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On som?
Partim d’un context de transició ecosocial, motivat per la necessitat d’un canvi de model cap a un de més sostenible, 

just i democràtic. Aquest canvi de paradigma li dona un paper secundari a la tecnologia i posa en relleu la manera 

de relacionar-nos amb el nostre entorn. 

Les comunitats energètiques juguen un paper clau en aquesta manera de relacionar-nos i tenen com a objecte la 

transformació del model energètic, mitjançant l’apoderament de la ciutadania. Aquest apoderament pren forma 

en projectes participats, arrelats al territori, i amb uns clars objectius socials i ambientals. En aquest sentit, volem 

ressaltar la idea que la importància de les comunitats energètiques va més enllà de la generació d’energia d’origen 

renovable: estem parlant de democratització de l’energia i l’apoderament de la ciutadania, fins al punt que les 

persones poden, per fi, prendre partit del mercat elèctric.

Les comunitats energètiques han arribat de la mà de la Unió Europea i estan ara en boca de tothom, aquestes són 

iniciatives de ciutadania organitzada per tal de satisfer i gestionar les seves necessitats energètiques sempre tenint 

en compte la convivència amb l’entorn i les persones. Tot i que aquesta gestió pot ser molt àmplia i abraça molts 

camps, actualment l’activitat se centra en la descentralització de la producció d’energia mitjançant l’autoconsum 

fotovoltaic compartit.
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D’altra banda, trobem una aposta política per les comunitats energètiques, passant per la definició de les diverses 

tipologies, la creació d’una nova regulació específica i el foment econòmic a diferents nivells administratius: des del 

municipal fins l’europeu. 

En tot aquest procés les entitats de l’Economia Social I Solidària (d’ara endavant, ESS) tenim molt a dir i volem tenir 

el nostre espai al mercat abans que ho agafi l’oligopoli. El nostre objectiu és potenciar el teixit de l’ESS i alhora incidir 

sobre el model energètic per fomentar una transició energètica posant la ciutadania al centre.

Per a què serveix el MONDCE?
És una eina per donar servei i acompanyament a les entitats de l’ESS durant el desenvolupament 

d’una Comunitat Energètica Local (d’ara endavant, CEL), des de la seva gestació fins a la seva 

implantació i posterior seguiment. El MONDCE incorpora una mirada holística, incloses les 

perspectives ambiental, social, tècnica, organitzativa, de gestió, de difusió, etc. Es tracta d’un 

model compartit i obert per a entitats, posant en valor el treball en xarxa i incidint sobre el model 

productiu de les ciutats. Aquest model posa el focus en dotar a les entitats de l’Economia Social 

i Solidària, de totes les eines necessàries per impulsar CELs.
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Com crear
una Comunitat Energètica 
pas a pas?

Pas 1 Mediació inicial i definició del projecte

La llavor d’una comunitat energètica pot trobar-se en 

un col·lectiu ja autoorganitzat, com ara el nostre grup 

de consum o cooperativa, o bé un col·lectiu amb un 

vincle residencial, com ara la comunitat de veïnes. Dins 

el col·lectiu, és important conèixer la realitat i interessos 

de les diferents participants a l’hora de desenvolupar 

la comunitat. Una proposta és assignar el rol de “figura 

aglutinadora” - que reculli els interessos de tothom - a una 

o diverses participants. Per part de les entitats d’ESS que vulguin entrar en 

contacte amb el col·lectiu, la primera presa de contacte 

pot ser una assemblea o reunió de veïnes, i ens ajudarà 

a saber quina és la idea que les persones interessades 

tenen sobre les CELs i quin és el seu grau d’interès en 

portar el projecte endavant. 
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També ens servirà per explicar en què consisteix una CEL 

(instal·lació d’autoconsum compartit, gestió de l’energia, 

acords veïnals…)  i els avantatges de produir la nostra 

pròpia energia en el context actual d’emergència climàtica, 

posant en valor la gestió democràtica de l’energia que 

consumim. En aquesta primera reunió podem presentar 

una primera proposta tècnica i econòmica si ja comptem 

amb algunes dades bàsiques de la comunitat, com ara 

el nombre de persones interessades i algun consum 

energètic representatiu.
És important recordar que les comunitats energètiques 

que volem per a la transició ecosocial van molt més enllà 

de l’autoconsum compartit: podem parlar de l’arrelament 

al territori, la creació de teixit comunitari, l’aprenentatge 

sobre temes energètics, la reducció d’impactes ambientals 

i molts altres beneficis associats a les comunitats.

En projectes comunitaris és cabdal poder identificar 

les persones que formaran part del grup llavor, el seu 

paper serà clau per fer créixer la motivació de la resta de 

veïnes, actuant com a catalitzadora d’entusiasme i també 

superant possibles barreres. No obstant, serà important 

anar amb compte amb les dinàmiques de grup i no caure 

en la síndrome de/la fundador/a.
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Pas 3 Consens i organització comunitària

Presentarem la proposta a les veïnes, comptant amb la 

presència de l’entitat facilitadora i l’enginyeria a càrrec 

del projecte. En aquest moment sempre és aconsellable 

estar acompanyat de l’equip tècnic especialista per poder 

resoldre els dubtes tècnics que puguin sorgir.

Tanmateix, l’aspecte més important i més complex és 

aconseguir el consens del veïnat per arribar a l’acceptació 

i aprovació del projecte. En aquest punt també s’ha 

d’establir quin serà el criteri de repartiment de l’energia 

produïda i les veïnes hauran de subscriure l’acord de 

repartiment. Sent així, prèviament haurà d’estar ben 

definit el nombre de persones i equipaments participants.

Pas 2 Elaboració i viabilitat del projecte

En aquesta fase l’entitat encarregada elaborarà una 

proposta tècnica d’instal·lació d’autoconsum compartit 

per a la comunitat, en la qual s’estudiarà la viabilitat 

del projecte i s’acompanyarà amb un pressupost. Es 

farà havent realitzat una visita tècnica de replanteig i 

coneixent les característiques de la comunitat: nombre 

de veïnes, consums (individuals i dels serveis comuns), 

espai disponible, etc. 
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Un cop la instal·lació està en servei, serà necessari 

legalitzar-la davant de la Generalitat de Catalunya. 

El tràmit el realitzarà preferiblement la instal·ladora i 

també involucra la distribuïdora i les comercialitzadores. 

Igualment necessitarem la col·laboració de les veïnes, que 

hauran de facilitar les dades dels seus subministraments 

elèctrics. Hem de ser conscients que la gestió pot 

allargar-se més del desitjat a causa de l’Administració o 

de les traves que ens pugui posar la distribuïdora. A hores 

d’ara, aquest punt ha estat un greu coll d’ampolla per a 

diferents projectes.

