

L'App "Transició Energètica en Comunitat", és una plataforma virtual que permet 

aquesta trobada a través d'un mapa on buscar/oferir serveis relacionats amb la TE 

(Transició Energètica) en la teua comunitat pròxima. En concret, TEC ofereix: (1) 

Informació sobre TE (Renovables, Eficiència Energètica, Dret a l'Energia,...), (2) 

Formació (calendari d'esdeveniments, links a webinars,...), (3) Calculadores (estalvi 

d'energia, d'emissions...), (4) Proveïdors de serveis (negocis locals, oficines verdes, 

ONGs,...) i (5) Promoció de comunitats (mapa geolocalitzat, xat). TEC és Open 



 

25 
 

Source i fàcilment replicable, amb un enfocament "glocal" que informa i actualitza 

sobre els reptes globals de la TE mentre connecta iniciatives locals de tot el món. 

 

 
Il·lustració 54: Captura de pantalla del prototip de l’APP OURTEC 

 

Durant el 2021, hem continuat buscant finançament, perquè la subvenció no 

cobreix el pressupost que necessitem per a desenvolupar-la completament. Per 

aquesta raó, ens presentàrem al setembre 2021 als Premis València Ciutat de la 

Innovació. En el qual quedàrem finalistes, però no optem a recompensa 

econòmica. En aquesta aventura tenim com a company de viatge a Àngel Ruiz, 

vell amic i aliat d’AeioLuz des dels orígens. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il·lustració 65: Amb Àngel a la defensa del projecte de l’APP davant del tribunal del premi 
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e) Publicacions 

 

Serà 2030. La fundació Horta Sud publica una sèrie de quaderns temàtics sobre 

Transició Energètica. AeioLuz ha participat en el quadern “Serà Energia Neta, Serà 

Horta Sud”. 

 https://serahortasud.org/wp-content/uploads/2021/11/Sera-Energia-Neta-

Informe.pdf 

 

 

Il·lustració 76: Quadern Serà 2030 

 

f) Incidència Política 

 

Durant la primavera de 2020, immersos de ple en la pandèmia provocada pel 

coronavirus, la Fundació Horta Sud impulsa el #PacteHortaSud, un pacte per a la 

reconstrucció de la comarca que naix proposant accions de coordinació i de 

millora del territori a través de l'acció conjunta dels diversos actors en el territori. 

AeioLuz, convençuda de la força que suposa el treball en xarxa, s'involucra des del 

principi per a compartir l'experiència adquirida en tots aquests anys de treball, en 

el món de l'energia i el que suposa posar-la com una de les fites importants que 

escometre en aqueixa millora de la comunitat que promou el Pacte Horta Sud. 

 

 

https://serahortasud.org/wp-content/uploads/2021/11/Sera-Energia-Neta-Informe.pdf
https://serahortasud.org/wp-content/uploads/2021/11/Sera-Energia-Neta-Informe.pdf
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22 abril. Auditori Nou Alaquàs. Alaquàs. 

Presentació del Pacte Horta Sud a la comarca. Amb la finalitat de conscienciar, 

debatre i proposar mesures i accions alineades amb el compliment de l'Agenda 

2030 i els ODS. 

                  
Il·lustració 87: Acte de presentació del Pacte 

30 juny. Xalet de la Xapa. Benetússer. 

Debat i propostes en matèria d’energia amb la participació de tots els nivells de 

l’administració: autonòmica, comarcal i municipal. 

 

 

Il·lustració 98: Jornades de Benetússer 



 

28 
 

 
22 novembre. Mancomunitat Horta Sud. Torrent 
Entrega del document de conclusions, en el capítol de Transició energètica, en la 

Mancomunitat Horta Sud. 

 
Il·lustració 109: Acte d’entrega del document 

 

Altres accions d’incidència política: 

Aportacions a la Llei de Prevenció de les Pèrdues i el Desaprofitament Alimentari 

del Ministeri d'Agricultura, Pesca i alimentació. Juliol 2021. 

La producció d'alimentació i la seua deixalla i desaprofitament és una de les 

activitats humanes que més emissions de GEH (Gasos d’Efecte Hivernacle) 

produeix. Per aquesta raó les nostres propostes estan relacionades amb la 

racionalització, el decreixement, l'estalvi energètic i la coordinació eficaç entre 

organismes governamentals. 

g) Difusió de les accions de Transició Energètica en el nostre canal 

de YouTube 

En aquest any 2021 hem reforçat la difusió de les accions relacionades amb la 

Transició Energètica amb la publicació de diferents vídeo a YouTube. 
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CONCLUSIONS 

 

La Transició Energètica comença en els municipis, en l'administració pública, i des 

d'ací ha de traspassar-se a la ciutadania. L'administració ha de ser avançada i 

exemple de les alternatives que han de posar-se en marxa i facilitar que els seus 

veïns i veïnes puguen dur a terme accions de mitigació i adaptació al canvi 

climàtic. Informar, formar, assessorar, ser exemple i facilitar les coses a la seua 

ciutadania, són les funcions principals dels Ajuntaments en la Transició Energètica. 

 

La ciutadania per la seua part mai ha de deixar de ser l'estimulació de noves 

polítiques i noves accions reals que donen pistes a les administracions del camí que 

hem de recórrer. 

 

Des d’AeioLuz busquem establir els fonaments d'una participació ciutadana que 

done continuïtat al procés de transició energètica municipal, més enllà dels canvis 

polítics cada quatre anys. És fonamental consolidar la importància del treball 

coordinat en una taula redona. Treball en equip on l'administració no es trobe en 

un costat de la taula, i la resta en l'altre, sinó que pensem, projectem i actuem 

conjuntament en el camí consensuat que no deixe a ningú arrere.
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1.2.-Pobresa Energètica

En AeioLuz continuem explorant noves 

vies per a visibilitzar el fenomen de la 

Pobresa Energètica i reivindicar el Dret 

a l'Energia. Durant aquest any 2021, la 

crisi de la Covid-19 ha empitjorat les 

situacions per les quals travessen 

moltes famílies en situació de 

vulnerabilitat i ha sigut especialment 

necessari el paper d’AeioLuz formant 

a personal tècnic i professionals socials 

municipals o d'entitats del tercer 

sector en noves formes d'intervenció 

social per a fer front a aquesta 

problemàtica. El treball en profunditat 

en municipis ens reafirma que les 

nostres propostes són realistes i  tenen 

resultats positius. Mantenim el treball 

en xarxa com a opció per a 

desenvolupar iniciatives amb major 

incidència i buscar canvis més 

estructurals. El treball d’AeioLuz 

enguany ha tingut repercussió en 

fòrums especialitzats en vulnerabilitat 

energètica amb creació de xarxes 

informals entre professionals i docents 

universitaris vinculats amb aquest 

tema. La trista realitat de 

l'agreujament de la vulnerabilitat 

energètica ha fet que la família de 

serveis que ofereix AeioLuz haja 

despertat major interés. 

 

a) Accions en Plans Municipals contra la Pobresa Energètica. 

Cada vegada són més els municipis que busquen solucions per als seus veïns i veïnes 

en situació de Vulnerabilitat Energètica, ja siga pobresa energètica declarada o 

amagada. Emmarcats en plans més o menys ambiciosos o desenvolupats, els 

diferents municipis amb els quals hem treballat en 2021 no busquen accions aïllades 

sinó que entenen la interrelació de les propostes d’AeioLuz que necessiten d'un 

diàleg i coordinació de diferents departaments de les entitats locals. Les accions 

contra la Pobresa Energètica, no poden deslligar-se d'accions d'estalvi i eficiència 

per a tota la ciutadania i per a les pròpies dependències municipals. Així doncs, 

treballem en diferents municipis de manera simultània desenvolupant accions en 

diferents àmbits. En aquest apartat, no obstant això, enumerem les accions 

directament relacionades amb Pobresa Energètica. 

Alzira: En aquest municipi, la col·laboració de l'Ajuntament 

amb AeioLuz es remunta diversos anys arrere. El treball 

contractat en 2021, s'ha centrat en la formació a famílies en 

situació de Vulnerabilitat Energètica i en intervencions 

directes en domicilis, sempre en coordinació amb el departament de Serveis Socials 

del municipi i l'Oficina Verda municipal. Hem desenvolupat 3 accions formatives i 
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assessoraments individualitzats que han tingut incidència en 36 persones i a més, 

hem realitzat 8 actuacions en domicilis. 

