
Balenyà Sostenible és una acció 
ciutadana per donar resposta a la 
crisi mediambiental i vol ser una 
alternativa als oligopolis energètics

Com fer-se sòcia/soci 
FAQS 

COM PUC FER-ME SOCI/A DE LA 
COOPERATIVA?
Per fer-ho només cal emplenar el formulari a la 
nostra web i fer l’aportació de capital.
 
QUIN COST TÉ FER-SE SOCI/A DE LA 
COOPERATIVA?
Fer-se soci/a de la cooperativa implica fer una 
aportació única de capital de 50€ que, en cas 
de cursar la baixa, es retornen. No hi ha cap més 
quota periòdica.

QUI POT SER-NE SOCI?
Pot ser soci/a de la cooperativa qualsevol 
persona particular, empresa, associació, fundació, 
entitat, administració pública, etc, interessada en 
col·laborar en la Transició Energètica del nostre 
municipi.

QUIN RISC ASSUMEIXO?
El soci/a no tindrà cap responsabilitat patrimonial 
ni legal. Si fracassem en el nostre projecte, l’únic 
risc que pot córrer el soci/a és, com a màxim, 
perdre l’aportació econòmica al capital social de 
50 euros. 

QUINS AVANTATGES TÉ?
Ser soci/a permet accedir als serveis que vagi 
oferint la cooperativa, compartir la informació 
econòmica i social i participar en la seva 
governança a través de les comissions de treball i 
de l’Assemblea General.
 
COM EM PUC DONAR DE BAIXA?
Molt fàcil. Mitjançant un correu electrònic dirigit 
a admin@balenyasostenible.cat o per escrit 
(Plaça Josep Espona sn de Balenyà). Et donarem 
resposta en un màxim de 3 mesos i et retornarem 
la teva aportació de 50 euros.

La comunitat  
energètica 
de Balenyà

www.balenyasostenible.cat

@balenya_sostenible 

 
@Balenya_Soste

Anar a la pàgina web  
www.balenyasostenible.cat,  

a l’apartat Fer-se sòci/a 
 

Emplenar el formulari  
d’inscripció. 

El Consell Rector formalitzarà 
l’acceptació de la teva sol·licitud i 
t’enviarem un document d’alta 

Retornar aquest document signat 
juntament amb el comprovant de 

transferència de 50 euros
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Comunitats fotovoltaiques  
a teulades públiques

Instal·lació de plaques fotovoltaiques en 
les 5 teulades cedides per l’Ajuntament de 
Balenyà. Hem sol·licitat diferents subvencions 
que ens ajudarien a fer-ho realitat i la resta 
ho volem finançar amb préstecs bancaris. 
Amb aquestes instal·lacions podríem donar 
energia a 400 habitatges (propietat o lloguer), 
fent autoconsum compartit. Acordant un preu 
assequible i que pugui arribar a suposar un 
estalvi anual per habitatge d’uns 300 euros.

Instal·lació de punts de recàrrega 
elèctrica de vehicles

Possibilitat de disposar de diferents punts 
de recàrrega d’accés públic per a vehicles 
elèctrics al municipi.

Vehicles elèctrics d’ús compartit

Possibilitat de tenir un vehicle elèctric d’ús 
compartit a disposició dels socis i sòcies de 
la cooperativa. Les reserves es farien amb 
una aplicació de mòbil. Projecte on col·labora 
Som Mobilitat. 

Millora de l’eficiència energètica 
dels habitatges
Oferir a tots els socis un pre-estudi dels 
habitatges i la gestió de la sol·licitud de la 
subvenció per fer-la realitat.

Compartir l’energia de les 
teulades privades

Vols compartir l’energia de la teva teulada?  

Estem treballant dues opcions:
1. La cooperativa fa la inversió i et 

compensarem amb el 10% de l’energia per 
al teu autoconsum.

2. Si vols fer tu la inversió, o ja l’has fet, et 
comprem l’energia sobrant a un preu molt 
per sobre del 0,05 €/kWh que et paga la 
comercialitzadora 

A més, et podràs beneficiar de la bonificació 
de fins al 50% de l’IBI que actualment aplica 
l’Ajuntament de Balenyà.

En quins projectes estem 
treballant actualment?

Des de la seva fundació, a Balenyà Sostenible SCCL 
estem treballant en diferents projectes en favor 
del benestar dels veïns de Balenyà i la Transició 
Energètica del nostre municipi. Aquests projectes 
estan en diferents fases de maduració, i alguns estan 
només en fase de valoració, 

Parc fotovoltaic

Instal·lació d’un petit camp fotovoltaic 
amb baix impacte visual. Hi ha l’opció de 
compartir l’ús d’una zona verda municipal,     
o la instal·lació en algun terreny de baix  
profit agrícola.

Petit molí de vent

Des de fa mesos s’està fent registres de 
vent a la zona del camp de futbol. Es podria 
valorar la instal·lació d’un petit molí de 
vent que donaria estabilitat a la producció 
energètica

Energia tèrmica

Estudiar la possibilitat de fer una instal·lació 
tèrmica, a partir de biomassa, que subministri 
calefacció i aigua calenta a les llars, tal com 
es fa a molts països nòrdics.

Emmagatzematge compartit

La instal·lació de bateries pot ajudar a 
prolongar les hores d’autosuficiència. Cal 
treballar-hi malgrat que la tecnologia és 
encara incipient.

Subvencions d’IDAE i ICAEN

Són subvencions convocades a partir dels Fons Next 
Generation. Aquí té molt pes el nombre de socis  
que siguem, i per això et demanem que t'uneixis  

a nosaltres. 

Finançament bancari
 

Completarem el finançament d’aquests  
projectes amb finançament bancari

PROJECTES FUTURS

PROJECTES ACTUALS

Els recursos propis 
de la cooperativa

Són la suma de les nostres aportacions de capital i que 
poden ajudar a cobrir una petita part de les inversions.

Mitjans de finançament
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