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FORMES JURÍDIQUES PER IMPULSAR UNA COMUNITAT ENERGÈTICA

1. INTRODUCCIÓ
Aquesta guia té per objectiu explicar de

manera divulgativa les diferents formes

jurídiques possibles per a la constitució d’una

Comunitat Energètica i les seves implicacions.

Les Comunitats Energètiques són

agrupacions de diferents actors amb

l’objectiu d’aconseguir un model energètic

100% renovable i sostenible des de la

transformació social democràtica.

Les Comunitats Energètiques poden ser un

grup de persones particulars, entitats,

administracions públiques locals i petites i

mitjanes empreses que s'organitzen per

transformar el seu barri, poble, ciutat,

comarca o país cap a un model energètic

100% renovable, inclusiu, democràtic i de

propietat col·lectiva. Aquestes comunitats

anteposen de forma clara i transparent els

propòsits de millora social i mediambiental

als guanys econòmics. A més, s’organitzen de

forma democràtica, oberta i participativa per

a l’enfortiment i empoderament comunitari.

L’abast de les Comunitats Energètiques

respecte dels serveis que ofereixen als agents

que en formen part pot ser d’àmbit local

impactant en un territori en concret, o tenir

un impacte més global no necessàriament

arrelat a un territori en específic.

A nivell jurìdic, la Directiva (UE) 2018/2001 i la

Directiva (UE) 2019/944 de la Unió Europea

recullen les modalitats del que entenem com

a Comunitat Energètica. Entre aquestes

figures destaquen les anomenades

Comunitats d’Energies Renovables (CER) i les

Comunitats Ciutadanes d’Energia (CCE). En

particular a Espanya, el Reial Decret Llei

24/2013 i el Reial Decret 23/2020, únicament

es refereixen de forma explícita a la figura de

Comunitats Energètiques renovables

Aquestes directrius europees no han estat

completament transposades a la normativa

espanyola i, per tant, no existeix encara una

definició jurídica exacta i detallada del que és

una Comunitat Energètica a Espanya.

Per tant, tot i que no hi ha una forma jurídica

específica segon les normatives per les

Comunitats Energètiques,  com a resultat de

l’anàlisi es conclou que les dues grans formes

jurídiques més adequades per a la constitució

d’una Comunitat Energètica dins del marc de

l’Economia Social i Solidària són les

cooperatives (de consumidores i usuàries, de

serveis) i les associacions.

Les principals diferències entre les formes

cooperatives i les associacions són: l’objectiu

final de l’entitat determinada per la forma

jurídica, l’aportació de capital mínima

requerida per a la seva constitució, els rols i les

responsabilitats legals de les persones sòcies i

els beneficis fiscals.

Alguns exemples de Comunitats

Energètiques constituïdes sota la forma

jurídica de cooperativa de persones

consumidores i usuàries són els casos de

Balenyà Sostenible (Osona, Catalunya),

Energía Bonita (La Palma, Canàries) i Som

Comunitat Energètica del Barcelonès

https://www.balenyasostenible.cat/
https://energiabonita.es/
https://somcebarcelones.cat/
https://somcebarcelones.cat/
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(Barcelona).  En referència a CE en forma

d’associacions, podem trobar la Comunitat

Energètica Vilanoveta a la ciutat de Lleida i

la Comunitat Energètica Castellar-l’Oliveral

(València).  Tots els casos són Comunitats

Energètiques d’àmbit local impulsades des de

la ciutadania, sovint amb el suport de

l’ajuntament i altres actors com entitats del

territori.

Al marge d’aquestes formes jurídiques

impulsores, en les Comunitats Energètiques

poden tenir un paper rellevant les

administracions públiques. És per això que cal

establir els instruments adequats de relació

entre les parts, com: convenis de col·laboració,

cessió d’ús de béns públics i contractes, entre

altres.

La forma jurídica escollida tindrà implicacions

en com es consideren diversos aspectes clau

de la Comunitat Energètica, com: la propietat

de les instal·lacions, el model de finançament,

els beneficis fiscals, les responsabilitats de les

persones associades, model de participació i

governança, entre altres.

Podem concloure que actualment existeixen

diferents instruments legals i jurídics que

permeten generar i consumir energia 100%

renovable de forma col·lectiva i local sota el

concepte de Comunitat Energètica.

https://cevilanoveta.org/
https://climaienergia.com/oficina-de-l-energia/comunitats-energetiques/castellar-loliveral/
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FORMES JURÍDIQUES PER IMPULSAR UNA COMUNITAT ENERGÈTICA

2. MARC LEGAL
Les Comunitats Energètiques no estan regulades actualment per la legislació espanyola i la

Unió Europea, tot i que ambdues administracions estan treballant per a fer-ho i sí que la

reconeixen com un actor del sector energètic. A Catalunya, per a la constitució d’una

cooperativa de consum es requereixen un mínim de 10 persones físiques sòcies, amb una

aportació de capital mínima de 3.000 € per sòcia.

Dins el marc de la Unió Europea, hi ha dues normes referents que introdueixen els termes de

“comunitats energètiques renovables" (CER) i de “comunitats ciutadanes d’energia” (CCE).

Aquestes normes són les següents:

● Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de desembre de 2018,

relativa al foment de l’ús de l’energia procedent de fonts renovables.

● Directiva (UE) 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019 sobre

normes comunes per al mercat interior de l’electricitat i per la qual es modifica la

Directiva 2012/27/UE.

A Espanya, es parla únicament de “comunitats energètiques renovables" (CER), sense crear-ne

un marc jurídic que les reguli. Més concretament, el Real Decret 24/2013 inclou de forma

explícita la definició de “comunitats d’energies renovables” com a subjecte de l’activitat de

subministrament d’energia.