Acció Data Assistentes Valoració 

Curs d'economia domèstica sostenible de 6 hores 

per a famílies vulnerables derivades des de 

Serveis Socials 

31 de maig 

2 i 4 juny 

11 

persones 

4.3 sobre 5 

Assessorament individualitzat 4 de juny 8 persones  

Actuacions en domicilis de famílies vulnerables 17 de juny 

1 de juliol 

9 persones 

en 3 dom. 

Sense 

valoració 

Curs d'economia domèstica sostenible de 6 hores 

per a famílies vulnerables derivades des de 

Serveis Socials 

18-20-22 

d’octubre 

5 persones  

Curs d'economia domèstica sostenible de 6 hores 

per a famílies vulnerables derivades des de 

Serveis Socials 

29 de 

novembre 1 i 3 

de desembre 

14 

persones 

4.4 sobre 5 

Actuacions en domicilis de famílies vulnerables 17 de 

desembre 

5 persones  

 

Il·lustració 20: Curs d’economia domèstica sostenible de 6 hores per a famílies vulnerables derivades de Serveis Socials 
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Paiporta: El pla de Transició Energètica d'aquest 

municipi abasta diversos anys, relatiu amb la 

Pobresa Energètica aquest 2021 s'ha centrat en el 

treball amb les famílies ateses en serveis socials. Hem 

realitzat un curs d'Economia domèstica sostenible de 30 hores on han participat 13 

persones, a l’alumnat d'aquest curs, se'ls va oferir la possibilitat d'acudir als seus 

domicilis per a realitzar una visita tècnica i realitzàrem 5 visites. 

Acció Data Assistentes Valoració  

Curs d'economia domèstica sostenible de 

30 hores per a famílies vulnerables 

derivades des de Serveis Socials 

19 d’abril al 26 

de maig 

13 persones 4.75 sobre 5 

Actuacions en domicilis Juny 5   

 

Il·lustració 111: Entrega de diplomes a participants del curs d’EDS 
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Mancomunitat de Serveis de Benestar Social La Comuna (Sant 

Joanet, L'Énova, Manuel, Rafelguaraf , Senyera. En aquesta 

mancomunitat realitzem una formació de 3 hores per al personal 

tècnic de serveis socials que actuen en els 5 municipis 

mancomunats. 

Acció Data Assistentes Valoració 

Formació de 3 hores sobre Vulnerabilitat 

Energètica 

24 de setembre 7 persones 4.74 sobre 5 

 

Il·lustració 122: Formació a l’equip de serveis socials de la mancomunitat SBS 

 

b)  Formació sobre Vulnerabilitat Energètica i Dret a l’Energia. 

 

 

 Si és important la formació per a les persones tècniques d'entitats 

municipals, també ho és per a grans entitats d'acció social com 

Càritas. 

 

Enguany hem fet ple en la Comunitat Valenciana on hem format 

a tècnics i voluntaris de les Càritas de les diòcesis de Segorbe-Castelló, València i 

Orihuela-Alacant. Formació eminentment pràctica on a partir de les pròpies 

factures s'identifiquen millores i possibilitats d'optimització. 
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Acció Data Assistentes Valoració Estalvi mitjà 

Curs Intervenció Social des de la 

Vulnerabilitat Energètica Càritas 

Orihuela-Alacant 20 hores 

9-23 febrer  20 3.9 sobre 4 235 euros 

anuals 

Curs Intervenció Social des de la 

Vulnerabilitat Energètica Càritas 

València 20 hores 

20 d’abril al 4 

de maig 

20 4 sobre 4 180 euros 

anuals 

Curs Intervenció Social des de la 

Vulnerabilitat Energètica 

Segorbe, Castelló 20 hores 

2 al 16 de 

novembre 

8 4 sobre 4 91 euros 

anuals 

Curs Intervenció Social des de la 

Vulnerabilitat Energètica Escola 

Primavera Càritas Española 8 

hores 

13 al 20 abril 26 9.31 sobre 10 220 euros 

anuals 

 

 
Il·lustració 133: sessió final d’avaluació del curs sobre Acció Social des de la Vulnerabilitat Energètica, CD. Castelló 
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c) Col·laboració amb l’Ajuntament de València. 

 

● Xarxa Connecta pel Dret a l’Energia 

 AeioLuz forma part de la Xarxa Connecta pel dret a 

l'Energia de l'Ajuntament de València des dels seus orígens 

al 2017. Aquesta plataforma que aglutina diferents entitats de la ciutat, pretén 

visibilitzar la problemàtica de la Vulnerabilitat Energètica i plantejar solucions 

realistes i eficaces per a la ciutadania. 

S'han continuat celebrant reunions de treball on hem compartit informació i 

iniciatives pròpies de les entitats membres de la Xarxa o d'entitats alienes…. I també 

hem gaudit de trobades més informals.. 

 

Il·lustració 24: Activitat d’estiu a la Xarxa Connecta pel Dret a l’Energia, 2021 

● Setmana de la Lluita contra la Pobresa Energètica 

AeioLuz com a part de la Xarxa Connecta va participar en la Jornada de 

Sensibilització contra la Pobresa Energètica que va tindre lloc el 22 de febrer i en la 

qual presentem la incipient eina OURTEC 

 

● Participació en les Jornades d’elaboració de Ferramenta per a la mesura de 

l’impacte de la Pobresa Energètica en la Salut. 

La iniciativa sorgeix de la proposta conjunta del Laboratori d'Avaluació de 

Polítiques Públiques Avalua·lab de les Naus de València, l'àrea d'Energia del centre 

d'innovació i el projecte GrowGreen, que es desenvolupa en Benicalap i que 

coordina també el centre d'innovació municipal. 

Les Naus acull dues jornades de grups de discussió en la qual intervenen experts en 

matèries com la Salut Pública, Serveis Socials, Ocupació, Mobilitat Sostenible, 
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Habitatge, Energia o Participació, amb l'objectiu de col·laborar en la creació d'una 

ferramenta per a identificar els impactes de la pobresa energètica. 

 
Il·lustració 145: Sessió de treball, maig 2021 

● Assistència Tècnica Focus Group Pobresa Energètica 

Dins del projecte Wellbased que està portant avant l'Ajuntament de València com 

a part de la seua estratègia de lluita contra la Pobresa Energètica era necessari 

realitzar un grup de discussió (Focus group) amb persones en situació de 

Vulnerabilitat Energètica. Ens van sol·licitar l'assistència tècnica per a realitzar la 

dinamització del mateix i aconseguir conduir una conversa grupal sobre les 

dificultats i problemes que afecten la vida de les persones en aquesta situació i 

quines serien les millors estratègies per a afrontar-la. 

 

 
Il·lustració 156: Resultats del treball del Focus Group 
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d) Projecte de “La Energía del Cole” 

Al llarg del 2021 hem estat treballant al costat de l'Associació Muti i Greenpeace per 

materialitzar el projecte guanyador del hackathon online d'energies renovables organitzat 

per Greenpeace en 2020. Una vegada decidit que la seua implementació tindrà lloc en el 

col·legi públic de Arroyomolinos de León (Huelva), el repte fonamental de 2021 ha sigut 

dimensionar el cost econòmic del projecte i aconseguir finançament. Iniciem una 

campanya a través de la Fundació Goteo i hem aconseguit l'objectiu econòmic (diners i 

materials) per a realitzar-lo. 

 

Il·lustració 167: Accions realitzades al voltant del projecte “La Energía del cole” 

La col·laboració d’AeioLuz enguany s'ha centrat en les tasques d'organització i difusió de la 

campanya de GOTEO, la participació en les activitats pròpies de la campanya i en les 

recompenses per a les persones que han realitzat aportacions econòmiques. 

h) Assistència tècnica a Som Energia per a l'elaboració de la seua formació online 

sobre Vulnerabilitat Energètica: Encén la Flama. Eines contra la Vulnerabilitat 

Energètica. 

 

La cooperativa comercialitzadora Som Energia ha comptat amb AeioLuz com a assessora 

principal per a l'elaboració d’un curs dirigit a les seues sòcies de formació en línia sobre 

Pobresa Energètica. Juntament amb Eduxarxa hem elaborat els materials didàctics i vídeos 

d'aquest curs. 

 

 
Il·lustració 178: Captura de pantalla d’una de les infografies del curs 
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e) Parlant de Pobresa Energètica a la Universitat de València 

Per segon any consecutiu, ens han convidat a participar en les Jornades que es celebren a 

la Universitat de Treball Social per a l'alumnat de primer curs i hem tingut l'oportunitat 

d'explicar la realitat de la Pobresa Energètica i el paper que les professionals de Treball 

Social poden exercir. 

