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Comunitats d’energies renovables
Marc actual

La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018,
relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables (en endavant, “Directiva
2018/2001”), introdueix la figura de les Comunitats d'Energies Renovables (CER).
En l’apartat 16 de l’article 2 relatiu a les definicions, s’estableix que una CER és una entitat
jurídica que:

     a) de conformitat amb el Dret nacional aplicable, es base en la participació oberta i
voluntària , siga autònoma i estiga efectivament controlada pels socis o membres que estan
situats en les proximitats dels projectes d’energies renovables que siguen propietat de
l’esmentada entitat jurídica i que aquesta haja desenvolupat;
     b) els socis o membres de la qual siguen persones físiques, pimes o autoritats locals,
inclosos els municipis;
     c) la finalitat primordial de la qual siga proporcionar beneficis mediambientals, econòmics
i socials als seus socis o membres o a les zones local on opere, enlloc de guanys financers.

En l’article 22 s’estableix que els Estats membres garantiran que les persones consumidores
finals, en particular les domèstiques, tinguen dret a participar en una CER alhora que
mantenen els seus drets i obligacions com a consumidors finals. Afegeix, no obstant, que, en
el cas de les empreses privades, la participació no pot constituir la seua activitat principal
comercial o professional. Entre d’altres, es reconeix el dret a les CER a:
     a) produir, consumir, emmagatzemar i vendre energies renovables, en particular
mitjançant contractes de compravenda d’electricitat renovable;
     b) compartir, en el si de la CER, l’energia renovable que produïsquen les unitats de
producció propietat de la comunitat, (…) amb la reserva de mantindre els drets i les
obligacions dels membres de la CER en tant que consumidors;
    c) accedir a tots els mercats de l’energia adequats tant directament com mitjançant
l’agregació de manera no discriminatòria.

En aquest sentit, per tal d’entendre l’esperit de la Directiva i la voluntat del legislador
europeu, és interessant tindre en compte els següents 'considerants' de la norma. En el
Considerant 67 de la Directiva 2018/2001 s’apunta que la possibilitat de realitzar
autoconsum compartit ofereix també oportunitats a les CER per a impulsar l’eficiència
energètica en les llars i ajuda a combatre la pobresa energètica existent mitjançant la
reducció del consum i la reducció ens els preus de subministrament.
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En el Considerant (70) s’explicita que la participació dels ciutadans i autoritats locals en
els projectes d’energies renovables mitjançant les CER genera un valor afegit significatiu
pel que respecta a l’acceptació local de les energies renovables i l’accés a capital privat
addicional, fet que s’ha traduït en inversions locals, una major elecció pels consumidors i
una participació major dels ciutadans en la transició energètica.
En el Considerant (71) s’afegeix que per tal d’evitar abusos i garantir una amplia
participació, les CER han de poder conservar la seua autonomia respecte dels membres
individuals i altres actors habituals en el mercat que participen en la comunitat com a
membres o socis, o mitjançant la inversió. La participació en projectes renovables ha
d’estar oberta a tots els potencials membres locals, atenent a criteris objectius,
transparents i no discriminatoris. En aquest sentit, les CER han de poder compartir entre
sí l’energia produïda per les instal·lacions propietat de la comunitat. No obstant, els
membres d’una comunitat no han de quedar exempts dels costos, càrrecs, gravàmens i
impostos pertinents que assumirien en el seu cas els consumidors finals que no
pertanyen a una comunitat.

Extracte de la GUIA PER A L'IMPULS DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES AMB PERSPECTIVA
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La figura de les CER introduïda per la Directiva 2018/2001 ha estat recentment transposada a
l’ordenament jurídic espanyol per mitjà del Reial Decret-Llei 23/2020, de 23 de juny, pel que
s’aproven mesures en matèria d’energia i en d’altres àmbits per a la reactivació econòmica
(en endavant, “RDL 23/2020”).

En aquest sentit, el RDL 23/2020 modifica la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector
Elèctric (en endavant, “LSE”) per introduir com a nou subjecte del sector elèctric, d’entre els
previstos en l’article 6, a les CER. I ho fa definint-les de la següent manera:

“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 siguen propietat de les entitats jurídiques i que aquestes hagen
desenvolupat, els membres o socis de les quals siguen persones físiques, pimes o autoritats
locals, inclosos els municipis, i la finalitat primordial de les quals siga proporcionar beneficis
mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres o a les zones locals on
operen, enlloc de guanys financers”.

Com es pot apreciar, la definició que fa el RDL 23/2020 de les CER és exactament igual que
la que introduïa la Directiva 2018/2001. El fet que la LSE, norma de major rang del sector
elèctric, reconegue a les CER com a subjectes oficials del sector elèctric, els dona una
entitat pròpia que serà rellevant per a desenvolupaments reglamentaris presents i futurs.

Un primer exemple de les possibilitats que poden arribar via reglamentària és l’oportunitat
de poder competir en igualtat de condicions amb la resta de procediments de
.
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concurrència competitiva (subhastes) previstos en l’article 14.7 de la LSE i en el Reial Decret
960/2020, de 3 de novembre, pel qual es regula el règim econòmic d’energies renovables
per a instal·lacions de producció d’energia elèctrica (en endavant, “Reial Decret 960/2020”),
i que permeten accedir al marc retributiu basat en el reconeixement a llarg termini d’un preu
fix per l’energia. Així, en l’article 3.2 del Reial Decret 960/2020 es determina el següent:

“En els procediments de concurrència competitiva que es convoquen, es podrà distingir
entre diferents tecnologies de generació en funció de les seues característiques tècniques,
dimensió, nivells de gestionabilitat, criteris de localització, maduresa tecnològica i aquells
altres que garantisquen la transició cap a una economia descarbonitzada, així com tindre en
compte les particularitats de les CER perquè aquestes puguen competir per l’accés al marc
retributiu en el mateix nivell d’igualtat amb altres participants, tot això de conformitat amb la
normativa comunitària”.

Perspectives de futur

En el moment d'elaborar la present guia, la definició del marc legal aplicable a les CER, més
enllà de la definició ja introduïda en la LSE, és un procés viu i en evolució. Com a exemple de
l'anterior trobem la consulta pública prèvia organitzada per l'IDAE i el MITERD entre el 17/11/20
i el 02/12/20, per a recollir inputs que puguen ser tinguts en compte en l’elaboració del marc
jurídic que desenvolupe les figures de les CER i CCE. En aquest context, es va celebrar una
jornada organitzada per l’IDAE en data 27/11/20, en la qual va quedar patent que ens trobem
davant d'un procés viu i amb recorregut de futur.

Des d’un punt de vista eminentment pràctic, i una vegada aclarida la necessitat i la
conveniència de diferenciar figures jurídiques de conceptes, cal preguntar-se quina es la
utilitat concreta d'encaixar en la figura de les CER. Amb la deguda cautela, es poden anticipar
dues àrees en les quals el fet d'encaixar en la figura concreta de les CER, pot reportar
avantatges jurídics tangibles a un determinat projecte comunitari d'energies renovables:

- Un primer exemple n'és, precisament, l’anticipat en relació a les subhastes: la possibilitat
que en un futur es convoquen subhastes que establisquen determinades especificitats que
permeten als projectes duts a terme per una CER competir en igualtat de condicions amb
altres actors, per accedir al règim econòmic establert per a les energies renovables.

- Un segon exemple és accedir a ajudes econòmiques que s'articulen via convocatòries: és el
cas de les convocatòries d'ajudes finançades amb fons FEDER, per a energies renovables
tèrmiques i elèctriques, convocades per l'IDAE a la tardor de 2020. En aquest sentit, és
possible:
     i. que s’establisca una reserva de manera que part de les ajudes siguen només
accessibles per a actuacions promogudes per CER;
     ii. que en els processos de concurrència competitiva es donen punts addicionals pel fet
de ser CER.
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En el moment d’elaborar la present guia, no hi ha cap convocatòria oberta. No obstant això,
existeix la raonable expectativa que es puga comptar amb ajudes significatives provinents
dels fons europeus de recuperació econòmica post COVID-19.

Aquestes ajudes podran ser articulades per administracions públiques estatals, tant 
 autonòmiques com locals.

Tenint en compte l’èmfasi que els fons europeus posen sobre una recuperació econòmica
verda capaç de generar llocs de treball, és raonablement probable, a banda de ser coherent
amb el sentit d’aquest fons i de les directives, que en algunes convocatòries s'acudisca a la
figura de les CER per a vehicular la transferència d'aquests fons a projectes sostenibles arreu
del territori.

Comunitats ciutadanes d’energia

Marc actual
A banda de les CER, una altra de les figures que també contempla l’ordenament jurídic de la
Unió Europea és la de les Comunitats Ciutadanes d’Energia (CCE). Aquesta figura es troba
regulada en la Directiva (UE) 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de
2019, sobre normes comunes pel mercat interior de l’electricitat (en endavant, “Directiva
2019/944”).
En l’apartat 11 de l’article 2 relatiu a les definicions, s’estableix que una CCE és una entitat
jurídica que:

     a) Es basa en la participació voluntària i oberta, el control efectiu de la qual l’exerceixen
socis o membres que siguen persones físiques, autoritats locals, inclosos els municipis, o
xicotetes empreses;
     b) L’objectiu principal de la qual consisteix a oferir beneficis mediambientals, econòmics
o socials als seus membres o socis o a la localitat en la qual desenvolupa l'activitat; més que
generar una rendibilitat financera;
     c) participa en la generació, inclosa la provinent de fonts renovables, la distribució, el
subministrament, el consum, l’agregació, l’emmagatzematge d’energia, la prestació de serveis
d’eficiència energètica o la prestació de serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics o
d’altres serveis energètics als seus membres o socis.

Les CCE, tot i no estar limitades a les energies de caire renovable, són molt similars en el
fons a les CER, tant pel que respecta al seu funcionament i organització (de participació
voluntària i oberta), com pel que fa a les persones que tenen la possibilitat de participar-hi
(persones físiques, autoritats locals, inclosos els municipis, i pimes).

Com a elements diferenciadors entre les dues figures trobem que les CCE no cal que siguen,
a diferència de les CER, locals. Això queda reflectit en la mateixa Directiva 2019/944, no
només per l’omissió de paraula “local” en la definició, sinó també atenent al contingut dels
Considerants següents:
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(43) L’energia comunitària també permet la participació de determinats grups de clients
domèstics en els mercats de l’electricitat que, d’altra manera, no hagen pogut fer-ho.

(46) Degut a la seua estructura organitzativa, els seus requisits de governança i la seua
finalitat, les CCE constitueixen un nou tipus d’entitat. Se’ls hi ha de permetre exercir la
seua activitat en el mercat en igualtat de condicions (...) Les CCE no han d’enfrontar-se a
restriccions normatives quan apliquen tecnologies de la informació i la comunicació
existents o futures per compartir electricitat procedent d’actius de generació de la CCE
entre els seus membres o socis sobre la base de principis de mercat (...) L’electricitat
compartida permet subministrar als membres o socis electricitat procedent de les
instal·lacions generadores de la comunitat sense que es troben geogràficament a prop
de les instal·lacions generadores. 

Extracte de la GUIA PER A L'IMPULS DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES AMB PERSPECTIVA
MUNICIPAL. Diputació de Barcelona

El Considerant 43 és coherent amb el fet de què els mercats d´electricitat són, amb caràcter
general, mercats deslocalitzats. Si bé es considera la ubicació física dels punts de generació i
consum per part de REE (Red Eléctrica de España) a l’hora d´operar en el sistema, el mercat
funciona de forma deslocalitzada, és a dir,tenint en compte que el marc geogràfic de
referència del nostre mercat elèctric (MIBEL, mercat ibèric de l´electricitat) es correspon a
tot el territori de l´Estat espanyol + Portugal, trobant-nos ara mateix i durant els següents
anys en un procés de progressiva integració de tots els mercats elèctrics europeus. Així
doncs, no tindria cap sentit imposar limitacions en quant a l’abast geogràfic d’una figura com
la CCE que, a diferència de la CER (més centrada en la propietat d´actius de generació
d'energia), té entre les seues aplicacions la participació comunitària elèctrica des del punt
de vista del consum i per tant l’agregació de consumidors en un mercat no local per la seua
pròpia naturalesa. 

La figura de les CCE, de la mateixa manera que les CER, ha estat objecte de la consulta
pública prèvia organitzada per l´IDAE i el MITERD entre el 17/11/20 i el 02/12/20, amb l’objectiu
de recollir inputs que puguen ser tinguts en compte en l’elaboració del marc jurídic
corresponent. A diferència de les CER, la figura de les CCE no ha estat transposada com a
subjecte del sector elèctric en l’art. 6 de la LSE, mitjançant el RDL 23/2020. 

La Directiva 2019/944 posa un èmfasi especial en la qüestió de l’agregació a l’establir que els
estats membres garantiran que les CCE puguen accedir a tots els mercats organitzats
directament o a través de l’agregació, reconeixent la possibilitat d’aquestes comunitats
d’actuar en el mercat elèctric com a prestadors de serveis d’agregació. I ací sí, el RDL
23/2020 transposa a la LSE tant la figura de l’agregador independent com de l´agregació,
definides respectivament a l´article 2.19 i 2.18 de la Directiva 944/2019. Als agregadors
independents se’ls defineix en l’art. 6. i) de la LSE de la següent manera: 
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"Participants en el mercat de producció d’energia elèctrica que presten serveis d’agregació i
que no estan relacionats amb el subministrador del client, entenent per agregació aquella
activitat realitzada per persones físiques o jurídiques que combinen múltiples consums o
electricitat generada de consumidors, productors o instal·lacions d’emmagatzematge per a
la seua venda o compra en el mercat de producció d’energia elèctrica”. 

També cal destacar que el RDL 23/2020 va introduir un tercer nou subjecte del sector
elèctric en l’art. 6 LSE: els titulars d’instal·lacions d’emmagatzematge. Això és rellevant i
positiu pel desenvolupament de models basats en la participació descentralitzada als
mercats elèctrics.

Perspectives de futur

Per avaluar les perspectives de futur de la normativa d'aquestes figures cal valorar, en primer
lloc, quines són les expectatives d'aplicació de cadascuna d'elles. Com ja s’ha explicat en
l’apartat corresponent de les CER, l'expectativa i recomanació de l’equip redactor d'aquesta
guia és que la vehiculació d'ajudes econòmiques per a projectes de noves instal·lacions
d’energies renovables al territori, es vehiculen via la figura de les CER. En canvi, es recomana
aprofitar la figura de les CCE per a estendre la democratització de l’energia a aquells àmbits
vetats per les directives a les CER però permesos a les CCE: la generació [sense limitació
local], la distribució, el subministrament, el consum, l'agregació, l'emmagatzematge d'energia,
la prestació de serveis d'eficiència energètica o la prestació de serveis de recàrrega per a
vehicles elèctrics.

En termes eminentment pràctics, tenint en compte que d'acord amb la Directiva 2019/944
qualsevol entitat jurídica que complisca els requisits organitzatius pot constituir-se en CCE i
que una de les funcions més atractives o rellevants a curt-mitjan termini és precisament
articular la participació, naturalment agregada, dels seus membres en els mercats elèctrics,
més que en la transposició de la figura de les CER, ens hauríem de fixar en la de l'agregador
independent i la seua futura regulació de detall. En altres paraules, perquè una CCE puga
agregar els consums o generació dels seus membres i participar als mercats d'electricitat, o
bé puga fer un repartiment peer-to-peer de l'energia més enllà dels 500 metres de
l'autoconsum, l'important és que puga ser oficialment subjecte participant del mercat
elèctric. És a dir, una CCE podrà o bé subcontractar a un agregador independent per a portar
a terme les seues finalitats, o bé constituir-se com a agregador independent per a fer-ho per
si mateixa en el mercat, agregant les generacions i/o consums dels seus membres.

D’altra banda, cal destacar que el desenvolupament de la flexibilitat elèctrica com a
producte, la transformació del mercat elèctric i les smart grids, es troben en procés
d’evolució i seran playing fields en els quals, si s'implementen de manera adequada les
Directives, haurà de poder participar cada vegada amb més intensitat la ciutadania, ja siga
consumint, produint, emmagatzemant, proveint serveis de flexibilitat, de recàrrega, etc.
Aquest tipus de participació serà canalitzada no mitjançant la figura de les CER, sinó de les
CCE. Així, els desenvolupaments normatius futurs rellevants per a les CCE no són només el 38
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de la figura mateixa de les CCE, sinó també la de l’agregador independent, la de
l’emmagatzematge i la dels mercats elèctrics de flexibilitat.

En relació amb l’anterior, cal destacar, a efectes de la present guia, els procediments en curs
de reforma i creació de nous mercats elèctrics de flexibilitat:

- Per REE, mitjançant la reforma de nombrosos procediments d'operació (POs) per a
adaptar-los al Reglament (UE) 2017/2195 de la Comissió, de 23 de novembre de 2017, pel
qual s'estableix una directriu sobre el Balanç Elèctric. D'acord amb la Resolució d’11 de
desembre de 2019, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), per la
qual s'aproven les condicions relatives al balanç pels proveïdors de serveis de balanç i els
subjectes de liquidació responsables del balanç en el sistema elèctric peninsular espanyol,
per tal d’adaptar els POs de REE a determinats aspectes d'aquest Reglament la data límit és
el 23/12/2020, mentre que per a altres aspectes aplica la mateixa data límit però és en
relació a l'obligació de REE de presentar a la CNMC propostes de disseny normatiu en relació
a aquests segon tipus d’aspectes.
- També per part de REE, hi ha activitats dutes a terme en l'àmbit paneuropeu dintre del
projecte FLEXIWATTS. 
- Per part d'OMIE, la introducció de nous mercats d'electricitats s'ha esbossat en el projecte
IREMEL.

Comunitats Locals d’Energia

La figura de les comunitats locals d’energia apareix per primera vegada en la Proposta de
Directiva Europea COM (2016) 864, sobre normes comunes pel mercat interior de
l’electricitat. En aquesta proposta, es definia a les Comunitats Locals d’Energia (CEL) com
“Una associació, cooperativa, societat, organització sense ànim de lucre o una altra entitat
jurídica que estiga realment controlada per accionistes o membres locals, generalment
orientada al valor més que a la rendibilitat, dedicada a la generació distribuïda i a la
realització d’activitats d’un gestor de xarxa de distribució, subministrador o agregador
d'àmbit local, inclús a escala transfronterera”.
Aquesta figura queda posteriorment desplaçada amb l’aprovació final de la Directiva
2019/944, sobre normes comunes pel mercat interior de l’electricitat, que tal i com s’ha dit,
contempla la figura de les Comunitats Ciutadanes d’Energia.

En conseqüència, el concepte de CEL no acaba esdevenint una figura jurídica. No obstant, el
març de 2019, l’Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE) va promoure una
“Guia per al desenvolupament d'instruments de foment de CEL”, que fa referència a aquest
tipus de comunitats. També s'esmenten l’IDAE i el MITERD en la recent consulta pública
sobre comunitats energètiques. En el document de la consulta pública es diu que les CEL
engloben les dues figures recollides en les directives europees: les Comunitats d’Energies
Renovables i les Comunitats Ciutadanes d’Energia. L’anterior demostra la multitud de figures
que hi ha a l’hora de parlar de les comunitats energètiques i el “desgavell” de conceptes que
existeix all voltant.
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Des del nostre punt de vista, la figura de les CEL ha quedat superada en aquest cas per les
de les CER i CCE, tal i com demostra el contingut finalment aprovat de les Directives
2019/944 i 2018/2001. És per això que des del punt de vista de l'equip redactor és
recomanable que com a concepte paraigües es faça servir “comunitats energètiques”, sense
l’adjectiu local, ja que com s'explica en detall en l’apartat de les CCE, aquestes, a diferència
de les CER, no tenen per què ser locals, però no per això han de ser discriminades i quedar
fora del concepte paraigües.

Autoconsum col·lectiu

Estat actual
Una altra de les figures legals existents que segons l’opinió del equip redactor d'aquesta guia
ha de poder entrar dins el paraigües conceptual de les comunitats energètiques, és la de
l’autoconsum col·lectiu.
L'autoconsum col·lectiu va ser prohibit de forma expressa en el ja derogat Reial Decret
900/2015, que regulava l’autoconsum. Aquesta prohibició va ser qüestionada pels serveis
Guia IDAE de març de 2020.

Perspectives de futur
L'autoconsum col·lectiu és una realitat, i existeix una multitud de projectes reals portats a
terme fent servir el marc regulatori vigent. Quant al repartiment de l'energia de les
instal·lacions d'autoconsum, actualment només es pot fer mitjançant la figura dels
coeficients de repartiment fixos o estàtics. Però la forma òptima de repartir l’energia és la
basada en coeficients de repartiment dinàmics que, malgrat tot, presenten necessitats de
reforma de determinats aspectes del funcionament del sistema i el mercat elèctric.
L’aprovació del coeficient de repartiment dinàmic es pot portar a terme, segons la disposició
final 5ª del RD 244/2019, mitjançant mera ordre ministerial. L'IDAE ha manifestat en diverses
ocasions durant el 2020 que hi està treballant, però a la data d'elaboració de la present guia
encara no hi ha res aprovat ni cap esborrany disponible.

Comunitats energètiques de l’antic règim especial primat

L'estat espanyol, així com altres d'Europa, van subvencionar fa anys el desenvolupament de
les energies renovables mitjançant un sistema de feed-in tariff. Aquest sistema va afavorir
un desplegament molt considerable d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques entre els anys
2007 i 2011. En un intent per controlar l’anomenat dèficit de tarifa, el Govern del Partit
Popular va modificar amb efectes retroactius, devastadors per molts xicotets inversors i
productors renovables, aquest sistema l’any 2013 i 2014. Aquest atropellament normatiu
inèdit a Europa, que mai podrà tornar a donar-se en un futur gràcies a l'article 6.2 de la
Directiva 2018/2001, però que va ser validat amb vots particulars pel Tribunal Suprem el
2016, va deixar en una situació molt complicada a 60.000 famílies que s'havien compromés,
en aquest primers anys, amb la transició energètica.

.
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Perspectives de futur
Amb l’aprovació per part de la Unió Europea d’instruments com el NextGenerationEU, dotat
de 750.000 milions d’euros i que ha de servir per a reparar els danys econòmics i socials
immediats causats per la pandèmia del coronavirus, es pretén finançar tot tipus
d’actuacions i iniciatives que ajuden a combatre tant el canvi climàtic com el despoblament
en les zones rurals, i promoure, alhora, una transformació digital i una major competitivitat
industrial que necessàriament impliquen una reducció d’emissions de CO2 i una
sostenibilitat en el transport.

Aquest i altres fons futurs provinents de la Unió Europea es canalitzaran tard o d’hora per
mitjà de convocatòries en els àmbits estatal, autonòmic i local, que permetran donar
cobertura a projectes i iniciatives relacionats amb les comunitats energètiques i en les quals
es podrà acudir a aquesta potestat “quasi normativa”, tal i com ha fet l’IDAE en les seues
convocatòries, per a incloure projectes que no responguen formalment als requisits
previstos en la normativa però que siguen igualment mereixedors de finançament pels seu
impacte positiu en termes ambientals i socials.

Altres modalitats
Tots els conceptes i les modalitats de comunitats energètiques exposats fins aquest punt,
responen en major o menor grau a figures contemplades en l’ordenament jurídic i
administratiu. No obstant això, resulta important remarcar a efectes de la guia que el
concepte de comunitat energètica va més enllà d’un contingut estrictament jurídic, ja que al
nostre entendre també té un valor divulgatiu, comercial i polític rellevant i clau per a impulsar
projectes reals. En conseqüència, advoquem per permetre un ús no només normatiu, en
minúscules, del terme de comunitat energètica. Tot això amb la finalitat de permetre un
desenvolupament en sentit ampli de qualsevol tipus d’iniciativa ciutadana que afavorisca
una major democratització del sector i un foment i ús d’energies renovables.
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És en aquest context, en el que s'inscriu el punt 6 de la disposició final tercera de la LSE.
Aquest punt 6 va ser afegit a la LSE el 04/07/2018 i introduït mitjançant la disposició final 31a
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 amb la
següent literalitat:
“S'habilita el Govern a l'objecte que totes aquelles instal·lacions de generació titularitat de
comunitats energètiques, entenent aquestes com a organitzacions sense ànim de lucre,
persones físiques, o xicotetes i mitjanes empreses els accionistes o membres majoritaris de
les quals siguen persones físiques, ens locals o provincials, o igualment altres xicotetes i
mitjanes empreses, puguen tindre un especial tractament retributiu com a vehicle
imprescindible per a la seua necessària permanència en el mercat de generació”.

Moltes representades per l'associació ANPIER

En altres paraules, s'habilita al Govern central perquè modifique, en el seu cas i mitjançant
norma amb rang reglamentari, el règim retributiu d’instal·lacions titularitat de determinats
subjectes per tal de “rescatar-los” (s'entén de l'atropellament normatiu que van sofrir el 2013
i 2014, ja que aquesta disposició final tercera precisament tracta de l’antic règim retributiu
primat al qual es troben subjectes aquestes instal·lacions). Així, tenim que el legislador
pressupostari del 2018, quan les Directives de referència encara no estaven aprovades i amb
un encert molt lloable, va fer servir les paraules “comunitats energètiques” per a agrupar als
tipus de titulars d’instal·lacions que podrien, en el seu cas, accedir a aquest tractament
especial.
Com és evident, aquest ús del terme comunitats energètiques està superat a dia de hui per
les directives aprovades i la multitud de nous projectes (auto)anomenats comunitats
energètiques. Dit això, servisca l'incís explicatiu per a recordar el drama que van patir i
continuen patint millers de famílies, que encara en l'actualitat esperen rescabalament per
part del govern espanyol.

