Presentació de Som Energia
El present document té per objectiu presentar la cooperativa SOM ENERGIA i els
serveis que oferim a les E
 NTITATS I EMPRESES.

Qui som?
SOM ENERGIA és una cooperativa de consum i producció d’energia 100%
renovable i sense ànim de lucre, compromesa a impulsar un canvi del model
energètic actual per assolir un model 100% renovable i en mans de la ciutadania.
Un dels objectius de la cooperativa és acompanyar les entitats i empreses en la
transició energètica cap a una economia baixa en emissions. Per fer-ho, oferim
diferents serveis relacionats amb la comercialització i la producció d’energia
renovable des d’un model cooperatiu.

Serveis que oferim a les entitats i empreses amb contracte amb la
cooperativa:
●
●
●
●

●

ELECTRICITAT 100% RENOVABLE: la comercialització d’energia elèctrica
amb certificat de garantia d’origen 100% renovable.
TRANSPARÈNCIA: preus justos i sense sobrecostos. Mantenim els mateixos
preus durant 6 mesos i informem degudament si hi ha canvis.
OFICINA VIRTUAL: espai virtual privat per fer consultes i gestionar els
contractes.
SERVEI INFOENERGIA: assessorament d’eficiència energètica continu
sobre les millors condicions de tarifa i potència per a cada contracte, així
com consells per reduir l’ús d’electricitat.
PRESUMEIX DE BONA ENERGIA: visibilització en un mapa virtual, Mapa
d’entitats i empreses amb bona energia, de les entitats i empreses que
ho demanin, que tinguin el contracte de llum amb Som Energia i que
vulguin mostrar que l’energia que utilitzen prové de fonts renovables.

En aquest article t’expliquem com Contractar la llum amb Som Energia. Per
fer-ho, l’entitat o empresa s’ha de fer sòcia de la cooperativa, o bé ha de vincular el
contracte a una persona sòcia.
Si ja ho tens clar, aquí et deixem l’enllaç al f ormulari de contractació de la llum.
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Serveis que oferim a les entitats i empreses sòcies de la cooperativa:
●

PRODUCCIÓ D’ENERGIA 100% RENOVABLE per diferents vies:
○ AUTOPRODUCCIÓ:
fomentem
la
instal·lació
de sistemes
d’autoproducció. Per a requeriments anuals d’energia fins a
8.000-10.000 kWh pot ser interessant participar en les compres
col·lectives per adquirir una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum
(enfocades de moment a l’àmbit domèstic).
○ CAPITAL SOCIAL: realitzant aportacions voluntàries per finançar
nous projectes de generació que poden oferir un retorn econòmic.

●

PRESUMEIX DE BONA ENERGIA: a més a més d’aparèixer al mapa virtual,
visibilització a través d’una placa i adhesius amb el missatge “Aquí utilitzem
electricitat 100% renovable!” per col·locar en algun lloc destacat de l’entitat
o empresa.

●

PARTICIPACIÓ en la vida cooperativa: grups locals, Trobada de Grups Locals
i Escola de Tardor.

●

PRESA DE DECISIONS a l’Assemblea General de persones sòcies, l’òrgan
màxim de decisió de la cooperativa, ja que les sòcies i socis tenen veu i vot.

En aquest article t’expliquem què implica Ser soci o sòcia de Som Energia.
Si ja ho tens clar, aquí et deixem l’enllaç al formulari Fes-te’n soci/a.
Per dubtes, comentaris, suggeriments o consultes específiques que no puguem
atendre des dels canals habituals de la cooperativa, ens pots enviar un correu a
empresa@somenergia.coop.
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