
  
 

 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 

COM CONTRIBUÏM A UNA BARCELONA MÉS SOSTENIBLE?   
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom:  AZIMUT 360 SCCL 
 

Breu descripció:  
 

Azimut 360 som una cooperativa sense ànim de lucre creada l’any 2009 especialistes en 
l‘elaboració i execució de projectes d’energies renovables des de la generació fins a la 
distribució i gestió del consum. Els socis fundadors acumulen més de 15 anys 
d’experiència en l’execució de projectes en l’àmbit de l’energia solar. 
 
Tenim l’objectiu d’apoderar la població incrementant l’autosuficiència energètica i 
descentralitzant la generació d’energia. 
Oferim serveis de disseny i execució de projectes d’energies renovables i treballem amb 
el compromís de cobrir les necessitats energètiques mitjançant un model sostenible i 
respectuós amb el medi ambient, tant en l’àmbit local com internacional. 
 
Executem projectes de cooperació internacional prioritzant sempre el vessant formatiu 
per garantir la transmissió dels coneixements als usuaris i tècnics de la instal·lació. 
Dotem d’eines tècniques i de gestió per assegurar la viabilitat dels projectes a mig i llarg 
termini. 
Oferim alternatives al model energètic actual a empreses, particulars i organismes 
públics. 
Ens adaptem a totes les necessitats i fomentem la sostenibilitat econòmica, social i 
ambiental. 
 

Dades de contacte: 
 

info@azimut360.coop 
www.azimut360.coop 
Tel. 93 217 19 63 
Plaça del Guinardó 12, local, 08041 
 
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:  15 de gener 
del 2013 
 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

1. Contribució a un canvi de model energètic impulsant 
l’autosuficiència energètica en comunitats de veïns/es. 

4.3, 4.6, 5.6, 7.3, 10.4 

 

 

 

 

mailto:info@azimut360.coop
http://www.azimut360.coop/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf


  
 

 
 

 

CONTRIBUCIÓ AS UN CANVI DE MODEL ENERGÈTIC IMPULSANT L’AUTOSUFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA EN COMUNITATS DE VEÏNS/ES 

 

Breu descripció:  
 
L’objectiu d’aquest projecte és millorar l’eficiència energètica i l’estalvi energètic a partir 
d’un model centralitzat de consums en una comunitat de veïns. 
 
Ens trobem a una segona fase d’un projecte en què la cooperativa d’energies renovables 
Azimut amb el suport i finançament de l’Ajuntament de Barcelona va començar el 2015. 
Un model centralitzat de consums consisteix en agrupar els comptadors d’energia 
elèctrica de cada un dels habitatges en un de sol. D’aquesta manera es pot reduir la 
potència total contractada i possibilitar la incorporació d’una font d’energia renovable. 
L’agrupació de consums permet disminuir la potència total contractada i accedir a una 
tarifa d’energia amb uns preus més econòmics aconseguint uns estalvis entorn el 20% de 
la factura elèctrica. 
Si a més s’incorpora una font d’energia renovable, gran part de l’electricitat 
s’autoproduirà in situ arribant a reduir fins a un 50% la factura elèctrica. 
 
Es facilita la incorporació d’energies renovables 
impulsant l’autosuficiència energètica de les 
comunitats de veïnes/es. L’agrupació de comptadors 
permet una corba de consums més plana 
optimitzant l’aprofitament de l’energia generada. 
 
L’agrupació de comptadors no té cap efecte sobre la 
instal·lació elèctrica interior de cada veí/na. 
 
Més informació:  
 
https://prezi.com/imzxcumouu4o/agrupacio-de-consums/ 
 

 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
 
10.4 Caminar cap a l’autosuficiència energètica. 
7.3 Garantir un habitatge digne (Benestar de les persones). 
5.6 Promoure xarxes de consum responsable (cooperatives,...). 
4.3 Rehabilitació energètica. 
4.6 Aprofitar al màxim els recursos energètics locals prioritzant les energies renovables. 
 

 
 
 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 
Relació de memòries, plans estratègics, plans d’acció i altres documents de l’organització.  

 
Projectes: http://azimut360.coop/obres-de-referencia/ 

 

https://prezi.com/imzxcumouu4o/agrupacio-de-consums/
http://azimut360.coop/obres-de-referencia/