 

 
Il·lustració 189: Participació en les Jornades de Diàlegs de professionals a la Facultat de Treball Social de la 
Universitat de València 

També vam participar a una classe de l’assignatura de Medi ambient i Territori que 

s’imparteix en el grau de treball Social. 

 

Il·lustració 30: Participants de la sessió 

Fruit d'aquestes interaccions, hem iniciat un grup de col·laboració informal de professionals 

del Treball Social interessats en aquesta problemàtica que pretén l'intercanvi de 

coneixements, experiències i aprenentatges. 
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h) Publicacions 

 

 

Durant el 2021, el nostre blog de la cooperativa ha cobrat major rellevància a través de la 

newsletter que hem inaugurat, difonem les nostres notícies i opinions. En relació a la Pobresa 

Energètica aquestes han sigut les nostres publicacions: 

Febrer: La Pobreza energética no es cosa de un día o una semana. 

May: Cada vez más Pobreza Energética… ¿Qué pasará después de mayo? 

Desembre: Carta a los reyes Magos 

 

i)  Articles de difusió i conscienciació. 

o Hem parlat de la Pobresa Energètica en el diari (Levante) i a la ràdio 

 

o https://www.levante-emv.com/economia/2021/03/21/conciliacion-

familiar-laboral-electrica-43628716.html 

 

o Vídeo perifèries del món. El camí del Sol IV. Aeioluz, Alfabetitzant pel dret a 

l'energia https://www.youtube.com/watch?v=er12t7ijycc&t=210s 

 

 
Il·lustració 191: Portada del reportatge El Camí del Sol 

 

o Participació a la ràdio de Càritas Tui-Vigo. 

 

o Factoria Circular. Iniciativa de la Fundació Cañada Blanch per a la 

conscienciació sobre Sostenibilitat. 

https://aeioluz.com/2021/02/la-pobreza-energetica-no-es-cosa-de-un-dia-o-una-semana/
https://aeioluz.com/2021/03/cada-vez-mas-pobreza-energetica-que-pasara-despues-de-mayo/
https://aeioluz.com/2021/12/carta-a-los-reyes-magos/
https://www.levante-emv.com/economia/2021/03/21/conciliacion-familiar-laboral-electrica-43628716.html
https://www.levante-emv.com/economia/2021/03/21/conciliacion-familiar-laboral-electrica-43628716.html
https://www.youtube.com/watch?v=er12t7ijycc&t=210s
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j) Incidència Política en matèria de Pobresa Energètica 

Al desembre de 2021 al costat d'altres organitzacions amigues, vam fer arribar un comunicat 

al Ministeri per a la Transició Energètica i el Repte demogràfic perquè adoptara mesures 

respecte al Bo Social i alertant de la recrudescència de la Pobresa Energètica a l'hivern. 

#FacturasImposibles ha sigut el hashtag de la campanya, que seguirà en vigor. 

 

Il·lustració 202: Carta a la Secretària d’Estat 

CONCLUSIONS  

 

Les dades sobre vulnerabilitat energètica no milloren amb el pas dels anys. A la crisi 

sanitària cal afegir-li la crisi econòmica que evidentment afecta a tota la societat 

però amb més intensitat a aquelles persones que ja estaven en una situació de 

pobresa i exclusió. 

 

El treball en xarxa, la sensibilització i la incidència política han d'acompanyar a les 

accions directes de treball amb població en situació de vulnerabilitat. Per a 

nosaltres, formar cada vegada a més professionals de l'àmbit de serveis socials i el 

Tercer Sector i també a estudiants ens sembla fonamental. Així com anar teixint una 

xarxa de treball i col·laboració entre docents universitaris i professionals en serveis 

d'atenció directa. Però evidentment, el més important és continuar estant prop de 

persones que realment estan vivint aquesta situació i formar-les i acompanyar-les 

en la reivindicació del Dret a l'Energia.
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1.3.- Renovables 

Aquest any 2021 ha sigut un any de trànsit per a nosaltres en el capítol de 

renovables…acabem la nostra col·laboració a València Solar i ens anem 

especialitzant en la formació, assessorament i alfabetització d'aquest camp 

energètic, alfabetitzar, que és la nostra especialitat. La desinformació és tan gran 

que considerem que el nostre paper és ací justament, a continuar assessorant i 

apoderant a les persones per a què siguen prosumidores conscients a les quals no 

els prenen el pèl. 

 

Il·lustració 213: Il·lustració cedida per Chagal 

a) València Solar 

Durant el 2021 ha continuat la campanya promoguda per Som Energia de 

València Solar en la qual al costat de Xicoteta Energia Coop.V. i puntualment amb 

Heliotec S.L es va realitzar una compra col·lectiva de materials i s'ha procedit a 

realitzar diverses instal·lacions d'autoconsum. En total s'han realitzat 63 instal·lacions 

entre 1.2 kWp i 4 kWp residencial d'autoconsum connectat a xarxa amb 

compensació d'excedents. 

El paper d’AeioLuz s'ha centrat en la promoció d'aquestes instal·lacions i la 

coordinació d'aquestes, Aeioluz no és instal·ladora però la instal·lació de 

renovables és una acció clau per a l’objectiu, que és el suport a la transició 

energètica. A més de la importància de crear xarxa amb empreses cooperatives i 
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professionals que donen un servei de qualitat per a fer front a les grans empreses 

energètiques que venen instal·lacions d'autoconsum amb vendes i costos afegits 

que promouen i continuen amb processos poc ètics del sistema energètic.  

Hem assessorat a 137 persones en matèria d’energies renovables i s’han instal·lat 

137 kWp, el que suposa un estalvi anual d’emissions d’aproximadament 50 tones 

anuals de CO2. 

 

 

 

 

 

 

En aquest any, a més s'ha procedit a l'adjudicació de la instal·lació gratuïta a Ca 

Revolta. Celebrem un acte precedit d'una formació per a persones sòcies i 

amigues. Aquesta instal·lació encara no s'ha dut a terme degut a les restriccions 

municipals d'obres en Ciutat Vella.  

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 235: Placa commemorativa de l’acte d’entrega de la instal·lació fotovoltaica 

 

 

 

 

Il·lustració 224: Campanya València Solar amb Som Energia 
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b) Assessorament sobre Energies Renovables 

 

A més AeioLuz ha pogut assessorar diversos ajuntaments com Meliana o 

Rótova, empreses i organitzacions que desitgen emprendre el canvi energètic i 

reduir la seua petjada ecològica mitjançant l'autoproducció fotovoltaica, també 

a 42 famílies en les quals a més de la promoció de renovables s'incentiva l'eficiència 

energètica per a la reducció de la petjada ecològica i es donen claus per a la 

contractació i reducció de costos. S’estima que s’han evitat les emissions d’unes 18 

Tn de CO2  . Entre d’altres: 

Centro Cívic d’Albalat dels Sorells. 15 kWp. Instal·lada per Xicoteta Energia Coop.V 

 

Il·lustració 246: Instal·lació a Albalat 

Escola 2. La Cañada. 65 kWp. Instal·lada per Heliotec S.L. 

 

Il·lustració 257: Instal·lació a Escola 2 
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c) Vídeos en el nostre canal de YouTube sobre Energies Renovables 

Enguany hem reforçat la comunicació per a explicar amb claredat quin és el 

servei que ofereix AeioLuz referent a les energies renovables. 

 

 

Il·lustració 268: Imatges del vídeo 

CONCLUSIONS 

Continuem apostant per l'assessorament a particulars, pimes i administracions 

interessades en l'autoconsum col·lectiu. 

 

L'aposta d’AeioLuz pels serveis relacionats directament amb la instal·lació d'energia 

fotovoltaica ha sigut tota una escola d'aprenentatge en la qual hem tingut 

companyes de viatge molt estimades. 

 

Acabada aquesta primera experiència, entenem que el nostre paper primordial 

està a continuar assessorant i formant a les persones perquè entenguen el mercat 

energètic i què és el més convenient en el seu cas particular respecte de les 

instal·lacions d'energies renovables. El nostre paper d'assessors energètics entenem 

que es veu reforçat en aquests anys esdevenidors, si ens mantenim al marge de la 

instal·lació en primera persona, i continuem aconsellant i estudiant individualment 

les necessitats i opcions d'optimització de cada subministrament. 