“Les comunitats d’energies renovables son entitats jurídiques basades en la participació oberta i voluntària,

autònomes i efectivament controlades per socis o membres que estan situats en les proximitats dels projectes

d’energies renovables que siguin propietat d’aquestes entitats jurídiques i que aquestes hagin desenvolupat,

que els seus socis o membres siguin persones físiques, pimes o autoritats locals, inclosos els municipis i la seva

finalitat primordial sigui proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres

o a les zones locals on operen, en lloc de guanys financers.” (article 6.1.j)
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Altres lleis espanyoles que tenen una implicació en la regulació de les Comunitats Energètiques

són les següents:

● Real Decret 23/2020, de 23 de juny, per el qual s’aproven mesures en matèria d’energia i

en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

● Real Decret 960/2020, de 3 de novembre, per el qual es regula el règim econòmic

d’energies renovables per instal·lacions de producció d’energia elèctrica.

● Real Decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives,

tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

A conseqüència de l’absència de regulació per la formalització i registre de les Comunitats

Energètiques, s’aplica majoritàriament la regulació de l’autoconsum col·lectiu (Real Decret

244/2019), pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de

l'autoconsum d'energia elèctrica.
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FORMES JURÍDIQUES PER IMPULSAR UNA COMUNITAT ENERGÈTICA

3. ACTORS IMPLICATS
En una Comunitat Energètica poden intervenir diferents actors, cadascun assumint funcions

diferents, prèviament acordades per la mateixa Comunitat Energètica. Les funcions i les

responsabilitats dels diferents actors estaran condicionades pels marcs competencial i legal que

es puguin adjudicar a cadascun.

Els principals actors que s’identifiquen són: la ciutadania organitzada, les administracions

públiques i les empreses i organitzacions. A continuació s’exposen els principals actors i les

formes que tenen de participar en la constitució i gestió d’una Comunitat Energètica.
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Tots els actors esmentats poden ser generadors i consumidors de l’energia de la Comunitat

Energètica.

En els casos existents, generalment les Comunitats Energètiques constituïdes sota una forma

jurídica són impulsades per la ciutadania, amb el suport de l’ajuntament i altres actors com

entitats del territori. Aquest seria el cas, per exemple, de Garesbide a Puente la Reina (Navarra),

una cooperativa sense ànim de lucre mitjançant la qual s'ha constituït una comunitat ciutadana

d'energies renovables que ha tingut el suport de l’ajuntament per al finançament de

l’assistència tècnica.1

1 Extret de Autoconsumo - Garesbide, energía social y descentralizada en Navarra - Energías Renovables, el

periodismo de las energías limpias.

https://www.energias-renovables.com/autoconsumo/garesbide-energia-social-y-descentralizada-en-navarra-20220504
https://www.energias-renovables.com/autoconsumo/garesbide-energia-social-y-descentralizada-en-navarra-20220504
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FORMES JURÍDIQUES PER IMPULSAR UNA COMUNITAT ENERGÈTICA

4. LES FORMES JURÍDIQUES
Les formes jurídiques que pot impulsar una

Comunitat Energètica són múltiples. Tal com

s’ha apuntat en l’anàlisi del marc jurídic, no hi

ha una forma jurídica definida i específica per

a les Comunitats Energètiques, sinó que la

definició és àmplia, sempre que es demostri

una col·lectivitat i un objecte clar.

Les Comunitats Energètiques s’han de

constituir legalment en alguna forma jurídica

com una associació, una cooperativa (de

consum, de serveis, integral, de segon grau,

etc.), una societat (anònima, limitada, etc.) o

una altra entitat jurídica.

A continuació, s’exposen diferents formes

jurídiques que podrien esdevenir impulsores

d’una Comunitat Energètica en el marc de

l’economia social, analitzant pros i contres de

cada opció plantejada. Es parteix de l’aposta

perquè siguin les formes jurídiques de

l’economia social i solidària les que puguin

portar a una transició energètica amb valors

transformadors per als territoris,

democratitzadors i inclusius.
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4. LES FORMES JURÍDIQUES

4.1 Cooperativa de consumidores i usuàries
Les cooperatives de persones consumidores i usuàries és una de les formes jurídiques que està

tenint més impuls per a la constitució de les Comunitats Energètiques en el marc de l’Economia

Social i Solidària. La Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, les defineix de la següent

manera:

“Les cooperatives de consumidors i usuaris tenen per objecte primordial el lliurament de béns o la prestació

de serveis per al consum directe dels socis i de llurs familiars, i el desenvolupament de les activitats

necessàries per afavorir la informació, la formació i la defensa dels drets dels consumidors i els usuaris.”

La Comunitat Energètica en forma de

cooperativa de consum té per finalitat millorar

el benestar de les persones sòcies

consumidores a partir del benefici col·lectiu.

Per a la constitució d’una cooperativa de

consum es requereixen un mínim de 10

persones físiques sòcies, amb una aportació

de capital mínima de 3.000 € per sòcia.

Aquesta aportació obligatòria de capital

s’acorda prèviament i queda reflectida als

estatus de la cooperativa. En aquest cas, la

responsabilitat de les persones sòcies queda

limitada al capital social aportat.

En el cas de les cooperatives, els estatuts

determinen si tenen una finalitat lucrativa o

no, per la qual cosa poden ser organitzacions

amb ànim de lucre o no.

Partint del fet que l’objecte principal d’una

Comunitat Energètica és la producció i el

consum de serveis energètics que aprofiten

els seus socis, la cooperativa de consumidores

i usuàries seria la que hi tindria un encaix més

coherent.

Actualment, existeixen ja algunes Comunitats

Energètiques constituïdes com a cooperatives

de consumidores i usuàries.
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Un cas exemplar és el de Som Comunitat

Energètica del Barcelonès (Barcelona), una

cooperativa impulsada per la ciutadania des

dels grups locals de Som Energia.2 Un altre

cas rellevant seria la cooperativa Solbrai a

Pinell de Brai (Terra Alta, Catalunya). Es tracta

d’una Comunitat Energètica constituïda el

maig de 2022, impulsada pel GEPEC-EdC i

l’Ajuntament del Pinell de Brai.3 Un altre

exemple de projecte cooperatiu és la

Comunitat Energètica Balenyà Sostenible

SCCL, constituïda com a cooperativa de

consumidors i usuàries el novembre de 2021.4

Aquesta Comunitat Energètica ha estat

impulsada per l’Ajuntament de Balenyà, el

Consell Comarcal d’Osona i l'agència

d’energia d’Osona. En tots dos casos, les

Comunitats Energètiques oferiran serveis

fotovoltaics en la fase inicial i es troben en

procés de fer la instal·lació de les plaques

solars per començar a compartir energia.

