Compartim l’energia per a
una transició energètica justa

Què és el Sun4All?
Sun4All és un projecte europeu per afavorir l’accés a l’energia renovable local a tota la ciutadania.
El projecte permetrà compartir gratuïtament, a manera de prova pilot, l’energia generada en
instal·lacions fotovoltaiques municipals amb les llars participants, que, així, podran reduir la
factura energètica. A més, també s’oferiran recursos per aprendre a estalviar energia.
El projecte té una durada de tres anys, i vol arribar a 100 llars de la ciutat de Barcelona, que
obtindran els beneficis següents:
•

Accés a una part de l’energia renovable generada per una instal·lació solar fotovoltaica de
l’Ajuntament de Barcelona.

•

Reducció de la despesa energètica familiar.

•

Podran rebre assessorament personalitzat per fer un millor ús de l’energia a la llar, reduir les
emissions de CO2 i estalviar diners.

A més, en el marc del projecte també s’organitzaran tallers i sessions de formació oberts a tota
la ciutadania sobre temàtiques relacionades amb l’energia, la transició energètica.
S’ha triat Barcelona, juntament amb les ciutats d’Almada (Portugal), Cor de Savoia (França) i Roma
(Itàlia), per implementar aquests projectes pilot.
A les llars participants se’ls assignarà una part de l’energia generada per la
instal·lació fotovoltaica, que es legalitzarà en modalitat d’autoconsum compartit.
Es pot donar el cas que, a més, es comparteixi una part de l’energia generada amb
algun equipament municipal proper o, ocasionalment, es pot vendre una part de
l’energia generada a la xarxa elèctrica. Les llars participants veuran els beneficis
econòmics d’aquesta gestió reflectits a la seva factura.

Una instal·lació fotovoltaica
municipal genera energia al
mateix edifici o a prop de
les llars que participen en el
projecte.

Què ofereix Sun4All?
Els participants tindran:
•

Accés a una part de l’energia solar generada per una instal·lació fotovoltaica municipal
propera (en règim d’autoconsum compartit) per reduir la seva despesa energètica.

•

Assessorament personalitzat i formació en mesures d’eficiència energètica i gestió d’energia
a la llar.

•

La possibilitat de participar en tallers per entendre i optimitzar la factura elèctrica o estalviar
energia, entre d’altres.

•

Un equip d’eficiència energètica per a la llar.

•

L’opció de visitar instal·lacions fotovoltaiques i altres llocs d’interès relacionats amb l’energia
a la ciutat.

A més, també es faran tallers i formacions en temàtiques relacionades amb l’energia obertes a
tota la ciutadania.
I tot de manera gratuïta!
Les llars beneficiàries segueixen obtenint electricitat com
abans, amb la mateixa companyia comercialitzadora, però
amb unes petites adaptacions al contracte actual sense
necessitat d’instal·lar o mantenir les plaques solars però
rebent els beneficis econòmics.

Per mitjà d’un contracte
de repartiment, les llars
participants es beneficien
de l’energia solar generada
i redueixen la factura
elèctrica.

Qui hi pot accedir?
Es pot accedir als beneficis del projecte de dues maneres:
•

Llars beneficiàries: tindran accés a una part de l’energia generada per la instal·lació
fotovoltaica municipal, a més dels tallers i l’assessorament personalitzat. Han de
pertànyer a un dels edificis o entorns escollits per l’Ajuntament, que s’hi posarà en
contacte directament per oferir-los la possibilitat de participar-hi.

•

Públic general: Tindran accés a tallers i sessions de formació obertes a tota la ciutadania.
S’anunciaran al web: www.barcelona.cat/sun4all

Què implica participar-hi?
Participar-hi no té cap cost, només cal signar un document de
repartiment de l’energia generada a la instal·lació fotovoltaica.
Les llars beneficiàries han de compartir les seves dades
energètiques i de contacte, i signar la documentació necessària
per participar del projecte.

Tens dubtes? Contacta’ns!

Et respondrem qualsevol pregunta que tinguis!
722893125
Horari d’atenció: Matins de 10.00 a 14.00 h
Tardes: Dijous de 16.00 a 18.00 h
assessorenergetic@bcn.cat
www.barcelona.cat/sun4all
www.sunforall.eu
Twitter: Sun4All_EU
LinkedIn: Sun4All Project

Aquest projecte ha
rebut finançament del
programa de recerca
i innovació Horizon
2020 de la Unió
Europea en virtut de
l’acord de subvenció
N° 101032239.

Disseny:
Unsplash / Moritz Kindler

Project
Partners