Assessorar sense interessos és la millor garantia d'objectivitat i encert. 
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1.4.- Estalvi i eficiència 

Aquest any 2021 ha sigut 

especialment convuls quant al 

mercat de l'energia. La nostra anàlisi 

des de la cooperativa ens reafirma en 

què l'assessorament energètic 

continua sent fonamental. Cada 

vegada ho compliquen més i és més 

fàcil sentir-se desemparat davant les 

empreses comercialitzadores. 

 

Dades sistema elèctric Espanyol 20211 

 Al 2021 la demanda Espanyola va 

augmentar un 2,5%, respecte a l'any 

anterior que va ser l'any de la 

pandèmia i el confinament. El país va 

batre el rècord de menor demanda 

anual precisament l'any 2020 amb el 

confinament i l'obligació de 

tancament de totes les indústries i 

negocis que no es consideraren de 

primera necessitat, la demanda baixà 

en 2020 respecte al 2019 un 13,3%. De 

manera que l'augment del 2,5% de 

l'any 2021, continuaria estant lluny de 

la demanda mitjana nacional. 

D'aquestes dades, podem extraure 

que moltes de les empreses que van 

tancar l'any 2020 per obligació de 

l'estat d'alarma, no han tornat a la 

seua activitat. Aquesta informació, no 

la podem concretar al detall, ja que 

també l'any 2021 ha existit un fort 

creixement de l'autoconsum 

fotovoltaic residencial, els quals no 

estan registrats per la Red Eléctrica de 

España (REE) i també contribueixen a 

 
1 Dades obtingudes a partir de l'Avanç d'informe anual de Red 

Eléctrica d’España 

la reducció de demanda del sistema 

de generació nacional. 

La demanda total d'Espanya en 2021 

va ser de 256,387 GWh. En 2021 les 

energies renovables tornen a batre el 

seu propi rècord de generació de 

l'any anterior, aportant aquestes el 

46,7% de tota la producció nacional. 

L'energia eòlica va produir el 23,3% 

del total de la demanda nacional, 

sent la tecnologia líder que més ha 

produït durant l'any 2021, una cosa 

que no succeïa des de l'any 2013. En 

2021 el total d'energia produïda per 

l'eòlica va ser de 60,480 GWh, un 10% 

més que l'any anterior. L'energia solar 

fotovoltaica va produir el 8% del total 

de la demanda nacional, sent el seu 

màxim històric de producció anual. En 

2021 el total d'energia produïda per la 

solar fotovoltaica va ser de 20,890 

GWh, un 36,7% més que l'any anterior. 

L'energia solar fotovoltaica i l'eòlica 

han sigut les dues tecnologies 

renovables més destacables del 2021, 

entre ambdues han produït el 31,3% 

del total de la demanda nacional 

anual. Un altre, gens menyspreable, 

15,6% de producció renovables ha 

sigut realitzat per les tecnologies com 

a geotèrmia, preses hidràuliques i 

sistemes minoritaris. L'energia nuclear 

va produir el 20,6% del total de la 

demanda nacional, sent la segona 

tecnologia que més ha produït, per 

darrere de l'eòlica. En 2021 el total 

https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/informe-anual-

sistema/avance-del-informe-del-sistema-electrico-espanol-2021 
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d'energia produïda per la nuclear va 

ser de 52,810 GWh, un 3% menys que 

l'any anterior. La producció 

mitjançant centrals tèrmiques de 

carbó, va aportar al sistema el 1,9% de 

la producció anual, sent la xifra més 

baixa de la història.   

Espanya va importar en 2021, 884 

GWh d'energia. 

Espanya va acabar 2021 amb una 

potència instal·lada de 112,846 MW, 

dels quals el 56,6% són energies de 

fonts renovables. En 2021 la generació 

d'energia elèctrica a Espanya, va 

generar 35,96 MT de CO2, un 0,47% 

menys que l'any anterior. L'any 2021 

Espanya va generar el 68,2% de la 

seua energia sense emissions de CO2, 

batent el seu propi rècord. 

Espanya va acabar 2021 amb una 

instal·lació de xarxes elèctriques de 

44.769 Km. Aquesta distància total, és 

superior a la circumferència del 

planeta terra que té aproximadament 

40.000 Km. 

Volum de negoci de la llum a 

Espanya. 

El mercat elèctric Español és un 

negoci assegurat i consolidat per a les 

empreses elèctriques que operen al 

país. Existeixen més de 400 empreses 

comercialitzadores d'energia 

elèctrica a Espanya. Però només entre 

5 d’elles tenen el 90% dels contractes 

existents. (Endesa, Iberdrola, Naturgy, 

EDP i Repsol). Entre Endesa, Iberdrola i 

Naturgy acaparen ja el 85% del total 

de contractes existents a Espanya. 

Aquestes 5 empreses també són les 5 

principals distribuïdores d'energia de 

l’estat, una part del sistema que està 

regulat per Llei. 

De manera que per a poder analitzar 

el volum de negoci del sistema 

elèctric Español, són unes fonts de 

referència majoritàries enfront de la 

resta de les existents en el sistema.    

Volum de negoci 2021: 

Iberdrola declara uns beneficis de 

3885 M/€, un augment del 8% 

respecte al 2019. Endesa declara uns 

beneficis de 1902 M/€, un augment 

del 2,94% respecte al 2019. Naturgy 

declara uns beneficis de 1214 M/€, un 

augment del 40% respecte al 2019. 

EDP declara uns beneficis de 665 M/€, 

un augment del 18% respecte al 2019. 

Repsol/Viesgo declara uns beneficis 

de 2454 M/€. El total de volum de 

negoci entre les 5 empreses l'any 2021 

és de 10.120 M/€, essent així un dels 

sectors més rendibles del país per a les 

empreses privades. Red Eléctrica de 

España (REE), la qual és un 20% 

pública i un 80% d'empreses inversores 

privades, ha declarat uns beneficis de 

621 M/€. 

Noves normes. 

L'1 de Juny de 2021 va entrar en vigor 

la llei 148/2021 del 9 de març, la qual 

canviava el sistema de tarifes 

elèctriques. Amb el canvi les tarifes 

van passar a ser denominades TD, 

amb trams horaris i èpoques de l'any, 

que diferenciaven el preu de l'energia 

i la potència. En tarifes de llar, aquelles 
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amb menys potència contractada de 

15 kW i amb el nom de 2.0TD, es van 

introduir 3 períodes horaris diaris, en els 

quals el preu de l'energia varia. 

Aquesta normativa, només era 

d'obligada implantació per a les 

tarifes PVPC o també anomenat 

mercat regulat elèctric. Al PVPC hi ha 

aproximadament 11 milions de 

consumidors a Espanya. Però aquesta 

informació no ha arribat a la 

ciutadania, de manera que quasi 

tothom pensa que ha de realitzar els 

seus consums concordes a les noves 

franges horàries, quan en realitat no 

és així per a quasi tots els contractes 

de mercat lliure. Durant la segona 

meitat de 2021, a AeioLuz ens hem 

trobat amb una gran quantitat de 

consultes domèstiques en aquest 

sentit. D'altra banda, la nova 

normativa si que afectava a totes les 

tarifes superiors a una potència 

contractada de més de 15 kW. El 

canvi ha sigut tan gran i amb tants 

factors a tindre en compte per part 

del client, que ha ocasionat molts 

sobrecostos i confusions. Aquestes 

tarifes afecten a quasi el 90% de les 

indústries del país, de manera que el 

nombre d'afectats ha sigut elevat. 

Per a qualsevol empresa amb 

aquesta mena de tarifes, es fa 

necessari comptar amb l'ajuda d'un 

assessor energètic ja siga intern o 

extern, per la complexitat de la 

normativa. S’han de tenir en compte 

5 èpoques de l'any, on els costos de la 

potència variaran, i les hores on 

consumeixen la seua energia, que 

també canviaran de preu. Cal 

contractar 6 potències diferents, 

comptant amb les èpoques de l'any i 

les seues demandes. 

Aquestes tarifes, com a normal 

general i sense entrar en els seus 

detalls, eleven el preu de l'energia, en 

aquelles hores on la demanda 

energètica nacional és major i es fa 

necessari que entren les centrals de 

cogeneració de gas canalitzat, que 

són les que més augmenten el preu 

final del kWh per al client. El canvi 

tenia per objectiu reduir la demanda 

en aquestes hores, reduir la quantitat 

d'energia aportada per les centrals de 

cogeneració i, finalment, reduir el cost 

de produir energia al país. 