Més enllà de Catalunya, trobem exemples a

l’Estat espanyol com el cas de d’Energía

Bonita a La Palma (Canàries). Aquesta

Comunitat Energètica es creà l’any 2021

impulsada des de la ciutadania i hi participen

també petites i mitjanes empreses i les

administracions locals.5

2 Extret de Som Comunitat Energètica del Barcelonès
3 Extret de Solbrai
4 Extret de balenya-sostenible
5 Extret de Energía Bonita
i Energía Bonita | Germinador Social

https://somcebarcelones.cat/
https://somcebarcelones.cat/
https://www.solbrai.cat/
https://www.balenyasostenible.cat/
https://www.balenyasostenible.cat/
https://energiabonita.es/
https://energiabonita.es/
https://somcebarcelones.cat/#quisom
https://www.solbrai.cat/
https://www.balenyasostenible.cat/
https://energiabonita.es/
https://www.germinadorsocial.com/projectes/energia-bonita/
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4. LES FORMES JURÍDIQUES

4.2 Cooperativa de serveis

Aquesta tipologia de cooperatives és la regulada per l’article 129 de la Llei 12/2015 de

Cooperatives. Es consideren cooperatives de serveis les que associen persones físiques o

jurídiques que són titulars d'explotacions industrials o de serveis i professionals o artistes

que exerceixen la seva activitat per compte propi. Les cooperatives de serveis tenen per

objecte la prestació de subministraments i serveis i l'execució d'operacions destinades al

millorament econòmic i tècnic de les activitats professionals o de les explotacions dels seus

socis.

Una cooperativa de serveis només es podrà considerar com a tal si no es pot incloure en cap

altra de les tipologies de cooperatives, segons estableix l’article 109 de Llei 12/2015 de

Cooperatives.

Per al compliment del seu objectiu, les cooperatives de serveis poden dur a terme les activitats

següents:

● Adquirir, elaborar, produir, fabricar, reparar i mantenir els instruments, la maquinària, les

instal·lacions, el material, els productes i els elements necessaris o convenients per a la

cooperativa i per a l'activitat professional o les explotacions dels socis.

● Dur la gestió d'indústries auxiliars o complementàries de les persones associades i executar

operacions preliminars, o fer transformacions que afavoreixin l'activitat professional o les

explotacions de les sòcies.

● Transportar, distribuir i comercialitzar els serveis i els productes procedents de la

cooperativa i de l'activitat professional o les explotacions de les persones sòcies.

● Qualsevol altra activitat que sigui necessària o convenient o que faciliti el millorament

econòmic, tècnic, laboral o ecològic de l'activitat professional o de les explotacions de les

persones associades.
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Les cooperatives de serveis poden rebre la denominació de cooperatives del comerç, de

transports o del sector econòmic a què pertanyin les explotacions de les quals siguin titulars els

socis, tant si són persones físiques com jurídiques.

Per tant, el cas de les cooperatives de serveis seria l’indicat per a aquelles Comunitats

Energètiques impulsades per un conjunt d’activitats econòmiques (persones físiques o

jurídiques) que pretenguin fer servir la infraestructura pròpia –com, per exemple, un sostre o una

superfície– per oferir energia a les mateixes activitats que han constituït la cooperativa. Això

sempre que aquesta energia sigui per al desenvolupament de la seva activitat econòmica.

Aquesta seria una bona forma jurídica per a empreses que formin part d’un mateix polígon

industrial i que decideixin impulsar la seva pròpia Comunitat Energètica.

Com hem argumentat, i tal com exposa la mateixa llei, l’energia generada i subministrada per

una Comunitat Energètica en forma de cooperativa de serveis només podria ser autoconsumida

per les sòcies de la cooperativa per exercir la seva activitat. En quedaria exclosa qualsevol altra

finalitat o destinatari de l’energia.



GUIA 6  -   GUIA JURÍDICA 14

4. LES FORMES JURÍDIQUES

4.3 Cooperativa d’habitatge
Les cooperatives d’habitatge poden ser una molt bona forma d’impuls d’una Comunitat

Energètica, ja que agrupen socis cooperatius en el marc d’un habitatge que requereix

subministrament energètic i, a més a més, la prestació de serveis a les cooperativistes està

contemplat com un dels objectes d’aquest tipus de cooperatives.

Concretament, l’article 122 de la Llei de Cooperatives defineix l’objecte de les cooperatives

d’habitatge de la següent manera:

● Són cooperatives d'habitatges les que tenen l'objectiu de procurar a preu de cost

habitatges, serveis o edificacions complementàries als seus socis, organitzar-ne l'ús

pel que fa als elements comuns, i regular-ne l'administració, la conservació i la millora.

● Les cooperatives d'habitatges poden adquirir, parcel·lar i urbanitzar terrenys i, en general,

dur a terme totes les activitats necessàries per complir els seus objectius socials.

● Les cooperatives d'habitatges també poden tenir per objecte la rehabilitació

d'habitatges, de locals i d’edificacions i instal·lacions complementàries per destinar-los

als seus socis, i també la construcció d'habitatges per cedir-los a les persones sòcies

mitjançant el règim d'ús i gaudi, bé per a ús habitual i permanent, o bé per a descans o

vacances, o destinats a residències per a persones grans o amb discapacitat.