Pas 4 Desplegament tècnic

Una vegada assolit l’acord de les veïnes haurem de 

preparar i presentar a l’Ajuntament  tota la documentació 

requerida per tal d’obtenir la llicència d’obres. Depenent 

de la tipologia de la instal·lació variarà el tipus de llicència 

a obtenir. Quan tinguem el permís de l’Ajuntament, 

coordinarem amb les veïnes i l’empresa instal·ladora el dia 

de l’obra, la qual podrà tenir una durada d’entre 3 i 8 dies 

(segons el nombre de panells). Finalment la instal·ladora 

farà la posada en marxa de la instal·lació explicant als 

usuaris com ha estat tota l’actuació.
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Pas 5 Acompanyament
Quan la CEL ja produeix la seva pròpia energia vetllarem 

pel bon funcionament de la instal·lació. En aquest sentit 

proposarem un contracte de servei tècnic que cobreixi 

el manteniment i les possibles incidències que puguin 

sorgir, així com una assegurança. 
Pel que fa a la gestió de l’energia per part de la comunitat, 

recordarem que l’aprofitament de la instal·lació de la millor 

manera possible passa per un canvi d’hàbits: traslladar 

els consums a les hores de més producció, utilitzar 

temporitzadors que permetin engegar els aparells durant 

el dia, etc. També els donarem suport en la monitorització 

i seguiment de la producció i els consums i avaluarem el 

nivell de digitalització de les usuàries per si fos necessari 

formar-les.

Paral·lelament a la legalització, ens encarregarem de 

gestionar la possible bonificació de l’Impost sobre 

Béns Immobles (IBI) que atorgui l’Ajuntament i que 

beneficiï econòmicament les persones de la comunitat. 

Així mateix, assessorarem i formarem la futura CEL en 

matèria d’eficiència energètica.
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Aspectes socials
i de governança

Per mantenir una bona governança -caracteritzada per l’horitzontalitat, la transparència, la interacció entre actors i 

la autoorganització-, és crucial mantenir en el temps la participació i l’interès del màxim de participants possible. A 

nivell de dinamització de la comunitat, poden sorgir les següents limitacions: problemes de comunicació (traspàs 

d’informació), manca de temps per participar o triar un model de gestió “orientat a l’eficiència” - és a dir, deixar bona 

part de les decisions importants a càrrec exclusivament d’experts [1].

Metodologia per a una bona governança

Pas 1

Mediació inicial
i definició del projecte

Pas 2

Elaboració
i viabilitat del projecte

Pas 3

Consens i
organització comunitària

Pas 4

Desplegament
tècnic

Pas 5

Acompanyament

Com crear una Comunitat Energètica pas a pas?
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En contraposició, es proposen una sèrie d’alternatives per mantenir la comunitat cohesionada i millorar així la 

seva eficiència: primer, comunicar activament les reunions, projectes i activitats per diversos canals, i mantenir 

informada la gent que no pugui venir. Segon, crear activitats lúdiques i de cohesió per mantenir l’interès. I tercer, 

realitzar formacions perquè tothom pugui participar dels processos de presa de decisions.

En aquest sentit, pot ser molt útil aplicar la gestió democràtica - que en ESS prové de l’economia feminista [2], 

i aborda els següents problemes: desigual participació en els temps d’intervenció, no acompanyament de les 

persones noves - que no coneixen les dinàmiques de grup, per exemple - i invisibilització de les tasques de facilitació 

i cures perquè el grup funcioni correctament.

A nivell organitzatiu, convé moltes vegades dedicar part del pressupost a recursos humans i mediació - a vegades 

individualitzada - per entendre i donar resposta a les necessitats singulars de cada participant de la comunitat, 

tothom viu realitats molt diverses. Aquest ha sigut el cas de les rehabilitacions d’habitatges del projecte Vilawatt, 

en què es va convèncer als veïns amb qüestions indirectes, com ara reparar goteres com a conseqüència de la 

rehabilitació.

En el marc del cooperativisme, el concepte de governança va més enllà de la governabilitat [3]: el fet que una 

cooperativa tingui òrgans administratius definits pot assegurar-ne la governabilitat, però la governança tracta de 

com s’interrelacionen els participants de la cooperativa. Hi ha diversos models de governança en el cooperativisme, 

però el més important és que les cooperatives tinguin capacitat d’autoregular-se, i per tant puguin adaptar aquests 

models a les seves necessitats concretes, així com definir les seves formes d’autogestió [3].
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Combatent la pobresa energètica

El model cooperatiu que volem per a les comunitats energètiques no ha de deixar ningú enrere. Per tant, és fonamental 

dedicar recursos (materials, monetaris i humans) perquè totes les persones se sentin incloses i acollides dins les 

comunitats. Ningú no ha de quedar-ne fora, especialment per raó de classe o capacitat econòmica. A més a més, 

les comunitats energètiques que plantegem són una gran ocasió per construir una nova manera de relacionar-nos: 

pensem-les des dels feminismes, des de l’antiracisme, des de la diversitat funcional i de gènere, i posant com a 

principals focus d’atenció la reducció del nostre impacte a l’entorn i l’arrelament al territori.  

En molts casos, però especialment quan les veïnes són persones vulnerades, és important que s’escoltin i 

s’atenguin periòdicament les seves preocupacions en relació a la instal·lació i aspectes financers relacionats - bo 

social, per exemple - així com que es demani un retorn de la informació (feedback), durant l’etapa posterior a la 

implementació del projecte (etapa d’acompanyament). Per tant, les tasques de dinamització social i de formació en 

temes energètics es tornen fonamentals.

A més a més, és important que l’enginyeria encarregada de realitzar l’obra s’arreli a fons en la realitat de les veïnes, 

i que sigui conscient que a vegades cal realitzar altres mesures d’eficiència energètica o reparacions prèvies abans 

d’entrar en el projecte en sí.
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Aspectes tècnics
i jurídics
Normativa aplicable a les comunitats energètiques

Comunitat energètica local és una nova figura en la cadena de valor socioeconòmic del sector energètic i un nou 

actor en el gran ventall de l’escenari de la transició energètica. El seu paper resideix en facilitar la participació 

proactiva dels amplis sectors de la societat sobre la cadena de valor de l’energia, sempre des d’una posició local pel 

que fa a al territori on operen i pel que fa al benefici socio-econòmic que generen.

Segons la guia de la Diputació [4], el terme “comunitat energètica” (en minúscula) és un concepte paraigua que inclou 

tots els tipus de comunitats tant si es defineixen com a figura jurídica com si no. Tota comunitat pot descriure’s 

com a comunitat energètica per dret, però aprofitar les figures jurídiques és recomanable: que una comunitat es 

reconegui sota una figura jurídica existent pot ser beneficiós a l’hora de participar de subvencions, per exemple. De 

les moltes figures jurídiques que han sorgit, les principals són dues: les Comunitats d’Energies Renovables (CERs, 

definides per primera vegada a la Directiva 2018/2001 de la UE, [5]) i Comunitats Ciutadanes d’Energia (CCEs), 

que apareixen per primera vegada a la Directiva europea 2019/944 [6]. A l’ordenament jurídic espanyol, les CERs 

apareixen per primera vegada al Reial Decret Llei 23/2020 [7] i les CCEs no han estat transposades de moment.

Aquestes dues figures jurídiques tenen punts en comú: ambdues estan basades en la participació oberta i voluntària, 

i les potencials persones interessades coincideixen (ciutadania, municipis, pimes). En tots dos casos, els beneficis 

han de ser principalment ambientals i socials en comptes de lucratius, i sempre revertir a la localitat [4].
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Respecte a les diferències, les CERs han d’estar obligatòriament basades en renovables, i les persones interessades 

han d’estar situades “a prop” de la comunitat, sense especificar una distància. Estan pensades per a activitats 

com la generació solar i l’autoconsum però també podria ser District Heating. Per contra, les CCEs utilitzen només 

l’electricitat com a vector energètic, i la paraula “local” s’omet de la descripció - estan orientades a activitats com 

ara agregació elèctrica -, no tindria sentit imposar una restricció geogràfica en un mercat com l’elèctric, típicament 

desagregat [4].