Els primers mesos, es va aconseguir 

l'efecte desitjat, les corbes de càrrega 

de xarxa elèctrica mostraven un 

descens significatiu en les 8 hores de 

major demanda diària laboral, reduint 

així el cost del kWh. Però des 

d'octubre del 2021, el preu mitjà del 

MWh va començar a elevar-se per 

damunt de tota mitjana predita i per 

motius molt variats, fent que el mercat 

es desestabilitzara i que els preus 

començaran a no tindre molt de 

sentit, segons les demandes. S’ha 

donat el cas de tindre l'hora del dia  

amb el preu més elevat just en les 

hores on la tarifa TD correspondria 

amb les hores més econòmiques per 

al dia. 

Hem vist situacions molt inusuals en 

2021, com tindre 3 dels 7 reactors 

nuclears parats al desembre, que és el 

mes on més energia demanda l’estat 
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històricament. Això ha estat degut a 

factors imprevistos en alguns caos i 

per parades planificades en uns altres. 

També, de manera imprevista, 

Espanya no va renovar el seu 

contracte de gas canalitzat amb 

Algèria, per interessos del Marroc;   

una cosa que es portava anunciant 

mesos que estava assegurada la seua 

renovació. 

Això va tindre l'efecte immediat de 

pujar el preu del MWh en el Pool Ibèric, 

pel propi mitjà dels mercats i l'efecte, 

més a llarg termini i que es mantindrà 

en el temps, d'haver de portar aquest 

gas a Espanya mitjançant vaixells, el 

qual fa de manera instantània que 

cada MWh de gas augmente 10€ de 

cost, a causa de la liquació 

necessària per al transport, i la 

posterior gasificació en el punt de 

destí. 

També el transport amb vaixell està 

subjecte a aquest efecte de 

demanda i cost, el vaixell el contracta 

el país o empresa que més pague. 

Degut a això, s’arriba a situacions en 

les quals vaixells amb destinació a 

Espanya, estan donant la volta cap a 

d’altres països que paguen més pel 

gas canalitzat. Aquest fet és il·legal en 

el marc regulador internacional, però 

està succeint en els últims mesos de 

manera contínua. 

Existeixen més factors que han 

desestabilitzat el preu del mercat 

elèctric, però els recent anomenats 

han sigut els més rellevants per 

l'impacte que han generat i per lo 

inusuals que han sigut. El resultat final 

està sent un augment del preu de 

l'energia a Espanya.  

El Kwh i el seu preu. 

L'any 2020 el preu mitjà del MWh va ser 

de 34€, xifra important de recordar per 

a avaluar les dades següents del 2021. 

L'any 2021 ha tancat amb un preu 

mitjà de 111,85 €/MWh, representa un 

augment del 228,97%, respecte l'any 

2020. El preu mitjà del kWh en 2021 va 

ser de 0,2816 €/kWh i representa un 

augment del 49,05%, enfront de l'any 

2020. I és el preu més alt de la història. 

Espanya torna a ser un any més, el 

país d'Europa amb el preu mitjà del 

MWh més elevat. El dia 31 de 

desembre entrà en vigor un Reial 

decret llei, el qual aplicava una 

baixada de l'I.V.A a tots els 

subministraments amb una potència 

contractada menor a 10 kW. 

Afecta de manera directa al 85% dels 

subministraments de les llars de l’estat. 

L'I.V.A baixa del 21% al 10% de manera 

excepcional i amb una duració inicial 

de 6 mesos o fins que el MWh baixe 

dels 45€. 

Aquest Reial decret, determina que 

aquesta rebaixa d'impost, s'aplicarà 

de manera permanent per a casos 

d'extrema vulnerabilitat i serà d'un 

mínim de 12 mesos per a les famílies 

vulnerables severes o en risc d'exclusió 

acollides al bo social elèctric. 

Aquest Reial decret també deroga 

durant almenys 3 mesos l'impost de 
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generació elèctrica a les elèctriques, 

el qual és responsable directe del 7% 

del cost de la llum. Però la part 

curiosa, és que, aquest Reial decret 

llei, no obliga les empreses elèctriques 

a aplicar aquest descompte als 

consumidors finals, el govern “confia” 

(en les seues pròpies declaracions) 

que les elèctriques opten per 

traslladar dit descompte als usuaris 

finals. 

Les estimacions que s'han realitzat per 

part de l'executiu preveuen un 

descompte mitjà de 7€ a causa de 

l'I.V.A i altres 4€ de l'impost de 

generació (si les empreses del sector 

decideixen traslladar aquest 

descompte al consumidor), la qual 

cosa en total suma una mitjana de 

11€ de descompte  cada mes. 

Aquestes mesures, donaran com a 

resultat, que l'estat deixe d'ingressar 

1.000 M/€. 

Veurem en la nostra memòria de l'any 

2022 quins resultats s'han obtingut 

amb aquestes mesures d'urgència.  

 

 

 

 

  

 

a) Oficines Verdes: 

Al llarg d'aquest 2021, en els diferents Ajuntaments que han contractat les nostres 

Oficines Verdes, 594 persones han sigut assessorades de manera individual, 

aconseguint un estalvi mitjà de 203 euros anuals per assessorament. En total hem 

generat un estalvi a particulars per valor de 137.466 euros. 

 

Il·lustració 279: Oficina verda 
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b) Assessorament a particulars: 

Al llarg de 2021 hem realitzat 96 assessoraments gratuïts a particulars i hem 

assessorat 51 empreses també sense cost durant els 6 primers mesos d'entrada en 

vigor de la nova normativa. 

 

 

c) Formació sobre Estalvi i eficiència a afiliats de la UGT 

 

El sindicat UGT ens ha contractat tres cicles de tallers sobre estalvi i eficiència per a 

tres sectors professionals diferents, amb assistència de 31 persones afiliades 

pertanyents a negocis d'hostaleria, manufactura i serveis. 

 

Acció Data Assistentes Valoració  

Formació Energètica especialitzada 

Indústria 

5  6 octubre 11 4.71 sobre 5 

Formació Energètica especialitzada 

Serveis 

19 i 20 octubre 12  4.73 sobre 5 

Formació Energètica especialitzada 

Hostaleria 

26 i 27 octubre 8 4.58 sobre 5 
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Il·lustració 40: Formació a la UGT 

d) Tallers online gratuïts per a amiguetes 

Al llarg de 2021, amb la possible reestructuració de la comercialització de l'energia, 

iniciem una sèrie de tallers formatius, per a avançar-nos i explicar a les persones que 

acompanyem com seran les noves tarifes i què cal fer perquè no es vegen 

incrementades les factures. En la nostra obstinació per acostar l'alfabetització 

energètica al nostre entorn, hem realitzat 3 tallers gratuïts en línia al febrer i octubre 

amb assistència de 28 persones en total. 

 

 
Il·lustració 28: Formació a amiguetes 
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e) Vídeos sobre consells d’Estalvi al nostre canal de YouTube 

Hem iniciat una sèrie de vídeos curts amb consells d'Estalvi que mantindrem 

publicats en el nostre canal de YouTube com una manera de continuar fent difusió 

del nostre treball. En 2021 hem publicat el vídeo relacionat amb l'ús de la caldera 

o escalfador elèctric (“termo”). 

 

 
 

Il·lustració 292: Píndola d’estalvi al nostre canal de YouTube 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

El resultat del resum tècnic de l'any 2021, portat a la nostra experiència diària 

treballant amb persones, empreses i administracions públiques, ha sigut un 

augment molt significatiu en tots els costos energètics. 

Ens estem trobant situacions en les quals el consum s'ha disminuït un 20% respecte 

a l'any 2019 i en canvi el cost ha augmentat un 228%. 

En les nostres assistències al costat de serveis socials de diferents municipis, 

comencem a ajudar a famílies que no encaixen dins del perfil habitual de 

vulnerabilitat i pobresa que teníem fins ara. Són famílies que en principi ningú 

imaginaria que necessitaren sol·licitar una ajuda social, però la situació actual els 

ha portat a això. 
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Es preveu un augment significatiu de la pobresa energètica declarada i no 

declarada, tenint en compte que la situació que teníem ja era alarmant per les 

seues xifres. 

Això comporta com a efecte directe, un augment de la quantitat de factures de 

subministraments que s'hauran d'abonar amb diners públics, com a mesura 

d'emergència, per a evitar que una empresa privada li talle el subministrament a 

una família per impagament. 