Així doncs, quedaria dins l’àmbit de les competències d’una cooperativa d’habitatge oferir

serveis energètics a les seves sòcies. Per tant, la Comunitat Energètica s’obriria com una bona

opció per vehicular aquests serveis que podran ser, fonamentalment, de generació i

comercialització. En aquest cas, la Comunitat Energètica quedaria jurídicament dins de la

cooperativa d’habitatge, ja que actualment manca un registre on puguis donar-te d’alta com a

Comunitat Energètica com tal.

A Barcelona, per exemple, la cooperativa d’habitatge La Chalmeta està impulsant la creació

d’una Comunitat Energètica com a part de la cooperativa d’habitatge.6

6 Extret de Som Comunitat Energètica

https://lachalmeta.coop/
https://somcomunitatenergetica.cat/
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4. LES FORMES JURÍDIQUES

4.4 Cooperatives de segon grau
Les cooperatives de segon grau són aquelles que, segons l’article 12 de la Llei de Cooperatives,

són integrades per un mínim de dues persones jurídiques, una de les quals, almenys, ha de

ser una cooperativa en actiu. Concretament, en l’article 138 s’esmenta que podran ser sòcies

d’una cooperativa de segon grau “les cooperatives de primer grau, els socis de treball o tota

entitat o persona jurídica, pública o privada, els socis col·laboradors, que s'hi incorporen en les

mateixes condicions que en la resta de cooperatives, i els empresaris individuals, sempre que

existeixi convergència d'interessos o necessitats i que els estatuts no ho prohibeixin. En tot cas,

les cooperatives que en són sòcies tenen en tot moment i en tots els òrgans, com a mínim, més

de la meitat dels vots socials”.

Segons l’article 137 de la mateixa llei:

1. Les cooperatives de segon grau tenen per objecte la intercooperació, la integració econòmica o la
integració empresarial de les entitats que en són membres, amb l'extensió o l'abast que estableixin els
estatuts respectius.

2. Si la cooperativa de segon grau es constitueix amb la finalitat d'integrar empreses, pot incloure l'expressió
grup cooperatiu en la seva denominació.

3. Els estatuts socials de les cooperatives de segon grau n'han de determinar:

a. Les àrees d'activitat empresarial integrades, les bases per a l'exercici de la direcció unitària del grup i
les característiques d'aquestes àrees.

b. Les matèries respecte de les quals les propostes de les entitats sòcies són de caràcter indicatiu i no
vinculant per a la cooperativa de segon grau. En aquest sentit, s'entenen transferides a la
cooperativa de segon grau totes les facultats directament relacionades amb el seu objecte social que
no hagin estat estatutàriament excloses, i tenen prioritat els acords i les instruccions d'aquesta
davant les decisions de les entitats agrupades.

Així doncs, segons el marc exposat, les cooperatives de segon grau podrien ser una figura

apropiada per a la constitució o gestió d’una Comunitat Energètica, sempre que es compleixin

els requisits esmentats. De fet, es considera que la cooperativa de segon grau constituïda des

d’un inici com a Comunitat Energètica podria ser la figura adequada per als casos

d’intercooperació d’empreses que vulguin exercir de Comunitat Energètica, però que alhora

tinguessin la intenció d’integrar econòmicament o empresarialment la seva activitat.
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4.5 Associació
Les associacions són entitats constituïdes a través d’acord de tres o més persones (físiques o

jurídiques constituïdes legalment) amb el compromís de posar en comú coneixements,

mitjans i activitats, amb l’objectiu d’assolir finalitats lícites comunes, d’interès general o

particulars.

Per a la constitució d’una associació no és necessària l’aportació de capital inicial.

Es troben regulades a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i

en la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones

jurídiques. El funcionament de les associacions es regeix pels seus estatuts i per la normativa

citada prèviament.

Qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, té dret d’associar-se lliurement.7 Això

inclou també els ens públics, que poden exercir el dret d’associació, ja sigui entre ells mateixos o

amb particulars, com a mesura de foment i de suport.

Les associacions poden ser una forma jurídica adequada per a la constitució de Comunitats Energètiques en la

mesura que:

● Tenen personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar.

● Tenen caràcter voluntari, ja que no es pot obligar ningú a constituir una associació, integrar-s'hi o
romandre-hi. També tenen caràcter obert, mentre qui hi vulgui entrar compleixi amb els requisits
marcats als Estatuts, se’n pot formar part.

● Els membres poden ser persones físiques o jurídiques, i en aquest segon cas, públiques o privades. Les
associacions es constitueixen com una opció vàlida per a la participació d’ens locals en una Comunitat
Energètica.

● L’assemblea general i l’òrgan de govern poden garantir un règim intern democràtic
en la presa de decisions.

● L’associació és una forma jurídica que per la seva natura no cerca el lucre, sinó la consecució dels
objectius marcats als estatuts.

● Es pot establir que tots els associats tinguin el mateix dret de vot (independentment de si es tracta de
persones físiques o jurídiques) o bé es pot establir que les persones jurídiques tinguin un vot ponderat en
funció de la seva representativitat o en altres criteris objectius.

7 Amb excepció de forces armades, Guàrdia Civil, jutges, magistrats i fiscals, i menors no emancipats.
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A nivell jurídic, es considera una figura adequada per vehicular la participació dels ens locals.

L'article 72 de la mateixa Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, preveu

que les corporacions locals han d’afavorir el desenvolupament de les associacions per a la

defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, els facilitaran la més àmplia

informació sobre les seves activitats i, dins de les seves possibilitats, l’ús de mitjans públics i

l’accés a ajudes econòmiques per a la realització de les seves activitats. Tot i això, no hi ha una

exclusió expressa de les cooperatives o d’altres figures jurídiques en aquest sentit, i tampoc es

considera que s’hagin d’excloure pel seu caràcter intrínsecament associatiu.

Cal tenir en compte que l’associació no és una figura pensada per al desenvolupament

d’activitats econòmiques. Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes per

assolir un interès general o particular, però només poden realitzar activitats econòmiques

accessòries o subordinades a la seva finalitat si els rendiments que se’n deriven es destinen de

forma exclusiva a l’assoliment d’aquesta finalitat. El patrimoni de les associacions no es pot

repartir en cap cas entre els associats, ni es pot cedir de forma gratuïta a persones físiques

determinades o a entitats amb ànim de lucre.

