
 

SOM ENERGIA (que no Factor Energia) és una cooperativa de Girona que comercialitza energia de 

fonts renovables. Part d'aquesta energia la produeix en centrals de la seva propietat. L'altra la 

"compra" a productors amb qui té establerts convenis. 

 Al meu entendre, ser soci i client de SOM ENERGIA representa els següents impactes: 

1. Actives l'economia pròxima (la majoria d'empreses comercialitzadores d'electricitat tenen la 

seu a Madrid), donant llocs de treball i pagant impostos, en aquest cas a Girona. 

2. Redueixes el poder que tenen les grans empreses comercialitzadores (ENDESA, 

bàsicament) que acaben funcionant com un monopoli amb l'"ajut" dels ex-polítics que tenen 

asseguts als seus Consells d'Administració. 

3. Informes als productors d'energia que estàs interessat en l'energia de fonts renovables. I, 

en certa manera, els "demanes" que inverteixin en aquest tipus de tecnologia i no en 

d'altres de més contaminants. 

4. Redueixes el consum: SOM ENERGIA pretén que gastis poc! Just al contrari de les grans 

comercialitzadores que tenen per objectiu incrementar les vendes i el consum en benefici 

propi, i oblidant-se dels diversos tipus de contaminació que es genera en produir-

consumir energia. 

5. Afavoreixes les entitats financeres ètiques ja que SOM ENERGIA treballa amb Triodos 

Bank, defugint altre tipus d'entitats que especulen amb els diners (o inverteixen en negocis 

no gaire nets...). 

Pel que fa al preu que cobra SOM ENERGIA, és molt comparable a les altres companyies. Podeu 

utilitzar el comparador que ofereix el ministeri per calcular el cost que tindria el consum de cava 

vostra.  

En un cas exemple de consum de 2.742 kW·h/any, informa que la diferència econòmica entre 

ENDESA i SOM ENERGIA és de tan sols de 7 € anuals. Si triem l'oferta més barata, la diferència puja 

a 30 € anuals. Això sobre un total de més de 700 € (1% i 4%, respectivament). 

 El més sorprenent ha estat que, en aplicar la discriminació horària sense endreçar els consums en 

funció de les hores, resulta que la factura anual de SOM ENERGIA passa de 785 € en tarifa fixa a 

656 € en tarifa amb discriminació! És a dir: sense haver pres cap mesura específica podem reduir la 

factura domèstica en prop de 130 € anuals. Ara les diferències amb ENDESA i la més barata són de 4 

€ i 18 € a l'any (0,6% i 2,8%). 

Conclusió, 

 Us animem a participar d'aquesta proposta. 

 Aquest és l'enllaç on podeu acabar-vos d'informar: https://www.somenergia.coop/ca/ 

 Per a ser soci cal abonar 100 € (que es retornen en donar-se de baixa). Cada soci pot "avalar" a 5 

contractes d'altres titulars. La responsabilitat econòmica dels socis es limita a aquests 100 €, que es 

perdrien si la cooperativa entrés en fallida (cosa que no es preveu perquè es controla molt la inversió, 

i els mínims ingressos d'explotació ja estan garantits pels més de 23.000 contractes que gestionen). 

 Pensem que aquesta és una bona proposta per a canviar el món en general, i Catalunya en 

particular. 
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