Una altra situació que ens ha cridat l'atenció durant el segon període de 2021, amb 

l'entrada en vigor de les tarifes TD, ha sigut la quantitat de persones que estaven 

realitzant els seus consums d'acord amb els horaris de la nova tarifa i estaven 

pagant l'energia elèctrica al mateix preu totes les hores del dia, fent que no tinga 

cap repercussió en l'import de la seua factura. Això ens mostra el nivell de 

desinformació que ha existit amb aquesta nova normativa i la poca cultura per a 

comprendre les factures de subministraments per part de la població. 

En 2021 assistim al BOOM de l'energia renovable en hores. De manera sobtada, 

després de més de 10 anys d’estar el sector parat i sense informació en premsa que 

animara a això, amb l'entrada en vigor de la nova Llei de l'1 de juny de 2021, 

148/2021 del 9 de març, s'establien noves normatives per a la regulació de les 

instal·lacions fotovoltaiques a Espanya. 

Una de les mesures que engloba és la compensació d'excedents elèctrics produïts 

per la teua instal·lació solar i abocaments a la xarxa elèctrica d'Espanya. És la 

primera vegada que es regula aquest punt a Espanya i els usuaris podran 

“beneficiar-se” d'aquella energia que fins ara estaven regalant completament i la 

qual era venuda per l'empresa distribuïdora de la zona al mateix preu que la resta 

i sense compensar de cap forma a l'usuari productor.  

La Llei esmenta un pagament mínim de 0,05€ per cada kWh injectat a xarxa. La 

realitat és que la majoria de companyies estan pagant una mica més. Estem 

trobant ofertes de comercialitzadores que arriben a pagar fins a 0,10 € per kWh 

injectat a xarxa. 

La Llei regula que el màxim que es podrà compensar, serà la mateixa quantitat de 

kWh que l'usuari compre aquell mateix mes. De manera que si injectes a xarxa més 

kWh dels que has comprat, continues regalant kWh a la distribuïdora de la zona, la 

qual els continuarà venent al mateix preu que la resta del sistema al teu veí o veïna. 

Ens estem trobant que aquesta informació no la coneix la majoria de persones que 

estan en aquests projectes d’autoproducció, arribant a trobar-nos famílies que ja 
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tenen la instal·lació solar en marxa i pensen que tota la seua energia injectada a 

xarxa, serà compensada en la factura. 

D'igual forma, aquesta Llei genera que a una família li compense més 

econòmicament realitzar una instal·lació amb la qual no arribe a cobrir la seua 

demanda per complet i haja de continuar comprant a les companyies 

comercialitzadores el que manca del seu consum. 

La normativa de compensació d'excedents no incentiva la instal·lació de 

fotovoltaica de connexió a xarxa. Pensant en l'emergència climàtica, aquesta 

normativa hauria d'estimular que les renovables cobrissin tot el possible la demanda 

d'on s'instal·len. A més, veient com ho regulen altres països europeus pròxims, la 

nostra llei té bastant marge de millora.   

Analitzant la situació, ens trobem amb una llei que beneficiarà directament a les 

empreses energètiques, en rebre energia de forma totalment gratuïta i poder-la 

vendre al preu que consideren. 

Això causa de manera directa que les instal·lacions en llars es realitzen pensant a 

no cobrir el màxim de la demanda possible, per a haver de continuar comprant 

una part a una empresa. 

I la desinformació té com a resultat famílies que realitzen instal·lacions mal 

assessorades, acabant amb una instal·lació sobredimensionada, que eleva els seus 

costos i que no compensa aquest augment de costos. 

La informació, l'assessorament i l'alfabetització energètica continuen sent 

necessàries. 
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1.5.- Co-responsabilitat Sòcio-ambiental 

Aquesta línia d'activitat que des 

d’AeioLuz vam iniciar al 2020, s'ha 

anat consolidant en 2021 i pretén 

ajudar les empreses i organitzacions a 

fer realitat els seus objectius de 

desenvolupament sostenible. Per a 

nosaltres el més important és que 

actuem de manera coordinada i 

passem a l'acció. Coordin-acció. El 

planeta ens demanda ja accions 

amb repercussions reals. 

Ajudem les empreses a passar a 

l'acció i a co-responsabilitzar-se en 

l'impacte social, ambiental i 

econòmic que tenen les seues 

activitats. 

Pretenem desmarcar-nos de la 

Responsabilitat Social Corporativa 

tradicional perquè ni auditem, ni 

certifiquem… simplement 

acompanyem processos dels quals 

després les empreses podran donar 

comptes o no dels objectius 

aconseguits. Enguany ha sigut clau el 

reconeixement d’AeioLuz com a 

entitat formadora de FUNDAE. 

Aquesta condició ens ha obert les 

portes a la formació bonificada en les 

empreses, la qual cosa facilita que 

moltes d'elles inicien formació per als 

seus/es treballadors/es en qüestions 

d'estalvi i eficiència o d'Intervenció 

Social sobre vulnerabilitat energètica.

 

a) Centre especial d’ocupació Montajes Eléctricos. CEEME S.L. 

 

A través d'una de les associades d’EVAP, gerent d'aquesta 

empresa, hem realitzat una experiència que esperem replicar 

en altres empreses. Es van contractar una sèrie de formacions 

bonificades sobre economia domèstica amb un total de 5 hores 

de formació per a tota la plantilla i es va realitzar una oficina 

verda en les instal·lacions de l'empresa on es va assessorar 

individualment a cadascuna de les persones treballadores de 

l'empresa. 

 

Acció Data Assistentes Valoració  Estalvi 

generat 

total 

Formació sobre economia 

domèstica sostenible 

Setembre-

desembre 

19 4.8 sobre 5  

Oficina energètica 6 i 10 

d’octubre 

19 4.73 sobre 5 964,50 € 
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Il·lustració 303: Accions a CEEME 

b) Residència de la tercera edat a San Antonio de Benagèber 

 

La nostra relació amb aquesta empresa arranca anys 

arrere amb el servei d'assessorament energètic en la 

contractació i les mesures d'estalvi i eficiència. En 2021, 

aquesta entitat decideix fer un pas més enllà i contracta 

el serveis de formació bonificada perquè el seu equip 

puga entendre les seues pròpies factures de 

subministraments i començar a executar mesures d'estalvi 

i eficiència en els seus domicilis i en les pròpies 

instal·lacions de la residència.  

 

Acció Data Assistentes Valoració  

Formació sobre facturació, estalvi i 

eficiència 

8 al 30 

d’octubre 

19 persones 4.8 sobre 5 

c) ADICAE: 

L'associació de persones consumidores ADICAE va confiar en nosaltres per a 

una jornada formativa sobre economia circular on representem el vector 

energètic. 

 
Il·lustració 314: Cartell jornades ADICAE 
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d) Vídeo explicatiu de com entenem la Co-responsabilitat Social 

des d’AeioLuz. 

Per a nosaltres és important que s'entenga per què la co-responsabilitat Social és 

part de les activitats d’AeioLuz, amb el vídeo que hem realitzat en el que participen 

empreses de l'economia ordinària, de l'economia social i del tercer Sector, queda 

reflectida la pertinència del nostre treball en aquesta àrea empresarial. 

 

 
Il·lustració 325: Vídeo Co-responsabilitat empresarial al nostre canal de YouTube 

CONCLUSIONS 

El que l'any passat va tindre els seus tímids inicis, enguany s'ha consolidat com una 

línia de negoci. La possibilitat d'impartir formació bonificada ens obri les portes de 

les empreses que sense inversió inicial ja poden començar a generar estalvis als 

seus/es treballadors/es i en la pròpia empresa. Ens sembla fonamental continuar 

treballant en aliança amb entitats que busquen els mateixos objectius que 

nosaltres.
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2.- INCIDÈNCIA POLÍTICA  

Durant l'any 2021 des d’AeioLuz hem 

continuat participant en accions de 

“fons”. Convençudes que la Transició 

Energètica ha d'anar acompanyada 

de compromisos polítics ferms i 

formats, hem realitzat accions 

d'incidència política en la qual, 

acompanyats per unes altres 

organitzacions o en ocasions, com a 

resposta a propostes des d'instàncies 

públiques, hem realitzat les nostres 

aportacions constructives i des de la 

nostra visió cooperativista. 

En concret, enguany, ens sentim 

especialment orgulloses de:

 

1.- Participació activa en el #PacteHortaSud de la Fundació Horta Sud. 