En qualsevol cas, aquesta forma jurídica seria adequada per a associacions existents o de nova

creació, les quals es recomana que incorporin en els seus estatuts la prestació de serveis a les

seves associades. Mitjançant aquesta forma jurídica, les associades podrien ser partícips d’una

Comunitat Energètica de l’associació, ja sigui sent part d’un autoconsum col·lectiu, rebent

serveis energètics o qualsevol altre dels serveis que la Comunitat Energètica decideixi oferir dins

del marc legal que les empara.

De fet, podem prendre com a exemple referent la Comunitat Energètica Vilanoveta, a la ciutat

de Lleida i voltants, una associació de persones organitzades formalment des d’octubre de 2021

per impulsar i gestionar diferents projectes relacionats amb l’energia.8 Un altre cas exemplar és

la Comunitat Energètica del barri de Castellar-Oliveral, a València. Aquest projecte s’ha

constituït en forma d’associació sense ànim de lucre amb el suport de l’Ajuntament de València,

a través de la Fundació València Clima i Energia i la cooperativa Sapiens Energia. 9

8 Extret de Comunitat Energètica Vilanoveta

9 Extret de “Plan para el fomento de las Comunidades Energéticas Locales en la Comunitat Valenciana. Horizonte
2030” (Març 2020), informe de “Las cooperativas de consumo eléctricas y las comunidades energéticas”
(desembre 2021) i Castellar-l'Oliveral - València Clima i Energía

https://cevilanoveta.org/
https://climaienergia.com/oficina-de-l-energia/comunitats-energetiques/castellar-loliveral/
https://cevilanoveta.org/qui-som/
https://climaienergia.com/oficina-de-l-energia/comunitats-energetiques/castellar-loliveral/
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4.6 Quadre comparatiu de formes jurídiques

A continuació es mostra una comparativa entre les dues formes jurídiques més comunes a

l’hora de constituir una Comunitat Energètica.

COOPERATIVA DE CONSUM ASSOCIACIÓ

Definició

Conjunt de persones consumidores o
usuàries que s’associen en forma de
cooperativa per obtenir, de manera
cooperativa, el proveïment de béns i/o
serveis en les millors condicions possibles
i així satisfer les seves necessitats
comunes en la manera i forma que el
grup desitja.

Agrupació de persones, sense ànim de
lucre, que decideixen unir-se de manera
voluntària, lliure i solidària per
aconseguir una finalitat comuna
d'interès general o particular.

Activitat Econòmica i/o social. Social.

Finalitat Millorar el benestar de les persones
sòcies consumidores. Interès general.

Nombre mínim
de persones
sòcies per a la
constitució

10 persones físiques. 3 persones físiques.

Capital inicial

El capital mínim per a constituir la
cooperativa és de 3.000 €. Cada sòcia ha
de fer una aportació obligatòria de
capital segons estatuts.

No és necessària l’aportació de capital
inicial.

Responsabilitat Responsabilitat limitada de les persones
sòcies al capital social aportat.

Responsabilitat il·limitada de les
persones sòcies, que hauran de
respondre dels deutes de l’organització
amb el seu patrimoni personal.

A qui beneficia? Ànim d’obtenció de benefici col·lectiu de
les persones sòcies.

Manca d’ànim lucratiu. Cerca
d’afavoriment a tercers i no del benefici
particular de les persones associades.

Fiscalitat

Tenen beneficis fiscals, perquè són
considerades cooperatives protegides.

• Tributen al 20% en l’impost de
societats.

• Impost sobre activitats
econòmiques: bonificació del 95%
de la quota.

• Impost sobre béns immobles:
bonificació del 95% de la quota.

Tenen beneficis fiscals, com ara en:

• Impost de societats, que tributen al
25%.

• Queden afavorides en altres
impostos com en el d’activitats
econòmiques, etc.
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4.7 Altres instruments jurídics

Existeixen altres instruments que, si bé no podrien considerar-se Comunitats Energètiques en

els termes que marquen la Directiva 2019/944 i la Directiva 2018/2001, o la Llei 24/2013 del sector

elèctric, permeten agrupar persones per fer un autoconsum col·lectiu. Alguns exemples poden

ser les societats civils o les fundacions.

4.7 ALTRES INSTRUMENTS JURÍDICS

4.7.1 Societats civils
En relació amb les societats civils, es tracta

d’un contracte pel qual dues o més persones

s’obliguen a posar en comú diners, béns o

indústria, amb l’ànim de participar en els

beneficis. Si bé és cert que l’objectiu

d’obtenció de beneficis pot xocar amb la

natura de les comunitats d’energies

renovables, es pot prescindir de l’objectiu de

l’obtenció d’aquest benefici quan la seva

finalitat sigui l’ús i gaudi de coses (art. 1678 del

Codi Civil).

Les societats civils no són l'opció més

recomanable per constituir Comunitats

Energètiques, en la mesura que són societats

més rígides que altres figures exposades (per

a l’entrada d’un nou soci cal el consentiment

de la resta, segons l’art. 1696 del Codi Civil).

Això limita que puguin ostentar la categoria

de Comunitat Energètica en els termes que

defineixen les directives esmentades o la Llei

del Sector Elèctric, que preveuen que les

Comunitats Energètiques han de tenir

caràcter obert i voluntari.

Tot i això, les societats civils no són una mala

opció en projectes d’energies renovables

petits, en els quals calgui el consens de

poques persones. Els principals punts

negatius són, precisament, que no tenen un

caràcter obert i que això les pot allunyar de

ser una figura jurídica vinculada a l’economia

social i solidària.
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4.7.2 Fundacions
Una altra opció, no tant per constituir una

Comunitat Energètica en els termes previstos

a les directives europees o a la Llei del Sector

Elèctric, sinó per impulsar projectes

d’energies renovables dirigits a l’autoconsum,

pot ser la figura de la fundació.