A nivell estatal, la guia de l’IDAE [8] inclou totes dues figures jurídiques sota el macroconcepte “Comunitats 

Energètiques Locals”, tot i que aquest terme pot causar confusió (ja que les CCE no necessàriament han de ser 

locals). A més a més, segons la guia de la DiBa [4], aquest concepte (Comunitat Energètica Local) no ha acabat 

esdevenint figura jurídica segons la regulació espanyola, a diferència de les CERs i les CCEs. Finalment, l’autoconsum 

podria considerar-se com una branca més dins les comunitats energètiques, amb la corresponent restricció dels 

500m entre generació i consums (Reial Decret 244/2019 [9]), que no hauria d’afectar la resta de figures jurídiques.

La guia de la DiBa [4] recomana a les comunitats energètiques d’aprofitar la figura jurídica CER per tal de vehicular 

les ajudes econòmiques (estatals i regionals) referents a instal·lacions d’energies renovables. Per aquells àmbits 

d’actuació en què la figura CER no es pugui utilitzar, es recomana utilitza la figura CCE - per exemple, per a agregació 

o generació no local.

Per altra banda, el Reial Decret 244/2019 [9], fa referència a la normativa d’autoconsum i posa èmfasi a la part 

administrativa i tècnica. Com ja sabem, les comunitats energètiques s’estan començant a formalitzar i es centren 

inicialment en l’autoconsum compartit. En aquest decret podem trobar les diferents modalitats i requeriments. A 

hores d’ara, el més comú a les comunitats és la modalitat d’Autoconsum compartit amb compensació d’excedents 

,on hi ha un punt de generació i diversos punts de consum. 
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Quan parlem de comunitats de veïns i veïnes, ens hem d’adreçar al Codi Civil de Catalunya, en concret a la llei 

5/2006 del Llibre V. Resumint molt breument el seu contingut, i tenint en compte que no fa referència explícita a 

instal·lacions fotovoltaiques, per tirar endavant un projecte d’autoconsum compartit a un bloc d’habitatges, cal com 

a mínim una majoria simple. No obstant, també es podria requerir una majoria qualificada de ⅘ quan els interessos 

comuns i privats entren en conflicte. Per causa d’aquesta ambigüitat, quan no hi ha oposició, es recomana reforçar 

l’acord especificant que s’ha assolit per unanimitat o majoria reforçada de ⅘. Cal destacar que les persones 

propietàries que hagin votat en contra no estan obligades a assumir el cost inicial ni les despeses de l’instal·lació.

Si duem a terme una instal·lació fotovoltaica, sempre és cabdal veure la viabilitat econòmica d’aquesta, és per això 

que cal consultar les possibles bonificacions fiscals (IBI, IAE, ICIO) a les ordenances fiscals o ordenances solars. 

Cada municipi té la seva tipologia de bonificacions i aquestes poden condicionar el tipus d’instal·lació que fem: per 

exemple, incloent o no el punt de subministrament comunitari o amb els coeficients de repartiment si aquests es 

tenen en compte a l’ordenança.

Tipologies d’Autoconsum i Normativa

Les instal·lacions d’autoconsum poden ser individuals o col·lectives, en aquest model de negoci es fa referència a les 

segones. A més a més, es classifiquen segons si no tenen excedents (perquè utilitzen un dispositiu antiabocament) 

o si sí que en tenen. En cas de tenir excedents en la generació solar - cosa que és possible en hores del migdia, per 

exemple - la comercialitzadora compensarà econòmicament aquests excedents a la factura segons el mecanisme 

de compensació simplificada. Els preus de compensació són els preus de mercat (menys costos de desviament) si 

l’usuari s’acull a la tarifa PVPC, regulada pel govern. En cap cas, ens podem estalviar de pagar peatges d’accés, preu 

de potència, impostos i lloguer d’equips de mesura.
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Finalment, la instal·lació pot ser en xarxa interior, si tots els punts de consum es troben dins de la mateixa finca, o bé 

pròxima a través de xarxa, també coneguda com de proximitat, si els punts de consum es troben en emplaçaments 

diferents al de producció. En aquest últim cas, la modalitat d’autoconsum amb excedents és obligatòria. A nivell 

de requeriments per fer autoconsum compartit, el Reial Decret 244/2019 [9] obliga que els punts de consum i la 

instal·lació de generació en instal·lacions de proximitat compleixin com a mínim un dels següents supòsits:

 » Trobar-se a menys de 500m.

 » Estar connectats a través de baixa tensió al mateix centre de transformació.

 » Localitzar-se dins la mateixa referència cadastral, fins als primers 14 dígits.

Cal tenir present que una instal·lació d’autoconsum amb compensació d’excedents, ja sigui individual o compartida, 

és jurídica i legalment diferent a una instal·lació de producció i venda d’energia. En aquest cas, tota la producció es 

ven a la xarxa i es considera una activitat econòmica.

Col·laboracions público-comunitàries

Segons [10], les diferents formes de relació público-comunitària en el municipalisme barceloní, des de 2015, es 

poden agrupar en quatre tipologies: per transferència (l’administració tira endavant les demandes de moviments 

socials), la cooperació (administració i moviments socials treballen conjuntament), l’apropiació (en el cas de la 

demanda per a la remunicipalització de l’aigua) i la corresponsabilitat, és a dir, codissenyar les polítiques públiques. 

En aquest sentit, la governança participativa consisteix en resolució de problemes (detecció, presa de decisions i 

implementació de solucions) per part d’un conjunt divers entre entitats públiques, privades i socials [11]. Ara bé, la 

governança fins ara ha prioritzat els interessos dels actors privats per davant dels social-comunitaris [11].
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Consideracions tècniques

Prèviament a dissenyar la instal·lació és recomanable realitzar una auditoria energètica per conèixer l’estat  inicial  

en  què  es  troba  la futura CEL. Ens  permetrà  valorar quines    millores d’estalvi i eficiència es poden introduir 

a la comunitat i com es poden canviar els hàbits de consum, de forma fàcil, per ser més eficients i sostenibles. 

A continuació, comptant amb l’auditoria energètica realitzarem la proposta tècnica i econòmica, la qual, haurà 

de comptar amb el suport dels veïns. En aquest punt és indispensable realitzar una visita tècnica de replanteig a 

l’emplaçament per estudiar la factibilitat de la instal·lació.

Abans de preparar la proposta definitiva per a la futura CEL, ja pensant en l’obtenció de la llicència d’obres, és 

convenient revisar totes les ordenances de l’Ajuntament que puguin ser d’aplicació (urbanisme, paisatge, etc) per 

tenir-les en compte i evitar que l’Ajuntament faci alguna esmena a la documentació tècnica que impedeixi l’aprovació 

del projecte i que ens obligui a modificar-lo.

Alguns dels principals obstacles a l’hora de construir col·laboracions público-comunitàries poden incloure, 

per exemple, la manca de competències, de recursos econòmics, a part dels interessos dels grans oligopolis i 

fons voltors [10]. A banda d’aquests obstacles, [11] identifica més limitacions a la governança participativa: els 

mecanismes participatius no tenen incidència en la presa de decisions, es detecta un excés de burocràcia i algunes 

de les polítiques de participació en realitat reforcen les asimetries de poder, ja que les entitats amb menys recursos 

econòmics i temps no poden participar plenament.
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Així 

mateix, les 

comercialitzadores enviaran a les 

veïnes les noves condicions particulars 

definitives amb la modalitat d’autoconsum 

registrada. La modificació contractual té un cost de 

9,04€ + IVA (Som Energia), així que es recomana 

aprofitar en cas que s’hagi de canviar 

la potència contractada, per 

exemple. 