2.- Aportacions a la Llei Contra el Desaprofitament Alimentari 

3.- Carta dirigida al Ministeri de Transició Energètica i Repte Demogràfic 

4.- Participació en la campanya #FacturasImposibles promoguda per les 

principals organitzacions que treballen amb la vulnerabilitat energètica en tot 

l'estat. 

 

3.- MEDIACIÓ I PARTICIPACIÓ EN JORNADES. 

SENSIBILITZACIÓ  

 

A AeioLuz, a poc a poc anem sent 

referents a la Comunitat Valenciana 

en aspectes relacionats amb la 

Transició Energètica. A partir de les 

nostres diferents xarxes de 

comunicació i de la nova web, anem 

creant continguts i difonent la nostra 

manera d'entendre la Transició 

Energètica.

 

En aquest any 2021, hem sigut convidats a participar en diversos esdeveniments i 

jornades: 

 

1. Divendres formatius EVAP. Vols entendre la teua factura de la llum? 18 de 

febrer 2021. 

2. Trobada Confederació d'Acadèmies de Formació Comunitat Valenciana 

CECAP. 16 de març 2021. 

3. Jornades La UPV respon a la Missió: València ciutat neutra. 10 i 11 d’octubre 

2021.
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4.- PLA DE COMUNICACIÓ 

És innegable que establir un Pla de comunicació és 

imprescindible per a qualsevol entitat. A AeioLuz entenem 

a més que és una prolongació de la nostra acció formativa, 

sensibilitzadora, activista i d'incidència política. 

Per aquesta raó en 2021 hem ideat una planificació 

basada en quatre pilars fonamentals: 

1. Creació de continguts a la Web 

2. Activació de les xarxes socials (Twitter, Facebook i 

LinkedIn) 

3. Creació de continguts de vídeo i enriquiment del 

canal de YouTube 

4. Newsletter mensual 

 

 

Fruit d'aquest treball són els bons resultats quant a 

creixement de seguidors i expansió de la nostra xarxa de 

difusió. Tenim prop de 4000 seguidors en les nostres xarxes. 

 

 
I·llustració 46 Imatges de videos i posts 

 

Tot això ha sigut possible gràcies a l'equip de treball extern que ens ajuda en el Pla 

de Comunicació: Ángela Sabio, Ana Cebrián i Jose Falcó. 
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5.-ALIANCES. MANS A L’OBRA: LES NOSTRES XARXES DE 

COL·LABORACIÓ

Convençudes que el creixement infinit 

no és el nostre objectiu, advoquem 

per un desenvolupament del nostre 

impacte generant les aliances 

necessàries amb organitzacions 

amigues. Per a unes feines o altres. Per 

a construir un món millor al nostre 

voltant. Per a millorar la qualitat de 

vida del nostre entorn pròxim. És per 

això que hem vingut estrenyent llaços 

amb:

 

 

L'educació ambiental en majúscules ve de la mà 

d’Actio a València. Més enllà de pensar a 

competir, des del principi a AeioLuz ens hem 

adonat que col·laborar, sense perdre cada 

organització la seua essència, és molt més efectiu 

a l'hora de transformar l'entorn que ens envolta. 

 
 

I·llustració 47  Equip Actio i Aeioluz 

La mobilitat és un dels factors d'impacte en el canvi 

climàtic i per tant cal valorar com gestionem els 

nostres desplaçaments. Aquesta preocupació 

d'Alterna, i que siga cooperativa, fan que ens hàgem associat i disposem dels 

vehicles elèctrics des de la seua fundació, a més de buscar la manera de construir 

junts un món millor.  
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Som sòci@s des dels nostres inicis de la cooperativa de 

crèdit Caixa Popular. Confiem els nostres fons i els nostres 

comptes a aquesta entitat segurs que són ben 

gestionats i tutelats. Recolzar i recolzar-nos en 

l'economia local enforteix el nostre entorn i el dels nostr@s veïn@s. 

Un somni complert! Poder col·laborar de manera estreta 

amb una empresa de referència com Ecooo a través del 

projecte Ecooo-Local ens ha permés tots aquests anys 

interactuar amb organitzacions amigues, moltes d'elles 

també cooperatives, de tot l'estat, a més de multiplicar la incidència en les 

corporacions municipals amb la finalitat d'impulsar un model energètic basat en la 

transparència i l'apoderament ciutadà. 

 

La confiança en organitzacions amb ampli 

recorregut i la voluntat de construir juntes 

un context energètic molt millor, malgrat la 

distància, ens ha portat a estrényer llaços 

amb EndeF, tant en la instal·lació de renovables com en el mesurament i control 

de l'energia, però sobretot compartint una visió estratègica del sector sobre la qual 

actuar. 

 

Estar integrats en la Federació Valenciana de 

Cooperatives de Treball Associat ens permet 

avançar amb seguretat en el món cooperatiu i 

aprofitar tots els avantatges de treballar amb 

aquesta visió de construcció comuna. Sens dubte, un dels nostres millors encerts 

quan parlem d'aliances. 

 

Solament amb la constància de les 

persones podem avançar en la direcció 

correcta. Si ens organitzem, el resultat serà sens dubte molt millor. Fundació Horta 

Sud és exemple de perseverança i té una gran experiència a posar en marxa 

processos participatius i d'associacionisme més enllà de la comarca d’Horta Sud. 

AeioLuz cerca, en equip amb la Fundació, el camí cap a un model social més 

concorde als temps actuals. 

 

El valor de l'experiència en la instal·lació de 

renovables és el millor complement a noves 

iniciatives com la nostra en aquest camp de les 

energies alternatives quan es té clar i es vol prioritzar l'eficiència i l'ús responsable 

de l'energia. Una nova aliança amb molt de recorregut que estem il·lusionats a 

compartir. 
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Intiam Ruai té un nom propi associat. Manel Rivero és referent 

en la comunicació del nou model energètic que necessitem i 

ens ha oferit des del principi, o fins i tot abans, tot el seu suport i 

coneixements. Compartir amb ell és de les coses més 

reconfortants en el món de l'energia. 

 

Si parlem de persones i de les seues cures, a 

València hem de nomenar a Jovesólides. El seu 

important treball en innovació social i l'oportunitat 

que ens han donat d'aprendre i compartir, 

introduint l'energia en el ventall de continguts que ja treballaven, ha suposat una 

enriquidora experiència per a AeioLuz. 

 

 

La formació i els coneixements en una cultura baixa en 

carboni suposen una plataforma fenomenal per a 

incidir especialment en el capítol de l'energia. A la vista 

pròxims projectes que posaran en valor aquesta 

manera de veure la vida i generaran els processos d'aprenentatge que permeten 

la seua difusió a noves generacions. 

 

El reconeixement legislatiu del Dret a l'Energia 

suposa un avanç importantíssim en la lluita contra 

la vulnerabilitat energètica, que està 

aconseguint unes xifres injustificables. Buscar els 

contextos de posada en comú de solucions i 

aprenentatges és una altra de les prioritats d’AeioLuz.  

 

Els orígens d’AeioLuz estan de ple en la Plataforma 

per Un Nou Model Energètic. Algunes de les 

accions que hem professionalitzat, les fèiem de 

manera voluntària ja en la Plataforma. El fet de 

cobrar pel que fèiem gratuïtament, ha suposat 

importants reflexions personals i col·lectives entre l@s soci@s d’AeioLuz, però hem 

descobert que guanyar-se la vida dignament amb això, ens permet multiplicar per 

molt l'impacte que perseguim en el nostre entorn. 
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A través de la participació activa en Unió Renovables 

pertanyem també a REAS, Xarxa de l'Economia 

Alternativa i Solidària. Un vincle imprescindible per a 

qualsevol organització que vulga estar situada en el 

nou model econòmic que necessitem. 

 

Encara que els vincles personals amb Som Energia han sigut 

profunds des dels inicis, en 2020 hem reafirmat llaços 

professionals amb el projecte de compra col·lectiva de 

València Solar, que ens ha permés entrar a fons en el món 

de les renovables, sobretot a escala domèstica. La influència 

de Som Energia és molt destacable i ens ha ajudat i ajudarà a pensar el món d'una 

altra manera. Col·laborar al màxim amb el grup local de València, solament pot 

portar-nos alegries. 

 

 

Unió de cooperatives energètiques a nivell estatal. La 

majoria principalment comercialitzadores, unes altres a 

l'entorn dels serveis. Pertanyem des dels seus inicis a Unió 

Renovables, convençuts que els serveis en assumptes 

d'energia aniran agafant inèrcia conforme la generació compartida i la gestió dels 

recursos des del comú es normalitzen. 

