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Resum de les Bases Reguladores dels 
 

SOLARCOOP – Ajuts per al suport a cooperatives i/o 
associacions d’autoorganització ciutadana que incloguin 
el desenvolupament de models de gestió i funcionament 

de comunitats energètiques 
 

Resolució ACC/4018/2022 de 21 de desembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb el suport de: 
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Bases reguladores: Resolució ACC/4018/2022 de 21 de desembre 
 
https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/comunitats-energetiques/solarcoop/ 
 
Règim: Concurrència competitiva 
 
Vigència: Pendent de publicació 
 
Termini d’execució: 18 mesos a partir de l’atorgament de la subvenció 
 
 
BENEFICIARIS: 
 

 Cooperatives de consum o una associació que vulgui esdevenir cooperativa de 
consum amb els objectius: 
 
- Creació d’una activitat econòmica (preferentment en territoris en 

despoblament) 
- Promoció de la transició energètica a través de la creació d’una comunitat 

energètica (participants de la qual hauran de ser membres de la 
cooperativa de consum) 

- El Sol·licitant ha de comptar amb la majoria (>55%) de persones físiques 
com a sòcies o amb el suport de l’Ajuntament on hi haurà la seu de 
l’organització o el veïnatge de la persona física (de manera permanent). 

 
QUANTIA DELS AJUTS: 
 

 Quantia màxima del 100% dels costos subvencionables amb un màxim de 
80.000 euros per projecte. 

 La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut 
exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 
70% de la quantitat a justificar. 

 
DESPESES SUBVENCIONABLES: 
 

 Contractació de les persones treballadores de l’associació i/o cooperativa de 
consum pel temps dedicat a les actuacions subvencionables. 
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 Contractació de cooperatives expertes en acompanyament a la constitució i/o 
reforçament de la cooperativa de consum vinculada a la comunitat energètica. 
Es poden desenvolupar a través de l’Ateneu Cooperatiu de referència, a través 
de la contractació d’unes de les cooperatives promotores d’aquest. 
 

 Despeses de serveis o personal externs per a la realització d’algunes de les 
actuacions subvencionables. 
 

 Despeses indirectes o generals, és a dir, aquelles despeses comunes als 
diferents serveis o activitats que realitza el beneficiari (lloguer, material 
d’oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i d’altres de 
característiques similars NO INCLOU ELS MOBLES). Aquestes no podran 
superar el 10% de les despeses indicades en l’apartat anterior. 
 

 Despeses externes de difusió i comunicació de l’actuació presentada. 
 

 Els tributs, quan la persona beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. 
En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos 
personals sobre la renda. 
 

Pel què fa al projecte de constitució de la comunitat energètica, les despeses hauran 
de fer relació als costos de creació dels models de funcionament de la comunitat 
energètica: jurídic, econòmic, energètic, de gestió.... 
 
No seran subvencionables les despeses corresponents a les inversions per a la 
realització del projecte energètic, com ara la inversió en equips de generació i/o 
emmagatzematge renovable. Sí que es considerarà despesa subvencionable la 
realització de l’avantprojecte o del projecte executiu de la instal·lació a desenvolupar. 
 
 
CONDICIONS: 
 

 L’entitat beneficiaria ha de constituir-se com a comunitat energètica en forma 
de cooperativa de consum en un període de 18 mesos de l’atorgament de la 
subvenció. 

 Hi ha d’haver un mínim del 40% del pressupost destinat al reforçament i/o 
creació de l’autoorganització col·lectiva de la ciutadania per a la constitució 
d’una cooperativa de consum. 
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Documentació a presentar amb la sol·licitud (apartat 7 Resolució): 
 
7.2 Declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents: 
 

a) Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la 
representi corresponents al DNI/NIF/NIE o un altre document que l’acrediti. 

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi 
constància, si escau. 

c) En el cas de persones jurídiques, certificat de l’acord de l’òrgan competent 
segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos 
corresponents. 

 
7.3 La sol·licitud inclourà també una memòria explicativa del projecte d’activitat o 
actuacions que contindrà: 
 

- Dates inici i finalització previstes i el lloc de realització del projecte 
 

- Descripció de les línies d’actuació, components principals de la proposta de 
participació, els grups objectiu de les actuacions, la lògica d’intervenció, les 
estratègies i les metodologies d’implementació i, si s’escau, l’aportació dels 
diferents socis implicats. 