Aquesta 

verificació consisteix 

en enviar la comercialitzadora 

els documents del RITSIC, el RAC i el 

CIE (Certificat d’Instal·lació elèctrica, 

que proporciona l’empresa 

instal·ladora).

Legalització de la instal·lació

Una vegada executada la instal·lació i posada en marxa haurem de legalitzar-la. La legalització comprèn una sèrie 

de tràmits que involucren a la instal·ladora, les comercialitzadores, la distribuïdora i la Generalitat. De manera 

resumida, els passos són:

Pas 1 Formalitzar l’acord 

de repartiment de l’energia.  

Cal que aquest acord o contracte 

l’emplenin i signin totes les persones 

participants i actualment només es pot 

modificar un cop cada 12 mesos, amb 

coeficients de repartiment fixos 

de moment.

Pas 2 Tramitar la 

llicència d’obres 

- o comunicació prèvia 

- amb l’ajuntament 

corresponent.

Pas 3
S’ha de 

sol·licitar a la 

distribuïdora la inspecció 

d’instal·lació elèctrica (IIE). Es pot 

demanar enviant un correu a 

inspeccionautoconsumo

@enel.com

Pas 4
La instal·ladora 

registra la instal·lació a 

la Generalitat. Es tracta realment 

de dos registres, el primer és al RITSIC 

(Registre d’instal·lacions tècniques de 

seguretat industrial de Catalunya d’una 

instal·lació de baixa tensió) i el segon és 

al RAC (Registre d’instal·lacions 

d’autoconsum).

Pas 5 La 

Generalitat ha 

d’informar la distribuïdora 

de l’existència de la instal·lació 

en un termini màxim de 

10 dies. 

Pas 6 Endesa 

informarà les 

comercialitzadores (no és necessari 

que totes les veïnes tinguin la mateixa) 

també en un termini màxim de 10 dies, i les 

comercialitzadores es posaran en contacte 

amb les veïnes perquè confirmin que 

les dades de la instal·lació són 

correctes.

Pas 7 Un cop validades les 

característiques de la instal·lació 

i la modalitat d’autoconsum, les 

comercialitzadores demanaran a l’empresa 

distribuïdora la modificació del contracte d’accés 

i, al cap de pocs dies, enviaran als usuaris un 

document amb les noves condicions particulars 

provisionals, que hauran de ser acceptades 

per les veïnes. 

Pas 8 Quan la 

distribuïdora doni per 

bo el nou contracte d’accés, 

activarà la modalitat d’autoproducció, 

començant a aplicar la 

compensació d’excedents a la 

factura mensual.
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Temporalització

El procés de gestació d’una comunitat energètica, entès com l’organització dels participants i l’impuls inicial, pot 

tenir una durada molt variable que dependrà de l’interès general que tinguin les futures membres de la CEL i del 

seu grau d’implicació i consens amb el projecte, Així mateix, si la CEL es constitueix sota alguna figura jurídica, el 

procés administratiu corresponent pot allargar-se en el temps. Podem dir que aquesta fase durarà, com a mínim, 

uns 3 mesos.

La definició tècnica del projecte, que comprèn una auditoria energètica i la proposta tècnica i econòmica de la 

instal·lació d’autoconsum, ha d’incloure la participació de la CEL així com la seva acceptació. Pels mateixos motius 

que explicàvem al paràgraf anterior, la durada d’aquesta fase és difícil de precisar, sent d’un mes com a mínim.

Tot seguit, arribarà el moment de demanar la llicència d’obres a l’Ajuntament. Hi ha molts factors que influeixen a 

l’hora d’obtenir el permís d’obres: ubicació dels panells, zona de la ciutat o del poble, normativa paisatgística, etc. 

Depenent d’aquests factors l’Ajuntament requerirà un seguit de documents diferents segons la normativa municipal. 

Hi haurà casos en què la instal·lació es pot dur a terme a partir del dia següent de la tramitació i també casos en 

què haurem d’esperar fins a 3 mesos. 
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Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8Mes 3

Organització
dels participants

i impuls inicial

Concurs per
adjudicar l’estudi,

execució i
legalització

Inscripcions Redacció Obra

L’execució de la instal·lació en si és ràpida, depenent del seu tamany pot durar entre 2 i 10 dies. No obstant, haurem 

d’assegurar amb suficient antelació la disponibilitat dels equips, és a dir, comprar-los amb suficient temps de marge 

per si hi ha falta d’estocs en el moment de realitzar la instal·lació.  

Per últim,  la legalització esdevé la fase que més entrebancs pot comportar, atès el nombre d’actors implicats i el 

desconeixement del procés, ja que a hores d’ara continua sent quelcom novedós. Basats en l’experiència, el procés 

pot durar entre 3 i 4 mesos. 

Per tant, estaríem parlant d’uns 10 mesos en total.
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Principals barreres

Sovint ens trobem que els aspectes jurídics i legals representen les majors barreres a l’hora de promoure una 

Comunitat energètica a partir d’una instal·lació d’autoconsum compartit. Habitualment veurem:

Barreres legals
Manca de normativa específica CELs. Confusió entre la terminologia usada en l’àmbit espanyol i els Reial Decrets, 

i també amb la terminologia de les Directives Europees.

Alguns punts clau a nivell normatiu (com ara les distàncies entre generació i consums) no estan especificats a 

nivell de normativa. Sensació de novetat i de legislació canviant a un ritme més ràpid del què és habitual.

En instal·lacions d’autoconsum, la distància entre el punt de generació i els consumidors ha de ser menor de 500 

metres. Per tant, pot ser difícil compartir l’energia amb equipaments i empreses veïnes a causa...

El Codi Civil també és confús respecte als acords comunitaris, en no haver-hi referència explícita a instal·lacions 

fotovoltaiques.

Requisits municipals excessius per part dels ajuntaments per demanar i obtenir la llicència d’obres, i retards 

en la gestió. Tot i que una instal·lació fotovoltaica és una obra d’escassa entitat, arreu del territori són molts 

els ajuntaments que demanen tot tipus de documentació, fins i tot la requerida per obres majors, amb els 

corresponents terminis de resolució.

Entrebancs amb la distribuïdora a l’hora de realitzar la IIE (inspecció).

Lentitud de l’Administració (Indústria) en el moment de la legalització.

Restriccions relacionades amb la integració arquitectònica: per exemple, les pèrgoles es consideren guanys de 

volum de l’edifici.

Interpretació variable de les normes regulatòries per part de les tècniques municipals.
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Barreres socials
Falta de dades dels usuaris: dificultat per obtenir les factures elèctriques dels consums més representatius de la 

comunitat.

No aconseguir la majoria necessària dins la futurs CEL per tirar endavant el projecte.

Incertesa respecte del nombre de veïnes participants i de l’espai disponible.

Desconfiança d’algunes veïnes en els elements de la instal·lació: aparició de goteres, sorolls, vibracions, etc.

Manca de temps per participar.

Mala integració/acompanyament de persones nouvingudes.

Manca de formació, manca de coneixement…

Dinàmiques de poder que no encoratgin la participació de totes les persones en els processos de presa de 

decisions.

Algunes limitacions, com ara la dels 500m per a autoconsums, afecta significativament més a les comunitats de 

territoris rurals que no pas a les grans urbs. Aquesta barrera incrementa les desigualtats perquè torna a afavorir 

l’urbà per davant del rural.