Les fundacions són entitats sense ànim de

lucre, constituïdes per un o diversos

fundadors mitjançant l'afectació d'uns béns

o d'uns drets de contingut econòmic, que

destinen els seus rendiments o els recursos

obtinguts per altres mitjans al compliment

de finalitats d'interès general. Es troben

regulades a la Llei 50/2002, de 26 de

desembre, de fundacions, i a la llei 4/2008, de

24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de

Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Tot i això, les fundacions no són persones

jurídiques de caràcter obert en els termes de

les directives o de la Llei del Sector Elèctric. Es

tracta d’entitats jurídiques que tenen una

base més patrimonial que personal, és a dir,

que giren al voltant dels béns aportats pels

fundadors.

Amb les fundacions també es corre el risc que

el seu funcionament no sigui tan democràtic

com en altres figures jurídiques de caràcter

cooperatiu, ja que el seu funcionament està

molt marcat pel que van establir els

fundadors a la carta fundacional (on

s’inclouen els estatuts de la fundació). A més

a més, les fundacions han de tenir com a

dotació inicial béns o diners equivalents a

30.000 € o més, factor que tampoc les ajuda a

ser la figura més idònia.

Com es pot observar, la figura de la fundació,

tot i poder estar a prop conceptualment de

l’economia social i solidària, és difícil d’adaptar

als conceptes de Comunitats Energètiques

regulats a les directives europees i a la Llei del

Sector Elèctric. Es preveu que el seu ús per a

l’impuls de projectes d’energies renovables

sigui circumstancial i residual en comparació

a les cooperatives.
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4.8 Convenis administratius
Els convenis administratius són el principal

mètode de relació entre les parts

interessades. Els convenis són acords amb

efectes jurídics adoptats per les

administracions públiques, els organismes

públics i entitats de dret públic, vinculades o

dependents, o les universitats públiques,

entre si o amb subjectes de dret privat per a

una finalitat comuna.

Cal esmentar que la principal limitació dels

convenis és que no poden tenir per objecte

prestacions pròpies dels contractes públics;

en aquest cas, la seva natura i el seu règim

jurídic s’ajustarà al que està previst en la

legislació de contractes del sector públic.

Igualment, els convenis tenen un límit

temporal de quatre anys, però són

prorrogables per quatre anys més.
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4.9 Convenis publicoprivats

Els convenis publicoprivats es consideren una forma apta d’impulsar Comunitats Energètiques,

no una forma de constituir-les. De forma general, els convenis es troben regulats als articles 47 i

següents de la Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Els convenis publicoprivats són acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions

públiques i subjectes de dret privat per a una finalitat comuna.

Alguns possibles acords que es poden adoptar amb la firma d’un conveni entre una Comunitat

Energètica i un ens públic són, sempre que es compleixin els requisits legalment establerts (art.

72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local):



GUIA 6  -   GUIA JURÍDICA 23

4. LES FORMES JURÍDIQUES

4.10 Convenis entre administracions
De la mateixa manera que existeix la

possibilitat de signar convenis entre

administració i persones jurídiques privades,

la Llei 40/2015 també preveu la possibilitat de

firmar convenis entre administracions. Es

tracta de figures jurídiques que poden tenir

utilitat per impulsar Comunitats Energètiques

d’àmbit local, més que no per constituir-les

amb una forma jurídica determinada.

Aquests convenis també són acords amb

efectes jurídics adoptats per les

administracions públiques, els organismes

públics i entitats de dret públic, vinculades o

dependents, o les universitats públiques,

entre si amb una finalitat comuna.

De forma similar, als convenis publicoprivats,

els convenis interadministratius poden ser

una bona eina per impulsar Comunitats

Energètiques en la mesura en què una

administració pot suplir les caresties d’una

altra. Una altra vegada, el principal obstacle

que es pot trobar en aquest sentit és

coordinar administracions i arribar

pròpiament a un acord.

Per altra banda, el contracte de compravenda

és un altre dels instruments que poden ser

útils per regular les relacions entre els ens

públics respecte a la distribució de càrregues,

costos i beneficis de la instal·lació de

generació d'energia. En aquest cas, s’estableix

un contracte de venda d’energia amb un preu

fix o variable per kW lliurat. El preu a estipular

reflectirà la part proporcional dels costos de la

instal·lació, el manteniment i la gestió que

correspondrien al comprador, segons els

coeficients de repartició d'energia que es

disposin al contracte.

Mentre la titularitat de la instal·lació de

generació correspongui a l'administració, el

marc normatiu aplicable a aquesta mena de

contracte estarà definit per la regulació sobre

el patrimoni de les administracions públiques,

considerant l'energia produïda com un bé

patrimonial de què pot disposar

l'administració.
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5. ASPECTES CLAU DE LES
COMUNITATS ENERGÈTIQUES
CONDICIONATS PER LA FORMA
JURÍDICA

5.1 Propietat de les instal·lacions elèctriques
Una Comunitat Energètica implica l’adquisició i instal·lació de diferents equipaments i aparells

per a la generació energètica, les connexions elèctriques, etc. Aquestes instal·lacions, malgrat ser

impulsades per una Comunitat Energètica, donen serveis a diferents usuaris. En funció de quina

forma jurídica hagi optat una Comunitat Energètica, la propietat d’aquestes instal·lacions serà

d’unes parts o unes altres.

En resum, la propietat quedaria de la següent manera en funció de la forma jurídica de la

Comunitat Energètica:

FORMA JURÍDICA DE LA COMUNITAT
ENERGÈTICA

PROPIETAT DE LES INSTAL·LACIONS DE LA
COMUNITAT ENERGÈTICA

Cooperativa

La cooperativa pot ser la titular de les
instal·lacions, si així ho acorden les sòcies.
Seria així sobretot en situacions en què la
Comunitat Energètica financi les
instal·lacions, en faci el manteniment, es
relacioni amb les comercialitzadores, etc.

Administració pública La mateixa administració pública.