 
- Anàlisis de la situació dels col·lectius destinataris de les actuacions i del 

context socioeconòmic. 
 
- Programa de treball, objectius, accions, i la seqüenciació i integració, i els 

recursos humans i materials que s’hi destinaran. 
 
- Indicadors del projecte pel que fa a l’objectiu específic. 
 
- Experiència prèvia de l’entitat en l’àmbit del projecte en els darrers 3 anys 
 
- Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les 

despeses i els ingressos previstos, la quantia de l’ajut que se sol.licita i el 
detall de les fonts de finançament. En el cas que l’activitat subvencionada 
consisteixi en diferents actuacions, el pressupost s’haurà de desglossar per 
actuacions i conceptes de despesa. 
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7.4 Pel que fa a la part de la proposta específicament referent a la creació o 
reforçament de la cooperativa de consum, la memòria inclourà addicionalment una 
separata amb la informació següent (d’acord als criteris de puntuació del punt 9.1 de 
les bases): 
 

a) Informe de l’ateneu cooperatiu de referència del municipi, on es descrigui 
l’acompanyament destinat necessari en relació amb la constitució de la 
cooperativa de consum o bé al creixement del nombre de socis necessaris per 
a la seva sostenibilitat. 

b) Informe, si escau, del grup d’acció local de referència del territori, que 
garanteixi el seguiment i acompanyament del procés des del punt de vista del 
plantejament tècnic de la comunitat energètica i els subprojectes que 
l’estructurin. 

 
7.5 Pel que fa a la part de la proposta referent a la creació o reforçament d’una 
comunitat energètica com associació o cooperativa, la memòria inclourà una separata 
amb la informació següent (criteris puntuació apartat 9.2 de les bases): 
 

a) Descripció bàsica del projecte de comunitat energètica a realitzar, indicant les 
característiques del projecte d’inversió a desenvolupar (abast del projecte, tipus 
de generació renovable, etc.) i els elements a desenvolupar per a la constitució 
de la comunitat energètica (models jurídics, tècnics, econòmics, etc.) 

b) Pla de treball a desenvolupar per a la definició dels models de funcionament de 
la comunitat d’energia. 

c) Proposta de costos i despeses de les actuacions a desenvolupar al llarg del 
termini de realització del projecte de constitució de la comunitat d’energia. 

 
7.6 L’imprès de la sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes 
que es detallen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura 
de la sol·licitud: 
 

a) Que el compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut pertany a la persona 
beneficiària de l’ajut. 

b) No estar sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona 
beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, 
general de subvencions, ni l’article 99 del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre. 

c) Declaració sobre si s’han demanat i/o obtingut altres ajuts públics o privats per 
a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i 
la quantitat sol·licitada i/o obtinguda. 
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d) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal 
discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau. 

e) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, 
declaració segons la qual l’empresa beneficiària ha previst els mitjans oportuns 
per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de 
sexe, i intervenir en els centres de treball. 

f) En el cas d’empreses i entitats, no haver estat sancionades o condemnades 
per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per 
raó de sexe o de gènere. També disposar d’un pla d’igualtat entre dones i 
homes (article 1 del Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març) 

g) Quan es tracti de centres i establiments oberts al públic, el compliment de la 
normativa política lingüística. 

 
9. Criteris d’avaluació: 
 
Hi ha dos tipus de criteris de valoració de les comunitats energètiques en forma 
d’associació o cooperativa: 
 

- Criteris de valoració referents a les actuacions de creació o reforçament de 
cooperatives de consum (valorats per la Direcció General d’Economia 
Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives): màxim 100 punts. 

 
- Els referents a les característiques específiques dels projectes energètics, 

que seran valorats per l’ICAEN: màxim 100 punts. 
 

La valoració de les sol·licituds es fa basant-se en una escala de puntuació de 0 a 200 
punts, sumant les puntuacions dels dos àmbits esmentats abans. 
 