Manca de comunitats referents i de mecanismes de transferència de coneixements, per facilitar la proliferació i 

la repetibilitat.

Barreres tècniques
Imprevistos no desitjats: teulats en mal estat, ombres, necessitat d’habilitar espai per l’inversor.

Barreres econòmiques
Manca de coneixement respecte d’eines de finançament.

Manca de possibilitats a l’hora de finançar la comunitat: les eines de finançament a vegades no són suficients, i 

com a resultat els col·lectius més vulnerables queden exclosos un cop més. 

Pressupost inicial que no s’ajusta al final.

La manca de temps i recursos dels col·lectius més vulnerables suposa una barrera a l’hora de formar part de la 

governança participativa. Les formes de col·laboració público-comunitàries, a vegades, reforcen les desigualtats.
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Aspectes econòmics/financers

Les veïnes que vulguin crear una comunitat energètica partint de zero hauran de tenir en compte els següents 

costos, classificats segons la seva naturalesa: un primer grup de costos que podríem anomenar Tècnico-jurídics, 

que inclou la instal·lació inicial a nivell tècnic i la legalització de la instal·lació. El següent grup consisteix en els costos 

d’Associació, és a dir, els costos que suposa per a les veïnes el fet d’associar-se com a cooperativa - i les diferents 

opcions que existeixen. Finalment, ens referirem als costos de Gestió per parlar dels costos de manteniment (tècnic) 

de la instal·lació fotovoltaica, i altres costos operatius de la comunitat. 

Amb l’objectiu de facilitar el càlcul dels costos d’inversió d’una instal·lació d’autoconsum col·lectiu, posem a la vostra 

disposició la Calculadora de Pressupost MONDCE per obtenir un pressupost tècnic orientatiu i que podreu trobar 

al següent enllaç. Aquesta calculadora us permetrà obtenir, de manera senzilla, una primera aproximació de la 

inversió inicial. Per tal de simplificar al màxim la feina de les usuàries, només té tres paràmetres d’entrada: tipus 

de teulada, espai disponible (m2) i el nombre d’unitats familiars. Com a dades de sortida, podreu conèixer l’energia 

generada per la instal·lació, la inversió inicial total, el període de retorn de la inversió, i l’estalvi anual que suposa per 

a les famílies.

En concret, la calculadora té en compte la inversió en termes de material (panells, inversors), mà d’obra, tramitació 

amb l’ajuntament (llicència d’obres) i legalització de la instal·lació (RITSIC, RAC i CIE). També s’hi han inclòs les 

bonificacions fiscals de Barcelona. Recordeu que es tracta d’una aproximació inicial, i que aquests costos poden 

variar en el moment en què l’enginyeria accedeixi a visitar l’edifici, en funció de si hi ha ombres o imprevistos 

diversos. 

Viabilitat econòmica

https://drive.google.com/drive/folders/1jujyhkki0QlYuA01XVwnsKUX7FQQxDB5?usp=sharing
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A continuació explicarem els tres grups de costos proposats abans, i després plantejarem un exemple de pla 

d’inversions per a una comunitat de veïnes de 10kW.

1 Costos Tècnico-jurídics

El cost per família d’una instal·lació fotovoltaica per autoconsum compartit pot variar força, depenent de l’espai 

disponible on col·locar els panells i del nombre de famílies que hi vulguin participar. Aquests dos factors condicionen 

l’amortització, ja que determina entre quantes persones s’ha de repartir la inversió inicial, així com la quantitat 

d’energia que es pot produir i quina part d’ella es consumirà durant les hores de sol. En blocs de pisos, és habitual 

que l’espai sigui el factor limitant i, en conseqüència, tota l’energia sigui aprofitada de manera instantània sense 

haver excedents. En altres paraules, encara que omplim el terrat de plaques fotovoltaiques, aquestes no seran 

capaces de generar la quantitat d’electricitat que consumeix el conjunt de l’edifici.

Altres factors que determinen el preu són els equips a instal·lar o l’accessibilitat a l’edifici. Com més senzilla sigui 

la instal·lació dels panells i dels equips auxiliars així com el pas del cablejat, més fàcil serà obtenir un preu més 

econòmic.

Un fet positiu és que la instal·lació d’autoconsum compartit té una vida útil superior als 25 anys. Sent així, un cop 

amortitzada la instal·lació, hi haurà encara molts anys de generació i estalvi econòmic en la factura. 
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2 Costos de Constitució

El grup de persones que decideix aglutinar-se per a formar i gestionar una comunitat energètica pot organitzar-se 

de diverses maneres. La més bàsica consisteix en organitzar-se sense definir-se com a figura jurídica: estaríem 

parlant, doncs, d’un col·lectiu autoorganitzat o d’una comunitat de veïns, per exemple.

Una altra opció seria la de constituir-se com a associació. Les associacions estan regulades per la Llei 4/2008 del 

llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. Una associació és una persona jurídica, sense ànim de lucre, constituïda per 

almenys tres persones amb objectius i recursos patrimonials compartits [12]. Els passos usuals per a constituir-se 

com a associació són els següents: 1) inscripció al Registre d’Associacions al Departament de Justícia 2) obtenció 

del NIF a Hisenda - pas no obligatori, de gestió inclosa en la taxa anterior - i 3) obtenció del certificat digital de la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. A més a més, hi ha altres tràmits relacionats, com ara la creació d’un compte 

bancari, etc [13].

Una tercera opció és constituir-se com a cooperativa singular. En aquest cas, els costos inclouen, entre d’altres, 

l’aportació del capital social inicial, l’escriptura pública notarial, el registre mercantil, i els costos associats a donar-se 

d’alta a Hisenda i a la Seguretat Social. 

Finalment, hi ha l’opció de crear, per exemple, una cooperativa de comunitats energètiques, per tal de centralitzar 

les gestions burocràtiques i agilitzar els processos administratius. Estaríem parlant, doncs, d’una cooperativa 

aglutinadora de comunitats energètiques. Els costos - per a una comunitat - de participar en una cooperativa ja 

existent poden variar en funció de la mida de la cooperativa, entre d’altres.
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Cos
tos

 de
 Co

nst
itu

ció
Col·lectiu autoorganitzat 0 €

Associació

Inscripció al Registre d’Associacions del DJ
60,10 €

74,10 €Obtenció NIF Hisenda

Obtenció del Certificat Digital de la FNMT 14 €

Cooperativa 

singular

Capital social mínim 3000 €

3620 €
Escriptura pública notarial 350 €

Registre mercantil 150 €

Alta a Hisenda i SS 120 €

Cooperativa aglutinadora
Depén de 

la mida

Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum tenen un bon rendiment durant molts anys, i requereixen 

un manteniment molt senzill que es resumeix en retirar la pols dels panells, inversor i aparells de mesura. No 

obstant, és convenient contractar un servei de manteniment preventiu i correctiu per revisar anualment el correcte 

funcionament dels equips. Les empreses instal·ladores acostumen a oferir aquest servei i el seu cost està al voltant 

dels 200 € anuals.

 

Pel què respecta a les assegurances, l’empresa instal·ladora s’ha de fer càrrec de possibles danys a l’edifici com 

a conseqüència de la seva activitat i, per tant, ha de tenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi aquest risc. 