Associació La mateixa associació com a persona jurídica.

Existeixen molts casos en què l’administració pública és propietària de l’espai i/o de la instal·lació

de les plaques elèctriques, i que formalitza cessions d’ús amb la Comunitat Energètica. Aquest

seria, per exemple, el cas de Balenyà Sostenible SCCL, en què l’ajuntament va aprovar la cessió

d’ús de cinc espais municipals a la cooperativa per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques

gestionades en forma de Comunitat Energètica.10

10 Extret de Balenyà Sostenible

https://www.balenyasostenible.cat/
https://www.balenyasostenible.cat/el-ple-de-lajuntament-de-balenya-aprova-la-cessio-de-les-teulades-a-balenya-sostenible/
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5.2 Responsabilitats legals
En matèria de responsabilitat, la Llei 12/2015,

de 9 de juliol, de cooperatives, preveu a

l'article 59 que els membres del consell

rector responguin solidàriament davant de

la cooperativa, els socis i els creditors dels

danys que s’hagin causat per actes

contraris a la llei, als estatuts o per actes

duts a terme sense la diligència deguda del

seu càrrec. Els membres del consell rector no

responen d’aquells actes en els quals no

hagin participat, o si han votat en contra de

l’acord pel qual s’ha adoptat la decisió i han

fet constar en acta que s’hi oposen, o

mitjançant un document fefaent comunicat

al consell rector dins dels deu dies següents a

l’acord que s’hagi adoptat (article 59.2 de la

Llei 12/2015).

Igualment, s'estableix el règim únic de

responsabilitat limitada de les sòcies en

relació a tercers a l’article 41 de la Llei 12/2015.

A l'article 41 d'aquesta norma es preveu que

les sòcies que es donin de baixa de la

cooperativa, un cop s’ha fixat l’import de les

aportacions que s’han de reemborsar,

continuen sent responsables davant de la

cooperativa durant un període de cinc anys

de les obligacions que aquesta hagi contret

abans de la data de pèrdua de la condició de

sòcia, i fins a l’import de les aportacions que

se li han de reemborsar.

La responsabilitat de la persona sòcia

consumidora, per tant, seria limitada a la

quantitat de les aportacions que se li han de

reemborsar un cop es doni de baixa.

Això no és obstacle perquè les persones

sòcies responguin davant de la cooperativa

amb el seu patrimoni personal, en aquells

supòsits en els quals hi hagués un

incompliment o un compliment defectuós de

les obligacions socials que, per la seva natura,

no s’extingeixi amb la condició de sòcia.

Pel que fa a la figura de l’associació, són els

membres o titulars dels òrgans de govern i

representació, i les altres persones que operin

en nom i representació de l’associació, qui

responen davant d’aquesta, de les persones

associades i dels tercers dels danys que

s’hagin causat i dels deutes que s’hagin pogut

contreure (article 15 de la Llei orgànica 1/2002,

de 22 de març, reguladora del Dret

d’Associació).

Tot el que s'ha exposat prèviament respecte

de les figures cooperatives i l’associació no

impedeix que, si es considera necessari,

l’entitat corresponent contracti una

assegurança per cobrir eventuals accidents,

incendis, defectes de funcionaments, entre

altres situacions que puguin succeir.
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5.3 Participació i governança

5.3.1 Nivell de participació, governança i presa de decisions
de les membres

En funció de la forma jurídica que adopti una Comunitat Energètica, el nivell de participació,

governança i presa de decisions de les seves membres, serà diferent.

La qüestió central rau a identificar l’agent promotor de la Comunitat Energètica i quin rol pretén

adoptar-hi. Així doncs, les diferents casuístiques que ens podríem trobar i el grau de participació

i governança que hi hauria en cada una són les que s’exposen a continuació:

FORMA JURÍDICA
DE LA COMUNITAT

ENERGÈTICA
PARTICIPACIÓ I GOVERNANÇA A LA COMUNITAT ENERGÈTICA

Cooperativa

Totes les sòcies tenen dret a la participació i presa de decisions en la Comunitat
Energètica, a través dels mecanismes formals regulats per la Llei de Cooperatives.
Aquests espais de participació permetrien abordar qüestions de tota mena, com ara
inversions, repartiments de beneficis, si escau, establiment de tarifes, etc. Així i tot, cal
tenir en compte que la Llei de Cooperatives permet que el consell rector de la
cooperativa pugui tenir delegades certes decisions.

Paral·lelament als espais formals i regulats de decisió, la Comunitat Energètica
impulsada per una cooperativa pot crear espais de decisió i participació informals,
com grups de treball, sessions d’informació i debat, etc.

Associació

Quan és una associació la forma jurídica impulsora d’una Comunitat Energètica, els
espais de participació, governança i presa de decisions seran aquells que la mateixa
associació hagi decidit. Més enllà dels òrgans formals de participació de les
associacions, com les assemblees ordinàries i extraordinàries, en el marc de la
Comunitat Energètica es podran crear espais de participació i decisió que incentivin la
implicació de les usuàries de la Comunitat Energètica en la seva governança.

Administració pública

Quan una Comunitat Energètica està impulsada i liderada per una administració
pública, els espais de participació i decisió oberts a les usuàries de la Comunitat
Energètica queden limitats a les decisions polítiques que s’adoptin. Cal tenir en
compte que la competència en la gestió i modificació/aprovació en determinades
decisions que afectin la Comunitat Energètica, com, per exemple, preus públics, taxes
o qüestions fiscals, és del ple municipal. Així mateix, decisions relatives a inversions,
contractacions i aspectes tècnics, quedaran supeditats als procediments formals de
contractació pública i de funcionament de les administracions públiques.

Malgrat això, les administracions públiques poden establir espais informals de
participació i presa de decisions amb la ciutadania implicada en la Comunitat
Energètica, com grups de treball, sessions d’informació i debat, o altres espais de
participació ciutadana habituals en un ajuntament o altra administració pública.
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5.3.2 Participació d’inversors externs

Si s’opta per un model cooperatiu, una opció

de finançament i d’inversió és la figura del

soci col·laborador.

