
SOLBRAI
Comunitat energètica
del Pinell de Brai

AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI
977426344 - 977426231

Si vols saber-ne més contacta
amb l'Ajuntament i t'informarem

Plaça Catalunya 1 d'octubre. 1
43594 - El Pinell de Brai

info@solbrai.cat
www.solbrai.cat

Contacte

Solbrai som tots els
veïns i veïnes de Pinell
de Brai que ens volem
agrupar per crear un
model de producció i
consum d'energia
elèctrica renovable i de
km 0. 



Es tracta d'una cooperativa sense ànim de
lucre, que produeix i distribueix la llum de
forma justa, democràtica i sostenible. 

La cooperativa està impulsada per: GEPEC-EdC
(grup d'estudis i protecció dels ecosistemes
catalans), AZIMUT360 (Enginyeria · Sostenibilitat
· Desenvolupament) i l'Ajuntament del Pinell de
Brai.

Què és una comunitat
energètica?

Requis i ts  mín ims per  entrar  a formar part  de la  cooperat iva

Una COMUNITAT ENERGÈTICA és una agrupació
de productors i consumidors d’energia, que
acorden uns criteris per la seva distribució. 

Així, es poden abaratir costos de producció i
consumir la part de l’energia que correspongui a
cada membre. 

Formar part de la comunitat energètica NO
significa el canvi d'empresa que tenim
contractada als nostres habitatges. 

Amb un comptador es pot saber quanta energia
de la comunitat consumeix un membre, i
aquesta quantitat es descomptarà de la factura
que emet la companyia contractada. 

M'he de canv iar  de company ia
e lèct r ica?

Estada mínima d'un any a la comunitat energètica
L'energia de la comunitat energètica només es pot consumir al nucli del Pinell, ja que la normativa
no la permet transportar a més de 500 m.

Com a tota cooperativa, cal aportar un capital social i una quota anual que serà proporcional a la
participació adquirida.

Això serà durant les hores de sol, sobretot a les
hores punta del dia, quan la tarifa de la llum és
més cara, perquè llavors endollant-nos a la xarxa
de la comunitat energètica podem consumir
llum gratuïtament, o més barata.

Per tant, el nostre consum hauria de ser sempre
que puguem dins de l’horari solar. 

De tota manera, els consums elèctrics constants,
com ara les neveres o congeladors, podran
aprofitar l’energia solar. I l’energia que no es
consumeix, se’t compensa a la factura elèctrica.

Quan puc consumir  la  l lum que
es produeix  a l  P ine l l?

La instal�lació fotovoltaica estarà ubicada a la
coberta del poliesportiu municipal i serà
propietat de la mateixa cooperativa.

On es produi rà la  l lum?

Els socis de la cooperativa son productors i
consumidors, i són els que es connecten a la
xarxa de la comunitat i els propietaris de la
instal�lació fotovoltaica. 

T ipus de soc i

Si vols saber els preus i les diferents opcions per connectar-te, posa’t en contacte amb
l’Ajuntament i t’informarem, un tècnic us atendrà personalment per resoldre dubtes i
formalitzar la participació a Solbrai. 

Solbra i

Amb SOLBRAI pots contribuir a preservar el
medi ambient i a ser responsable en el consum
de l'electricitat. I a més, estalvies en la factura de
la llum.

https://gepec.cat/
https://e402.webnode.es/sobre-nosotros/
https://azimut360.coop/ca/
https://pinelldebrai.altanet.org/