 

Res més reconfortant que saber que existeixen 

cooperatives amigues que han begut de la mateixa font 

que un mateix. La valentia de l'autoocupació fent el que 

a un li agrada es contagia i, envoltat de joventut, té totes 

les paperetes per a arribar molt lluny en un moment de 

canvi de paradigma com l'actual. 

 

Continuem sent part de l'Associació RS en Acció -Grup de 

promoció de la Responsabilitat Social i la Diversitat a la Comunitat 

Valenciana- que té com a missió contribuir a la implementació de 

la co-responsabilitat social, creant un espai co-responsable en el 

teixit de les organitzacions i empreses valencianes i té especial 

interès en el treball comú per promoure aspectes de la RS 

relacionats amb el desenvolupament de les persones en les organitzacions, la 

gestió de la diversitat i la promoció de la igualtat d'oportunitats en el mercat laboral. 
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Seguim vinculats al Comité d'Economia Circular 

d’EVAP, la missió de la qual és visibilitzar i realitzar 

accions que promoguen l'economia circular en la 

Comunitat Valenciana. 

 

Conviure amb les persones que componen RSPymes 

en el context social de València sempre resulta un 

privilegi pel que suposa de compartir espais de 

reflexió que no solament sumen pels continguts, sinó 

per la interacció amb altres actors immersos en 

l'economia social i solidària que possibiliten les accions que gaudim amb elles. 
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6.-ELS COMPTES CLARS. ELS DINERS. 

Des del principi a AeioLuz vam tindre absolutament clar que per a crear un nou 

model energètic, havíem de participar en primera persona en un nou model 

econòmic. En comptes de finançar els nostres sous, decidim invertir temps fins a 

consolidar la proposta de negoci, i va ser en el tercer any quan començàrem a 

cobrar de manera regular una mica més que les despeses. Amb sis anys 

d'existència, seguim amb xicotetes despeses fixes, un 0% d'impagats, una pòlissa de 

crèdit sense utilitzar i un matalàs de tresoreria que ens dona la tranquil·litat per a 

pensar amb visió estratègica. Aquestes són bases que ens permeten pensar que 

AeioLuz ha arribat per a quedar-se molt temps. 

1.-Ingressos i procedència  

Vendes per àrea de negoci.  

Al llarg de 2021 hem diversificat les nostres línies de negoci amb la incorporació del 

Projecte 50/50 que ha cobrat especial rellevància en el segon semestre de l'any. 

La família d'instal·lacions fotovoltaiques és la que ha generat major volum de 

negoci. 
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Vendes per sectors 

 

En comparació, la nostra dependència del sector públic continua sent important, 

encara que més del 50% procedeix de fons privats. 

El nostre interès és fer créixer encara més la facturació privada amb la potenciació 

de les línies de negoci de la formació i la Co-responsabilitat Social corporativa. 

 

 
Com a dades econòmiques interessants a destacar en el 2021, dir que AeioLuz ha 

decidit finalitzar la línia de negoci d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica (47% 

de facturació), per a centrar-se en els Serveis tradicionals d’AeioLuz (53%). Això ha 
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sigut pel fet que pensem que els nostres serveis aporten més valor a la societat, que 

una activitat d'instal·lació fotovoltaica pura i dura, de les quals hi ha centenars 

d'empreses en el mercat. 

2.-Fons propis 

També destaca l'increment del Patrimoni Net o Fons Propis de la Cooperativa, el 

qual s'ha incrementat un 27% respecte al 2020. 

Altres indicadors que considerem interessants són, que el 49% de la facturació total 

va destinada als sous i personal contractat de la Cooperativa, i un altre 31% va 

destinat a persones professionals que col·laboren amb AeioLuz, és a dir un 80% de 

la facturació total van destinades a persones vinculades en major o menor grau 

amb la nostra Cooperativa. 

 

 
 

3.- Altres indicadors 

Finalment, destacar una dada que ens resulta especialment interessant i de la qual 

sentim orgulloses. I és que el potencial d'estalvi econòmic que hem detectat als 

nostres clients, estimat en 301.693 €, és un 148% més de la facturació pertanyent al 

sector públic (estimat en 121.395 €). És a dir, que hem detectat un estalvi major als 

nostres clients institucionals, del que els hem facturat. De cada euro públic invertit 

en els nostres serveis per part de l'administració, hem generat un estalvi potencial 

del 249%. 

 

% Gasto Personal 

Ingresos totales 49% 

  

% Servicios profesionales 

independientes 

Ingresos totales 31% 

  

% Potencial ahorro económico 

detectado 

Ingresos Sec. 

Público 
249% 
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7.- AEIOLUZ ÉS … QUÈ DIUEN DE NOSALTRES? 

Perquè una de les qüestions que per a nosaltres té més importància és la valoració 

que fan de la nostra formació les persones amb les quals ens relacionem. I ens 

donen una nota de 4,8 sobre 5. No està gens malament! 

 

Ens sembla important destacar alguns comentaris que ens han arribat al cor. 

 

Eva García Bosch. Directora general del Corona & Scardigli Spain. 

En l'empresa estem satisfets per dos motius: per un, estem consumint energia verda 

i per un altre, hem aconseguit un estalvi considerable. 

 

Toni. Treballador CEEME. 

He passat per l'oficina verda i és d'agrair que aquest tipus d'entitats ens ajuden a 

entendre les factures de llum i de gas i et sorprens de la quantitat de coses que 

estàs pagant i no hauries de pagar. 

 

Javi Villata. Associació Àmbit. 

Aeioluz amb nosaltres, a més de reeducar-nos i ensenyar-nos a com consumir 

energia i ser més sostenibles, ens ajuda al fet que l'economia, no sols de les persones 

a les quals atenem, sinó de les que treballem ací, fins i tot l'entorn de voluntariat i 

familiars ens conscienciem d'un ús sostenible de l'energia. 

 

Antonio Sánchez. Regidor de Medi ambient de l’Ajuntament d’Almàssera. 

Comptar amb una consultoria externa com AeioLuz per a nosaltres ha sigut molt 

important perquè partim que no tenim personal expert en energia a l'Ajuntament i 

era un treball que no s'estava fent i és una tasca molt important que hem de fer ja 

des de totes les administracions públiques. 

 

Laura i Roberto. Alumnes dels tallers de Trànsits. 

El que ens han traslladat és molt útil i pràctic perquè està adaptat al que consumeix 

cada casa i a les seues necessitats. T'expliquen molt bé totes les parts de la factura 

i et diuen quines coses pots fer per a reduir-la. 

 



 

69 
 

8.- AGRAÏMENTS. NOMS PROPIS. 

Amb el convenciment clar que l'important són sempre les persones, des d’AeioLuz 

volem pronunciar el nostre exprés agraïment als noms propis als quals, d'una forma 

o una altra, tenim alguna cosa a reconéixer. Començant per les nostres 

col·laboradores de capçalera: 

 

 

 
 

 

A més, escrivim aquesta llista. No és exhaustiva perquè gairebé seria infinita. 

 

Victoria Pellicer, Juan Carlos Sacristán, Araceli Rodríguez, Sento Berlanga, Eduardo 

Pla, Pau Lillo, Santi Terol, Marta Province, Rafael Pérez, Lluis Solaz, Magdalena 

Delicado, Ana Alvaredo, Edu Martín, Pilar Martínez, Tomás Gómez, Pepe 

Talaverano, Ricardo González, María José Gandía, Jesús Usar, Laura Usar, Roberto 

González, Lourden Mirón, Boutaina El Hadri, Julio Huerta, Aleix Pujol, Antoni 

Montesinos, Andrés Montesinos, Maribel Polo, Vicent García, Mario Sánchez-

Herrero, Cote Romero, Julio Campos, Manel Rivero, Santiago Ochoa, Alfonso 

García, Germán Beltrán, Josean Nebot, Nuria Albet, Josevi Casañ, Lourdes Tejedor, 

Isabel Guedea, Oscar Puyal, Manel Sastre, María Ten, Marta Morera, Marta García, 

José Luis López, Daniel Álvarez, Pau Carnero, Iván Cuesta, Pedro Fresco, Pedro 

Sánchez, Raúl Contreras, Salva Pérez, Rosana Gómez, Mario Turégano, Cecilia 

Sánchez, Sara Verdú, Javier Ibáñez, …….. 

SEGUIM AL 2022!!! 