Altres modalitats definides en convocatòries de subvencions

Estat actual

Per últim, a banda de la resta de figures ja esmentades, sota el paraigües conceptual de les
comunitats energètiques també es poden trobar altres entitats que, tot i no poder-se
considerar formalment CER o CCE, conformen associacions o inclouen mecanismes que
faciliten el seu desenvolupament, així com la gestió de la demanda i la participació
ciutadana. Aquestes entitats també han estat tingudes en compte als efectes de poder
optar a diferents tipus de subvencions d'àmbit estatal i autonòmic. Unes d’aquestes ajudes
han estat les que ha oferit l’IDAE en la seua convocatòria per atorgar ajudes a la inversió en
instal·lacions de generació d'energia elèctrica amb fonts d’energia renovable, cofinançades
amb fons de la Unió Europea.

Així, en la resolució de convocatòria, es determina que un projecte podrà accedir a la
totalitat dels punts en relació amb els criteris organitzatius quan:
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       a) Estiga realitzat per una entitat jurídica que promoga els mecanismes de participació
ciutadana com els PPA (Power Purchase Agreements) i altres contractes participatius amb
els consumidors d'energia que faciliten la integració d’energies renovables o la gestió de la
demanda energètica.
       b) Estiga realitzat per una entitat sense ànim de lucre que incloga entre les seues
finalitats el desenvolupament de sistemes de generació d’energia o la gestió de la demanda
de manera eficient, incloses les entitats de gestió i modernització de les àrees empresarials.

Convocatòria IDAE de 17 de setembre de 2020.

Transcripció literal de la resolució de l’IDAE. Cal remarcar, però, que no tots els PPA es
configuren necessàriament com a mecanisme de participació ciutadana, sinó que és bastant
habitual que aquests es signen únicament entre dues empreses.

Això ha permés que empreses que hagen invertit en un projecte mitjançant el mecanisme de
participació ciutadana també hagen pogut participar en igualtat de condicions en la
convocatòria.

Cal remarcar que, tot i no estar establert expressament en la llei, la convocatòria de
subvencions de l’IDAE ha considerat que per tal de complir amb la condició de “local” i de
proximitat que s’exigeix en els requisits de les CER, els socis o membres d’aquestes haurien
d’estar situats a un màxim de 20 quilòmetres a la rodona de l’emplaçament del projecte.
L’anterior és un clar exemple de la potestat “quasi normativa” que tenen els organismes que
poden convocar subvencions, concursos públics o fins i tot licitacions públiques. No poden
alterar el contingut de l’art. 6 de la LSE on es determinen els subjectes del sistema elèctric,
però sí que poden facilitar la participació a d’altres possibles participants, licitants, etc.,
sempre dins dels seus àmbits competencials i sense incórrer en discriminacions
injustificades o distorsió de les regles de competència justa, modulant en els documents de
convocatòria, plecs, etc. el concepte de comunitat energètica, definit a efectes d’aquestes
convocatòries o licitacions en els mateixos documents que els sostenen.

A més a més, i per a tindre una idea a nivell pràctic, entre els requisits que demanava l’IDAE
per a acreditar la condició de Comunitat d’Energies Renovables es troben el NIF de l’entitat
jurídica que gestione la comunitat; composició, estructura i règim de funcionament i acords
dels òrgans de govern de l’entitat, de manera que s’acredite que tots els socis o membres
són persones físiques, pimes o autoritats locals; certificat d’empadronament de la persona
física situada a major distància de la direcció del projecte presentat (o domicili social en el
cas de les pimes), als efectes d’acreditar que la comunitat està efectivament controlada per
socis o membres que estan situats en les proximitats dels projectes; i finalment, aportar una
còpia dels estatuts de l’entitat on quede degudament justificat que la finalitat primordial n'és
proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials, enlloc de guanys purament
financers.

Tot l’anterior retrata com el concepte de comunitat energètica o allò relacionat amb aquest,
va molt més enllà d’un contingut estrictament jurídic.
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PRIMER. Concepte de subvenció

El concepte de subvenció ha seguit un camí bastant complex, sense una definició concreta i
taxativa que permetés la seua identificació sense cap dubte. La Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (LGS), tampoc ha aprofundit excessivament en això,
limitant el concepte en el seu article 2, que la defineix en els següents termes:

1. S'entén per subvenció, a l'efecte d'aquesta Llei, tota disposició dinerària realitzada per
qualssevol dels subjectes contemplats en l'article 3 d'aquesta Llei, a favor de persones
públiques o privades, i que complisca els següents requisits:

a. Que el lliurament es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b. Que el lliurament estiga subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un
projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o
per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, devent el beneficiari complir les
obligacions materials i formals que s'hagueren establert.
c. Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tinga per objecte el foment d'una
activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

2. No estan compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei les aportacions dineràries entre
diferents Administracions públiques, per a finançar globalment l'activitat de l'Administració a
la qual vagen destinades, i les que es realitzen entre els diferents agents d'una administració
els pressupostos de la qual s'integren en els Pressupostos Generals de l'Administració a la
qual pertanyen, tant si es destinen a finançar globalment la seua activitat com a la realització
d'actuacions concretes a desenvolupar en el marc de les funcions que tinga atribuïdes,
sempre que no resulten d'una convocatòria pública.

3. Tampoc estaran compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei les aportacions dineràries
que en concepte de quotes, tant ordinàries com extraordinàries, realitzen les entitats que
integren l'Administració local a favor de les associacions a què es refereix la disposició
addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

4. No tenen caràcter de subvencions els següents supòsits:

a. Les prestacions contributives i no contributives del Sistema de la Seguretat Social.
b. Les pensions assistencials per ancianitat a favor dels espanyols no residents a Espanya,
en els termes establerts en la seua normativa reguladora.
c. També quedaran excloses, en la mesura en què resulten assimilables al règim de
prestacions no contributives del Sistema de Seguretat Social, les prestacions assistencials i
els subsidis econòmics a favor d'espanyols no residents a Espanya, així com les prestacions
a favor de les persones afectades pel virus d'immunodeficiència humana i de les que tinguen
alguna discapacitat.

Antecedents en la cessió de flux elèctric
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 d. Les prestacions en favor de les persones afectades per la síndrome tòxica i les ajudes
socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagen
desenvolupat l'hepatitis C regulades en la Llei 14/2002, de 5 de juny.
e. Les prestacions derivades del sistema de classes passives de l'Estat, pensions de guerra i
altres pensions i prestacions per raó d'actes de terrorisme.
f. Les prestacions reconegudes pel Fons de Garantia Salarial.
g. Els beneficis fiscals i beneficis en la cotització a la Seguretat Social.
h. El crèdit oficial, excepte en els supòsits en què l'administració pública subvencione al
prestatari la totalitat o part dels interessos o altres contraprestacions de l'operació de
crèdit.  

L'article 24 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17
de juny de 1955, ens ofereix una definició més àmplia de subvenció, en referir-la a
“...qualsevol auxili directe o indirecte, valorable econòmicament, a costa de les Entitats
Locals, que atorguen les Corporacions, i, entre ells, les beques, primes, premis i altres
despeses d'ajuda personal”.

La vigent Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l'Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, estableix les definicions de subvenció i transferència en
l'apartat 1 de la norma de reconeixement i valoració 18a, en els següents termes:
«Als únics efectes d'aquest pla: (...). Les subvencions tenen per objecte un lliurament
dinerari o en espècie entre els diferents agents de les administracions públiques i
d'aquests a altres entitats públiques o privades i a particulars, i viceversa, totes elles sense
contrapartida directa per part dels beneficiaris, destinant-se a un fi, propòsit, activitat o
projecte específic, amb l'obligació per part del beneficiari de complir les condicions i
requisits que s'hagueren establert o, en cas contrari, procedir al seu reintegrament. Les
transferències i subvencions suposen un augment del patrimoni net del beneficiari
d'aquestes i, simultàniament, una correlativa disminució del patrimoni net del concedent».

Aquesta definició es troba delimitada “als únics efectes del Pla”, per la qual cosa és
aplicable exclusivament en l'àmbit de la comptabilitat pública. Per consegüent, el concepte
de subvenció del PGCP-2013 no pot identificar-se amb la definició que es fa del negoci
jurídic de les subvencions en l'article 2 de la LGS.

El concepte comptable de subvenció engloba tant els lliuraments dineraris com les no
dineraris o en espècie, mentre que la LGS només contempla com a tals els lliuraments
dineraris. Els lliuraments no dineraris o ajudes en espècie no es consideren en la LGS com a
subvencions, sinó que es regeixen per la legislació patrimonial i només se'ls atribueix
excepcionalment tal condició, quan els béns o drets hagueren estat prèviament adquirits
amb la finalitat exclusiva de lliurar-los a un tercer (disposició addicional 5a de la LGS).

Analògicament es podria interpretar que s'estén a la producció energètica d'una instal·lació
pública municipal finançada mitjançant una subvenció amb la fi expressa de compartir part
d'aquesta producció amb el veïnat de la instal·lació, d'acord amb el condicionament
tècnic-normatiu de l'autoconsum compartit.
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Operacions que la mateixa Llei i el seu Reglament qualifica, directament o indirectament,
de “subvencions”: són les que s'ajusten al concepte jurídic de subvenció que es recull en
l'article 2 de la LGS.

Operacions que la LGS i el seu Reglament no qualifiquen expressament com a
subvencions però tampoc exclouen expressament d'aquesta categoria.

Operacions a les quals s'aplica sense matisos la LGS i el seu Reglament:

Convenis de col·laboració entre administracions públiques, quan l'administració
beneficiària és la que ostenta la competència per a l'execució.
Convenis de col·laboració de les administracions i altres entitats del Sector Públic
amb persones subjectes a Dret Privat, quan el resultat de l'activitat que es desplega
siga de propietat o utilització exclusiva del beneficiari.

Operacions a les quals s'aplica només parcialment la LGS i el seu Reglament:

Lliuraments dineraris sense contraprestació que facen els organismes i altres entitats
de Dret Públic, amb personalitat jurídica pròpia, que estiguen vinculats a una
administració pública o en depenguen, i que es regisquen pel Dret Privat.
Premis educatius, culturals, científics o de qualsevol altra naturalesa.
Lliuraments dineraris sense contraprestació que facen les Fundacions del Sector
Públic.

Operacions a les quals s'aplica supletòriament la LGS i el seu Reglament.

Crèdits concedits per l'administració a particulars sense interés o amb interés inferior al
de mercat.

SEGON. Subvencions “pròpies” i impròpies”

La delimitació del concepte legal de subvenció i de l'àmbit d'aplicació de la Llei General de
Subvencions i del seu Reglament ha suposat que el model de concreció de les operacions
que queden sota aquest règim general i de les que en queden fora siga massa complex i
prolix, la qual cosa en redueix, en certa manera, l'eficàcia.

Seguint a C. Cubillo Rodríguez, podem sistematitzar el disseny jurídic del model
desenvolupat a través de la LGS i del seu Reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, mitjançant les següents categories:

Així mateix, podríem considerar dins de l'àmbit de les subvencions les ajudes i auxilis sense
desplaçament patrimonial, com són els beneficis fiscals, determinades exempcions, etc., que
no suposen un lliurament dinerari, sinó un menor ingrés per a l'administració que concedeix.
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EL Tribunal Suprem, en diverses sentències (21 de setembre de 1995, 28 de novembre de
1997 i 12 de gener de 1998), ha defensat el concepte ampli de subvenció com “tota classe
d'afavoriment econòmic” orientat a potenciar conductes d'interés general.
 
No obstant això, la doctrina més recent del Tribunal Suprem, especialment la Sentència de 4
de novembre de 2005, es pronuncia per un criteri restrictiu del concepte de subvenció.
Preval la idea que el concepte de subvenció és més estricte que el concepte general d'ajuda
(Sentència del Tribunal Suprem de 9 de desembre de 2004, que segueix els postulats del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea).

TERCER. Pla Estratègic de Subvencions 2021

La subvenció en espècie (flux elèctric), en tant que el propòsit compromès en ocasió del
finançament subvencionat de la instal·lació és la constitució d'una Comunitat Energètica
Local, s'aconsellaria valorar en quines de les línies estratègiques d'actuació del Pla Estratègic
de Subvencions entroncaria.

En cas que la subvenció en espècie (flux elèctric) no estiga contemplada en el Pla de
referència per ser posterior a la seua redacció i aprovació, la posada en funcionament de la
instal·lació generadora, es proposa provisionalment modificar el Pla Estratègic de
Subvencions 202X per a incorporar la present entitat en l'ANNEX I: ENTITATS SUBJECTES A
SUBVENCIÓ NOMINATIVA amb la següent literalitat:

“SUBVENCIONS ENTITATS MEDIAMBIENTALS
1- DADES ENTITAT: ̈Associació Comunitat Energètica xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ̈ de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxcon CIF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i domicili social situat en
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxx

Objectius:
Qualitat de vida dels veïnat (...) consumidors i usuaris en general i dels associats en particular.
També s'inclouen entre els fins de l'associació l'impuls de la transició energètica en el
municipi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a través de l'autoconsum energètic per a l'ús i gaudi del
veïnat del municipi o municipis confrontants, així com les activitats de foment de l'eficiència
energètica, la mobilitat sostenible i la lluita contra el canvi climàtic i la pobresa energètica.

Aplicació pressupostària: No procedeix

Termini: Anual

Previsió de costos: 0€

Fonts de finançament:
Compartir el XX% del flux elèctric generat per la instal·lació solar de la XXXXXX coberta
Municipal.”
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certificat d'empadronament de la persona titular del subministrament.
última factura del subministrament, indicant-ne la titularitat.

certificat de filiació de l'associació veïnal de la titularitat.
informe de Serveis Socials.

QUART. Participació social en la producció energètica municipal

Es pretén promoure el coneixement i ús d'una producció energètica local i circular no sols
per a la part de la població amb interessos, coneixements i mitjans per a això, sinó també per
aquells a qui els falten tots o part d'aquests elements, per a això es considera d'interés
impulsar-ne l'ús per aquell segment que requereix d'ajuda per a les necessitats més
bàsiques, per la qual cosa es fa especial èmfasi en el seu accés a la producció energètica
local.

Clàusules cessió de subministrament elèctric resultant de la instal·lació fotovoltáica de
XXX

PRIMERA- L'Ajuntament de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cedeix a la ̈Associació Comunitat
Energètica xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ̈ de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb CIF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
i domicili social situat en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, part del flux
elèctric generat per la instal·lació fotovoltáica de xxxxx situada en carrer xxxxxx.
La durada d'aquesta cessió, mitjançant el present instrument, serà fins que s'execute el
sistema d'assignació d'aquest flux per a l'exercici 2022, amb un màxim d'un any des del
present.

SEGONA.- La cessió s'instrumentalitzarà mitjançant l'oportú ACORD DE REPARTIMENT
D'ENERGIA D'AUTOCONSUM COL·LECTIU.

En el mateix només es podran integrar els punts de subministrament (CUPS) corresponents a
les residències principals de membres de l'associació veïnal o altres veïns i veïnes que
propose l'Ajuntament d'acord amb el Programa Municipal “XXXXXXX” o instrument que el
substuïsca.
Tot això s'acreditarà mitjançant:

O, alternativament:

En aquest ACORD DE REPARTIMENT D'ENERGIA D'AUTOCONSUM COL·LECTIU signarà
l'Alcaldia en representació de l'Ajuntament. Aquesta signatura anirà precedida de la signatura
de l'enginyer/a industrial municipal o, en defecte d'això, el funcionari responsable de les
associacions veïnals, verificant els requisits mitjançant la documentació abans referida.

TERCERA.- Als veïns consumidors associats mitjançant el Programa Municipal “Participació
social en la producció energètica municipal” ni se'ls requerirà la incorporació en l'associació
veïnal, ni tindran més drets o obligacions respecte d'aquesta que qualsevol altre tercer.

QUARTA- A tot estirar es compartirà el XXXX % del flux elèctric produït (XXXX kWp) i el
repartiment serà (s'ha de definir) entre tots els consums associats. El coeficient de
repartiment màxim per subministrament de consum associat serà de XXXX (s'ha de definir)
kWp.
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Assessorament a socis i altres veïns en matèria de producció i consum energètic
domèstic, així com ús eficient d'aquest: almenys en un franja horària de mínim xxx hores
d'un dia fix de cada setmana, que haurà de comunicar l'associació a l'Ajuntament
mitjançant Registre d'Entrada i amb l'única excepció que coincidisca amb festiu.
XXXX sessions formatives obertes al públic en general, de mínim XXX hora de durada
cadascuna, en matèria d'energies renovables, Comunitat Energètica Local, autoconsum i
eficiència energètica: moment i lloc a negociar amb l'Ajuntament.
Tres sessions formatives per a escolars, de mínim una hora de durada cadascuna, en
matèria d'energies renovables, Comunitat Energètica Local, autoconsum i eficiència
energètica: moment i lloc a negociar amb l'Ajuntament.
Reinversió d'almenys, la meitat dels beneficis energètics dels socis respecte consums
previs a la incorporació a l'autoconsum compartit, en la generació d'energia principalment
procedent de fonts renovables, la distribució, el subministrament, el consum, l'agregació,
l'emmagatzematge d'energia, la prestació de serveis d'eficiència energètica, la prestació
de serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics o d'altres serveis energètics.
Memòria del període de Comunitat Local d'Energia Renovable: s'ha de lliurar a
l'Ajuntament a la finalització del període de cessió del flux elèctric, amb un indicació de
l'estat inicial, assessorament, formació, inversions (especialment les del punt anterior),
resultats i estimacions, amb la documentació acreditativa corresponent.

QUINTA.- L'associació veïnal, a l'efecte de dinamitzar la Comunitat Energètica Local d'Energia
Renovable, haurà de complir les següents obligacions:
 

A la finalització de la present cessió, l'associació presentarà la Memòria i l'altra documentació
acreditativa del compliment de les obligacions del present apartat per justificar la present
cessió-subvenció. Aquesta presentació podrà ser requerida d'esmena.

SISENA.- En el cas que s'aprecie, durant el període de la cessió, incompliment injustificat
d'una determinada ocasió de l'obligació d'assessorament (un dia) o de formació (una sessió),
l'Ajuntament podrà imposar sanció de XX € per dia d'assessorament o XX € per sessió
formativa, quedant de la mateixa manera facultat per a deixar sense efecte el present
conveni de cessió, havent de concedir prèviament el preceptiu tràmit d'audiència.

SETENA.- L'Ajuntament, en cas de justificació insuficient a la finalització del període de la
cessió, podrà sancionar en els termes de l'apartat anterior respecte de l'assessorament i la
formació. Respecte de la reinversió o la memòria, es podrà sancionar amb el valor de mercat
corresponent al flux elèctric compartit amb els socis de l'associació afectat per la
insuficiència de justificació.

OCTAVA.- L'Ajuntament es reserva la facultat de deixar sense efecte la cessió en el cas
d'incompliment de les obligacions del beneficiari.

NOVENA.- En tot allò no previst en el present conveni, resultarà d'aplicació la normativa
corresponent per raó de la matèria i que es concreta en l'informe jurídic emès per a la
realització del present conveni.
Signen la representació de l'associació veïnal i l'Alcaldia, donant fe la Secretaria
General de l'Ajuntament
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Reial Decret Llei 23/2020 de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia
i en altres àmbits per a la reactivació econòmica. 
Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives,
tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. 
Reial Decret Llei 15/2018, de 5 d'octubre, pel qual es regula les condicions per a la
transició energètica i protecció dels consumidors. 
Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives,
tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb
autoconsum i de producció amb autoconsum. 
Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia
elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 
Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. 
Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de xicoteta potència. 
Plec de condicions Tècniques d'Instal·lacions Connectades a Xarxa. PTC-C Rev juliol de
2011. 
Reial Decret 1565/2010, de 19 de novembre, pel qual es regulen i modifiquen determinats
aspectes relatius a l'activitat de producció d'energia.
Reial Decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de
mesura del sistema elèctric. 
Reial Decret 1578/2008, de 26 de setembre, de retribució de l'activitat de producció
d'energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a instal·lacions posteriors
a la data límit de manteniment de la retribució del RD 661/2007. 

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRICIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE
LA CESSIÓ DE L'ÚS DE XXXXX , PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA I
SUBSEGÜENT CREACIÓ D'UNA COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL.

1) OBJECTE 

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques (d'ara endavant Plec) és determinar
les especificacions tècniques per les quals es regirà la concessió administrativa de la cessió
d'ús de la coberta de l'edifici municipal XXXXX , per a la instal·lació d'una planta solar
fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu pròxim, a través de la xarxa de distribució en baixa
tensió i l'explotació vinculada a la creació d'una Comunitat Energètica Local.

2) EMPLAÇAMENT I UBICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Les instal·lacions fotovoltaiques objecte d'aquest plec aniran situades a XXXXX

3) NORMATIVA 

S'ha considerat la següent normativa estatal d'aplicació: 
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Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de la Edificació i
les seues modificacions. 
Llei 54/2003 del 12 de desembre per la qual es reforma el marc normatiu de la prevenció
de riscos laborals. 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (D. 842/2002, de 2 d'agost) i Instruccions
Complementàries ITC MIEBT. 
Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la
salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 
Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d'instal·lacions
fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. 
Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització
d'instal·lacions d'energia elèctrica 
Norma UNE-EN 61173-98 Protecció contra les sobretensions dels sistemes fotovoltaics
(FV) productors d'energia.
Reial Decret 16271997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció. 
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball. 
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Norma UNE-EN 61727-96 Sistemes Fotovoltaics (FV). Característiques de la interfície de
connexió a la xarxa elèctrica. 
Llei 31/1995 de 8 de desembre de Prevenció de Riscos Laborals. 
Llei 21/1992 de 16 de juliol, d'Indústria, i la següent normativa autonòmica: 

Decret 177/2005, de 18 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula
el procediment administratiu aplicable a determinades instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica.

4) COMUNITATS D'ENERGIES RENOVABLES. COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL (CEL)

Segons el RD-Llei 23/2020, del 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i
en altres àmbits per a la reactivació econòmica, una Comunitat d'Energia Renovable (CER) ha
de complir els següents requisits: ser una entitat jurídica de participació oberta i voluntària.
L'entitat està controlada efectivament pels seus socis o membres (no hi ha un soci
majoritari). El seu objectiu és brindar beneficis socials i mediambientals en les zones on
opera. L'entitat no persegueix una finalitat d'obtindre guanys financers. Els actius són
propietat de la mateixa entitat jurídica i, per tant, de les persones associades. Els socis o
membres són persones físiques, pimes o autoritats locals, inclosos els municipis.
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5) ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I QUALITAT DE COMPONENTS I MATERIALS

La potència pic de la instal·lació és de XXXXXXXXX, sent la nominal donada per l'inversor de
XXXXXXXXX. La instal·lació incorporarà els elements i les característiques necessaris per a
garantir en tot moment la qualitat del subministrament elèctric. El funcionament de les
instal·lacions fotovoltaiques no haurà de provocar en la xarxa avaries, disminucions de les
condicions de seguretat ni alteracions superiors a les admeses per la normativa que resulte
aplicable. Així mateix, el funcionament d'aquestes instal·lacions no podrà donar origen a
condicions perilloses de treball per al personal de manteniment i explotació de la xarxa
d'alterna de baixa i alta tensió a la qual es connecten. Els materials situats en intempèrie es
protegiran contra els agents ambientals, en particular contra l'efecte de la radiació solar i la
humitat. 

S'inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions pròpies de les persones i
de la instal·lació fotovoltaica, assegurant la protecció enfront de contactes directes i
indirectes, curtcircuits, sobrecàrregues, així com altres elements i proteccions que resulten
de l'aplicació de la legislació vigent.

5.1. MÒDULS FOTOVOLTAICS

La instal·lació es basa en la captació de la radiació solar mitjançant mòduls fotovoltaics que
generen un corrent continu. El mòdul fotovoltaic portarà de forma clarament visible i
indeleble el model i nom o logotip del fabricant, així com una identificació individual o
nombre de sèrie traçable a la data de fabricació. Els mòduls que calga instal·lar seran de silici
policristal·lí o de silici monocristal·lí. Tots els mòduls connectats a un mateix inversor seran
del mateix tipus, del mateix període de fabricació i d'idèntiques característiques elèctriques.

5.2. ALTRES ELEMENTS

La instal·lació inclourà pel cap baix els següents elements: elements de protecció, maniobra i
mesura, element de control de Xarxa, presa de terra. Tots sense perjudici de la proposta
d'altres elements que complementen la instal·lació i en milloren l'eficiència, qualitat i
seguretat.

5.3. QUALITAT I GARANTIA

Serà rebutjat qualsevol mòdul que presente defectes de fabricació com ara trencaments o
taques en qualsevol dels seus elements, així com falta d'alineació en les cèl·lules o bombolles
en l'encapsulant.