Per part de la comunitat energètica, caldria comprovar que la pòlissa contractada habitualment per la comunitat 

3 Costos de Gestió
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de propietàries cobreix els possibles danys als panells i inversor, si és que aquest material es considera part del 

continent del grup d’habitatges. En cas que no es cobreixin, caldria contractar un suplement amb l’asseguradora.

Per altra banda, en alguns casos podria ser necessària la contractació d’una persona amb coneixements d’energia, 

encarregada de realitzar tasques de formació, resolució de dubtes, etc. El cost de la contractació d’aquest perfil 

professional és de 87,74 €/dia al dia segons conveni (10,97 €/hora) [14]. A més a més, la contractació de personal 

gestor suposa un cost de 9,72€/hora segons conveni [14]. La gestió seria necessària en cas que vulguem associar-

nos com a cooperativa, per exemple.

Finalment, per adreçar les barreres socials lligades a la generació d’una comunitat energètica, es proposa la 

contractació de la figura del dinamitzador comunitari, almenys durant el primer any o la fase de gestació de la 

comunitat. Aquesta persona té la funció de realitzar tasques de cohesió, moderació, dinamització i escolta per tal 

d’assegurar que les veïnes mantenen l’interès en la participació de la comunitat, i que es dóna una continuïtat a 

l’impuls inicial. Els costos associats són de 58,31 € al dia (7,29 €/hora) [14].

Exemple de càlcul de costos 

Suposem que 20 famílies d’una illa de Barcelona han decidit crear una comunitat energètica. A través d’una aplicació 

de fotografia satèl·lit (Maps, Google Earth o similar) estimen que disposen d’una àrea de 100m2 de coberta plana. 

Suposem que la comunitat no paga costos d’associació, i que els coeficients de repartiment són iguals per a 

tothom, de manera que tothom rep la mateixa part proporcional dels estalvis. Amb aquests paràmetres d’entrada, 

la Calculadora de Pressupost Tècnic ens dóna valor d’inversió inicial de 17.375,71 €.  

https://drive.google.com/drive/folders/1jujyhkki0QlYuA01XVwnsKUX7FQQxDB5?usp=sharing
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Respecte als costos de gestió, s’ha suposat que el primer any cal contractar fins a 5 dies de personal moderador 

i formador, a banda de tres operaris durant un dia de manteniment. El següent any també caldrà assegurar el 

manteniment i personal de moderació. A partir d’aquí, els anys següents, només és necessari contractar el 

manteniment. Utilitzant l’estalvi anual estimat per la calculadora, s’obté un període de retorn de la inversió de 9,03 

anys (8,6 anys si no tenim en compte els costos de gestió i moderació). Suposant que totes les famílies paguen 

un IBI promig de 350€ a Barcelona, el retorn de la inversió es redueix dràsticament a 1,39 anys. Observem, doncs, 

que les bonificacions d’IBI ens permeten obtenir un període de retorn molt raonable, especialment si som moltes 

famílies.

Altres costos
Personal tècnic expert manteniment (€/dia) 55,42

Personal moderació RH (€/dia) 58,31

Personal formació energia (€/dia) 87,74

Dades inicials
Potència a instal·lar (kWp) 10,375

Energia generada (kWh) 13.488

Nombre de mòduls 25

Preu per Wp instal·lat 1,76

Preu per kWh 0,054

Nombre de famílies de la comunitat 20

Superfície de coberta fotovoltaica (m2) 100
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Anys

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

Costos

Costos 

Tècnico-

jurídics (€)

17375
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Costos 

d’Associació 

(€)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Costos 

Anuals de 

G
estió (€)

897
283

166
166

166
166

166
166

166
166

166
166

166
166

166
166

Costos 

Totals (€)
18272

283
166

166
166

166
166

166
166

166
166

166
166

166
166

166

Costos 

per unitat 

fam
iliar (€/

fam
ília)

870
13

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

Estalvi

Estalvi total 

anual (€)
0

2023
2023

2023
2023

2023
2023

2023
2023

2023
2023

2023
2023

2023
2023

2023

Estalvi anual 

fam
ília (€/

fam
ília)

0
96

96
96

96
96

96
96

96
96

96
96

96
96

96
96

Flux de caixa: 

diferencia entre cost 

total i estalvi (€)

-18271
-16249

-14226
-12202

-10179
-8156

-6133
-4110

-2087
-64

1959
3983

6006
8029

10052
12075
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Finançaments per a les comunitats

La inversió haurà de fer-la el conjunt de la comunitat de forma anàloga a qualsevol inversió  de millora de la finca, si 

bé els veïns i veïnes poden decidir finançar-ho mitjançant altres  models:

 » La comunitat paga directament la instal·lació a través de les aportacions de cadascuna de les participants, 

amb el repartiment acordat a la reunió on es va decidir tirar endavant el projecte. D’aquesta manera, un cop feta 

la instal·lació, es comença a estalviar a la factura.

 » Demanar un préstec a un banc o altra entitat de finançament. Té l’avantatge de poder proporcionar els diners 

de manera immediata, però cobrant interessos. Es recomana recórrer a la banca ètica amb aquest fi - podeu 

consultar els col·lectius que treballen amb finances ètiques a l’apartat d’eines i recursos.

 » Finançar la instal·lació a través d’una ESE (Empresa de Serveis Energètics). En aquesta modalitat, serà la ESE 

qui cobreix els costos de la instal·lació, però a canvi durant els primers anys en seran els titulars de la mateixa, 

cobrant els estalvis que generi la instal·lació fins que s’hagi recuperat la inversió. És una manera de no pagar la 

instal·lació, però a canvi no ens en beneficiarem dels estalvis durant els primers anys.

 » Finançament col·lectiu, que pot ser amb recompensa (micromecenatge), de donació, finançament col·lectiu 

d’inversió -tots tres s’agrupen sota el nom de crowdfunding- o finançament col·lectiu de préstec (crowdlending). 

Podeu consultar els col·lectius que treballen amb finançament col·lectiu a l’apartat d’eines i recursos.
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Bonificacions fiscals

Alguns municipis recullen a les seves ordenances fiscals bonificacions en l’Impost de Béns Immobles (IBI) i en 

l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a aquells habitatges que incorporin de manera 

voluntària instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum. 

La bonificació de l’IBI varia en durada i quantia segons el municipi, el més habitual és el 50% durant 3 anys per a 

instal·lacions d’autoconsum particular. Aquesta bonificació, doncs, pot ser clau a l’hora d’afrontar la inversió. Quan 

es tracta d’autoconsum compartit, però, no tots el municipis especifiquen a l’ordenança com s’aplica la bonificació, 

ho haurem de consultar directament a l’Ajuntament. L’ICIO es fixa a partir del pressupost de la instal·lació, sol estar 

al voltant del 3% de la base imposable, i la bonificació és del 95% en la gran part de municipis on s’ofereix. 

En el cas de Barcelona, l’Ajuntament bonifica el 50% del IBI durant 3 anys a aquells immobles que instal·lin panells 

solars per l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol de manera voluntària, és a dir, on la instal·lació 

fotovoltaica no sigui obligada per normativa [15]. En el cas de l’autoconsum compartit, cadascun dels habitatges 

que hi participin rebran aquesta bonificació de l’IBI, amb un llindar del 100% dels costos d’inversió i sempre que els 

habitatges compleixin amb el següent mínim de potència instal·lada [16]: 

 » Habitatges unifamiliars amb una quota íntegra de l’impost de fins a 2.000 €/any: 1 kWp.