La puntuació mínima requerida per optar a la subvenció és d’un mínim de 50 punts en 
cadascun dels dos àmbits esmentats. 
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9.1 Criteris de valoració referents a les actuacions de creació o reforçament de 
cooperatives de consum (Informació en la memòria justificativa i en la capacitat 
tècnica, econòmica i financera en relació amb l’experiència prèvia en projectes 
coincidents): 
 
9.1.1 Capacitat acreditada del sol·licitant per desenvolupar el projecte presentat tenint 
en compte la seva experiència en l’àmbit de l’economia social i la sostenibilitat de la 
proposta: màxim 25 punts 
 

a) Justificació de la necessitat i l’adequació del projecte, en què consisteix, i la 
coherència del projecte amb l’anàlisi de l’entorn general i específic on es 
desenvoluparà: màxim 5 punts 

b) Concreció dels objectius del projecte amb les actuacions, així com la relació 
entre els objectius de cadascuna de les fases que l’integren. Els objectius s’han 
d’expressar en termes observables, mesurables i quantificables: màxim 5 
punts. 

c) Descripció de la metodologia per al desenvolupament del projecte, amb 
especial atenció a la planificació, el calendari d’execució i l’avaluació del 
seguiment i de resultat: màxim 5 punts. 

d) Proposta de viabilitat i el grau d’equivalència entre el nombre de persones 
sòcies (i les seves aportacions de capital) respecte del nombre de persones 
necessàries per fer viable el projecte: màxim 7 punts 
 
- Anàlisi de viabilitat: màxim 2 punts 
- Càlcul del preu: màxim 5 punts 
 

Equivalència fins al 25%: 2 punts Equivalència del 51% al 75%: 4 punts 
Equivalència del 26% al 50%: 3 punts Equivalència de més 76%: 5 punts 

 
 

e) Previsió de l’impacte socioeconòmic: màxim 3 punts 
 
- Impacte General: màxim 1,5 punts 
- Impacte en comunitats i col·lectius: màxim 1,5 punts 

 
9.1.2 Capacitat acreditada de l’entitat per desenvolupar el projecte presentat tenint en 
compte la seva experiència en l’àmbit de l’economia social i la sostenibilitat de la 
proposta: màxim 15 punts 
 

a) Experiència prèvia en projectes coincidents de l’entitat sol·licitant per a 
l’execució del projecte: màxim 5 punts 
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Sense experiència prèvia: 0 punts Experiència prèvia i no continuada en 

projectes coincidents: fins a 3,5 punts 
Experiència parcial en alguna fase del 
projecte: fins a 2 punts 

Experiència prèvia i continuada en 
projectes coincidents: 5 punts 

 
b) Anàlisi de la intercooperació per tal d’aglutinar diversos 

agents/entitats/empreses/ens local/etc. Promotors del projecte amb l’objectiu 
de sumar esforços: 5 punts 
 
- Nombre d’agents/entitats/empreses/ens local promotors del projecte: 3 

punts 
Quatre entitats: 0 punts Quatre o cinc ítems: 2 punts 
Dos o tres ítems: 1 punt Cinc o més ítems: 3 punts 

 
- Finalitat estratègica de la intercooperació: 2 punts 

 
c) Capacitat de cofinançament de les actuacions per part de l’entitat sol·licitant: 

màxim 5 punts 
Tant per cent de cofinançament sobre total de subvenció: 
 
Fins al 5%: 1 punt Del 13% al 15%: 3 punts 
Del 6% al 7%: 1,5 punts Del 16% al 20%: 3,5 punts 
Del 8% al 9%: 2 punts Del 21% al 25%: 4 punts 
Del 10% al 12%: 2,5 punts Superiors al 25%: 5 punts 

 
9.1.3 Valors del cooperativisme: màxim 32 punts 
 

a) Es valoraran les contractacions de cooperatives i/o altres entitats de l’economia 
social amb un màxim de 10 punts. 