5.4. SUPORT I FIXACIÓ DE MÒDULS

Es disposaran les estructures de suport necessàries per a muntar els mòduls, sobre la
superfície plana de la coberta. Aquestes estructures de suport han de resistir, amb els
mòduls instal·lats, les sobrecàrregues de vent i neu, d'acord amb allò indicat en el Codi
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Tècnic l'Edificació i altra normativa d'aplicació. El disseny i la construcció de l'estructura i el
sistema de fixació de mòduls permetran les necessàries dilatacions tèrmiques, sense
transmetre càrregues que puguen afectar la integritat dels mòduls, seguint les indicacions
del fabricant. Les subjeccions del mòdul fotovoltaic es realitzaran de manera que no es
produïsquen flexions en els mòduls superiors a les permeses pel fabricant. Les estructures
es protegiran superficialment contra l'acció dels agents ambientals. 

5.5. INVERSORS 

Seran del tipus adequat per a la connexió a la xarxa elèctrica, amb una potència d'entrada
variable perquè siguen capaces d'extraure en tot moment la màxima potència que el
generador fotovoltaic pot proporcionar al llarg de cada dia. Les característiques bàsiques
dels inversors seran les següents: XXXXXXXXX

5.6. CABLEJAT

Els conductors de la xarxa de corrent contínua de les instal·lacions fotovoltaiques compliran
les especificacions de la norma UNE-EN 50618:2015: Cables elèctrics per a sistemes
fotovoltaics. Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits
d'acord amb la normativa vigent. Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada
per a evitar caigudes de tensió i escalfaments. Concretament, per a qualsevol condició de
treball, els conductors hauran de tindre la secció suficient perquè la caiguda de tensió siga
inferior del 1,5%. El cable haurà de tindre la longitud necessària per a no generar esforços en
els diversos elements ni possibilitat d'enganxament pel trànsit normal de persones.

5.7. CONNEXIÓ A XARXA

Totes les instal·lacions de fins a 100 kW compliran amb el que es disposa en el Reial Decret
1663/2000 (articles 8 i 9) sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaiques connectades a la
xarxa de baixa tensió.

5.8. MONITORATGE

L'inversor utilitzat, estarà equipat amb un sistema de monitoratge que permet una
comunicació i control en temps real, tenint d'aquesta manera accés a tota la informació
sobre els paràmetres de funcionament de la instal·lació. El sistema de monitoratge serà dut a
terme a través de la connexió de l'inversor a través d'un cable xarxa.

6) ESTUDI TÈCNIC

En l'estudi tècnic a presentar per les empreses licitadores s'haurà d'incloure la solució
tècnica adoptada per al projecte. Aquesta solució inclourà com a mínim la següent
informació: Mòduls fotovoltaics i inversors: fabricant, model i fulles de característiques. Sub-
generadors utilitzats en cadascuna de les àrees amb indicació de: 

Plec tècnic

53

Caixa de ferramentes
ANNEX III: Model de cessió de sostre

04



Plec tècnic

- Nombre de mòduls emprats. 
- Configuració sèrie-paral·lel. 
- Potència DC (kWp) en condicions estàndard de mesura (CEM). 
- Potència nominal d'inversor (kW). 
- Tensions DC (CEM). 
- Especificacions del muntatge de mòduls: Inclinació. Azimut. Separació entre files.
Estructures de suport a utilitzar. Esquema unifilar DC i AC. Especificacions dels sistemes de
protecció enfront de sobreintensitats i sobretensiones a utilitzar. Rendiment energètic teòric
de la instal·lació i producció mensual i anual esperada. Potència total fotovoltaica (CEM) i
potència nominal total d'inversors a instal·lar.

7) PROJECTE D'EXECUCIÓ

L'adjudicatari serà el responsable de redacció, execució i tramitació del projecte
reglamentari per a l'execució de les instal·lacions objecte del contracte. Aquest projecte
haurà de complir les prescripcions apuntades en el plec, i les Condicions Generals de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, Reglament de la Llei de
contractes de l'Administració Pública i quantes disposicions i normatives d'obligat
compliment siguen aplicables per a la seua tramitació.

8) MESURES DE SEGURETAT

El projecte d'execució per a la instal·lació fotovoltaica inclourà l'estudi de seguretat i salut o,
en el seu cas, estudi bàsic de seguretat i salut, en els termes previstos en les disposicions
mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. Així mateix estarà inclosa la
corresponent coordinació de seguretat i salut dels treballs. 

9) MESURES MEDIAMBIENTALS I DE GESTIÓ DE RESIDUS

Correspon a l'empresa adjudicatària la redacció, control i seguiment del corresponent estudi
ambiental i de gestió de residus, en la fase d'execució de les obres i instal·lacions i durant el
període de la concessió. Es remetran a l'Ajuntament dins del termini i en la forma escaient els
corresponents certificats de la gestió de residus i de les actuacions que es facen en aquesta
matèria. 

10) TRAMITACIONS 

L'empresa adjudicatària serà responsable de realitzar totes les tramitacions necessàries per
a la connexió i l'accés de les instal·lacions fotovoltaiques objecte d'aquest plec a la xarxa de
distribució, segons el que es disposa en el Reial Decret Llei 15/2018, de 5 d'octubre, el Reial
Decret 900/2015, de 9 d'octubre i el Reial Decret 1955/2000 d'1 de desembre i en la seua 1
normativa de desenvolupament. També correspondrà a l'empresa adjudicatària assumir
totes les despeses derivades d'aquesta connexió i accés a la xarxa de distribució: garantia
econòmica exigida per a formalitzar la sol·licitud de connexió; despeses d'execució del plec
de condicions tècniques remès per l'empresa distribuïdora per a poder realitzar la connexió;
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qualsevol altra despesa derivada de l'aplicació de la reglamentació actual o de possibles
modificacions d'aquesta reglamentació. L'adjudicatari també serà responsable de la
redacció dels projectes, estudis necessaris, direccions d'obres i coordinació de seguretat
necessàries per a l'execució de les instal·lacions, de sol·licitar i fer front als pagaments de les
llicències i autoritzacions municipals necessàries per a la realització de les instal·lacions
fotovoltaiques i correrà amb el cost d'execució d'aquestes.

11) POSADA EN SERVEI DE LES INSTAL·LACIONS

Una vegada obtinguda l'acta de posada en servei, l'empresa adjudicatària serà responsable
de la inscripció, en els terminis establerts en la legislació, de les instal·lacions fotovoltaiques
en els registres corresponents d'autoconsum. Després de la posada en servei, se signarà per
part de l'Ajuntament XXXXXXX i l'empresa contractista la corresponent acta de
comprovació de les obres i instal·lacions, (Art. 256 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic).

12) DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE

Durant el període d'explotació de les instal·lacions per part de l'empresa adjudicatària,
aquesta serà l'única responsable de l'operació, conservació i del bon funcionament de les
instal·lacions fotovoltaiques. Per a això, haurà d'aplicar un programa de manteniment a
aquestes instal·lacions d'acord amb el punt 12 d'aquest plec. L'empresa adjudicatària tindrà
la deguda autorització per part de l'Ajuntament XXXXXXXXX per a l'accés durant el període
de vigència del contracte a les zones de la ubicació de les instal·lacions fotovoltaiques. 

L'empresa adjudicatària serà l'única responsable de realitzar les revisions periòdiques
obligatòries que exigeix la normativa vigent als diferents elements de les instal·lacions
fotovoltaiques, així com les revisions a equips recomanades pels fabricants. A més, no podrà
realitzar modificacions en les instal·lacions, fora del programa de manteniment correctiu,
sense el consentiment de l'Ajuntament XXXXXXX.

13) MANTENIMENT

Es farà un manteniment preventiu, correctiu, conductiu, normatiu i de gestió de totes les
instal·lacions fotovoltaiques durant els 25 anys d'explotació per part de l'adjudicatari
d'aquestes instal·lacions que inclourà tots els elements de les instal·lacions, amb les tasques
de manteniment aconsellades pels diferents fabricants, sense cap cost per a l'Ajuntament
XXXXXX. 

Per a això s'elaborarà un programa de manteniment on es definiran les condicions generals
mínimes que han de seguir-se per a l'adequat manteniment de les instal·lacions d'energia
solar fotovoltaica i totes les operacions necessàries per assegurar el funcionament i
prolongar la vida útil d'aquestes instal·lacions. En aquest es definiran els següents passos
mínims d'actuació: 
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Comprovació de les proteccions elèctriques. 
Comprovació de l'estat dels mòduls i verificació de l'estat de les connexions. 
Comprovació de l'estat dels inversors: funcionament, llums de senyalitzacions, alarmes, etc. 
Comprovació de l'estat mecànic de cables i terminals (incloent cables de la conexió a terra i
els borns), platines, transformadors, ventiladors/extractors, unions, repremis, neteja.

Producció de cadascuna de les instal·lacions, diària, mensual, anual. 
Energia en autoconsum i energia injectada a la xarxa 
Valors de rendiment energètic. 
Valors de degradació de potència dels mòduls. 

A. Programa de manteniment preventiu que inclourà operacions d'inspecció visual, verificació
d'actuacions i altres amb, almenys, una visita semestral a les instal·lacions en què es farà: 

B. Programa de manteniment correctiu amb totes les operacions de substitució necessàries
per assegurar que el sistema funciona correctament durant els 25 anys d'explotació. 

C. Manteniment normatiu que corresponga legalment a aquesta mena d'instal·lacions.

D. Programa de manteniment conductiu de la instal·lació, portant a terme totes les activitats
necessàries per a realitzar les accions continuades de control de les variables de la instal·lació,
proporcionant com a mínim les següents dades:

El manteniment l'ha de dur a terme personal tècnic qualificat sota la responsabilitat de
l'empresa adjudicatària, havent d'indicar número i qualificació, així com el responsable o
encarregat d'aquest i interlocutor vàlid davant l'ajuntament. L'empresa adjudicatària disposarà
d'un llibre de manteniment on es recollirà el programa de manteniment preventiu que s'haja de
realitzar; el registre de totes les operacions de manteniment realitzades; i la identificació del
personal de manteniment. Es farà un informe tècnic de cadascuna de les visites, en el qual es
reflectisca l'estat de les instal·lacions i les incidències esdevingudes.

14) CRITERIS DE VALORACIÓ

Per a la valoració de les propostes i la determinació de la millor oferta s'atendrà una pluralitat
de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. 

A. Criteris quantificables automàticament

1. Cànon ofert. Fins a un màxim de 55 punts, en aplicació de la següent fórmula: 55 * (% de la
millora a l'alça de l'oferta que es valora / % de la millora a l'alça de la millor oferta).

2. Pla i termini d'execució de la instal·lació. Fins a un màxim de 15 punts.
Per reducció del termini d'execució (setmanes completes) fins a 15 punts. S'atorgarà la
puntuació següent: 
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REDUCCIÓ D'1 SETMANA 5 punts.
REDUCCIÓ DE 2 SETMANES 10 punts. 
REDUCCIÓ DE 3 SETMANES 15 punts.

3. Millores en l'oferta.
Fins a un màxim de 10 punts. Es considerarà millora la major eficiència del panell fotovoltaic,
que haurà d'acreditar-se mitjançant certificat (reconegut a la UE) del fabricant del panell
segons el següent barem:

                0 punts per una eficiència igual al 15%.
                2 punts per una eficiència superior al 15% i inferior o igual al 16%.
                4 punts per una eficiència superior al 16% i inferior o igual al 17%.
                6 punts per una eficiència superior al 17% i inferior o igual al 18%.
                8 punts per una eficiència superior al 18% i inferior o igual al 19%. 
               10 punts per una eficiència superior al 19%.

4. Proposta tècnica d'instal·lació fotovoltaica i justificació de la proposta, incloent mesures
d'ancoratge i prevenció de danys actuals i futurs a l'edifici. Fins a 5 punts. Es valorarà
l'adaptació de la proposta tècnica a la realitat física de l'edifici. 

5. Criteri mediambiental de valoració de la proposta de millora en la gestió dels residus
d'obra i d'un altre caràcter derivats de l'execució d'aquesta instal·lació, segons explicació
recollida en estudi tècnic. Fins a 5 punts.

6. Proposta de posada en marxa i dinamització econòmica i social de la Comunitat
Energètica Local. Fins a 10 punts. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DE LA CESSIÓ DE L'ÚS DE LA COBERTA DE L'EDIFICI MUNICIPAL XXXXX,
SITUAT EN C/ XXXXXXXXX Núm. XX PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA I SUBSEGÜENT CREACIÓ D'UNA COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL.

1. OBJECTE DE LA CONCESSIÓ

1.1.- El present Plec té per objecte establir les condicions administratives que han de regir en
el procediment obert que se segueix per a l'adjudicació de l'ús en règim de concessió
demanial, a favor d'una empresa privada de XXXXXXXXX, que té la naturalesa de bé de
domini públic, afecte a un servei públic. La citada utilització privativa tindrà per objecte la
instal·lació d'una planta d'energia solar fotovoltaica de XXXXXXXXX Kwp de potència, per a
l'ús i gaudi dels usuaris que desitgen consumir energia verda i de proximitat en un radi de
500 metres al voltant d'aquest edifici/terreny XXXXXXXXX. 
La citada concessió podrà ser ampliada en un futur previ el consentiment de cadascuna de
les parts, amb el consegüent augment del cànon concessional en la proporció que resulte, en
funció de la nova superfície de coberta que s'amplie i amb la finalitat pública per a la qual es
destina. Per a això, serà necessari l'exprés consentiment de totes dues parts a l'ampliació que
es propose.

Situació Urbanística de l'immoble objecte de la concessió

El planejament i normativa urbanística que li és aplicable està constituït per: 

-XXXXXXXXX
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3 Salut i benestar
7 Energia assequible i no contaminant
9 Indústria innovació i infraestructura
11 Ciutats i comunitats sostenibles
12 Producció i consum responsable
13 Acció pel clima
17 Aliança per a aconseguir els objectius.

Fomentar la instal·lació de plantes d'autoconsum solar col·lectiu en col·laboració amb
entitats i associacions locals amb el consegüent reducció de costos en la factura
energètica.

 Informar i assessorar la ciutadania en les zones on opera sobre estalvi energètic,
eficiència energètica, rehabilitació energètica, accés a ajudes públiques, etc.

Crear un bo social elèctric complementari a l'oficial per a les famílies més necessitades. 

1.2.- La superfície total de la coberta és de XXXXXXXXX m² a causa de l'espaiament dels
mòduls solars que realment sumen una superfície de XXXXXXXXX m².

1.3.- El valor del domini públic ocupat per les referides instal·lacions ascendeix a la quantitat
de  XXXXXXXXX €.

1.4.- La finalitat única de la referida concessió demanial és promoure i secundar, dins de
l'àmbit de les seues competències, les iniciatives socials i mediambientals relacionades amb
la transició energètica i més concretament la creació a XXXXXXXXX d'una Comunitat
d'Energies Renovables amb impacte directe en les polítiques de l'Agenda 2030 amb els
següents Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Segons el Reial Decret Llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria
d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, en modificar la Llei 24/2013, de 26
de desembre, del Sector Elèctric, en el seu Títol II, apartat 3.j indica què són les Comunitats
Energètiques, dient d'aquestes que són 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 siguen propietat d'aquestes entitats
jurídiques i que aquestes hagen desenvolupat, els socis o els membres de les quals siguen
persones físiques, pimes o autoritats locals, inclosos els municipis, i la finalitat primordial dels
quals siga proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o
membres o a les zones locals on operen, en lloc de guanys financers. Per a la consecució de
l'objecte assenyalat en l'epígraf anterior es possibilita el desenvolupament de programes
concrets que tinguen per finalitat la realització, entre altres, de les següents activitats:
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Realitzar tallers de formació i sensibilització en les escoles XXXXXXXXX. 
Actuar com a punt d'informació energètica a XXXXXXXXX.
Ajudar a tramitar i captar ajudes públiques en matèria d'energia als socis i col·laboradors
XXXXXXX.
Facilitar el pagament de la factura elèctrica a les famílies vulnerables XXXXXXXXX.
Cedir les cobertes o espais de titularitat municipal per a la instal·lació de centrals de
producció d'energia renovable per a la seua explotació per la Comunitat Local d'Energies
Renovables.

La relació precedent no té caràcter exhaustiu ni excloent d'altres activitats concretes. Per
tant, l'empresa que resulte adjudicatària de la present concessió demanial haurà, al seu torn,
de dur a terme les gestions necessàries per a la constitució d'una Comunitat Energètica Local
a XXXXXXXXX que tinga per fi la construcció, explotació i manteniment de centrals
generadors d'energia renovable per a autoconsum compartit, iniciant aquesta activitat amb
la construcció de la central fotovoltaica de XXXXXXXXX Kwp en la coberta de l'edifici de la
XXXXXXXXX que constitueix l'objecte d'aquesta concessió de domini públic. Tal Comunitat
local serà constituïda per l'empresa concessionària per a l'ús i gaudi dels usuaris que desitgen
consumir energia verda i de proximitat, en un radi de 500 metres al voltant de l'edifici
XXXXXXXXX, en un termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de formalització
del pertinent document concessionari.

2. OBRES I INSTAL·LACIONS QUE CAL REALITZAR PEL CONCESSIONARI

2.1.- El concessionari executarà al seu exclusiu càrrec, les instal·lacions d'autoconsum en la
modalitat pròxim per xarxa i acollit a compensació, així com totes les obres i instal·lacions
necessàries, fixes o mòbils, per a la posada en funcionament de les plantes solars
fotovoltaiques en la coberta de l'edifici abans indicat, amb els límits generals que
establisquen les normes tècniques vigents i les Ordenances Urbanístiques vigents del
municipi. A tal efecte, el concessionari haurà d'unir a la documentació administrativa que
configura la corresponent plica el respectiu estudi tècnic redactat per la persona tècnica
competent, pel qual es calcule l'estructura de l'edifici sobre el qual se situa la planta solar
fotovoltaica. Aquestes obres i instal·lacions comprendran, no sols les corresponents a l'edifici
mateix, sinó també les necessàries per a la correcta connexió d'aquestes a la xarxa de
subministraments i distribució d'energia elèctrica.  

Una vegada adjudicada la concessió, presentarà davant l'Ajuntament, en el termini màxim de
tres mesos, el projecte tècnic adequat per a l'obtenció de la prèvia i preceptiva llicència
urbanística amb els documents, projectes tècnics i requisits establerts per la normativa
vigent, que serà atorgada per l'òrgan competent municipal, prèvia comprovació de
l'emplenament de les condicions urbanístiques exigibles i del manteniment de les condicions
de seguretat i estabilitat de les edificacions i de les instal·lacions a situar. Al citat projecte
l'haurà d'acompanyar el concessionari del respectiu estudi tècnic redactat per un laboratori
de control de qualitat homologat per al seguiment i la certificació de qualitat sobre l'execució
de les obres. En el citat projecte hauran de contemplar-se, així mateix, les obres necessàries .
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 a realitzar, en el seu cas, en la indicada coberta, per al supòsit que tinguera alguna
deficiència constructiva. En tal supòsit, el concessionari haurà de reparar aquestes
deficiències, amb caràcter previ a l'inici de les obres i instal·lacions de la planta solar
fotovoltaica. Una vegada obtinguda la llicència municipal, el concessionari disposarà del
termini màxim previst en el projecte per a l'execució de la instal·lació per a acabar les obres i
posar-les en funcionament

2.2.- Les obres i instal·lacions seran executades pel concessionari, o per un tercer contractat
a aquest efecte per aquest, i projectades i dirigides per tècnic competent, sota la seua
exclusiva responsabilitat, sense que l'Ajuntament tinga cap responsabilitat en el control i
vigilància de la seua execució i funcionament posterior, sense perjudici de les facultats
genèriques que li competeixen de control de tota mena d'obres, instal·lacions i activitats
ambientals de titularitat privada que li atorga la legislació vigent.

2.3.- Una vegada conclosa la concessió per qualsevol de les causes legalment previstes, les
obres i instal·lacions existents en la coberta d'aquest edifici municipal quedaran en propietat
del concessionari, que procedirà a retirar-les en el termini màxim d'un mes a comptar des
d'aquesta data. En cas contrari, l'Ajuntament podrà procedir, sense dret a cap indemnització
a favor del concessionari, a donar-los el destí que consideri oportú, sense perjudici que
repercutisca sobre aquest les despeses que genere el desmuntatge i eliminació controlada i
selectiva dels elements que formen part de les instal·lacions.

2.4.- El concessionari i/o explotador de les instal·lacions està obligat a permetre l'accés a
l'Ajuntament, tant del seu personal com dels contractats a aquest efecte per aquest, a la
coberta de la citada edificació, a l'efecte de fer els treballs de manteniment, reparació i
conservació, o substitució de coberta, que siguen necessaris i no competisca la seua
execució a l'empresa concessionària en els termes previstos en la clàusula sis d'aquest plec.
Sense que això comporte el dret a cap indemnització a favor del concessionari, el qual haurà
de suportar tal situació encara que afecte temporalment, de manera parcial o total, a la
producció d'energia elèctrica que generen les instal·lacions existents.
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 3. CRITERIS TÈCNICS GENERALS A CONSIDERAR EN LA INSTAL·LACIÓ DE LA PLANTA
FOTOVOLTAICA

Tota la inversió es realitzarà per l'adjudicatari de la concessió. L'Ajuntament no participarà en
el finançament ni avalarà cap emprèstit. L'adjudicatari haurà d'obindre les autoritzacions
administratives pertinents, sol·licitar les llicències d'obres o instal·lacions, explotar i
mantindre cadascuna de les instal·lacions fotovoltaiques. L'execució de les instal·lacions no
afectarà el funcionament de l'immoble municipal, ni a cap activitat de les quals es
desenvolupen en aquest. En el disseny i execució de la instal·lació prevaldrà, per sobre de
qualsevol altre criteri, la seguretat dels elements estructurals, l'estanqueïtat de les cobertes, i
la preservació de les instal·lacions generals i particulars existents. Serà d'obligatori
compliment per part de l'adjudicatari que els bastidors sobre els quals es donen suport als
panells fotovoltaics no tinguen cap element tallant que puga afectar la impermeabilització 
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de coberta, i qualsevol trepant que es realitzés serà segellat de manera segura. La instal·lació
elèctrica haurà de respectar les condicions d'obra civil existent, realitzant les escomeses a
transformadors per traçats exteriors en el màxim del seu recorregut. L'accés a les cobertes
haurà de ser realitzat per l'adjudicatari plantejant una solució que no afecte l'activitat interior
realitzada en l'immoble, i considerant a aquest efecte el màxim grau de seguretat física i de
control de personal autoritzat per al seu accés. Qualsevol mesura que pretenga realitzar el
concessionari, relacionada o que afecte les edificacions i instal·lacions existents, haurà de ser
coneguda i autoritzada per l'Ajuntament, havent de recollir-se a través dels documents
formals del projecte.

4. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

L'òrgan competent per a aquesta contractació serà la Junta de Govern Local de la
Corporació que té facultat per a adjudicar el corresponent contracte administratiu i, en
conseqüència, ostenta les prerrogatives d'interpretar-ho, resoldre els dubtes que oferisca el
compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-ne la resolució i determinar els
efectes d'aquesta, amb subjecció a la normativa aplicable. Els acords que referent a això
dicte seran executius, sense perjudici del dret del contractista a la seua impugnació davant
la Jurisdicció competent. 

5. RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ

En allò no previst en el present plec, regiran les normes de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, el Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat
per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic (d'ara endavant LCSP), quedant sotmesa a aquesta Llei, així com al Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret
1098/2001, en tant que continue vigent, o a les normes complementàries que la
substituïsquen. A més, li serà també d'aplicació la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
Patrimoni de les Administracions Públiques, amb caràcter supletori.
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Per tant, de les incidències de totes classes d'aquest contracte, entendrà sempre la
Jurisdicció contenciosa administrativa, com igualment reconeixen totes dues parts, fent-ho
a més l'adjudicatari, per si fora necessari, amb renúncia al seu propi fur o jurisdicció. Així
mateix, serà aplicable la legislació específica en la matèria, i en concret la Llei 24/2013, de 26
de desembre, del Sector Elèctric i altres disposicions concordants

6. CAPACITAT PER A CONTRACTAR

6.1. Aptitud i Capacitat de l'empresariat per a contractar. Podran contractar amb
l'Administració les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que, tenint plena
capacitat d'obrar, no es troben culpables en alguna de les circumstàncies previstes en
l'article 71 de la LCSP, extrem que es podrà acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l'article 85 de la LCSP. Les empreses hauran de ser persones físiques o jurídiques la finalitat o
l'activitat de les quals tinga relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulte dels
seus respectius estatuts o regles fundacionals i disposen d'una organització amb elements
personals i materials suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran
de disposar dels mitjans materials i humans necessaris per a realitzar el servei objecte
d'aquest Plec, conforme a la reglamentació vigent.

6.2. Solvència. Econòmica i financera. Per a celebrar contractes, els empresaris hauran
d'acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica i
financera, mitjançant declaracions apropiades d'entitats financeres o, en el seu cas,
justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals.
Tècnica o professional. Així mateix, hauran d'estar en possessió de les condicions mínimes
de solvència tècnica, mitjançant la presentació d'una relació de serveis realitzats, d'igual o
similar naturalesa, en el curs dels últims tres anys, en el qual s'indique l'import, la data i el
destinatari. 

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
també acreditarà enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, les condicions
d'aptitud de l'empresari quant a la seua personalitat i capacitat d'obrar, representació,
habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o
professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no
concurrència de les prohibicions de contractar.