 » Habitatges unifamiliars amb una quota íntegra de l’impost de fins a 3.000 €/any: 1,5 kWp.

 » Habitatges unifamiliars amb una quota íntegra de l’impost de fins a 4.000 €/any: 2 kWp;

 » Habitatges unifamiliars amb una quota íntegra de l’impost de superior a 4.000 €/any: no hi ha bonificació.  
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Pel què fa a l’ICIO, es bonifica el 95% del cost total de la llicència d’obres, sempre que no es tracti d’instal·lacions 

obligatòries [15]. 

L’Associació Nacional de l’Autoconsum ha generat un mapa virtual que recull les bonificacions d’IBI a molts municipis 

de Catalunya [17]. A més a més, també inclou enllaços a les ordenances municipals corresponents, i es manté 

actualitzat de manera periòdica. Podeu trobar aquesta eina a la següent secció.

A la mateixa secció d’eines, hi podreu trobar el document Excel que ha elaborat la Diputació de Barcelona, per a 

calcular l’impacte de les bonificacions d’IBI per autoconsum dels diferents municipis en el seu balanç econòmic, 

segons diversos escenaris [18].

Subvencions

El dia 29 de juny de 2021 va ser aprovat pel Consell de Ministres -a proposta del MITECO - el Reial Decret 477/2021, 

pel qual s’aprova la concessió directa a les comunitats autònomes d’ajudes per al desenvolupament de 6 programes 

d’incentius, relacionats amb la implantació d’energies renovables, autoconsum, emmagatzematge i rehabilitació 

energètica per als períodes 2021-2023. La mesura s’emmarca en les actuacions de Govern per accelerar la transició 

energètica, situar el ciutadà en el centre del sistema i impulsar l’impacte local positiu d’aquesta transformació. En 

concret, el Programa 4 està orientat a la: “Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, 

en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge”. A Catalunya, 

les ajudes les gestionarà l’ICAEN, i les podeu consultar aquí [19].
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A nivell municipal, l’Ajuntament de Barcelona ofereix anualment ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis 

d’habitatges, on la instal·lació d’energies renovables també està inclosa [20]. El 2019 i 2020 es van subvencionar 

fins al 50% dels costos d’instal·lació d’autoconsums individuals o col·lectius, un 40% dels costos de rehabilitacions 

energètiques globals i un 25% dels costos en cas de rehabilitacions parcials, i el 2021 s’han obert línies d’ajuts a la 

rehabilitació energètica.

Ampliem la comunitat !
La comunitat energètica és molt més que el fet d’instal·lar un autoconsum compartit. En aquest 

sentit, es pot mantenir una comunitat dinàmica i en constant evolució, ampliant-la a d’altres 

àmbits d’actuació: com ara una gestió energètica participativa, la realització de tallers i formacions 

- dins de la pròpia comunitat, acompanyament a veïnes nouvingudes o fins i tot a d’altres grups 

que vulguin crear noves comunitats. Per exemple, es pot treballar l’optimització de factures, o un 

canvi d’hàbits cap a més eficient, en comunitat. També volem posar el focus en la importància de 

la cooperació entre comunitats energètiques, per aprendre mútuament i facilitar la replicabilitat.
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Casos d’èxit
Com superem les barreres?   

Comunitat Rubí Brilla (barri dels Avets)
Entitat o col·lectiu promotor:

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de l’Ajuntament de 

Rubí

En quin estat es troba? Mediació inicial i definició del projecte

Actors implicats:
Ciutadania, Ajuntament de Rubí, Diputació de Barcelona, 

Associacions de veïns...

Acció principal:

S’inicia un procés de comunitat energètica en sector residencial 

(prova pilot), després de l’èxit del projecte Autoconsum00 en 

polígons industrials de Rubí. Model de negoci PPA perquè tothom 

pugui participar.

Tipus d’organització: A través de l’equip Rubí Brilla.

Barreres:

Socials

(1)Dificultat de ser prou propers a la ciutadania. Dificultat per a 

transmetre el missatge a les associacions de veïnes.

Cal treballar des de la base, comunicar de forma educativa, amb 

exemples.

(2)Conflictes previs entre veïnes i ajuntament per altres temes.

(3) Dificultat per arribar a acords entre veïnes. A les veïnes se les 

deixa triar entre comprar la instal·lació de manera individual o 

compartir-la amb la resta de la comunitat.

Legals

(1)Legislació rebuscada. (compensació vs venda d’excedents).

(2)Moltes casuístiques diferents entre veïnes: grans tenidores, 

propietàries, llogateres...

Financeres

A les empreses d’enginyeria no els surt a compte realitzar l’estudi 

de viabilitat econòmica, perquè cada veí té una casuística diferent. 

(terrat amb hort, propietat dividida, etc.)
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VILAWATT
Entitat o col·lectiu promotor: Ajuntament de Viladecans

En quin estat es troba? Desplegament i acompanyament

Actors implicats:
Ajuntament de Viladecans, socis o partenaires (una empresa 

municipal i d’altres privades, una cooperativa)

Acció principal:

Creació d’una companyia elèctrica local. Creació d’un PPCP 

(Partenariat Públic-Privat-Ciutadà) per a la governança energètica. 

(+ rehabilitació d’edificis, treball comunitari...)

Tipus d’organització:

UA CoreGroup com a òrgan directiu de l’ajuntament. Steering 

Committee del projecte (UA CoreGroup + 1 representant de cada 

partenaire + 1 Project Manager)

Quantitat i modalitat de finançament:

Total: 5.300.000€. El 80% l’aporta UIA (Convocatòria Urban 

Innovative Action, fons FEDER). El 20% restant l’aporta 

l’Ajuntament i resta de socis.

Projecte d’Autoconsum Compartit - Pisos de Protecció Oficial de Sant 
Julià de Vilatorta

Entitat o col·lectiu promotor: Ajuntament de Viladecans

En quin estat es troba? Acompanyament

Actors implicats:

INCASOL, Ajuntament de sant Julià de Vilatorta, Consell 

Comarcal d’Osona, Agència Local de l’Energia d’Osona, Diputació 

de Barcelona, Associació Catalana de Municipis, Generalitat de 

Catalunya (ICAEN), Engiaux (enginyeria)

Acció principal:

Instal·lació de 15 kW a l’edifici. S’instal·len 14 kW, un per a 

cadascun dels pisos, i 1 kW per a consums generals de l’edifici. 

És un edifici totalment electrificat, tots els consums són elèctrics.