 
- 2 punts si fins al 30% d’aquestes contractacions són cooperatives o entitats 

de l’economia social. 
- 6 punts si fins al 60% d’aquestes contractacions són cooperatives o entitats 

de l’economia social. 
- 10 punts fins al 100% d’aquestes contractacions són cooperatives o entitats 

de l’economia social. 
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b) S’atorgaran 2 punts a les sol·licituds si les cooperatives i/o altres entitats de 
l’economia social contractades són del mateix àmbit de referència de l’ateneu 
cooperatiu. 

c) Es valoraran les contractacions de persones treballadores per a la cooperativa 
o associació amb domicili fiscal en l’àmbit del territori on estigui situada la nova 
cooperativa amb un màxim de 5 punts. 

 
PUNTS % treballadors residents al territori 
1 punt 30% 
3 punts 60% 
5 punts 100% 

 
d) Es valoraran les contractacions d’altres entitats, empreses i persones 

treballadores autònomes amb seu social i fiscal en l’àmbit territorial de la nova 
cooperativa amb un màxim de 5 punts. 

 
PUNTS % contractació autònoms i PIMES 

locals 
1 punt 30% 
3 punts 60% 
5 punts 100% 

 
e) Es valorarà que la cooperativa o associació de la comunitat energètica sigui 

productora i titular dels permisos o estigui en tràmit per ser-ho: màxim 10 
punts. 

 
9.1.4 Es valorarà la inclusió de millores en la difusió, l’impacte i la visibilitat per 
augmentar l’impacte i la visibilitat de l’economia social a través d’accions concretes per 
promoure i difondre l’activitat com a bones pràctiques (es valorarà en funció de les 
actuacions previstes, participació en fires, tallers, etc.): màxim 3 punts 
 

a) ES valorarà que les persones sòcies o membres del projecte energètic siguin 
heterogènies: persones físiques, cooperatives, altres entitats de l’economia 
social i solidària, pimes, persones treballadores autònomes i entitats locals: 
màxim 5 punts 
 
Tindran 5 punts les sol·licituds que certifiquin que els socis o membres dels 
projectes energètics concernits són exclusivament persones físiques i/o pimes 
i/o persones treballadores autònomes i altres entitats de l’economia social i 
entitats locals. 
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b) Es valorarà que la cooperativa sigui de caràcter local, que tingui més de la 

meitat de les persones sòcies amb domicili fiscal situat en algun dels termes 
municipals que es trobin localitzats a una distància inferior a 30 km del centre 
geomètric dels equips generadors de la instal·lació: 15 punts 

c) Es valorarà que la cooperativa estigui creada en l’àmbit dels Grups d’Acció 
Local per tal de fomentar l’activitat econòmica en les zones rurals: 5 punts 

 
9.2 Criteris de valoració referents a les característiques específiques del projecte 
energètic 
 

a) Valoració de la qualitat de multi components dels projectes energètics 
presentats:  màxim 40 punts. 

 
- Tindran 40 punts les sol·licituds que presentin actuacions en tres o quatre 

dels àmbits següents: 
 
. Generació renovable elèctrica 
. Generació renovable tèrmica 
. Eficiència energètica 
. Mobilitat elèctrica 
 

- Tindran 20 punts les sol·licituds no incloses en l’apartat anterior i que 
presentin actuacions en dos àmbits següents: 
 
. Generació renovable elèctrica 
. Generació renovable tèrmica 
. Eficiència energètica 
. Mobilitat elèctrica 

 
b) Valoració de la memòria tècnica i econòmica: màxim 45 punts 

 
Es puntuarà fins a un màxim de 45 punts les sol·licituds en funció de l’impacte de 
les propostes dels aspectes de la memòria tècnica i econòmica següents: 
 

- Impacte local de l’actuació energètica pel que fa a la futura fabricació dels 
equips, subministrament, muntatges, transport i prestacions que puguin 
realitzar empreses locals: màxim 15 punts 

- Impacte de l’actuació energètica pel què fa a la possible creació d’ocupació: 
màxim 15 punts 
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c) Impacte de l’actuació energètica pel que fa a afavorir les polítiques d’igualtat de 
gènere del projecte: màxim 15 punts 

 
9.2.3 Adequació de la proposta de projecte de comunitat d’energia a les prioritats 
locals i/o comarcals (màxim 15 punts): Rebran 15 punts aquelles propostes que 
certifiquin l’acompliment d’aquest criteri aportant el certificat d’adequació emès per 
l’ajuntament o consell comarcal corresponent al lloc de realització del projecte. 
 

 