7. TERMINI DE LA CONCESSIÓ

El termini de la concessió serà de vint-i-cinc anys, sense possibilitat de cap pròrroga.
Finalitzat el termini, o extingida per qualsevol causa la concessió, revertirà gratuïtament el
lliure ús de la coberta del citat edifici a l'Ajuntament.
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8. TITULAR DE LA CONCESSIÓ. DRETS I FACULTATS DEL CONCESSIONARI

8.1.- El concessionari tindrà dret a utilitzar i gaudir de les instal·lacions executades, amb les
limitacions que el propi caràcter de bé de domini públic implica.

8.2.- El concessionari estarà facultat a desenvolupar en el bé concedit les activitats
econòmiques pròpies de l'explotació de les instal·lacions executades sobre la coberta de
l'edifici municipal.

9. OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI

Són obligacions del concessionari:

1r.- Constituir una Comunitat Energètica Local que tindrà per fi la construcció, explotació i
manteniment de centrals generadores d'energia per a autoconsum compartit, en la forma
prevista en la clàusula primera d'aquest plec i en el RD Llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual
s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

2n.- Conservar i mantindre en perfecte estat la coberta de propietat municipal sobre la qual
recau l'ús concedit, així com les obres, construccions i instal·lacions que s'implanten en
aquesta. A aquest efecte, haurà d'assumir al seu càrrec les obres i despeses de reparació o
reposició dels elements propis o de propietat municipal que queden afectats per
l'explotació de les instal·lacions, ja siguen produïts per l'ús normal o anormal d'aquests, o per
causes de força major no imputables directament a l'actuació de l'Ajuntament.

3r.- Respondre enfront de tercers de tots els danys que puguen provocar en l'ús de
l'edificació i de les instal·lacions. A aquest efecte el concessionari haurà de concertar, al seu
càrrec econòmic, una assegurança de responsabilitat civil d'una quantia no inferior a
3.000.000 € i cobertura suficient per al compliment de les seues finalitats, que haurà de ser
autoritzada prèviament i expressament per l'Ajuntament. 

4t.- En el supòsit que en l'esmentat edifici s'executen activitats econòmiques per part de
personal retribuït, concertar els oportuns contractes d'acord amb la normativa vigent en
matèria laboral, de seguretat social i d'higiene i seguretat en el treball.

5è.- Complir la totalitat de les obligacions laborals, administratives i fiscals que comporte
l'exercici de l'activitat econòmica autoritzada.
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6è.- Abandonar l'ús de l'edifici municipal i deixar-lo a total i lliure disposició de l'Ajuntament
quan finalitze la concessió.

7è.- Explotar econòmicament del seu compte i risc les instal·lacions executades sobre la
coberta de l'edifici municipal. A aquest efecte, l'Ajuntament no assumeix cap responsabilitat
pels resultats econòmics de l'explotació de les instal·lacions.

8è.- Destinar la coberta de l'edifici municipal exclusivament a la instal·lació, i posterior
explotació comercial de plantes solars fotovoltaiques per a la producció d'energia elèctrica,
dins del marc normatiu vigent. No podrà en cap cas alterar-se aquesta finalitat de la
concessió.

9è.- Assumir el cost i finançament de la totalitat de les obres necessàries per a la realització
de cada planta i les obres compromeses en el contracte. L'Ajuntament no avalarà cap mena
d'emprèstit ni participarà, de cap manera, en cost o finançament de les obres.

10è.- Complir les mesures mediambientals en vigor en matèria de residus, abocaments,
emissions, radiacions, etc. L'adjudicatari no deixarà residus a la urbanització de l'Ajuntament
per a la retirada per part dels serveis contractats per aquest, procedint a la seua
contractació de manera independent a l'Ajuntament tant en la fase d'execució com en la
d'explotació: cartons, fustes, etc. En cas que s'utilitzaren els equips propis d'aquest
Ajuntament, repercutirà en el cost corresponent, quedant totalment prohibit el dipòsit de
cap tipus de residu perillós en els contenidors de l'Ajuntament i l'abocament al clavegueram
de productes contaminants per al medi ambient. Seran de compte del concessionari
quantes accions correctives, pal·liatives i d'eliminació afecten l'activitat i les seues
instal·lacions.

10. FACULTATS DE L'AJUNTAMENT

Són facultats de l'Ajuntament:

1r.- Inspeccionar les obres, construccions i instal·lacions executades a l'efecte de garantir les
condicions de seguretat i estabilitat.

2n.- Emetre ordres d'execució d'obres i reparacions per motius de seguretat que afecten
l'edificació sobre la qual recau la concessió o a les instal·lacions executades sobre aquestes.
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3r.- Rescatar anticipadament la concessió, en el supòsit d'incompliment de qualsevol de les
obligacions establertes en aquest Plec o en l'acord d'adjudicació de la concessió. Aquest
rescat només requerirà el tràmit previ d'audiència prèvia al concessionari. També podrà
rescatar-se anticipadament la concessió per motius d'interés públic, prèvia la corresponent
indemnització que legalment procedisca.

4t.- Interpretar les clàusules d'aquest Plec, i de les obligacions establertes en l'acord
d'adjudicació de la concessió.

5è.- Qualsevol altra facultat que derive d'aquest Plec, de l'acord d'adjudicació de la
concessió o de la normativa administrativa reguladora de la matèria.

11. CÀNON CONCESSIONAL

11.1.- El cànon que haurà d'abonar a aquesta Corporació Municipal el concessionari consistirà
en una retribució anual en espècie consistent en el 10% de l'energia generada, lliure de costes,
podent ser millorat a l'alça per part de les empreses que es presenten a la present licitació
pública, en el seu cas. A la referida retribució que configura el cànon corresponent a la
present contractació, caldrà afegir-li els impostos estatals o autonòmics que, si escau, els
resulten d'aplicació. L'abonament del citat cànon es realitzarà en tot cas, s'efectue o no
l'efectiva explotació de les instal·lacions autoritzades, sempre que això no siga provocat per
l'actuació directa municipal que haja impedit l'efectiu exercici de l'activitat mercantil. En
l'indicat supòsit de no explotar les instal·lacions autoritzades, el referit percentatge del 10%
d'energia elèctrica es correspon amb l'import de XXXXXXXXX € anuals, import aquest que és
millorable a l'alça per les empreses licitadores que es presenten, com ha quedat
precedentment exposat, en funció de l'augment de percentatge d'energia que s'oferisca a
l'Ajuntament per tal millora.

 A aquest efecte, el concessionari haurà d'estimar, al seu risc i ventura, i seguint les normes
habituals per a l'estimació de riscos en l'exercici de tota activitat lucrativa mercantil, les
despeses i ingressos previstos per a l'explotació de l'activitat durant el període de durada de
la concessió, sense que el no compliment d'aquestes previsions, tant en sentit positiu com
negatiu per als seus interessos econòmics, siga causa de modificació de l'import del cànon
concessional establert.

11.2.- L'única causa que excepcionarà l'obligació del titular de subministrar el percentatge
d'energia ofert a l'Ajuntament, o cànon equivalent en el seu cas, serà la impossibilitat, total o
parcial, de realitzar l'efectiva explotació de les instal·lacions executades sobre la coberta de
l'edifici municipal, quan aquesta situació haja estat generada per una actuació directa
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municipal. En aquest cas, si la impossibilitat és parcial, es calcularà la disminució de l'al·ludit
percentatge d'energia o cànon equivalent, atesa la proporció de metres quadrats de coberta
que han quedat inoperatius per a l'exercici de l'activitat i es deduirà del cànon d'aquesta
anualitat. Qualsevol altra causa que impedisca l'explotació efectiva, total o parcial, de les
instal·lacions en la coberta de l'edifici municipal, o l'execució de les instal·lacions,  per causes
imputables al concessionari, o a tercers o per causa de força major, no implicarà en cap cas
la desaparició de l'obligació de subministrar el percentatge d'energia acordat o, en el seu lloc,
abonar el cànon concessional, ni el dret a instar la devolució, total o parcial, d'aquest. 

12. GARANTIA PROVISIONAL

La garantia provisional serà de XXXXXXXXX €, equivalent al 3% del valor del domini públic
ocupat i podrà constituir-se en qualsevol de les formes admeses en dret. 

13. GARANTIA DEFINITIVA

La garantia definitiva serà de XXXXXXXXX €, equivalent al 3% del valor del domini públic
ocupat, podent constituir-se en qualsevol de les formes admeses en dret. La constitució de
la garantia definitiva haurà d'acreditar-se dins dels 10 dies hàbils següents a la notificació de
l'acord de requeriment d'aportació de documentació, previ a l'acord d'adjudicació de la
concessió demanial, en la forma prevista en la clàusula 20 del present plec. L'incompliment
d'aquest requisit, per causa imputable al concessionari, donarà lloc a l'extinció de la
concessió.

14. MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa de contractació estarà constituïda de la manera següent: 

XXXXXXXXX

15. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Els únics criteris que han de servir de base per a l'adjudicació de la concessió de domini
públic, per ordre decreixent d'importància i amb la ponderació atribuïble a cadascun d'ells,
seran els següents: 

A.- Criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules:

1. El cànon ofert. Fins a un màxim de 55 punts, en aplicació de la següent fórmula: 55 * (% de
la millora a l'alça de l'oferta que es valora / % de la millora a l'alça de la millor oferta).
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2. Pla i termini d'execució de la instal·lació. Fins a un màxim de 15 punts. Per reducció del
termini d'execució (setmanes completes), fins a 15 punts: 

              REDUCCIÓ D'1 SETMANA 5 punts.
              REDUCCIÓ DE 2 SETMANES 10 punts.
              REDUCCIÓ DE 3 SETMANES 15 punts.

3. Millores en l'oferta. Fins a un màxim de 10 punts. Es considerarà millora la major eficiència
del panell fotovoltaic, que haurà d'acreditar-se mitjançant certificat del fabricant que estiga
reconegut a la UE, segons el següent barem: 

             0 punts per una eficiència igual al 15%. 
             2 punts per una eficiència superior al 15% i inferior o igual al 16%.
             4 punts per una eficiència superior al 16% i inferior o igual al 17%.
             6 punts per una eficiència superior al 17% i inferior o igual al 18%.
             8 punts per una eficiència superior al 18% i inferior o igual al 19%.
            10 punts per una eficiència superior al 19%.

B.-Criteris que depenen d'un judici de valor: 

4.- Proposta tècnica d'instal·lació fotovoltaica i justificació de la proposta, incloent mesures
d'ancoratge i prevenció de danys actuals i futurs a l'edifici. Fins a 5 punts. Es valorarà
l'adaptació de la proposta tècnica a la realitat física de l'edifici. 

5.- Criteri mediambiental de valoració de la proposta de millora en la gestió dels residus
d'obra i d'un altre caràcter derivats de l'execució d'aquesta instal·lació, segons explicació
recollida en estudi tècnic. Fins a 5 punts. 

6.- Proposta de posada en marxa i dinamització econòmica i social de la Comunitat
energètica local. Fins a 10 punts. Proposta de posada en marxa i dinamització de la Comunitat
energètica local, segons exposició plantejada en l'estudi socioeconòmic. Es valorarà la
incorporació de dades i característiques de l'àmbit on se situa, i el coneixement de l'àmbit
social i econòmic dels possibles socis, així com proposades de desenvolupament futur de la
CEL. 

16. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

Es tria el procediment obert, sobre la base del que es preveu en els articles 156 a 158 de la
Llei de Contractes del Sector Públic. El procediment es realitzarà a través de XXXXXXXXX
sobre la base dels disposat en la Disposició Addicional Quinzena i Setzena de la nova LCSP,
quant a la presentació d'ofertes i l'ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els
procediments regulats en la referida Llei; XXXXXXXXX
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17. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

Les proposicions juntament amb la documentació preceptiva es presentaran a través de
lXXXXXXXXXXXXXXXXX, durant el termini de 15 dies naturals, a comptar des del següent a la
publicació de l'anunci XXXXXXXXXXXXXXXXX 

18. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS

La presentació de proposicions i documents, així com les notificacions i comunicacions entre
l'òrgan de contractació i els interessats per a aquest procediment es realitzarà a través de
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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SOBRE 1: DOCUMENTACIÓ GENERAL 1

Declaració responsable. Atenent el que es disposa en l'art. 140 de la LCSP es presentarà un
declaració responsable que s'ajustarà al formulari de document europeu únic de
contractació (DEUC), en la qual el licitador pose de manifest que la societat està vàlidament
constituïda i que conforme al seu objecte social pot presentar-se a la licitació, així com que
el signant de la declaració ostenta la deguda representació per a la presentació de la
proposició i d'aquella; compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica
exigits; que no està culpable en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió a
conseqüència de l'aplicació de l'art. 71.3 de la referida Llei; i en la qual es designe una adreça
de correu electrònic a l'efecte de comunicacions i requeriments que calga realitzar durant el
procediment. 

Haurà d'adjuntar al present sobre el document emplenat electrònicament conforme al
formulari normalitzat establert en el Reglament d'Execució (EU) 2016/7 de la Comissió de 5 de
gener de 2016, al qual s'accedeix a través del següent enllaç:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

Entrant com “Sóc operador econòmic” haurà de seleccionar “Generar resposta”, triar el país
de l'empresa i en –següent- haurà d'anar emplenant el formulari, en finalitzar haurà de signar
la declaració, manual o electrònicament, qui tinga poder suficient per a això.

Quant a la part IV del DEUC, corresponent als Criteris de Selecció, bastarà amb la
manifestació que es compleix aquests criteris, sense que siga necessari emplenar els
apartats A) a D). La Junta Consultiva de Contractació Administrativa, mitjançant Resolució de
6 d'abril de 2016, publicada en el BOE núm. 85 de 8 d'abril de 2016, estableix unes
orientacions per al compliment del formulari normalitzat DEUC. 2. Document en el qual es
constate el consentiment exprés de pràctica de notificacions per mitjà de correu electrònic.
A aquest efecte, el licitador ha de manifestar el seu consentiment conformement al model
que s'adjunta com a Annex I. 3. En cas que siga el licitador que ha formulat l'oferta més
avantatjosa i no estiga conforme que siga aquest Ajuntament el que realitze pels seus propis
mitjans electrònics, la consulta davant l'Administració Pública que procedisca d'estar al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, haurà
de manifestar-lo expressament conformement al model que s'adjunta a aquest Plec com a
Annex II. 4. Document acreditatiu de la constitució de la garantia provisional per import de
4.248,30 euros, equivalent al 3% del valor del domini públic ocupat.
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Estudi tècnic redactat per tècnic competent, en el qual s'haurà d'incloure la solució
tècnica adoptada per al projecte, així com les mesures o reforços estructurals sobre els
elements resistents i de cobriment en els quals s'ha d'assentar la citada instal·lació, a més
d'indicar la manera d'ancoratge de l'estructura portant de les plaques sobre les cobertes i
la prevenció de danys a l'edifici. Inclourà apartat de tipologia de residus generats durant
el muntatge i gestió d'aquests. 
Estudi socioeconòmic amb les previsions que el licitador estime oportunes i que sustente
la seua proposició econòmica global per a tot el temps de durada de la concessió, que
inclourà la proposta de posada en marxa i dinamització de la Comunitat Energètica Local
(CEL), segons exposició plantejada en l'estudi socioeconòmic. Es valorarà la incorporació
de dades i característiques de l'àmbit XXXXXXXXXXXXXXXXX on se situa, i el
coneixement de l'àmbit social i econòmic dels possibles socis, així com proposades de
desenvolupament futur de la CEL.

SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ PER A VALORAR AMB CRITERIS LA PONDERACIÓ DELS QUALS
DEPÉN D'UN JUDICI DE VALOR

Els licitadors hauran d'incloure en aquest sobre la següent documentació: 
1.

2.

SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ PER A VALORAR AMB CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT
LA MERA APLICACIÓ DE FÓRMULES

Oferta econòmica, del cànon ofert, que serà redactada en la forma establerta en l'Annex III del
present Plec, sense errors o ratllades que dificulten conéixer clarament el que l'òrgan de
contractació estime fonamental per a considerar les ofertes, i que, si es produeixen,
provocaran que la proposició siga rebutjada. Separata on s'incloga el pla i termini d'execució
de la instal·lació justificant, en el seu cas, la reducció concreta (per setmanes senceres) del
termini de construcció de les instal·lacions. Certificat (reconegut per la UE) del fabricant del
panell fotovoltaic que es proposa on es reculla l'eficiència d'aquest.

OBERTURA DE PROPOSICIONS

Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació procedirà a
l'obertura electrònica de la documentació presentada pels licitadors dins del termini i en la
forma escaient. La Mesa de Contractació, els membres integrants de la qual es troben
designats en la clàusula 14 d'aquest Plec, procedirà a comprovar que els licitadors han
presentat la documentació exigida en el Sobre 1, a saber, declaració responsable que
s'ajustarà al formulari de document europeu únic de contractació (DEUC), el consentiment
exprés de pràctica de notificacions per mitjà de la plataforma de licitació electrònica,
manifestació expressa, en el seu cas, de denegació del consentiment perquè l'Ajuntament d
XXXXXXXXXXXXXXXXX obtinga de manera directa les dades d'estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i el justificant
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d'haver constituït la garantia provisional. Si la Mesa observara defectes o omissions
corregibles en la documentació rebuda, es comunicarà als interessats mitjançant l'eina
XXXXXXXXXXXXXXXXX  perquè procedisquen a la correcció o esmena, a través de la
mateixa eina, en un termini no superior a tres dies hàbils, sota prevenció d'exclusió definitiva
del licitador si en el termini concedit no es procedeix a la referida esmena. Si la
documentació continguera defectes substancials o deficiències materials no corregibles, no
serà admès a la licitació.

La Mesa de Contractació, abans de l'obertura dels Sobres 2 i 3, comunicarà als licitadors, a
través de XXXXXXXXXXXXXXXXX , el resultat de la qualificació de la documentació general
presentada pels licitadors en el Sobre 1, indicant els licitadors exclosos i les causes de
l'exclusió. 

A continuació, la Mesa procedirà a l'obertura del Sobre 2 (Criteris la ponderació dels quals
depèn d'un judici de valor) a través del XXXXXXXXXXXXXXXXX, de tal forma que puguen
comprovar en tot moment la integritat i identitat de les ofertes presentades i allotjades en la
plataforma de contractació pública, així com la data, hora i persona que les va presentar. La
Mesa traslladarà la documentació aportada als tècnics municipals perquè emeten l'informe
corresponent, de conformitat amb els criteris establerts en la clàusula 15 d'aquest Plec. La
Mesa de Contractació, abans de l'obertura del Sobre 3, comunicarà als licitadors, a través de
la Plataforma electrònica de contractació pública, el resultat de la valoració realitzada pels
tècnics municipals de la documentació presentada pels licitadors en el Sobre 2.

Finalment, la Mesa procedirà a l'obertura del Sobre 3 (Criteris quantificables mitjançant la
mera aplicació de fórmules), donant trasllat als tècnics municipals perquè valoren de
conformitat amb els criteris d'adjudicació establerts en clàusula 15 d'aquest Plec. Informades
les proposicions les elevarà, amb l'acta i la proposta de la Mesa que estime pertinent, a
l'òrgan de contractació que haja d'efectuar l'adjudicació. Les notificacions i comunicacions
que es generen en les diferents fases de tramitació administrativa de l'expedient, es
realitzaran mitjançant l'eina de missatges de la plataforma electrònica de contractació
pública, rebent-les el licitador en el correu electrònic que haja especificat en el procés de
registre en aquesta plataforma.

20. ADJUDICACIÓ

20.1- Documentació justificativa del compliment dels requisits previs pel licitador que haja
presentat la millor oferta. L'òrgan de contractació, a la vista de la proposta d'adjudicació
formulada per la Mesa, haurà de comprovar que el licitador que haja presentat la millor oferta
es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat
social i amb l'Ajuntament. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 28.2 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
si no manifesta cap oposició expressa, s'entendrà que el licitadotr ha autoritzat aquest
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Ajuntament perquè, pels seus propis mitjans electrònics, duga a terme la consulta necessària
davant l'Administració Pública que procedisca. Si el licitador no està conforme que siga
aquest Ajuntament el que realitze la indicada consulta, haurà de denegar expressament tal
autorització, mitjançant document que inclourà en el Sobre 1. En aquest cas, haurà de
presentar a través de XXXXXXXXXXXXXXXXX, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar
des del següent a aquell en què haguera rebut el requeriment de l'òrgan de contractació, la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social. 

A més, en el mateix termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què
haguera rebut el requeriment de l'òrgan de contractació, haurà de presentar: 
1. La documentació justificativa d'haver constituït la garantia definitiva per import de
XXXXXXXXXXXXXXXXX, al 3% del valor del domini públic ocupat, que serà ingressada en la
Tresoreria Municipal, en qualsevol de les formes legalment establertes en l'article 108 de la
LCSP. 2. 

Els documents que acrediten la personalitat de l'empresari i la representació del signant de la
proposició o certificació: 

-Fotocòpia del DNI (persona física o representant persona jurídica) 
-Escriptura de poders del representant de l'empresa 
-Còpia de l'Escriptura de constitució de la persona jurídica 

3. Documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional: 
- Declaracions apropiades d'entitats financeres o, en el seu cas, justificant de l'existència
d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals. 
- Relació dels principals serveis o treballs realitzats, d'igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l'objecte del contracte, en els últims tres anys, en les quals s'indique l'import, la
data i el destinatari, públic o privat, d'aquests. En tot cas, segons el que es disposa en l'article
96 de la LCSP, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic també acreditarà enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic
les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seua personalitat i capacitat d'obrar, i la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional. 

4. Aportació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, per una quantia no inferior a
3.000.000 d'euros, amb cobertura suficient per al compliment dels seus fins, davant els
danys que puga ocasionar a tercers en l'ús de l'edificació i les instal·lacions. Si no s'emplena
adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la
seua oferta, i es procedirà a exigir-li l'import del 3% del pressupost base de licitació (no
subjecte a l'IVA), en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la
garantia provisional, si s'haguera constituït. En aquest cas, es procedirà a recaptar la mateixa
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagen quedat classificades les ofertes. 
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20.2 Adjudicació del contracte. 

Dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació de l'adjudicatari a què
es refereixen els paràgrafs anteriors, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte.
L'adjudicació concretarà i fixarà els termes definitius del contracte. 

La resolució d'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà directament a l'adjudicatari i
als restants licitadors a través de la Plataforma electrònica de contractació. L'adjudicació es
publicarà en XXXXXXXXXXXXXXXXX.

21. FORMALITZACIÓ DEL DOCUMENT CONCESSIONAL
L'adjudicatari queda obligat a subscriure, dins del termini de quinze dies hàbils següents a
aquell en què es realitze la notificació de l'adjudicació, el document administratiu de
formalització del contracte. El document concessional serà títol vàlid per a accedir a
qualsevol registre públic. No obstant això, podrà ser protocol·litzat en escriptura pública quan
així ho sol·licite el concessionari, sent a la seua costa les despeses derivades del seu
atorgament.

22. EXECUCIÓ DE LA CONCESSIÓ
Durant la vigència de la concessió el concessionari es troba subjecte a les directrius que
establisca l'Ajuntament per a l'exercici de les seues activitats en l'edifici públic sobre el qual
es constitueix la concessió. En el supòsit d'incompliment de qualsevol de les obligacions
establertes en aquest Plec, en les lleis o en l'acord d'adjudicació de la concessió, i subsegüent
document concessional, l'Ajuntament podrà motivadament, i prèvia la instrucció d'un
procediment contradictori amb audiència a l'interessat, rescatar anticipadament la
concessió, amb les conseqüències abans indicades.

23. EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ
Són causes d'extinció de la concessió, a més de les previstes en aquest Plec, totes les
previstes en la normativa en matèria de béns i patrimoni aplicable a les Entitats Locals, i
especialment les següents: 
a. Mort o incapacitat sobrevinguda del concessionari individual o extinció de la personalitat
jurídica. 
b. Falta d'autorització prèvia en els supòsits de transmissió o modificació, per fusió, absorció
o escissió, de la personalitat jurídica del concessionari. 
c. Caducitat per venciment del termini. 
d. Rescat de la concessió, prèvia indemnització. 
e. Mutu acord. 
f. Falta del subministrament elèctric que en concepte de cànon ha d'abonar el concessionari
o qualsevol altre incompliment greu de les obligacions del titular de la concessió, declarats
per l'òrgan que va atorgar la concessió. 
g. Desaparició del bé. 
h. Desafectació del bé. 
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Plec administratiu

24.- REVERSIÓ
Quan finalitze el termini concessional les instal·lacions revertiran a l'Ajuntament, havent el
contractista de lliurar-les en bon estat de conservació, i cessant en l'ús privatiu del domini
públic. Tres mesos abans de finalitzar el termini de concessió, l'Ajuntament designarà els
tècnics per a inspeccionar l'estat en el qual es troba la coberta de l'edifici municipal objecte
de concessió, ordenant, a la vista dels resultats de la inspecció tècnica, l'execució de les
obres i treballs de reparació i reposició que s'estimen necessaris per a mantindre aquelles
en les condicions previstes. Les obres i els treballs de reparació, reposició o substitució de la
coberta, en el seu cas, que hagen d'efectuar-se seran a compte del concessionari.
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ACC amb excedents acollits a compensació
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ACC amb excedents acollits a compensació
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ACC amb excedents no acollits a compensació
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ACC amb excedents no acollits a compensació
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L'Associació tindrà com a finalitats la defensa de la qualitat de vida dels veïns del
municipi de XXXXXXXX on es desenvolupa i dels seus interessos generals, fomentant, a
més, l'educació, informació, defensa, representació i promoció dels drets dels
consumidors i usuaris en general i dels associats en particular.
També s'inclouen entre els fins de l'associació l'impuls de la transició ecològica al municipi
de XXXXXXXX mitjançant l'autoconsum energètic per a l'ús i el gaudi dels veïns del
municipi o municipis confrontants, així com les activitats de foment de l'eficiència
energètica, la mobilitat sostenible i la lluita contra el canvi climàtic i la pobresa energètica.