Barreres:
Tècniques i 

econòmiques

 La distribuïdora no pren correctament les dades de consums 

o bé les comercialitzadores no les estan processant. La 

conseqüència és que les persones usuàries no estan rebent la 

compensació econòmica que pertocaria.
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Directori d’actors implicats   
Acompanyament i gestió de comunitats

Cooperativa La Fàbrica

La Dinamo

Associació Lemur

Calidoscoop, SCCL

Gestión Integral, SCCL

Matriu

Perviure

Raons

Marges

Nus

Administració de finques
Comunitats Barcelona
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Comunicació
LaTaula

Formació energètica
Intiam

Ecoserveis

ElRisell

Tarpuna

Enginyeria i manteniment 
d’instal·lacions

AIGUASOL

Azimut 360

Emelcat

Nusos, SCCL

SEBA

Som Confort Solar

Arkenova

LaCol

EPI Energia

Societat Organica

Arkenova

LaCol

EPI Energia

Societat Organica
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Gestió d’entitats 
Ekonomikon

Facto

Col·lectiu Ronda

Aurora

CoopDemà

Arç Correduria d'Assegurances

Finances ètiques
coop57

Fiare

Oiko Credit

Triodos Bank

Ecrowd

Goteo

EsÈtic
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Directori de recursos  
Nom Autor Enllaç

Guies Informatives

Guia per a l'impuls de 

comunitats energètiques amb 

perspectiva municipal

Diputació de Barcelona

https://www.diba.cat/

documents/471041/350825345/

Guia+Comunitats+Energ%C3%A8tiques_

VF.pdf/ac40bfa0-4f36-d029-a238-

a2cdf9bd466d?t=1619076406892

Comunitats Energètiques 

Locals (CELs)

Xarxa per a la Sobirania 

Energètica

https://xse.cat/

informecomunitatsenergetiqueslocals/

AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC 

DOMÈSTIC.  CONSELLS I 

BONES PRÀCTIQUES. R03

ICAEN (Generalitat de 

Catalunya)

http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_

ICAEN/17_publicacions_informes/14_

coleccio_RecomanacionsICAEN/arxius/R03_

Autoconsum_FV_domestic.pdf

Guia pràctica per a 

l'autoproducció col·lectiva en 

blocs de pisos 

Som Energia
https://drive.google.com/file/d/1QofPHehJC4zn

lWJE51lKflamWGyZwF1X/view

Comunitats Energètiques 

Locals. Guia per a 

l'administració local.

Aiguasol, Enfocc, Leader, 

Ajuntament de Sant Pere 

de Torelló i d'altres

https://www.ripollesgesbisaura.org/wp-content/

uploads/2020/12/CE-Definitiu.pdf

Eines de dinamització

Eines i tècniques de 

dinamització
Ajuntament de Barcelona

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/

uploads/2017/01/10113412/eines-i-

t%C3%A8cniques-de-dinamitzaci%C3%B3.pdf

https://www.diba.cat/documents/471041/350825345/Guia+Comunitats+Energ%C3%A8tiques_VF.pdf/ac40bfa0-4f
https://www.diba.cat/documents/471041/350825345/Guia+Comunitats+Energ%C3%A8tiques_VF.pdf/ac40bfa0-4f
https://www.diba.cat/documents/471041/350825345/Guia+Comunitats+Energ%C3%A8tiques_VF.pdf/ac40bfa0-4f
https://www.diba.cat/documents/471041/350825345/Guia+Comunitats+Energ%C3%A8tiques_VF.pdf/ac40bfa0-4f
https://www.diba.cat/documents/471041/350825345/Guia+Comunitats+Energ%C3%A8tiques_VF.pdf/ac40bfa0-4f
https://xse.cat/informecomunitatsenergetiqueslocals/
https://xse.cat/informecomunitatsenergetiqueslocals/
http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/14_coleccio_RecomanacionsICAE
http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/14_coleccio_RecomanacionsICAE
http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/14_coleccio_RecomanacionsICAE
http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/14_coleccio_RecomanacionsICAE
https://drive.google.com/file/d/1QofPHehJC4znlWJE51lKflamWGyZwF1X/view
https://drive.google.com/file/d/1QofPHehJC4znlWJE51lKflamWGyZwF1X/view
https://www.ripollesgesbisaura.org/wp-content/uploads/2020/12/CE-Definitiu.pdf
https://www.ripollesgesbisaura.org/wp-content/uploads/2020/12/CE-Definitiu.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2017/01/10113412/eines-i-t%C3%A8cniques-de-dinami
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2017/01/10113412/eines-i-t%C3%A8cniques-de-dinami
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2017/01/10113412/eines-i-t%C3%A8cniques-de-dinami
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Mapes fotovoltaics

Mapa de recurs fotovoltaic Ajuntament de Barcelona
https://energia.barcelona/ca/mapa-quanta-

energia-pots-generar

Solar Atlas (PVGIS) PVGIS, UE https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

Mapa del potencial d'energia 

solar fotovoltaica i tèrmica de  

Barcelona Regional

-
https://amb.bcnregional.com/visor_FV/index.

html

Mapa de municipis amb 

bonificacions IBI

Associació Nacional 

d'Autoconsumidors

https://asociacionautoconsumidores.com/ca/

ajudes-catalunya/

Calculadores de pressupostos
SEBA, Ecoserveis ENLLAÇ

Col·lectiu solar
https://www.collectiu-solar.cat/ca/

calculadora#form1

Eina pel càlcul de l'impacte de 

les bonificacions fiscals a l'IBI 

per autoconsum fotovoltaic

DiBa

https://xarxaenxarxa.diba.cat/

news/2020/10/27/disponible-leina-pel-calcul-

de-limpacte-de-les-bonificacions-fiscals-libi-per-

autoco

Enllaços a alguns tràmits

Legalització de la instal·lació 

amb la Generalitat
Generalitat

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_

actuacio/energia-i-mines/energia-electrica/

produccio-regim-especial/autoconsum/index.

html

Subvencions ICAEN ICAEN

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/

energias-renovables/ajuts-del-programa-

dincentius-lligats-a-lautoconsum-i-

emmagatzament-amb-fonts-denergia-

renovable-i-implantacio-de-sistemes-termics-

renovables.-/

Tràmits de constitució com a 

associació o cooperativa
CRAJ

https://www.crajbcn.cat/tramits-constituir-

associacio/

https://energia.barcelona/ca/mapa-quanta-energia-pots-generar
https://energia.barcelona/ca/mapa-quanta-energia-pots-generar
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
https://amb.bcnregional.com/visor_FV/index.html
https://amb.bcnregional.com/visor_FV/index.html
https://asociacionautoconsumidores.com/ca/ajudes-catalunya/
https://asociacionautoconsumidores.com/ca/ajudes-catalunya/
https://www.collectiu-solar.cat/ca/calculadora#form1
https://www.collectiu-solar.cat/ca/calculadora#form1
https://xarxaenxarxa.diba.cat/news/2020/10/27/disponible-leina-pel-calcul-de-limpacte-de-les-bonific
https://xarxaenxarxa.diba.cat/news/2020/10/27/disponible-leina-pel-calcul-de-limpacte-de-les-bonific
https://xarxaenxarxa.diba.cat/news/2020/10/27/disponible-leina-pel-calcul-de-limpacte-de-les-bonific
https://xarxaenxarxa.diba.cat/news/2020/10/27/disponible-leina-pel-calcul-de-limpacte-de-les-bonific
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/energia-i-mines/energia-electrica/produccio-regim-
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/energia-i-mines/energia-electrica/produccio-regim-
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/energia-i-mines/energia-electrica/produccio-regim-
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/energia-i-mines/energia-electrica/produccio-regim-
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/ajuts-del-programa-dincentius-lligats-a
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/ajuts-del-programa-dincentius-lligats-a
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/ajuts-del-programa-dincentius-lligats-a
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/ajuts-del-programa-dincentius-lligats-a
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/ajuts-del-programa-dincentius-lligats-a
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/ajuts-del-programa-dincentius-lligats-a
https://www.crajbcn.cat/tramits-constituir-associacio/
https://www.crajbcn.cat/tramits-constituir-associacio/
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Acrònims 

CIE Certificat d’Instal·lació Elèctrica

ICAEN Institut Català de l’Energia

IDAE Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la 
Energía

IIE Inspecció de la Instal·lació Elèctrica 

MITECO Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

RITSIC Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat 
Industrial de Catalunya

RAC Registre d’Autoconsum de Catalunya