Els estatuts socials poden regular la

possibilitat que la cooperativa tingui socis

col·laboradors que, sense dur a terme

l'activitat cooperativitzada principal, puguin

col·laborar d'alguna manera en la consecució

de l'objecte social de la cooperativa. La

col·laboració pot consistir en la participació en

activitats de caràcter auxiliar, secundari,

accessori o complementari a l'activitat

cooperativitzada principal o només en

l'aportació de capital.

Val a dir que la figura del soci col·laborador la

poden ostentar les persones físiques o

jurídiques, públiques o privades, i també, si el

contingut de la vinculació amb la cooperativa

ho permet, les comunitats de béns i les

herències jacents.

L’opció de fer servir socis col·laboradors per

realitzar aportacions de capital comporta que

aquests tinguin dret de vot en l’assemblea,

amb les limitacions previstes a la Llei 12/2015,

de 9 de juliol, de cooperatives.11

Això no és obstacle perquè altres persones,

sense la necessitat d’obtenir la condició de

persona sòcia col·laboradora, puguin invertir

en la cooperativa. L’article 5 de la Llei 12/2015

preveu que les cooperatives poden fer

operacions amb terceres persones que no en

siguin sòcies, sense cap altra limitació que les

establertes pels seus estatuts socials o per la

mateixa llei. L’execució de negocis jurídics,

com donacions o contractes de préstec (amb

interessos o sense), amb persones físiques o

jurídiques alienes a la cooperativa pot ser una

font d’obtenció de finançament.

Si s’opta per un altre format diferent del

model cooperatiu, sempre que el model

escollit tingui plena capacitat d’obrar, no hi

hauria d’haver impediments per rebre

finançament d’aportacions de tercers. En

qualsevol cas, es recomana formalitzar un

contracte/acord per escrit entre les parts per

delimitar en quines condicions es duu a

terme l’aportació econòmica.

Igualment, la inversió privada no és l’única

font de finançament de projectes de

Comunitats Energètiques d'àmbit local. Les

ajudes atorgades des de l’administració que

es publiquen en butlletins oficials poden

constituir una font de finançament. En aquest

cas, l’èxit en l'obtenció del finançament radica

en el fet de complir amb els requisits que

determinin les bases de l’ajut i que es presenti

un projecte més adient per rebre el

finançament que altres (subvencions de

concurrència competitiva).
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6. L’ALIANÇA PER IMPULSAR
LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES
Set entitats dels sectors de la tecnologia, l’energia i la gestió de l’economia social, Coopdevs,

Som Energia i e-Plural, que agrupa EPI Energia per la Igualtat, Mycelium Networks, Som

Mobilitat, Suno i Tandem Go, ens hem unit per impulsar Comunitats Energètiques i continuar

avançant en la transició energètica transformadora. Amb aquesta aliança ajuntem coneixement

i experiència per analitzar, avaluar i tirar endavant diferents models de Comunitats Energètiques

i desenvolupar les eines de gestió tecnològica i de governança que permetin replicar i accelerar

la creació de Comunitats Energètiques, la seva escalabilitat i una gestió àgil.

Un dels resultats d’aquests objectius és la publicació de 6 guies (una és la que esteu llegint) per

difondre eines i recursos per a la posada en marxa de les Comunitats Energètiques en mans de

la ciutadania. El conjunt de les guies són:

➔ Guia 1: Què són les Comunitats Energètiques

➔ Guia 2: Com iniciar una Comunitat Energètica

➔ Guia 3: Mobilitat elèctrica compartida a les Comunitats Energètiques

➔ Guia 4: Generació d’energia elèctrica renovable a les Comunitats Energètiques

➔ Guia 5: 3 casos pràctics de Comunitats Energètiques

➔ Guia 6: Formes jurídiques per impulsar una Comunitat Energètica

Un altre dels propòsits del projecte és començar a caminar cap a la transició energètica amb els

valors de l’economia social, perquè puguin emergir espais col·lectius on es comparteixi

l’organització i la producció de més recursos a part de l’energia (com l’alimentació, l’habitatge i

les cures), generant impactes positius a escala local arreu del territori.

Per assolir aquest repte, des de les set entitats hem creat una primera versió de la plataforma

digital somcomunitats.coop, en la qual les Comunitats Energètiques trobaran algunes eines i

recursos necessaris per poder néixer, consolidar-se i créixer tant a nivell comunitari com a nivell

energètic.

http://www.coopdevs.org/
http://www.somenergia.coop/
http://www.comunitatenergetica.coop/
https://epi.coop/ca/
https://www.smartdatasystem.es/
http://sommobilitat.coop/
http://sommobilitat.coop/
https://suno.cat/
https://tandemgo.coop/?_locale=ca
https://drive.google.com/file/d/1f6N1b-W5Jf3UD7a7oZxTbp1MGYS58Qjl/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1dklpxQu6tQmX6HH9x4AuSfMKBWuPS_7Z/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19NJubshJ2vSRwM6OJsy2b7sH9lzh5hLM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-Nn5dS9fHDbKJQa8mHM0lhwuk5FmEmCI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1c-S4cVUyN4JwMpT47u6v6eUhzLz2WSVO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NbwX41l-7DlWRrt9LFPDY0C4X_dwLk87/view?usp=share_link
https://somcomunitats.coop/
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7. GUIES PUBLICADES

https://drive.google.com/file/d/1f6N1b-W5Jf3UD7a7oZxTbp1MGYS58Qjl/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1dklpxQu6tQmX6HH9x4AuSfMKBWuPS_7Z/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19NJubshJ2vSRwM6OJsy2b7sH9lzh5hLM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-Nn5dS9fHDbKJQa8mHM0lhwuk5FmEmCI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1c-S4cVUyN4JwMpT47u6v6eUhzLz2WSVO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NbwX41l-7DlWRrt9LFPDY0C4X_dwLk87/view?usp=share_link