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVITATS

Art. 1r Denominació

Es constitueix l'Associació anomenada Associació XXXXXXXX, que s'acull al que disposa la
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació i a la Llei 14/2008, de 18
de novembre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l'empara del que disposa l'article
22 de la Constitució, sense ànim de lucre.

Art. 2n Personalitat Jurídica

L'Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per a administrar i
disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa.

Art. 3r Domicili i àmbit d’actuació

El domicili de l'Associació s'estableix al XXXXXXXX. L'Associació realitzarà principalment les
seues activitats a l'àmbit territorial del municipi de XXXXXXXX.

Art. 4t Fins

S'estableixen com a finalitats principals les següents:

Art. 5é Activitats

Per al compliment dels fins enumerats a l'article anterior, es podran realitzar i planificar
qualsevol tipus d'activitats que suposen:
a) La participació i intervenció dels veïns amb la finalitat principal, que no única, de fomentar i
desenvolupar la convivència entre ells.
b) La formació i la informació dels veïns associats en tots els temes relacionats amb els fins
de l'associació.
c) La millora de la qualitat de vida dels ciutadans en l'àmbit de l'associació, especialment les
conduents a millorar l'urbanisme, l'habitatge, l'educació pública, la sanitat pública, la
seguretat, el medi ambient i la pobresa.
d) La defensa dels veïns com a consumidors.
e) La participació en totes les estructures institucionals que es consideren oportunes per al
desenvolupament dels fins de l'associació. Promovent aquelles iniciatives tendents a
augmentar el nivell de participació ciutadana en tots els àmbits possibles.
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f) El desenvolupament d'una consciència democràtica i solidària, no xenòfoba ni racista,
basada en la Declaració dels Drets Humans i els valors reflectits a la Constitució.
g) La prestació de serveis als socis i a la resta de la ciutadania que afavorisquen el
desenvolupament dels fins de l'associació.
h) Qualsevol iniciativa no esmentada anteriorment que afavorisca el desenvolupament de les
finalitats de l'associació.
i) La promoció de campanyes ciutadanes encaminades a la conscienciació en el respecte a
les relacions humanes i a l’entorn físic que ens envolta, en particular aquells aspectes
relacionats amb la millora del medi ambient urbà i en general.
j) La col·laboració, entre d'altres, amb les Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana
agrupades XXXXXXX.

CAPÍTOL II. – ELS ASSOCIATS

Art. 6é Capacitat

Podran formar part de l'Associació totes les persones físiques i jurídiques que, lliurement i
voluntàriament, tinguen interès en el desenvolupament de les finalitats de l'Associació,
d'acord amb els principis següents:
a) Les persones físiques amb capacitat d’obrar i que no estan subjectes a cap condició legal
per a l’exercici del dret.
b) Els menors no emancipats de més de catorze anys d'edat han de comptar amb el
consentiment, documentalment acreditat, de les persones que hagen de suplir la capacitat.
c) Les persones jurídiques, amb un acord previ exprés del seu òrgan competent.
Han de presentar una sol·licitud per escrit a l'òrgan de representació, i aquest resoldrà a la
primera reunió que se celebre; si el sol·licitant s'ajusta a les condicions exigides als Estatuts,
l'òrgan de representació no li podrà denegar l'admissió.
La condició d’associat és intransmissible.

Art. 7é Drets dels Associats

Els drets que corresponen als associats són els següents:
a) A participar a les activitats de l'Associació i als òrgans de govern i representació, a exercir
el dret de vot, així com a assistir a l'Assemblea General, d'acord amb els Estatuts. Per poder
ser membre dels òrgans de representació és requisit imprescindible ser major d'edat, estar
en ple ús dels drets civils i no estar sotmés als motius d'incompatibilitat establerts a la
legislació vigent.
b) A ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l'Associació,
el seu estat de comptes i el desenvolupament de la seua activitat. Podran accedir a tota la
informació mitjançant els òrgans de representació.
c) A ser escoltat amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser
informat dels fets que donen lloc a aquestes mesures, i ha de ser motivat l'acord que, si
s'escau, impose la sanció.
d) A impugnar els acords dels òrgans de l'Associació que estime contraris a la Llei o als
Estatuts.
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e) A conéixer els Estatuts i els reglaments i les normes de funcionament aprovats pels òrgans
de l'Associació. Així mateix tindran dret que se'ls facilite còpia dels estatuts vigents i del
Reglament de Règim Intern de l'Associació, si existiren.
f) A consultar els llibres de l'Associació.

Art. 8é Deures dels Associats

Els deures dels associats són:
a) Compartir les finalitats de l'Associació i col·laborar.
b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d'acord amb els Estatuts, puguen
correspondre a cada soci.
c) Acatar i complir els acords adoptats vàlidament pels òrgans de govern i representació de
l'Associació.
d) Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.

Art. 9é Causes de baixa

Són causa de baixa de l'Associació:
a) La pròpia voluntat de la persona interessada, comunicada per escrit als òrgans de
representació.
Podrà percebre la participació patrimonial inicial i altres aportacions econòmiques
realitzades, sense incloure les quotes de pertinença a l’Associació i sempre que la reducció
patrimonial no implique perjudicis a tercers.

b) No satisfer les quotes fixades, si es deixa de fer durant 2 anys consecutius.

Art. 10é Règim Sancionador

La separació de l'Associació dels associats per motiu de sanció tindrà lloc quan cometen
actes que els facen indignes de continuar-hi pertanyent. Es presumeix que hi ha aquest tipus
d'actes:
a) Quan deliberadament l'associat impedisca o pose obstacles al compliment dels fins
socials.
b) Quan intencionadament obstaculitze de qualsevol manera el funcionament dels òrgans de
govern i de representació de l'Associació.

En qualsevol cas, per a la imposició de la sanció de separació per part de l'òrgan de govern,
caldrà la tramitació d'un expedient disciplinari instruït per òrgan diferent del competent per
resoldre'l i que garantisca els drets dels associats a què s'instrueix el procediment a ser
informats de l'acusació i a formular al·legacions davant d'aquesta, així com a la notificació de
l'Assemblea General. La decisió sancionadora serà motivada. El termini de prescripció de les
infraccions i les sancions serà de 3 anys.
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CAPÍTOL III.- L’ÒRGAN DE GOVERN

Art. 11é L’Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'Associació, integrat per totes les
persones associades per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els
acords pel principi majoritari o de democràcia interna.
Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, fins i tot els
absents, els dissidents i els que encara estant presents s'hagen abstingut de votar.

Art. 12é Reunions de l’Assemblea

L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l'any, durant el
segon trimestre.
L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calga, a requeriment
d'un nombre de persones associades que represente, com a mínim, un deu per cent de la
totalitat.

Art. 13é Convocatòria de les assemblees

Les convocatòries de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran
per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran als llocs de costum amb quinze dies
d'antelació com a mínim. Sempre que siga possible es convocarà individualment tots els
membres. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com també l’ordre
del dia.

A l'inici de les reunions de l'Assemblea General seran designats el/la President/a i el/la
Secretari/ària d'aquesta.

El secretari o secretària redactarà l'acta de cada reunió, que reflectirà un extracte de les
deliberacions, el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l'acta de la reunió anterior,
per tal que s'aprove o no.

Art. 14é Competències i validesa dels acords

L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament a primera convocatòria amb l'assistència d'un
mínim d'un terç de les persones associades presents o representades; i en segona
convocatòria, siga quin siga el nombre, s'haurà de celebrar mitja hora després de la primera i
al mateix lloc.
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A les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'Associació.
Són competència de l'Assemblea General:
a) Controlar l'activitat de l'òrgan de representació i aprovar-ne la gestió.
b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressuposts anuals d’ingrés i despeses, així com la
Memòria Anual d’activitats.
c) Establir les línies generals d’actuació que permeten a l’Associació complir amb els seus
fins.
d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de
l’Associació.
e) Fixar les quotes ordinàries i extraordinàries.
f) Elegir i destituir els membres de l’òrgan de representació.
g) Adoptar els acords referents a:
          - Ratificar les altes de les persones associades acordades per l'òrgan de representació
i acordar-ne amb caràcter definitiu les baixes.
          - Acordar la unió d'associacions, la integració en federacions o confederacions, la
separació d'aquestes, així com la creació i la participació en coordinadores o altres
organitzacions específiques.
          - Sol·licitar la declaració d'utilitat pública o d'interés públic de la Comunitat Valenciana.
          - Acordar la dissolució de l'Associació.
          - Modificar els Estatuts.
          - Disposició i alienació de béns.
          - Remuneració, si escau, dels membres de l'òrgan de representació.
          - Aprovar el Reglament de Règim Intern de l'Associació.
          - Qualsevol altra que no corresponga a cap altre òrgan de l'Associació.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan
els vots afirmatius superen els negatius. Això no obstant, requeriran majoria qualificada de
les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la
meitat, els acords relatius a la dissolució de l'Associació, modificació dels Estatuts,
disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l'òrgan de representació,
sempre que s'haja convocat específicament a aquest objecte l'Assemblea corresponent.

Art. 15é Composició de l’òrgan de representació

L'Associació la regirà, administrarà i representarà l'òrgan de representació anomenat Junta
Directiva format pel President/a, Vicepresident/a, Secretari/ària, Vicesecretari/ària i
Tresorer/a.
L’elecció dels membres de l’òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret dels
membres de l’Assemblea General. Les candidatures seran tancades i inclouran de forma
explícita els candidats a President/a, Vicepresident/a, Secretari/ària, Vicesecretari/ària i
Tresorer/a.

Seran requisits imprescindibles per formar part de qualsevol candidatura: ser major d'edat,
estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmés als motius d'incompatibilitat establerts a la
legislació vigent. Resultarà triada la candidatura que haja rebut més vots. President/a, 85
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Vicepresident/a, Secretari/ària, Vicesecretari/ària i Tresorer/a seran els proposats per la
candidatura guanyadora.

Els càrrecs de President/a, Vicepresident/a, Secretari/ària, Vicesecretari/ària i Tresorer/a han
de recaure en persones diferents.

L'exercici dels càrrecs serà gratuït encara que l'associació cobrirà les dietes i les despeses
de desplaçaments per a actes en què es represente l'associació.

CAPÍTOL IV .- L’ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

Art. 16é Duració del mandat en l’òrgan de representació

Els membres de l’òrgan de representació, exerciran el càrrec durant un període de tres anys,
i podran ser reelegits indefinidament.

El cessament en el càrrec abans d'extingir-se el terme reglamentari es pot deure a:

 a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en què es raonen els motius.
 b) Malaltia que incapacite per a l’exercici del càrrec.
 c) Causar baixa com a membre de l’Associació.
 d) Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

Les vacants que es produïsquen a l'òrgan de representació es cobriran a la primera
Assemblea General que se celebre. Això no obstant, l'òrgan de representació podrà comptar,
provisionalment, fins a la propera Assemblea General, amb un membre de l'Associació per al
càrrec vacant.
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Art. 17é Competències de l'Òrgan de representació

L’òrgan de representació posseeix les facultats següents.

a) Ostentar i exercitar la representació de l'Associació i dur a terme la direcció i
l'administració de la manera més àmplia que reconega la llei i complir les decisions preses
per l'Assemblea General, i d'acord amb les normes, instruccions i directrius generals que
aquesta establisca.
b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes públics, per
a l'exercici de tota mena d'accions legals i per interposar els recursos pertinents.
c) Resoldre sobre l'admissió de nous associats i portar la relació actualitzada de tots els
associats.
d) Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de
l'Associació hagen de satisfer.
e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que s'hi adopten, es
complisquen.
f) Comunicar al Registre d’Associacions la modificació dels Estatuts acordada per
l’Assemblea General en el termini d’un mes.
g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els
aprove i confeccionar els pressuposts de l'exercici següent.
h) Portar una comptabilitat conforme a les normes específiques que permeta obtindre la
imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat.
i) Efectuar l'inventari dels béns de l'Associació.
j) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
k) Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst per aquests Estatuts i donar-ne compte
a la primera Assemblea General subsegüent.
l) Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda específicament en aquests Estatuts a
l'Assemblea General.

Art. 18é Reunions de l’òrgan de representació

L’òrgan de representació, convocat prèviament pel President/a o per la persona que el
substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres 
decidisquen, que, en tot cas, no podrà ser superior a dos mesos. Es reunirà en sessió
extraordinària si ho sol·licita un terç dels components.
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L’òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i un
quòrum de la meitat més un dels seus membres. Els membres de l’òrgan de representació
estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, podent excusar la seua
assistència per causes justificades. En qualsevol cas, serà necessària l’assistència del
President/a i del Secretari/ària o de les persones que els substituïsquen.

A l'òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents.
En cas d'empat, el vot del/la President serà de qualitat. Els acords de l’òrgan de
representació es faran constar en el llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió, es llegirà l'acta
de la sessió anterior perquè s'aprove o es rectifique.

Art. 19é El President o Presidenta

El/la President/a de l'Associació també serà President/a de l'òrgan de representació.
Són pròpies del/la President/a les funcions següents:
    a) Les de direcció i representació legal de l'Associació, per delegació de l'Assemblea
General i de l'òrgan de representació.
    b) La presidència i la direcció dels debats dels òrgans de govern i de representació.
    c) Signar les convocatòries de les reunions de l’Assemblea General i de l’òrgan de
representació.
    d) Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari/ària de l'Associació.
    e) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegue l'Assemblea General o
l'òrgan de representació.
El President/a el substituirà en cas d'absència o malaltia, per el/la Vicepresident/a.

Art. 20é El Tresorer o Tresorera

El Tresorer/a tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació, així
com l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de sotmetre'ls a
l'òrgan de representació, conforme es determina a l'article 17 d’aquests Estatuts. Signarà els
rebuts, les quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per l’òrgan
de representació, les quals hauran de ser visades prèviament pel President/a.

Art. 21é El Secretari o Secretària

El Secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’Associació, redactar i signar les actes
de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar les certificacions
que calga lliurar, així com tindre actualitzada la relació dels associats. Al Secretari/ària el
substituirà, en cas d'absència o malaltia, el/la Vicesecretari/ària.

Art. 22é El Vicepresident o Vicepresidenta

Són pròpies del Vicepresident/a les funcions següents: 

    a) Col·laborar estretament amb el/la President/a en l'exercici del càrrec.
    b) Les atribucions que li delegue l’òrgan de representació.
    c) Substituir el/la President/a en cas d'absència o malaltia.
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Art. 23é El/La Vicesecretari/ària

Són pròpies del/la Vicesecretari/a les funcions següents:

 a) Col·laborar estretament amb el/la Secretari/a en l'exercici del càrrec.
 b) Les atribucions que li delegue l’òrgan de representació.
 c) Substituir el/la Secretari/a en cas d'absència o malaltia.

CAPÍTOL V.- EL RÈGIM ECONÒMIC

Art. 24é Patrimoni inicial i recursos econòmics

El patrimoni inicial d’aquesta Associació està valorat en ZERO euros. El pressupost anual serà
aprovat cada any a l'Assemblea General Ordinària. Els recursos econòmics de l'Associació es
nodriran de:

    a) Les quotes que fixe l'Assemblea General als membres.
    b) Les subvencions oficials o particulars.
    c) Donacions, herències i/o llegats.
    d) Les rendes del mateix patrimoni o bé d’altres ingressos que puguen obtindre.

Art. 25é Benefici de les activitats

Els beneficis obtinguts derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les
prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment de les finalitats de
l'Associació, sense que en cap cas càpiga el repartiment entre els associats ni entre els seus
cònjuges o persones que convisquen amb aquells amb anàloga relació d'afectivitat, ni entre
els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interés
lucratiu.

Art. 26é Quotes

Tots els membres de l’Associació tenen obligació de sostindre-la econòmicament,
mitjançant quotes, de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General a
proposta de l’òrgan de representació. L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés,
quotes periòdiques mensuals i quotes extraordinàries. L’exercici econòmic quedarà tancat el
31 de desembre de cada any.

Art. 27é Disposició de fons

Als comptes corrents o llibretes d'estalvi oberts en establiments de crèdit han de figurar la
signatura del President/a, del Tresorer/a i del Secretari/ària. Per poder disposar de fons seran
suficients dues firmes, de les quals, una serà necessàriament la del Tresorer/a o bé la del
President/a.

.
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CAPÍTOL VI.- LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
Art. 28é Causes de dissolució i entrega del romanent

L'Associació podrà ser dissolta:
a) Si així ho acorda l'Assemblea General convocada expressament per a aquest fi i amb el vot
favorable de més de la meitat de les persones presents o representades.
 b) Per les causes determinades a l'article 39 del Codi Civil.
 c) Per sentència judicial ferma.
 d) Per baixa de les persones associades, de manera que queden reduïdes a menys de tres.

Art. 29é Liquidació

La dissolució de l’Associació obre el període de liquidació, fins a la fi del qual l’entitat
conservarà la seua entitat jurídica.
Els membres de l’òrgan de representació en el moment de la dissolució es converteixen en
liquidadors, llevat que l’Assemblea General designe altres, o bé els que el jutge, si escau,
acorde en resolució judicial.
Correspon als liquidadors:
a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l'Associació i portar-ne els comptes.
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que calguen per a la liquidació.
c) Cobrar els crèdits de l’Associació.
d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
e) Aplicar els béns sobrants de l'Associació a les finalitats previstes pels Estatuts, llevat de
les aportacions condicionals.
f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments al Registre corresponent.
En cas d'insolvència de l'Associació, l'òrgan de representació o, si escau, els liquidadors han
de promoure immediatament el procediment concursal oportú davant del jutge competent.
El romanent net que resulte de la liquidació es destinarà directament a
XXXXXXXXXXXXXXXX i a altres entitats sense ànim de lucre que desenvolupen l'activitat en
els mateixos àmbits que l'Associació.

Les persones associades no responen personalment dels deutes de l’Associació.

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació i les altres persones que obren
en nom i representació de l'associació respondran davant d'aquesta, davant dels associats i
davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culposos o
negligents.

CAPÍTOL VII.- RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES
Art. 30é Resolució extrajudicial de conflictes

Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenvolupades o de
les decisions adoptades al sí de l'Associació, es resoldran mitjançant arbitratge, a través d’un
procediment ajustat al que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre d’Arbitratge, i amb
subjecció, en tot cas, als principis essencials d'audiència, contradicció i igualtat entre les
parts o voluntàriament per mediació, conforme al que estableix la Llei 5/2012, de 6 de juliol,
de mediació en assumptes civils i mercantils.
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Que amb data de registre d'entrada XXXX vam presentar per registre d'entrada la
sol·licitud d'inscripció en el registre d'associacions de la província de València de
l'Associació.
Que amb data de hui i havent passat més de tres mesos, no se'ns ha notificat resolució
expressa d'inscripció de la citada associació.
Tal com estableix l'article 30.1 de la Llei 1/2002 entenem que la sol·licitud ha sigut
estimada.

Nom i cognoms , com a President/a de l'Associació amb CIF XXXXXX, i domicili

EXPOSA:

1.

2.

3.

SOL·LICITE:

Certificat acreditatiu corresponent que acredite el silenci administratiu produït i resolució
d'inscripció.

A ............................., a de ..............

Signatura
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CAPÍTOL I.
DENOMINACIÓ I RÈGIM LEGAL, OBJECTE, DURADA, ÀMBIT I DOMICILI.

Article 1. - Denominació

Amb la denominació “SAPIENS ENERGIA, COOP. V.” es constitueix, amb plena personalitat
jurídica i capacitat d'obrar, i amb responsabilitat limitada dels seus socis/as pels deutes
socials, la societat Cooperativa de consum amb socis treballadors sense ànim de lucre que
es regirà pel que s'estableix en el Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i pels presents
Estatuts.

Article 2. - Objecte

Constitueix l'objecte de la Cooperativa, el subministrament de béns i serveis, inclosos els
relacionats amb el gaudi del temps lliure i les activitats merament recreatives, de tota mena
de productes i serveis energètics per a l'agregació, ús i consum de les persones sòcies, i els
qui convisquen amb elles, en particular l'energia elèctrica i tèrmica provinent de fonts
renovables en els termes previstos en la Llei, així com la prestació de tots els serveis i
activitats relacionats directament o indirectament amb aquestes operacions com els serveis
d'assessoria per a impulsar la creació de Comunitats Energètiques Ciutadanes, serveis
d'estalvi i eficiència energètica, serveis de mobilitat compartida sostenible, la rehabilitació
energètica d'edificis i la innovació en l'àrea de la transició energètica.
Igualment constitueix l'objecte de la Cooperativa l'educació i formació dels socis en matèries
relacionades amb el consum i en general la defensa, informació i promoció dels drets dels
consumidors i usuaris.

La Cooperativa podrà ser titular d'accions o participacions en societats que tinguen per
objectiu el procés de producció d'energia elèctrica i en societats amb objecte idèntic o
anàleg, auxiliar o complementari al de la mateixa Cooperativa.
Queden excloses totes aquelles activitats per a l'exercici de les quals la Llei exigisca requisits
especials que no queden complerts per aquesta Societat Cooperativa.
Si la Llei exigira per a l'inici d'alguna de les operacions enumerades en aquest article,
l'obtenció de llicència administrativa, la inscripció en un registre públic, la intervenció de
professional titulat, o qualsevol altre requisit no podrà la Cooperativa iniciar activitat
específica fins que el requisit exigit quede complert conforme a la Llei.
Així mateix i igualment, l'objecte social de la Cooperativa, pel que fa a la comunitat de
persones sòcies treballadores serà proporcionar treball als seus socis en les millors
condicions possibles desenvolupant i realitzant les activitats descrites en els paràgrafs
anteriors. 

Els rendiments derivats de la comercialització i la prestació de serveis relacionats amb
l'objecte social descrit pels socis treballadors tindran la consideració de rendiments
cooperatius; atès que l'activitat cooperativizada en aquest cas és la prestació de treball
cooperatiu. 
*CNAE. 461 Intermediaris de Comerç. 
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Article 3.- Durada i àmbit 

La durada de la Societat Cooperativa serà per temps il·limitat, i el seu àmbit principal el de la
Comunitat Valenciana sense perjudici de poder exercir la seua activitat en qualsevol país
membre de la Unió Europea. 

Article 4.- Domicili i seu electrònica 

El domicili de la Societat Cooperativa s'estableix a Canet d'en Berenguer, carrer Ravalet,
número 13, podent ser traslladat a un altre lloc dins del mateix terme municipal per acord del
Consell Rector, segons el que s'estableix en l'article 73 de la Llei. Aquesta decisió serà
comunicada immediatament a tots els socis i sòcies. 
La pàgina web corporativa com a seu electrònica de la Cooperativa es fixa en
http://www.sapiensenergia.es 
La notificació d'acord de creació o supressió de la pàgina web corporativa es realitzarà
mitjançant anunci destacat en el domicili social i en cadascun dels centres de treball, així
com mitjançant carta enviada al domicili del soci o sòcia o per qualsevol mitjà fefaent que ho
siga amb anterioritat a la creació o supressió de la seu electrònica. Si la Cooperativa tinguera
més de 500 socis i sòcies, el Consell Rector podrà substituir la remissió de carta a les
persones associades per la publicació d'un anunci en un periòdic de gran difusió en l'àmbit
d'actuació de la Cooperativa. 
El trasllat de la pàgina web corporativa haurà d'acordar-se per part del Consell Rector. 

Els drets d'informació de la persona sòcia establerts en la Llei de Cooperatives de la
Comunitat Valenciana i els presents estatuts, se satisfaran mitjançant la publicació en la seu
electrònica de la Cooperativa de la informació corresponent, sense perjudici de la notificació
individual, electrònica o no, dels acords que es referisquen a la seua relació particular amb la
Cooperativa.

CAPÍTOL II.- DELS SOCIS I ASSOCIATS

Article 5.- Persones que poden ser sòcies

Podran ser sòcies d'aquesta Cooperativa totes les persones que legalment tinguen la
capacitat per a aportar la prestació del seu treball personal en les activitats que
constitueixen l'objecte social d'aquesta entitat i es comprometen a complir l'estatut
professional, així com els altres acords socials vàlidament adoptats. Els menors d'edat o
incapaces necessitaran el complement de capacitat legalment exigible.

Podran establir-se vincles de durada determinada, si així s'estableix en l'acord d'admissió,
sempre que el conjunt d'aquests socis no supere la cinquena part dels socis de vinculació
indefinida ni dels vots d'aquests en Assemblea General. El vincle temporal d'aquests socis no
podrà excedir els tres anys, transcorreguts els quals s'hauran de convertir en socis indefinits
o seran baixa en la Cooperativa i en aquest cas es liquidarà l'aportació obligatòria a capital i
es reemborsarà en els terminis establerts en la llei sense que se'ls puguen aplicar els
ajornaments previstos per als socis de vinculació indefinida.
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Els requisits assenyalats en l'article 5 d'aquests Estatuts.
Tindre capacitat d'obrar d'acord amb el que diu el Codi Civil.
Subscriure l'aportació obligatòria mínima en el Capital Social i desemborsar-la de manera
íntegra en el moment de la subscripció.
La persona interessada ha de presentar al Consell Rector la seua sol·licitud d'ingrés per
escrit personalment, per correu postal, per correu electrònic o mitjançant formulari
electrònic habilitat en la web de la Cooperativa.

No obstant això, si la baixa es produeix per motiu diferent al mer compliment del termini
estipulat seguirà el que s'estableix per a les situacions de baixa en els presents estatuts.

Els socis amb vincle temporal no estaran obligats a realitzar quotes d'ingrés en tant no es vaja
a formalitzar la relació com a indefinida la seua aportació obligatòria no podrà excedir del
50% de l'aportació obligatòria exigida als socis indefinits.
Podran ser sòcies consumidores de la Cooperativa les persones físiques i jurídiques que
tinguen el caràcter de consumidores conformement al que es disposa en l'Estatut de
Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, comprometent-se a complir el que
s'estableix en la Llei i en els presents estatuts.

Article 6.- Procediment d'admissió

Per a l'admissió d'una persona com a soci o sòcia de consum, s'ha de complir els següents
requisits:

La decisió sobre l'admissió de noves persones sòcies correspon al Consell Rector, el qual ha
de comunicar per escrit la seua decisió al sol·licitant en un termini de dos mesos, a comptar
des del moment que va tindre coneixement de la petició. Tant l'admissió com la denegació
s'han de comunicar per escrit al Consell Rector, en el qual en un termini no superior a dos
mesos haurà d'admetre-la o rebutjar-la, expressant els motius, comunicant en tots dos casos
l'acord per escrit al sol·licitant i publicant-lo en el tauler d'anuncis del domicili social. Si
transcorregut l'anterior termini no s'haguera comunicat l'acord al sol·licitant, s'entendrà
admesa la sol·licitud d'ingrés.

Aquest acord podrà ser recorregut pel sol·licitant o qualsevol soci anterior davant
l'Assemblea General, en el termini de trenta dies. Els recursos hauran de ser resolts en la
primera Assemblea General que se celebre per votació secreta.
L'acord de l'Assemblea serà recurrible davant la jurisdicció ordinària.

Article 7.- Drets dels socis i les sòcies

Els socis i les sòcies tindran dret a:

    1) Participar en la realització de l'objecte social de la Cooperativa.
   2) Cobrar en el cas que així ho establisca l'Assemblea General, els interessos que a aquest
efecte es fixen a les aportacions socials.
  

94

Caixa de ferramentes
ANNEX VI: Estatuts de la Cooperativa Sapiens Energia

04



 3) L'actualització del valor de les seues aportacions en les condicions previstes en la Llei i en
els Estatuts.
 4) La liquidació de la seua aportació, en cas de baixa o altres supòsits contemplats per la
Llei, sempre que el Consell Rector no l'haja refusat incondicionalment.
 5) L'assistència, amb veu i vot en l'Assemblea General.
 6) Elegir i ser elegit per als càrrecs socials.
 7) Ser informat, en la forma regulada per l'article 26 de la Llei.
 8) Qualsevol altre que s'establisca expressament o resulte del que es disposa en la Llei i en
aquests Estatuts.

Article 8.- Dret d'informació

La persona sòcia de la Cooperativa té com a mínim dret a:

 - Rebre còpia dels presents Estatuts, del Reglament de Règim Intern i de les successives
modificacions amb esment exprés del moment de l'entrada en vigor d'aquestes.
 - Examinar en el domicili social i en el termini que medie entre la convocatòria de
l'Assemblea i la seua celebració, els documents que vagen a ser sotmesos a aquesta i en
particular els comptes anuals, l'informe de gestió i l'informe d'auditoria. Els socis i les sòcies
que els sol·liciten per escrit, tindran dret a rebre gratuïtament còpia d'aquests documents
amb antelació a la celebració de l'Assemblea. En les convocatòries de l'Assemblea General es
manifestarà expressament el dret de qualsevol soci o sòcia a rebre gratuïtament els
documents abans ressenyats, així com la memòria escrita de les activitats de la Cooperativa.
 - Sol·licitar per escrit, amb antelació a qualsevol Assemblea, o verbalment en el curs de la
sessió, l'ampliació dels informes i els aclariments que considere necessaris sobre els punts
de l'Ordre del dia. El Consell Rector no podrà negar les informacions sol·licitades, excepte si la
difusió suposa un perill per als interessos de la Cooperativa o si ha de mantindre reserva
sobre aquestes dades en compliment d'una obligació legal.

En el primer cas, l'Assemblea General decidirà per votació secreta si s'ha de donar la
informació sol·licitada.
Rebre informació sobre la marxa de la Cooperativa i, així mateix, rebre aquella informació que
afecte els seus drets econòmics i socials, que haurà de ser facilitada pel Consell Rector en el
termini màxim d'un mes. Si el Consell Rector estima que la informació és d'interès general, la
inclourà en l'Ordre del dia de la següent Assemblea que es vaja a celebrar.
Sol·licitar i rebre còpia de l'Acta de les Assemblees Generals que haurà de ser facilitada en el
termini màxim d'un mes des de la sol·licitud.
Examinar, en el domicili social, el Llibre Registre de socis i sòcies de la Cooperativa.
Ser notificat dels acords que suposen obligacions o càrregues greument oneroses no
previstes estatutàriament, adoptades en la seua absència, dins de 15 dies següents a la seua
aprovació.
D'acord amb l'article 25.2 de la Llei, les comunicacions entre la Cooperativa i les persones
sòcies a les quals es refereix aquest article, sempre que no tinguen previst un altre mitjà
específic en la Llei, podran realitzar-se per mitjans electrònics, sempre que aquest sistema
hagués estat acceptat per la persona sòcia. Així mateix, els drets d'informació de les
persones sòcies podran fer-se efectius mitjançant la publicació en la seu electrònica de la 
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Desemborsar les aportacions compromeses en la forma que establisquen els Estatuts i
els acords de l'Assemblea General.
Assistir a les reunions dels òrgans socials.
Complir els acords socials vàlidament acceptats.
Participar en les activitats de la Cooperativa en la forma i quantia establerta pels estatuts
i en els acords de l'Assemblea General.
No realitzar activitats de competència amb la Cooperativa, per compte propi o d'un altre,
llevat que siguen autoritzades expressament pel Consell Rector.
Participar en les activitats de Formació i Promoció Cooperativa.
Guardar secret sobre assumptes i dades de la Cooperativa, la difusió de les quals puga
perjudicar els interessos d'aquesta.
Comunicar formalment al Consell Rector els canvis del domicili a efecte de notificacions.
Els altres que resulten de la llei, dels estatuts i els reglaments de règim intern d'aplicació.

Cooperativa de la informació corresponent, sense perjudici de la notificació individual dels
acords que es referisquen a la relació particular de la persona sòcia amb la Cooperativa”.

Article 9.- Obligacions de les persones sòcies

Els socis estan obligats a:

Article 10.- Baixa de la persona sòcia

Un.- Qualsevol soci pot causar baixa voluntària en la Cooperativa en tot moment, mitjançant
preavís per escrit al Consell Rector que haurà d'enviar-se amb dos mesos d'antelació al dia
en què la baixa siga efectiva, excepte causa justificada de força major.

Dos.- Amb independència de la notificació de la baixa, el soci haurà de complir els acords
que prèviament l'obliguen en relació amb la Cooperativa, abans que la baixa siga efectiva. Si
malgrat això el soci incomplira els deures preestablerts, la Cooperativa podrà reclamar
contra ell mitjançant qualsevol procediment legal, en relació als danys i perjudicis causats a
aquesta.

Tres.- El Consell Rector, en tot cas, qualificarà la baixa de justificada o de no justificada i
determinarà els efectes d'aquesta, tot això mitjançant acord que li comunicarà en el termini
màxim de tres mesos des que va rebre la notificació de baixa del soci. Aquesta comunicació
haurà d'incloure, en el seu cas, el percentatge de deducció que s'aplica i si es fa ús de
l'ajornament previst en l'article 61 de la llei o, almenys, indicar el percentatge màxim de
deducció aplicable i la possibilitat d'ajornar el reemborsament. La falta de comunicació en el
termini previst permetrà considerar la baixa com a justificada a l'efecte de la seua liquidació i
reemborsament.

Quatre. La baixa es considerarà justificada:

    a) Quan siga conseqüència de la pèrdua per part del soci dels requisits exigits per aquests
estatuts per a formar part de la Cooperativa, la qual cosa podrà ser apreciat directament pel
Consell Rector, que haurà de comunicar-lo per escrit a l'afectat. La baixa obligatòria serà
acordada, prèvia audiència de l'interessat, pel Consell Rector bé d'ofici, bé a petició del 96
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     mateix afectat o de qualsevol altre soci. El Consell Rector podrà acordar la suspensió
cautelar de tots els drets del soci (excepte el de vot i informació) fins que l'acord siga
executat.
    b) Quan siga conseqüència de la disconformitat del soci amb qualsevol acord de
l'Assemblea General que implique l'assumpció de noves obligacions o de càrregues greument
oneroses no previstes en aquests Estatuts. Serà condició necessària que així ho manifeste
per escrit al Consell Rector dins dels quaranta dies següents a l'adopció de l'acord o a la
recepció d'aquest si escau, i haver salvat expressament el seu vot si haguera assistit a la
reunió.
    c) Quan es modifiquen els estatuts socials, sempre que aquesta modificació consistisca
en el canvi de la classe de Cooperativa; de l'objecte social o agreujament del règim de
responsabilitat dels socis, pròrroga de la societat, dissolució, fusió, escissió, transformació, o
cessió d'actius i passius. En tal cas, el termini de quaranta dies a què es refereix l'apartat
anterior començarà a comptar des de la inscripció de l'acord en el Registre de Cooperatives.
    d) Quan s'acredite que la cooperativa ha negat de forma reiterada l'exercici dels drets
societaris establerts en l'article 5 de la llei a excepció del punt e).

Cinc.- Es considerarà baixa obligatòria justificada els supòsits regulats en l'article 20
d'aquests estatuts en les condicions i requisits en ell establerts.

Sis.- Les qüestions que es plantegen entre el Consell Rector i el soci sobre la qualificació i
efectes de la baixa seran recurribles en el termini d'un mes des que que li va ser notificada
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davant l'Assemblea General, que resoldrà en la primera reunió que se celebre. Transcorregut
el termini sense haver-se resolt i notificat el recurs, s'entendrà que aquest ha estat estimat.
En el cas que el recurs no siga admès o es desestime, l'acord de la Assemblea General podrà
sotmetre's en el termini d'un mes, des de la notificació de l'acord corresponent, a l'arbitratge
cooperatiu regulat en la llei, o impugnar-se davant el jutge competent per la via prevista en
l'article 40 d'aquesta.

Article 11. Responsabilitat i obligacions del soci que ha causat baixa

En cas de baixa o expulsió, la persona associada continuarà responent dels deutes contrets
per la Cooperativa durant la seua permanència en aquesta per un període de cinc anys a
comptar des de la data de la baixa o expulsió. A més, seguirà obligat al compliment dels
contractes i altres obligacions que haja assumit amb la Cooperativa.

Com a garantia de rescabalament dels perjudicis causats per l'incompliment de les
obligacions esmentades en el segon paràgraf de l'apartat anterior, la Cooperativa podrà
tindre la totalitat de les aportacions del soci fins que se'n determine l'import, sempre que no
hagen estat refusats incondicionalment pel Consell Rector.

A tal fi i en el seu cas, la Cooperativa haurà de fixar la valoració dels perjudicis en el termini
de tres mesos des de l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici en què s'ha produït la
baixa per l'Assemblea General Ordinària. Contra aquesta valoració el soci podrà interposar
demanda davant els tribunals o d'arbitratge en el termini de tres mesos.

Article 12. Conseqüències econòmiques de la baixa

En els casos de pèrdua de la condició de soci, aquest o els seus dret-parlants, estan
facultats per a sol·licitar el reemborsament de la part social, podent ser refusada
incondicionalment aquesta petició per part del Consell Rector sent en el seu cas calculat el
seu valor en forma reglamentària i sobre la base de l'exercici en què es produïsca la baixa,
una vegada que aquell siga aprovat per l'Assemblea General.
El reemborsament, si no ha estat refusat incondicionalment pel Consell Rector, s'efectuarà
amb les deduccions i el temps següents:

En cas de baixa justificada o per defunció, no es practicarà cap deducció i el reemborsament
haurà d'efectuar-se en el termini màxim d'un any a partir de l'aprovació del reemborsament
per part del Consell Rector.
En cas de baixa no justificada o per expulsió, el Consell Rector, valorant les raons que les
hagen generades, podrà acordar reduccions de reemborsament de fins i tot la seua totalitat,
havent-se de satisfer, en tot cas, la quantia que resulte abans del termini màxim de tres anys.

Article 13.- Faltes i sancions. Expulsió

Faltes.-Les faltes comeses pels socis, atenent la seua importància, transcendència i malícia,
es classifiquen com molt greus, greus i lleus.
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Són faltes molt greus:

a) La realització d'activitats o manifestacions que puguen perjudicar els interessos de la
Cooperativa, com ara operacions en competència amb ella, excepte autorització expressa
del Consell Rector; el frau en les aportacions o altres prestacions degudes a la Cooperativa.
b) L'incompliment del deure de participar en l'activitat econòmica de la Cooperativa, d'acord
amb els mòduls fixats en els Estatuts.
c) L'incompliment de l'obligació de desemborsar les aportacions a Capital Social.
d) L'incompliment persistent o reiterat de les obligacions econòmiques assumides enfront de
la Cooperativa.
e) Prevaler-se de la condició de soci de la Cooperativa per a realitzar activitats especulatives
o il·lícites.
f) Faltar més d'un dia al treball durant el període d'un mes, sense causa justificada o sense la
corresponent autorització.
g) Més de cinc faltes de puntualitat en el període d'un mes, sense que existisca causa
justificada o bé, els simples retards quan acumuladament en un mes sumen mitja jornada
laboral.
h) Les ofenses verbals o físiques, inclusivament les agressions contra la llibertat sexual, als
companys o companyes de treball, o als familiars que hi convisquen, quan per la seua
intensitat no es considere com falta greu.
i) La transgressió de la bona fe contractual, així com l'abús de confiança en l'acompliment del
seu treball.
j) La disminució continuada i voluntària en el rendiment normal de la seua activitat laboral
Cooperativa.
k) L'embriaguesa habitual o toxicomania en l'exercici de la seua activitat cooperativitzada,
quan repercutira negativament en el treball, i quan aquesta actuació ocasione o infringisca
importantment la Cooperativa, tant econòmicament com d'imatge.
l) La indisciplina o desobediència a les ordres dels superiors jeràrquics, en qualsevol matèria
de treball, si de la mateixa derivés crebant manifest la disciplina o perjudici greu per a la
Cooperativa.
Les faltes molt greus especificades en les lletres f), g), h), i), j), k) i l) d'aquest article només
seran aplicables als socis treballadors.

Són faltes greus:

a) La manifesta desconsideració als rectors i representants de l'Entitat que perjudiquen els
interessos materials o prestigi social de l'Entitat.
b) Violar secrets de la Cooperativa que perjudiquen greument els interessos d'aquesta
c) La usurpació de funcions del Consell Rector, o de qualsevol dels seus membres.
d) La inassistència injustificada a les Assemblees Generals degudament convocades, quan el
soci haja estat sancionat dues vegades per falta lleu, per no assistir a les reunions d'aquest
òrgan social en els cinc últims anys.
e) Els maltractaments de paraula o d'obra a altres socis o als empleats de la Cooperativa en
ocasió de reunions dels òrgans socials, o de la realització de treballs, activitats i operacions
necessàries per al desenvolupament de l'objecte social.
f) El incompliment de les obligacions econòmiques amb la Cooperativa per impagament de
quotes periòdiques o de les aportacions al Capital Social en un termini de sis mesos. 99
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Per faltes lleus:  Amonestació verbal o per escrit i/o multa de tres a trenta euros.

Per faltes greus: Multa de trenta-un a noranta euros i/o privació durant un any com a
màxim dels serveis assistencials que amb càrrec al Fons de Formació i Promoció
Cooperativa haguera establert la Cooperativa en favor dels seus socis; la suspensió
d'algun o tots els drets assenyalats en el següent paràgraf, quan la falta està compresa en
l'apartat c) de les greus.

Per faltes molt greus: Multa de noranta-un a cent cinquanta euros. Expulsió o suspensió
de tots o alguns dels drets següents: assistència, veu i vot, en les Assemblees Generals,
ocupació en la Cooperativa; ser elector i elegible per als càrrecs socials, utilitzar els
serveis de la Cooperativa, rebre l'interès assenyalat per a les aportacions obligatòries al
Capital, obtindre informació sobre la marxa de la Cooperativa, ser cessionari de la part
social d'un altre soci. La sanció suspensiva de drets només es podrà imposar per la
comissió d'aquelles faltes molt greus que consisteixen precisament en el fet que el soci
estiga al descobert en les seues obligacions econòmiques o que no participe en les
activitats i serveis cooperatius en els termes previstos en l'article 9 dels Estatuts.

  
g) La comissió d'una falta lleu quan el soci haguera estat sancionat per tres faltes lleus no
compreses en l'apartat a) precedent, en el termini dels tres últims anys.
h) La prestació de l'activitat cooperativitzada sota els efectes de l'alcohol, estupefaents o
substàncies psicotròpiques, manifestat en el lloc de treball.
i) El no lliurament del corresponent comunicat de baixa o confirmació d'incapacitat temporal
o maternitat, dins dels cinc dies següents a produir-se el fet causant d'aquesta, excepte
causa de força major.
j) Descuit o negligència en la conservació dels gèneres, materials, mercaderies o instal·lacions
de la Cooperativa, així com el descuit o negligència que originen accidents de treball.
k) La falsificació de documents, signatures, estampetes, segells, marques, claus o dades
anàlogues, rellevants per a la relació de la Cooperativa amb els seus socis o amb tercers.
l) Les faltes greus especificades en les lletres h), i), j), k) d'aquest article només seran
aplicables als socis treballadors.

Són faltes lleus:

a) La falta d'assistència no justificada a les sessions de l'Assemblea General a les quals el soci
haja sigut convocat degudament.
b) La falta de notificació al Secretari de la Cooperativa del canvi de domicili del soci, dins dels
dos mesos des que el fet es produïsca.
c) Incomplir els acords vàlidament adoptats pels òrgans competents.
d) Quantes infraccions es cometen per primera vegada a aquests Estatuts i que no estan
previstes en els apartats reguladors de les faltes molt greus i greus.

Sancions .
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En tot cas els efectes de la suspensió cessaran tan prompte com el soci normalitze la seua
situació.

Òrgans socials competents i procediment

Les faltes seran sancionades pel Consell Rector. El soci podrà recórrer davant l'Assemblea
General en el termini de quinze dies des de la notificació. Si la sanció per falta greu consistira
en la suspensió de drets el soci podrà recórrer davant l'Assemblea General en els termes
previstos per als casos d'expulsió, sense perjudici de la immediata executivitat d'aquell acord
suspensiu.

El Consell Rector podrà acordar l'expulsió del soci, en el cas de falta molt greu, mitjançant
l'obertura d'expedient, en el qual seran explicats els motius d'expulsió amb tota claredat. Es
donarà audiència a la persona interessada amb la finalitat que faça les al·legacions que
estime oportunes en el termini de quinze dies. L'expedient serà resolt per un segon acord del
Consell Rector en el termini màxim de dos mesos.

Contra l'acord d'expulsió es podrà recórrer en el termini d'un mes davant l'Assemblea
General, que resoldrà en votació secreta de manera definitiva en l'àmbit de la Cooperativa, bé
anul·lant l'expulsió, bé fent-la executiva, donant de baixa al soci. El soci expulsat podrà
impugnar aquest acord de l'Assemblea davant la jurisdicció ordinària.
Si la sanció consistira en la suspensió d'un dret, serà immediatament executiva, tret que
s'haguera imposat per les mateixes faltes motivadores de l'acord d'expulsió.
El recurs davant l'Assemblea General haurà de sotmetre's inexcusablement a decisió de la
primera que se celebre, o fins i tot convocada expressament a aquest efecte, i s'inclourà en el
primer punt de l'ordre del dia.

Article 14.- Estatut professional del soci

En el reglament de règim interior o mitjançant acord de l'Assemblea general s'establirà
l'estatut professional del soci, que com a mínim regularà:

    a) La forma d'organització de la prestació del treball.
    b) La mobilitat funcional i geogràfica.
    c) La classificació professional.
    d) Les vacances anuals quant a la durada i les dates de gaudi i el règim de festes. Es
respectaran, almenys, com a festes, 25 de desembre, 1 de gener, 19 de març, 1 de maig, 9
d'octubre i 12 d'octubre excepte en els supòsits excepcionals que ho impedisca la naturalesa
de l'activitat empresarial que desenvolupe la Cooperativa. 

Les vacances anuals i, almenys, les festes assenyalades seran retribuïdes a l'efecte de
bestreta societària. Així mateix, les vacances anuals dels menors de díhuit anys i dels majors
de seixanta anys tindran una durada mínima d'un mes.
     e) Els permisos. Seran retribuïts excepte acord de l'Assemblea General en contra, sempre
que aquesta decisió s'empare i justifique en motius econòmics i no hi haja hagut cap
precedent retribuït en el mateix exercici i per la mateixa causa. En tot cas, el soci treballador,
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previ avís i justificació, tindrà dret a absentar-se del treball per algun dels motius i pel temps
següent:
            i) Quinze dies naturals en cas de matrimoni.
           ii) Dos dies en els casos de naixement de fill o malaltia greu o defunció de parents fins
al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb tal motiu, el soci treballador necessite
fer un desplaçament a aquest efecte, el termini serà de quatre dies.
          iii) Un dia per trasllat de domicili habitual.
          iv) Pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de
caràcter públic i personal.
           v) Per a realitzar funcions de representació en el moviment cooperatiu.

f) La jornada, torns i descans setmanal. En tot cas, entre el final d'una jornada i el
començament de la següent, mediaran com a mínim dotze hores.
g) Les bestretes societàries. Si la Cooperativa manté més del huitanta per cent de la seua
facturació anual amb un únic client o amb un únic grup d'empreses, la bestreta societària
garantida al soci en còmput anual haurà de ser equivalent al salari mitjà de la zona, sector i
categoria professional corresponents.
h) Les causes de suspensió o extinció de la relació laboral que en tot cas respectarà el que
s'estableix en els articles 16 (regulació de la suspensió o extinció de la prestació laboral), 17
(excedències voluntàries) i 18 (regulació específica per als supòsits de suspensió,
reestructuració o baixa obligatòria per causes econòmiques, tècnica, organitzatives o de
producció) dels presents estatuts.
i) Els altres drets i obligacions dels socis que, en matèria de prestació de treball, considere
convenient establir la Cooperativa.

L'Assemblea General, per majoria de dos terços, podrà acordar la modificació de l'estatut
professional. En tal cas, el soci disconforme podrà sol·licitar al consell la baixa en el termini
d'un mes des de l'efectiva aplicació de la modificació, tenint el tractament de baixa
voluntària justificada.

En allò no regulat per la Cooperativa en el reglament o mitjançant acord de l'Assemblea
General, serà d'aplicació supletòria la llei estatal de cooperatives.

Article 15.- Regulació de la suspensió o extinció de la prestació laboral

Un.- L'obligació i el dret del soci treballador a prestar el seu treball, se suspendrà
temporalment amb la pèrdua dels drets i obligacions econòmiques derivats d'aquesta
prestació, per les causes següents:

a) Incapacitat temporal del soci treballador. Si d'acord amb les lleis vigents sobre Seguretat
Social, el soci treballador és declarat en situació d'incapacitat permanent, cessarà el dret de
reserva del lloc de treball, i si fora absoluta o gran invalidesa, es produirà la baixa obligatòria
del soci treballador.
b) Maternitat o paternitat del soci treballador i l'adopció o acolliment de menors de cinc
anys. En el supòsit de part, la suspensió tindrà una durada mínima de setze setmanes
ininterrompudes, llevat que fora múltiple, i en aquest cas aquesta durada serà de díhuit
setmanes. En els dos supòsits es distribuiran a opció de la interessada, sempre que almenys 102
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sis setmanes siguen immediatament posteriors al part.

No obstant l'anterior, en el cas que la mare i el pare treballen, aquella, en iniciar-se el període
de descans per maternitat, podrà optar perquè el pare gaudisca de fins a quatre de les
últimes setmanes de suspensió, sempre que siguen ininterrompudes i al final del citat
període, llevat que en el moment que siga efectiva la incorporació al treball de la mare
supose un risc per a la seua salut.

En el supòsit d'adopció, si el fill adoptat és menor de nou mesos, la suspensió tindrà una
durada màxima de setze setmanes comptades, a l'elecció del soci treballador, bé a partir de
la decisió administrativa o judicial d'acolliment, bé a partir de la resolució judicial per la qual
es constitueix l'adopció. Si el fill adoptat és major de nou mesos i menor de cinc anys, la
suspensió tindrà una durada màxima de sis setmanes. En el cas que el pare i la mare treballen
només un d'ells podrà exercir aquest dret.

c) Privació de llibertat del soci treballador, mentre no existisca sentència condemnatòria.
d) Excedència forçosa, per designació o elecció per a un càrrec públic o en el moviment
cooperatiu, que impossibilite l'assistència al treball del soci treballador. En aquests casos, el
soci haurà de reincorporar-se en el termini màxim d'un mes a partir del cessament en el
servei, càrrec o funció. Aquests socis no podran percebre bestretes i retorns, ni exercir el
dret a vot, ni participació dels resultats, ni podran ser elegits per a ocupar càrrecs en els
òrgans socials, però si la Cooperativa estableix noves aportacions obligatòries sí que estaran
obligats a aportar-les. Així mateix, hauran de guardar secret sobre aquells assumptes i dades
la difusió de les quals puga perjudicar els interessos de la Cooperativa.
e) Causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o derivades de força
major.
f) Per raons disciplinàries en funció del que s'estableix en els presents estatuts.

Dos.- En cessar les causes legals de suspensió esmentades, el soci treballador recobrarà la
plenitud dels seus drets i obligacions com a soci, i tindrà dret a la reincorporació al lloc de
treball reservat.

Tres.- Els socis treballadors, mentre estiguen en situació de suspensió, conservaran la resta
dels seus drets i obligacions com a soci. En el cas de la suspensió per raons disciplinàries,
s'estarà al que s'estableix en el certificat de la sanció, i si en aquest no es diu res sobre
aquest tema, s'entendrà que es conserven la resta de drets i obligacions vigents.

Article 16.- Excedències voluntàries

Un.- El Reglament de règim intern, o en defecte d'això, l'Assemblea General, podran preveure
la possibilitat de concedir als socis treballadors excedències voluntàries amb la durada
màxima que determine el Consell Rector, llevat que existira una limitació prevista, bé el propi
reglament de règim intern, bé en l'acord de l'Assemblea General.

Dos.- La situació dels socis treballadors en situació d'excedència voluntària s'ajustarà a les
següents normes:
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a) No tindran dret a la reserva del seu lloc de treball, sinó únicament el dret preferent al
reingrés en les vacants dels llocs de treball iguals o similars al seu, que hi haguera o es
produïren en la Cooperativa.

b) Tindran els drets establerts en la Llei i en aquests estatuts per als socis, excepte a
percebre bestretes i retorns, el dret al vot i a ser elegits per a ocupar càrrecs en els òrgans
socials, havent de guardar secret sobre aquells assumptes i dades que puguen perjudicar els
interessos socials de la Cooperativa, i si durant el temps en què estiguen en situació de
suspensió, l'Assemblea General acordara la realització de noves aportacions obligatòries,
estaran obligats a realitzar-les.

Article 17.- Regulació específica per als supòsits de suspensió, reestructuració o baixa
obligatòria per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció

Un.- Quan, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o en el supòsit
de força major, per a mantindre la viabilitat empresarial de la Cooperativa, calga, a criteri de
l'Assemblea General, reduir, amb caràcter definitiu, el nombre de llocs de treball de la
Cooperativa, l'Assemblea General, a proposta del Consell Rector, haurà de designar els socis
treballadors concrets que hauran de causar baixa en la Cooperativa que tindrà la
consideració de baixa obligatòria justificada.

Dos.- Els socis designats tindran dret a la devolució immediata de les seues aportacions
voluntàries al Capital Social i a la devolució en el termini de dos anys de les seues
aportacions obligatòries periodificades de manera mensual. En tot cas, els imports pendents
de reemborsament reportaran l'interès legal dels diners que de manera anual haurà d'abonar-
se a l'exsoci treballador per la Cooperativa.
No obstant això, quan la Cooperativa tinga disponibilitat de recursos econòmics objetivables,
la devolució de les aportacions obligatòries haurà de realitzar-se en l'exercici econòmic en
curs.

Tres.- Per a la suspensió de remuneració i prestació de treball o reestructuració de jornada
per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o derivades de força major,
l'Assemblea General, haurà de declarar la necessitat que, per alguna de les esmentades
causes, passen a la situació de suspensió o reestructuració de jornada la totalitat o part dels
socis treballadors que integren la Cooperativa, concretant qui seran els afectats així com el
temps que ha de durar aquesta situació.

Article 18.- Règim de Seguretat Social

La Cooperativa opta perquè els seus socis treballadors estiguen afiliats al Règim Especial de
Treballadors Autònoms.

104

Caixa de ferramentes
ANNEX VI: Estatuts de la Cooperativa Sapiens Energia

04



Article 19.- Dels associats

1.- Podran ser associades de la Cooperativa aquelles persones, físiques o jurídiques,
públiques o privades que, complint amb les normes establertes en les Lleis i en aquests
Estatuts, ho sol·licitaren degudament. Igualment, podran ser associats aquells socis que,
havent sol·licitat baixa voluntària justificada o baixa obligatòria, així ho sol·licitaren, convertint
les seues aportacions obligacions en voluntàries.

2.- No podran tindre la condició d'associat aquelles persones que siguen simultàniament
socis de la Cooperativa.

3.- La sol·licitud d'admissió es presentarà per escrit i anirà dirigida al Consell Rector, el qual
resoldrà en el termini màxim de dos mesos, entenent-se que transcorregut aquest termini
sense que aquest òrgan s'haja pronunciat, el silenci serà positiu, és a dir, s'entendrà admesa
la sol·licitud d'associat. Contra l'acord denegatori, l'aspirant associat podrà recórrer en el
termini d'un mes, davant l'Assemblea General, que haurà de resoldre en el termini màxim de
dos mesos des que es va interposar el recurs, sent la seua decisió inapel·lable, sense
perjudici de la via judicial ordinària. Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que
haja recaigut resolució expressa, s'entendrà que el recurs ha estat estimat.

4.- L'associat podrà donar-se de baixa voluntàriament de la Cooperativa, sempre que hagen
transcorregut, almenys tres anys des de la seua admissió.

5.- Els associats podran ser expulsats de la Cooperativa per la comissió de faltes molt greus
previstes en l'article 14 d'aquests Estatuts, tramitant-se el procediment conforme al que es
preveu en aquests.

B) Normes sobre Règim Econòmic

1.- Per adquirir la condició d'associat no serà exigible la subscripció ni desemborsament de
cap quantitat en concepte d‘aportació obligatòria, havent de subscriure i desemborsar
l'aportació voluntària procedent en els termes que es regulen en els punts següents.

2.- El Consell Rector podrà autoritzar els associats al fet que efectuen aportacions
voluntàries al Capital Social, sense que, sumades les aportacions voluntàries de la totalitat
dels associats, resulten aquestes superiors al vint-i-cinc per cent (25%) del total de les
aportacions al Capital Social Voluntari de la Cooperativa, computant en el moment en què
l'associat desemborse l'aportació.

Criteris de participació dels socis treballadors. Cada persona sòcia treballadora haurà
d'efectuar una aportació obligatòria de mil cinc-cents euros (1500,00€), el reemborsament
dels quals, en cas de baixa o altres supòsits contemplats en la Llei, puga ser refusat
incondicionalment pel Consell Rector.

Criteris de participació dels socis Consumidors. S'estableix l'import de l'aportació obligatòria
per als socis consumidors en cent euros (100,00€).
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Les aportacions obligatòries es realitzaran en moneda de curs legal, i si ho autoritza
l'Assemblea General, també podran consistir en béns i drets avaluables econòmicament.
Tota aportació a Capital Social que excedisca de la quantia establerta per a ser soci es
considerarà aportació obligatòria addicional i no serà exigible per adquirir la condició de soci.

Les aportacions obligatòries es regiran pel que s'estableix en la Llei de Cooperatives, quant a
la seua acreditació.

Article 20.- Noves aportacions obligatòries i voluntàries al Capital Social

L'Assemblea General, amb el vot favorable dels dos terços dels presents i representats,
podrà acordar noves aportacions obligatòries al Capital Social, fixant la quantia, terminis i
condicions de desemborsament. Cada soci podrà imputar les aportacions voluntàries que
tinga subscrites, al compliment d'aquestes noves obligacions.
El soci disconforme, podrà donar-se de baixa justificada.
També podrà el Consell Rector acordar l'admissió d'aportacions voluntàries al Capital Social,
fixant les condicions de subscripció, retribució i reemborsament d'aquestes, que hauran de
respectar la proporcionalitat amb les aportacions a Capital Social realitzades fins al moment
per aquests, si fora així necessari per excedir el nombre de sol·licituds de subscripció que
s'haguera acordat admetre.

En el supòsit que fora el Consell Rector el que admetera les aportacions voluntàries, aquesta
admissió només es podrà donar fins que s'aconseguisca la suma que amb caràcter previ i per
un termini de temps determinat, que no podrà excedir d'un any, sense perjudici de la seua
renovació, haja fixat l'Assemblea General.

El Consell Rector podrà decidir, a requeriment del seu titular, la conversió d'aportacions
voluntàries en obligatòries, així com, la transformació d'aportacions obligatòries en
voluntàries quan aquelles hagen de reduir-se per a adequar-se al potencial ús cooperatiu del
soci, o hagueren de ser liquidades a aquest d'acord amb els Estatuts.

Article 21.- Interessos de les aportacions obligatòries a Capital Social

1.- Les aportacions socials, tant obligatòries com voluntàries, donen dret a cobrar interessos
per la part efectivament desemborsada. El tipus, que no podrà ser inferior a l'interés legal
dels diners, ni superior al màxim que a cada moment estiga establert legalment, serà fixat per
l'Assemblea General en el cas de les Aportacions Obligatòries, i pel Consell Rector en el cas
de les Aportacions Voluntàries. Els interessos corresponents a les Aportacions Obligatòries
seran exigibles pel soci i pagats efectivament per la Cooperativa en l'Assemblea General
Ordinària en la qual s'aproven els comptes de l'exercici respecte del qual s'abonen aquells.
Per a les Aportacions Voluntàries serà el mateix acord d'emissió del Consell Rector el que
determinarà el tipus de retribució i altres condicions aplicables a aquestes. En el cas
d'Aportacions Obligatòries, serà requisit necessari perquè puguen abonar-se interessos que
existisquen resultats positius o reserves de lliure disposició almenys en la quantia necessària
per abonar aquest interessos.
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2.- Les aportacions obligatòries al Capital Social dels socis consumidors podran generar
interessos i actualitzar-se si així ho determina l'Assemblea General.

Article 22.- Reemborsament de les aportacions

Un.- El soci té dret a exigir el reemborsament de les aportacions obligatòries i la part
corresponent de les reserves voluntàries repartibles, en cas de baixa de la Cooperativa. La
liquidació d'aquestes aportacions es realitzarà conforme al que s'estableix en la llei i en els
presents estatuts.

Dos.- Sobre l'import liquidat de les aportacions obligatòries, el Consell Rector podrà practicar
les deduccions que acorde per als casos de baixa injustificada o expulsió que no podrà
excedir del vint o trenta per cent respectivament.

Tres.- El Consell Rector podrà ajornar el reemborsament de la liquidació en el termini que no
serà superior a cinc anys en cas d'expulsió, a tres anys en cas de baixa no justificada, i a un
any en cas de defunció o de baixa justificada, a comptar, en tot cas, des de la data de
tancament de l'exercici en què el soci va causar baixa. Les quantitats ajornades reportaran
l'interès legal dels diners, des de la data de tancament de l'exercici en què el soci va causar
baixa, i no podran ser actualitzades.

Quatre.- En el supòsit de les aportacions obligatòries, el Consell Rector podrà refusar el
reemborsament al soci en cas de baixa o qualsevol supòsit contemplat en la Llei.
Quan el Consell Rector haja exercitat aquest dret i, posteriorment n'acorde la devolució al
soci, no podrà fer ús dels ajornaments descrits en el paràgraf anterior, la liquidació s'haurà de
fer en el termini màxim de tres mesos. El reemborsament que, si escau, acorde el Consell
Rector s'efectuarà per ordre d'antiguitat de les sol·licituds de reemborsament, o quan no hi
haja sol·licitud, per ordre d'antiguitat de la data de baixa.

Cinc.- Les aportacions voluntàries es reemborsaran, liquidades, en les condicions que
determine l'acord que va aprovar la seua emissió o transformació. Llevat que aquest acord
haguera previst un règim diferent, les aportacions voluntàries es reemborsaran en el moment
en què la baixa haja de fer efecte. En cap cas podran practicar-se sobre les aportacions
voluntàries deduccions ni se'ls podrà aplicar l'ajornament previst en el punt anterior.

Sis.- En el cas que no s'hagueren actualitzat les aportacions obligatòries a capital, el soci que
haja causat baixa i que haguera romàs almenys cinc anys en la Cooperativa, tindrà dret a la
seua actualització, en els termes establerts en la llei i en els presents estatuts, sempre que
existisquen reserves suficients.

Set.- El soci disconforme amb l'import a reemborsar, o amb l'ajornament, podrà impugnar-ho
en el termini d'un mes des de la notificació davant l'Assemblea General que resoldrà en la
primera reunió que se celebre. Transcorregut aquest termini sense haver-se resolt i notificat
el recurs, s'entendrà que aquest ha estat estimat. En el cas que el recurs no siga admès o es
desestime, l'acord de l'Assemblea General podrà sotmetre's en el termini d'un mes, des de la
notificació de l'acord corresponent, a l'arbitratge cooperatiu o impugnar-se davant el jutge 
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competent per la via prevista en l'article 40 de la Llei.

Huit.- Quan els titulars d'aportacions el reemborsament de les quals puga ser refusat pel
Consell Rector hagen causat baixa, el reemborsament que, si escau, acorde el Consell Rector
s'efectuarà per ordre d'antiguitat de les sol·licituds de reemborsament, o quan no hi haja
aquesta sol·licitud, per ordre d'antiguitat de la data de baixa.

Nou.- Els imports corresponents a les aportacions desemborsades pels nous socis, dins de
cada exercici econòmic, seran aplicats preferiblement al reemborsament de les aportacions
el reemborsament de les quals haja estat refusat pel Consell Rector, en cas de baixa dels
seus titulars.

Article 23.- Quotes d'ingrés i periòdiques

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés o periòdiques obligatòries per als socis. Les
primeres s'integraran en la Reserva Obligatòria.
Els socis que ingressen en la Cooperativa podran satisfer la quota d'ingrés en un termini no
superior a un any. La Cooperativa podrà cobrar-la, en tot cas, amb càrrec als retorns
d'exercici. La quantia de la quota serà igual a l'exigida als anteriors socis, revaloritzada, en el
seu cas.
En cap cas aquestes quotes seran reintegrables ni podran incorporar-se al Capital Social.

Article 24.- Aportacions voluntàries que no s'incorporen al Capital Social

L'Assemblea General podrà acordar l'admissió d'aportacions voluntàries dels socis que no
s'incorporen al Capital Social, sota qualsevol modalitat jurídica i amb el termini i condicions
que s'establisquen en el mateix acord. Igualment, podrà emetre obligacions, sempre de
caràcter no convertible en participacions socials, d'acord amb la legislació vigent.

Article 25.- Reserva i Fons socials obligatoris i els seus fins

La Cooperativa s'obliga a constituir una Reserva obligatòria i un Fons de Formació i Promoció
Cooperativa que estaran efectuats al compliment dels seus propis fins legalment
assenyalats.

Article 26.- Reserva obligatòria

La Cooperativa s'obliga a constituir i mantindre una Reserva obligatòria destinada a la
consolidació, desenvolupament i garantia de la Cooperativa, segons regula l'Article 70 de la
Llei.

Article 27.- Fons de Formació i Promoció Cooperativa

La Cooperativa s'obliga a dotar aquest Fons, amb almenys un cinc per cent (5%) dels
excedents nets cooperatius de l'exercici econòmic que s'aplicaran al Fons de Formació i
Promoció Cooperativa regulat en la Llei.
El Fons de Formació i Promoció Cooperativa té com a fins la formació dels socis/es i 108
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treballadors/es de la Cooperativa en els principis i tècniques cooperatives, econòmics i
professionals, el foment del desenvolupament del cooperativisme, especialment en l'entorn
social de la Cooperativa, i la realització d'activitats intercooperatives de caràcter formatiu o
de foment del cooperativisme i la promoció cultural, professional i social de l'entorn local o
de la comunitat en general; i, fonamentalment, la defensa dels drets dels consumidors i
usuaris, tal com determina l'article 90.4 de la Llei.

Fins al moment de la seua despesa o inversió els seus recursos es conservaran en efectiu o
materialitzats en béns de fàcil liquiditat. L'import del fons que s'haja aplicat haurà de
materialitzar-se dins de l'exercici econòmic següent en dipòsits, en intermediaris financers o
valors de deute públic, els rendiments del qual s'aplicaran al mateix fi. Aquests dipòsits o
valors no podran ser pignorats ni afectats a préstecs o a comptes de crèdit, i vindran
representats en el passiu del balanç per la corresponent partida. Si aquest fons o una part
d'aquest es materialitzara en béns de l'immobilitzat, s'haurà de fer si escau expressa
referència en el Registre de la Propietat, al seu caràcter inembargable.

Article 28.- Determinació dels resultats de l'exercici

La determinació dels resultats de l'exercici es durà a terme de conformitat amb el que
s'estableix en l'Article 67 de la Llei.

Article 29.- Distribució dels excedents i beneficis

1.- La totalitat dels eventuals resultats positius que s'obtinguen, ja siguen ordinaris
(cooperatius i extracooperatius) o extraordinaris, no seran repartibles entre els socis, sinó
que es dedicaran a la consolidació i millora de la funció social de la Cooperativa sent les
assignacions les que es detallen en els següents punts.

2.- Els excedents nets cooperatius de l'exercici econòmic s'aplicaran de la següent manera:

a) Almenys un cinc per cent (5%) dels excedents al Fons de Formació i Promoció
Cooperativa, i
b) Almenys un vint per cent (20%) a la Reserva Obligatòria fins que aquesta aconseguisca la
xifra del Capital Social subscrit en la data de tancament de l'exercici o la que legalment es
determine. En el cas que la Reserva Obligatòria es quede en un exercici per sota d'aquesta
xifra, tornarà a ser obligatòria la dotació al referit fons fins a aconseguir de nou el límit referit.

3.- La totalitat dels resultats positius es destinaran, una vegada deduïdes les pèrdues
d'exercicis anteriors, a les reserves obligatòries o al Fons de Formació i Promoció
Cooperativa.

4.- Donat el caràcter no lucratiu de la Cooperativa i d'acord amb l'estipulat en l'art. 114.4 de la
Llei, els socis i els treballadors de la Cooperativa no podran percebre, en concepte de retorns
o de salaris en el cas de treballadors, més d'un cent setanta-cinc per cent dels salaris mitjans
del sector.
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Article 30.- Imputació de pèrdues

Un.- Les pèrdues derivades de l'activitat cooperativitzada amb els socis, podran imputar-se:
     a) Als socis, en proporció a l'activitat cooperativitzada per cada soci en l'exercici
econòmic. En aquest cas, si la seua activitat cooperativitzada en l'exercici econòmic haguera
estat inferior a la que com a mínim estava obligat estatutàriament, la imputació es realitzarà
en proporció a aquesta activitat mínima.
     b) A la reserva voluntària.
     c) A la reserva obligatòria. No obstant això podrà fer-se imputació de pèrdues
cooperatives a la reserva obligatòria que facen disminuir la seua xifra per davall del que
s'estableix en l'article 70.1 de la Llei sense que, simultàniament i per compte equivalent,
s'imputen aquestes pèrdues als socis, a la reserva voluntària, o a tots dos.

Dos.- La liquidació del deute de cada soci derivada de la imputació de les pèrdues anteriors
se satisfarà d'alguna de les següents formes:
a) Amb el seu pagament en efectiu durant l'exercici en què s'aproven els comptes de
l'anterior.
b) Amb càrrec als retorns que puguen correspondre al soci en els cinc exercicis següents, si
bé hauran de ser satisfetes pel soci en el termini d'un mes si, transcorregut el període
assenyalat, quedaren pèrdues sense compensar.
c) Si existira un fons de retorns es podrà imputar a aquest, el percentatge que fixe
l'Assemblea General.
d) Amb el seu pagament mitjançant la reducció proporcional de les aportacions voluntàries
del soci al Capital Social.
e) Amb el seu pagament mitjançant la reducció proporcional de l'import desemborsat de les
aportacions obligatòries al Capital Social. Si, a conseqüència d'aquesta reducció, l'aportació
obligatòria del soci quedara per davall del mínim exigible, aquest haurà de respondre de nou
aquest import en el termini màxim d'un any.
f) Amb càrrec a qualsevol crèdit que el soci tinga contra la Cooperativa, podent-lo fraccionar
en els següents cinc anys.
L'Assemblea General decidirà la forma en què es procedirà a la satisfacció del deute de cada
soci. En tot cas, el soci podrà optar pel seu pagament en efectiu. Si s'acorda el pagament
mitjançant la reducció de les aportacions al Capital Social, es reduiran en primer lloc les
aportacions voluntàries del soci, si les tinguera, i a continuació l'import desemborsat de les
seues aportacions obligatòries.

Tres.- Les pèrdues extra-cooperatives i extraordinàries s'imputaran a la reserva obligatòria i
a les reserves voluntàries. Si l'import d'aquestes fora insuficient per a compensar les pèrdues,
abans d'imputar-se a capital, la diferència podrà recollir-se en un compte especial per a la
seua amortització en els deu anys següents.

Quatre.- Quan per la imputació de pèrdues la reserva obligatòria quede reduïda a una xifra
inferior al Capital Social estatutari, la Cooperativa haurà de reposar-la immediatament amb
càrrec a les reserves voluntàries si existiren  o amb el resultat positiu dels següents exercicis
econòmics.
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Article 31.- Tancament de l'exercici
Anualment i amb referència al 31 de desembre, quedarà tancat l'exercici social de la
Cooperativa.

Article 32.- Documentació i comptabilitat de la Cooperativa
La Cooperativa portarà una comptabilitat ordenada i adequada a la seua activitat conforme
al Codi de Comerç, ajustant-se als principis i criteri establerts en el Pla General Comptable,
respectant les peculiaritats del seu règim econòmic, amb comptes separats per a cadascuna
de les activitats que es desenvolupen dins de l'àmbit del seu objecte social, tant d'activitats
regulades com no regulades, d'acord amb el que s'estableix en l'Article 20 de la Llei 54/1997,
de 27 de novembre, del Sector Elèctric.

A més, portarà legalitzats com reglamentàriament es determine els següents llibres:
 a) Registre de socis i aportacions socials.
 b) Llibre d'actes de l'Assemblea General i del Consell Rector.
 c) Qualssevol altres que vinguen exigits per altres disposicions legals.

CAPÍTOL IV REPRESENTACIÓ I GESTIÓ DE LA COOPERATIVA

Article 33.- Òrgans socials

Els òrgans de la Societat Cooperativa són:
a) L'Assemblea General.
b) El Consell Rector.
c) La Comissió de Control de la Gestió.
d) Els liquidadors, quan la Cooperativa es dissolga i entre en liquidació.

Article 34.- L'Assemblea General.

1.- L'Assemblea General de la Cooperativa és la reunió dels socis, constituïda per a deliberar i
adoptar per majoria acords en matèries de la seua competència.
2.- Els acords de l'Assemblea General obliguen tots els socis, fins i tot els absents i
dissidents.

Article 35.- Competències de l'Assemblea General.

1.- Són competència exclusiva, inderogable i indelegable de l'Assemblea General l'adopció
dels següents acords:
a) Nomenament i revocació del Consell Rector, dels auditors, dels liquidadors i de les
comissions delegades de l'Assemblea General.
b) Examen o censura de la gestió social, aprovació dels comptes, distribució dels excedents
de l'exercici, imputació de les pèrdues i acord sobre meritació, remuneració i procediment
sobre interessos de les aportacions al Capital Social.
c) Imposició de noves aportacions obligatòries al Capital Social, i actualització del valor de
les aportacions.
d) Emissió d'obligacions, i de títols participatius.
e) Modificació dels Estatuts socials.
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f) Fusió, escissió, transformació i dissolució.
g) Transmissió del conjunt de l'empresa o patrimoni de la Cooperativa, integrat
per l'actiu i el passiu, o de tot l'actiu, o d'elements de l'immobilitzat que constituïsquen més
del 20% d'aquest, sense perjudici de la competència del Consell Rector per a l'execució
d'aquest acord.
h) Creació de Cooperatives de segon o ulterior grau o crèdit, o incorporació a aquestes si ja
estan constituïdes; creació o adhesió a consorcis o unions de Cooperatives de caràcter
econòmic, i a les Unions o Federacions de caràcter representatiu i la regulació, creació, i
extinció de seccions de la Cooperativa.
i) Regulació, creació i extinció de seccions de la Cooperativa.
j) L'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector,
els auditors i liquidadors.
k) L'aprovació i modificació del Reglament de Règim intern de la Cooperativa.
l) La creació i supressió de la pàgina web corporativa com a seu electrònica, amb les
condicions i requisits regulador en l'art. 6 de la Llei.
m) Tots els altres acords que vinguen exigits per aquesta Llei o pels Estatuts
socials.

2.- L'Assemblea General podrà debatre i adoptar acords sobre qualsevol altre assumpte
d'interès per a la Cooperativa que aquesta Llei no considere competència exclusiva d'un altre
òrgan social.

Article 36.- Classes d'assemblees

1.- Les Assemblees Generals poden ser Ordinàries i Extraordinàries.
2.- És l'Assemblea General Ordinària la que ha de reunir-se necessàriament una vegada a
l'any, dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici anterior, per a examinar la
gestió social i aprovar, si escau, els comptes anuals i distribuir els excedents de l'exercici o
imputar les pèrdues, sense perjudici d'afegir altres assumptes al seu ordre del dia.
3.- Les altres Assemblees tenen la consideració d'Extraordinàries.
4.- L'Assemblea General tindrà caràcter d'Universal quan, sent presents o representats tots
els socis, de manera espontània o mitjançant convocatòria no formal, decidisquen constituir-
se en Assemblea General, aprovant i signant tots l'ordre del dia i la llista d'assistents.
Fent això no serà necessària la permanència de la totalitat dels socis perquè l'Assemblea
puga continuar.
5.- Si l'Assemblea General Ordinària se celebra fora del termini legal serà vàlida, però el
Consell Rector respondrà, si és el cas, dels perjudicis que se'n deriven per a l'Entitat i per als
seus socis.

Article 37.- Iniciativa per a la convocatòria d'Assemblea General.

1.- L'Assemblea General podrà ser convocada pel Consell Rector a iniciativa pròpia o a
petició d'almenys un 10% dels socis o cinquanta socis, amb l'ordre del dia proposat per ells.
2.- Quan el Consell Rector no convoque en el termini legal l'Assemblea General Ordinària o no
atenga la petició de la minoria abans citada, en el termini màxim d'un mes, qualsevol soci, en
el primer cas, o la minoria citada en el segon cas, podran sol·licitar del Jutge de Primera
Instància del domicili social que, amb audiència del Consell Rector, convoque l'Assemblea 112
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designant les persones que amb el caràcter de President/a i Secretari/ària hauran de
constituir la taula i amb l'ordre del dia sol·licitat.

Article 38.- Forma de convocatòria de l'Assemblea

1.- La convocatòria es farà mitjançant anunci destacat en el domicili social i en cadascun dels
centres de treball, en la seu electrònica, mitjançant carta enviada al domicili del soci/a o
mitjançant qualsevol altre sistema que assegure la recepció d'aquesta per la persona sòcia
destinatària, sent vàlida la remissió per mitjans electrònics, si aquest sistema ha estat
acceptat per la persona sòcia. Si la Cooperativa tinguera més de 500 persones sòcies, l'únic
sistema de convocatòria serà la publicació en la pàgina web corporativa a què es refereix
l'article 4 dels estatuts i la remissió de la convocatòria mitjançant correu electrònic a la
persona sòcia que formalment ho sol·licite, amb una antelació mínima de 15 dies i màxima de
60.

2.- La convocatòria ha d'expressar amb claredat l'ordre del dia o assumptes a tractar, el lloc,
el dia i l'hora de la reunió en primera i en segona convocatòria, entre les quals haurà de
transcórrer com a mínim mitja hora. A més, la convocatòria haurà de fer constar la relació
completa d'informació o documentació que s'acompanya, d'acord amb l'article 26 de la Llei.
En el supòsit que la documentació es trobe dipositada en el domicili social s'indicarà el règim
de consultes d'aquesta, que comprendrà el període des de la publicació de la convocatòria
fins a la celebració de l'Assemblea amb un mínim de dues hores diàries de consulta, excepte
dies inhàbils. En cas que la documentació a la qual es refereix la petició es trobe en la pàgina
web de la Cooperativa, aquesta garantirà l'autenticitat dels documents publicats en aquesta
pàgina, així com l'accés fàcil i gratuït a aquesta amb possibilitat de descàrrega i impressió del
material inserit en ella.

Article 39.- Constitució de l'Assemblea

1.- L'Assemblea General, convocada com ordena l'article anterior, quedarà vàlidament
constituïda en primera convocatòria quan hi assistisquen, presents o representats, més de la
meitat dels socis, i en segona convocatòria, sempre que hi assistisquen un mínim del 10% o
cinquanta socis.
2.- Podran assistir-hi tots els que siguen socis en el moment en què siga convocada
l'Assemblea.
3.- La mesa de l'Assemblea estarà formada pel President/a i el/la Secretari/ària, que ho seran
del Consell Rector.
4.- El/la President/a ordenarà la confecció de la llista d'assistents, a càrrec del/la Secretari/
ària, decidint sobre les representacions dubtoses. El 5% dels socis assistents podran
designar un d'ells com a interventor en la confecció de la llista. Seguidament, el/la President/a
proclamarà l'existència de quòrum i la constitució i inici de l'Assemblea.

Dirigirà les deliberacions, fent respectar l'ordre del dia, i el de les intervencions sol·licitades.
Podrà decidir sobre l'admissió de l'assistència de persones no sòcies quan ho considere
convenient per a la Cooperativa, excepte quan l'Assemblea haja d'elegir càrrecs i quan ho
rebutge la mateixa Assemblea per acord majoritari; i podrà expulsar de la sessió als
assistents que facen obstrucció o falten al respecte a l'Assemblea o a algun dels assistents. 113
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Convocatòria d'una nova Assemblea General, o la pròrroga de la que s'està celebrant.
Realització de verificació de comptes extraordinària.
Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector, els auditors
de comptes o els liquidadors.
Revocació dels membres del Consell Rector.

Article 40.- Adopció d'acords per l'Assemblea

1.- Excepte en els supòsits específicament contemplats en la Llei de Cooperatives de la
Comunitat Valenciana, l'Assemblea General adoptarà els acords per més de la meitat dels
vots presents o representats vàlidament expressats, no sent computables a aquest efecte
els vots en blanc ni les abstencions. No obstant això, en el supòsit d'elecció de càrrecs, podrà
resultar triat el que obtinga majoria relativa o major quantitat de vots.

2.- Es requerirà la majoria qualificada de dos terços (2⁄3) dels vots presents i representats
per a adoptar els següents acords.
a) modificació d'Estatuts.
b) modificació de la classe de Cooperativa o del seu objecte social.
c) agreujament del règim de responsabilitat del soci.
d) modificació del reglament de règim intern.
e) modificació de l'estatut professional del soci treballador.
f) fusió, escissió, transformació, cessió de l'actiu i passiu.
g) pròrroga de la societat.
h) imposició de noves aportacions obligatòries i altres noves obligacions no
previstes en els Estatuts, així com la transformació d'aportacions reemborsables en
aportacions el reemborsament de les quals pot ser refusat incondicionalment pel Consell
Rector o la inversa.
i) l'establiment en estatuts d'un percentatge del Capital Social, a partir del qual, el Consell
Rector puga refusar el reemborsament de les aportacions socials en cas de baixa del soci o
altres supòsits contemplats en la llei.
 j) la dissolució voluntària de la Cooperativa.
 k) l'acord d'exercitar l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell
Rector.
l) la revocació dels/les consellers/es quan no consta expressament en l'ordre del dia de
la convocatòria, sempre que concorra el quòrum de presència de persones sòcies que
representen el 20% dels vots de la Cooperativa.

Per a l'adopció dels acords que suposen modificació de la classe de Cooperativa o del seu
objecte social, agreujament del règim de responsabilitat del soci, fusió, escissió,
transformació, cessió de l'actiu i passiu, pròrroga de la societat, o imposició de noves
aportacions obligatòries, i altres noves obligacions no previstes en els estatuts, es requereix
el vot favorable dels dos terços dels vots presents i representats, sempre que l'Assemblea
haja estat constituïda amb un quòrum d'assistència d'almenys un 10% dels socis de la
Cooperativa. 

3.- Per a deliberar i prendre acords sobre un assumpte serà indispensable que conste en
l'ordre del dia de la convocatòria o en l'aprovat a l'inici de l'Assemblea General Universal,
excepte els casos següents:
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4.- El/la President/a donarà per debatut l'ordre del dia, quan hi haja assentiment unànime a la
proposta d'acord feta per la taula, o sempre que algun soci ho sol·licite, sotmetrà el tema a
votació, en forma alternativa, primer a favor i després en contra de la proposta. La votació
podrà fer-se a mà alçada, mitjançant manifestació verbal del vot o mitjançant paperetes,
però serà secreta, sempre que ho sol·licite el 10% dels socis assistents o cinquanta d'ells, o
afecte la revocació dels membres del Consell Rector.

5.- El 10% dels socis presents i representats, o cinquanta d'ells, tindran dret a formular
propostes de votació sobre els punts de l'ordre del dia o sobre els que assenyala l'apartat 1
d'aquest article.

6.- Els acords quedaran adoptats quan voten a favor de la proposta més de la meitat dels
socis presents i representats en l'Assemblea, tret que la Llei o els Estatuts establisquen
majories reforçades, que no podran sobrepassar els dos terços dels socis presents i
representats. Queden exceptuats d'aquest precepte els casos d'elecció de càrrecs, en els
quals podrà resultar elegit el candidat que obtinga majoria relativa o major quantitat de vots.

7.- La modificació d'Estatuts i , quan no conste en l'ordre del dia de la convocatòria, la
revocació dels membres del Consell Rector, amb el quòrum de presència establert en l'article
45.2, o l'exercici de l'acció de responsabilitat contra aquests requerirà el vot favorable dels
dos terços dels vots presents o representats.

8.- Si l'acord comporta noves obligacions per als socis o càrregues greument oneroses no
previstes en els Estatuts, modificació de la classe de Cooperativa o del seu objecte social,
agreujament del règim de responsabilitat dels socis, pròrroga de la societat, dissolució, fusió,
escissió, transformació o cessió d'actius i passius, la decisió haurà de ser adoptada amb el
vot favorable dels dos terços dels vots presents i representats, que representen, al seu torn,
la majoria de vots de la Cooperativa.

9.- Els suggeriments i preguntes dels socis es faran constar en l'acta. El Consell Rector
prendrà nota de les primeres i respondrà les segones en l'acte o en un altre cas per escrit en
el termini màxim de dos mesos a qui les formule.

Article 41.- Els drets de vot i representació

1.- Cada soci té dret a un vot.
2.- Cada soci pot fer-se representar per un altre soci de la Cooperativa per a una Assemblea
concreta mitjançant poder escrit en el qual es podran indicar les instruccions sobre cada
assumpte de l'ordre del dia. La representació és revocable. Cada soci no podrà representar a
més de dos socis absents.
3.- El dret d'assistència i vot podrà ser exercit pel cònjuge, ascendent, descendent o germà
del soci prèvia autorització per escrit.
4.- Les persones sotmeses a representació legal assistiran a l'Assemblea a través dels seus
representants legals.
5.- El vot només podrà emetre's directament en Assemblea pel soci o el seu representant.
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Article 42.- Acta de l'Assemblea

1.- L'acta de la sessió, signada pel President/a i el/la Secretari/ària, anirà encapçalada per
l'anunci de la convocatòria, o l'ordre del dia decidit en constituir-se en Assemblea General
Universal; la constància que es reuneix el quòrum legal o estatutari exigit, indicant si
l'Assemblea es constitueix en primera o en segona convocatòria; un resum de les
deliberacions sobre cada assumpte; les intervencions que els interessats hagen sol·licitat que
consten en acta i, finalment, els acords presos, indicant amb tota claredat els termes de la
votació i dels resultats de cadascuna d'aquestes. A l'acta s'acompanyarà, en annex signat pel
President/a i el/la Secretari/ària, o persones que signen l'acta, la llista dels socis assistents,
presents o representats, i els documents que acrediten aquesta representació i expressió
d'haver estat comprovats.

2.- L'acta de l'Assemblea General haurà de ser aprovada com a últim punt de l'ordre del dia,
tret que siga ajornada a petició de la taula. En aquest cas l'aprovació correspondrà dins del
termini de quinze dies al President i dos socis designats per unanimitat entre els assistents, i,
si no hi haguera unanimitat, afegint un representant de cada minoria que comprenga com a
mínim un deu per cent dels socis assistents, presents o representats.

3.- L'acta de l'Assemblea haurà de ser incorporada pel Secretari/ària al Llibre d'Actes.

4.- Qualsevol soci/a podrà sol·licitar certificació de l'acta o dels acords presos, quedant
obligat el Consell Rector a donar-li-la, ja siga expedida pel Secretari/ària, amb el vistiplau
del/la President/a, o ja ho siga per qualsevol membre del Consell, amb la mateixa diligència
del/la President/a.

5.- Els administradors podran requerir la presència de notari perquè estenga acta de
l'Assemblea i estaran obligats a fer-ho sempre que amb cinc dies d'antelació al previst per a
la celebració de l'Assemblea, ho sol·liciten socis que representen almenys el 5% de tots ells.
Els honoraris notarials seran de càrrec de la societat. L'acta notarial tindrà la consideració
d'acta de l'Assemblea.

Article 43.- Impugnació d'acords socials

La impugnació dels acords socials adoptats pels socis en Assemblea podran realitzar-se
d'acord amb l'article 40 de la Llei.

Article 44.- El Consell Rector, naturalesa i competència

El Consell Rector és l'òrgan de govern, representació i gestió de la Cooperativa, amb caràcter
exclusiu i excloent. És responsable de l'aplicació de la Llei i dels Estatuts socials, prenent les
iniciatives que corresponguen. Estableix les directrius generals de la gestió de la Cooperativa,
de conformitat amb la política fixada per l'Assemblea General. Representa legalment a la
Cooperativa en totes les actuacions enfront de tercers, tant judicials com extrajudicials,
incloent les que exigeixen decisió o autorització de l'Assemblea General.
La representació s'estendrà a tots els actes compresos en l'objecte social. Qualsevol
limitació de les facultats representatives dels administradors serà ineficaç enfront de tercers. 116
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Article 45.- Composició del Consell Rector. Durada, cessament, gratuïtat i retribució de
càrrec de Conseller/a

El Consell Rector estarà compost per 5 membres titulars, triats tots ells entre els socis de la
Cooperativa en votació secreta per l'Assemblea General, per un període de sis anys, sense
menyscapte de la seua reelecció. La renovació del Consell Rector es realitza per la meitat
dels membres cada tres anys.

Els càrrecs del Consell Rector seran: President/a, Vicepresident/a 1r/a, Vicepresident/a 2n/a,
Vicepresident/a 3r/a, Secretari/ària i Vocal 1r.
L'elecció dels membres del Consell Rector per l'Assemblea General s'efectuarà mitjançant
candidatures obertes, resultant elegits els candidats que obtinguen major nombre de vots. A
tal fi, el termini de presentació de candidatures davant el Consell Rector, serà de sis dies
d'antelació a la celebració de l'Assemblea General.

Cada elector podrà votar tants candidats com consellers o càrrecs a triar menys un. En cas
d'empat, es realitzarà nova votació limitada als candidats que hagen empatat, utilitzant el
mateix procediment anterior.
Després de triats per l'Assemblea General els membres del Consell Rector, aquests, reunits
en un termini no superior a quaranta-huit hores, procediran entre si a la votació secreta per a
distribuir els càrrecs.

En la primera renovació quan haja transcorregut aquesta meitat del termini abans assenyalat,
seran elegits el President/a, Vicepresident/a 2n/a i Secretari/ària. En la segona renovació, el
Vicepresident/a 1r/a i Vocal 1r.

Els vocals podran substituir els càrrecs en cas d'impossibilitat de fer-ho el titular i no sent
per causa de vacant definitiva i per acord dels membres del Consell.
Quan es produïsca una vacant definitiva d'algun membre titular del Consell Rector es
convocarà dins d'un període no superior al que reste del mes següent, a l'Assemblea General
per a cobrir aquella vacant pel temps restant.
Els membres del Consell Rector hauran de ser socis de la Cooperativa, amb capacitat d'obrar
general o plena i no estar sotmesos a cap incompatibilitat.

Són incompatibles:

a) Els funcionaris i alts càrrecs públics amb funcions relacionades directament amb les
activitats de la Cooperativa.
b) Els que realitzen per compte propi o d'altres persones activitats en competència o
complementàries a les de la Cooperativa, tret que l'Assemblea general els autoritze
expressament.
c) Els concursats i fraccions no rehabilitades, els condemnats a penes que porten annexa la
inhabilitació per a càrrecs públics durant el temps de la condemna, i els que per raó del seu
càrrec no puguen exercir activitats lucratives.
d) Si existira el càrrec de Director de la Cooperativa, aquest serà incompatible amb el càrrec
de Conseller/a.
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Els membres del Consell Rector queden obligats al secret professional encara després de
cessar en les seues funcions.

L'exercici del càrrec de Conseller/a no donarà dret a cap retribució, excepte la compensació
per les despeses que el seu acompliment origine, tot això segons els acords per l'Assemblea
General. També es reconeix el dret a percebre les despeses ocasionades per dieta, per
assistència i dedicació, en la quantia que fixe la mateixa Assemblea General.
Si l'exercici del càrrec de Conseller portara aparellades activitats de gestió directa serà
retribuïda i l'Assemblea General fixarà la quantia de la retribució.

Els membres del Consell Rector cessaran per mort, incapacitació, incompatibilitat, renúncia o
revocació per l'Assemblea General en la forma prevista en aquests Estatuts.

Article 46.- Funcionament del Consell Rector

1.- El Consell Rector funciona col·legiadament, i adopta els acords per majoria.
2.- El Consell Rector es reunirà amb caràcter ordinari, prèvia convocatòria, amb una
periodicitat no superior a tres mesos, i en sessió extraordinària sempre que ho convoque el
President/a a iniciativa pròpia o sol·licitud de qualsevol Conseller/a. 

Si la sol·licitud no és atesa en el termini de deu dies, podran fer la convocatòria els Consellers
que representen com a mínim un terç del Consell.

3.- El Consell Rector quedarà vàlidament constituït quan concorren personalment o
virtualment a la reunió més de la meitat més un dels seus components. Els acords
s'adoptaran per majoria simple de vots dels consellers assistents, excepte en els supòsits en
què la Llei exigeix una altra majoria.

4.- El vot del/la President/a dirimirà els empats, i els consellers no podran donar la seua
representació a un altre Conseller o Consellera.

5.- Dels acords del Consell Rector estendrà acta el Secretari, que signaran amb aquest, el/la
President/a, i un altre assistent.

6.- Podran ser impugnats els acords del Consell Rector que es consideren nuls o anul·lables,
de conformitat amb el que es disposa en l'article 40 de la Llei.
Per a l'exercici de les accions d'impugnació dels acords nuls estan legitimats tots els socis,
fins i tot els membres del Consell Rector que hagueren votat a favor i els que s'hagueren
abstingut. Estan legitimats per a l'exercici de les accions d'impugnació dels acords anul·lables,
els assistents que hagueren fet constar el seu vot, els membres de la Comissió de Control i el
5% dels socis.

El termini per a la impugnació serà de dos mesos per als acords nuls i d'un mes, per als
anul·lables. El còmput del termini serà des de la data d'adopció de l'acord; en els altres casos,
des que els impugnants tingueren coneixement d'aquell, o en el seu cas des de la seua
inscripció en el Registre de Cooperatives sempre que no haguera transcorregut un any des
de la seua adopció. 118
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La impugnació es realitzarà conforme al que s'estableix per a la impugnació d'acords de
l'Assemblea General.

Article 47.- El President o Presidenta

El/la President/a de la Cooperativa, tindrà atribuïda en nom del Consell Rector, la
representació i govern de la societat i la presidència d'aquell Consell i de l'Assemblea.
L'exercici de la representació pel President/a s'ajustarà a les decisions vàlidament adoptades
pel Consell Rector i l'Assemblea General.

En tal concepte li corresponen:

a) Representar la Cooperativa judicial i extrajudicialment en tota classe d'actes,
negocis jurídics, contractes i en l'exercici de tota mena d'accions i excepcions.
b) Convocar i presidir les sessions i reunions dels òrgans socials, excepte de la
Comissió de Control de la Gestió, dirigint la discussió i cuidant sota la seua responsabilitat,
que no es produïsquen desviacions o se sotmeten a la decisió de l'Assemblea General
qüestions no incloses en l'ordre del dia.
c) Vigilar i procurar el compliment dels acords dels òrgans socials.
d) Signar juntament amb els altres membres del Consell Rector que els corresponga les
actes de les sessions, les certificacions i altres documents d'importància.
e) Atorgar a favor d'advocats i procuradors dels Tribunals, amb les més àmplies
facultats, poders generals i especials per a plets.
f) Adoptar en casos de gravetat, les mesures urgents que raonablement estime
necessàries, donant compte immediatament d'aquestes al Consell Rector, qui resoldrà sobre
la procedència de la seua ratificació, llevat que el tema afectara la competència de
l'Assemblea, i en aquest cas podrà adoptar només les mínimes mesures provisionals i haurà
de convocar immediatament a l'Assemblea General perquè aquesta resolga definitivament
sobre aquelles mesures provisionals.

Article 48.- El Vicepresident o Vicepresidenta

Correspon al Vicepresident/a: substituir el/la President/a en cas d'absència d'aquest, i
assumir les funcions que aquest li haguera delegat i les que figuren en l'article anterior.

Article 49.- El Secretari o Secretària

Correspon al Secretari/ària:

 a) Portar i custodiar els llibres registre de socis i de parts socials, així com els de les actes de
l'Assemblea General i del Consell Rector.
 b) Redactar de manera circumstanciada les actes.
 c) Lliurar certificacions autoritzades amb la signatura del/la President/a amb referència als
llibres i documents socials.
 d) Efectuar les notificacions que procedisquen dels acords adoptats per l'Assemblea
General i el Consell Rector.
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Article 50.- Delegació de facultats pel Consell Rector

1.- El Consell Rector podrà delegar de manera permanent o per un període determinat les
seues facultats en un dels seus membres a títol de Conseller Delegat en diversos d'ells,
formant una Comissió Executiva, mitjançant el vot favorable de dos terços dels seus
components. L'acord haurà d'inscriure's en el Registre de Cooperatives.

2.- Les facultats delegades només poden comprendre el trànsit empresarial ordinari de la
Cooperativa, conservant en tot cas el Consell amb caràcter exclusiu les següents facultats:

a) Fixar les directrius generals de la gestió.
b) Controlar permanentment l'exercici de les facultats delegades.
c) Presentar a l'Assemblea General Ordinària els comptes de l'exercici, l'informe
sobre la gestió i la proposta de distribució o assignació dels excedents i d'imputació
de pèrdues.
d) Prestar avals i fiances i garanties reals a favor d'altres persones.
e) Atorgar poders generals.

3.- En qualsevol cas, el Consell Rector continuarà sent competent respecte de les facultats
delegades i responsable davant la Cooperativa, els socis i els tercers, de la gestió duta a
terme pels Consellers Delegats i la Comissió Executiva.

4.- El Consell Rector podrà designar un/a Director/a, que representarà la Cooperativa en els
assumptes relatius al gir i trànsit d'aquesta. El seu nomenament haurà d'atorgar-se en
escriptura de poder autoritzada per notari que haurà de ser inscrita en el Registre de
Cooperatives.

Article 51.- Responsabilitat del Consell Rector

1.- Els membres del Consell Rector han d'exercir el càrrec amb la diligència que correspon a
un representant legal i a un ordenat gestor respectant els Principis Cooperatius; i responen
solidàriament davant la Cooperativa, els socis i els tercers del perjudici que causen per
accions o omissions doloses o culposes i sempre que s'extralimiten en les seues facultats.
Quedaran exempts de responsabilitat els que no hagen participat o hagen votat en contra de
l'acord, i facen constar la seua oposició en l'acta, o mitjançant document fefaent que es
comunique al Consell en els 10 dies següents a l'acord.
No exonerarà d'aquesta responsabilitat el fet que l'Assemblea General haja ordenat,
consentit o autoritzat l'acte o acord, quan siga competència exclusiva del Consell.

2.- L'acció de responsabilitat prescriurà als tres anys des del moment en què va poder ser
exercida.

3.- L'Assemblea General podrà adoptar l'acord d'exercitar l'acció de responsabilitat, encara
que no conste en l'ordre del dia, per majoria de dos terços dels socis presents i representats.
Llevat que expressament preveja el contrari, aquest acord determinarà el cessament 
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immediat i provisional dels membres del Consell Rector afectats mentre dure el procediment
judicial o arbitral iniciat contra ells.
El 5% dels socis o cinquanta d'ells, podran demanar de l'Assemblea General que adopte el
citat acord, i si en el termini de 6 mesos no el fa o es presenta la demanda judicial o arbitral,
podran interposar la mateixa acció de responsabilitat per compte de la Cooperativa.

4.- Els socis, poden exercitar lliurement les accions per a reclamar la indemnització de danys
i perjudicis causats directament als seus interessos pels acords del Consell Rector. L'acció
prescriu a l'any des del moment en què va poder ser exercitada.

Article 52.- Conflicte d'interessos

Es requerirà la prèvia autorització o posterior ratificació de l'Assemblea General, per a la
realització de contractes o l'assumpció d'obligacions entre qualsevol membre del Consell
Rector o el/la Director/a, o amb un dels seus parents fins al quart grau de consanguinitat o
segon d'afinitat, sempre que l'objecte d'aquests no estiga comprès entre les activitats
econòmiques pròpies de l'objecte social establert en aquests estatuts. Els socis afectats no
podran prendre part en la corresponent votació. No obstant això, els drets adquirits de bona
fe per tercers subadquirents seran inatacables.

Article 53.- Comissió de Control de la Gestió

1.- La Comissió de Control de la Gestió estarà composta per tres membres, triats per
l'Assemblea General per a un període de tres anys, els quals no podran formar part
simultàniament del Consell Rector ni ostentar la condició de Director/a de la Cooperativa.
2.- Serà competència d'aquesta Comissió l'examen de la marxa de la Cooperativa, de les
directrius generals i de les decisions concretes adoptades pel Consell Rector, el/la
Conseller/a Delegat o Comissió Executiva i el/la Director/a, amb la finalitat d'advertir a
aquests sobre la seua conformitat o no conformitat amb la política fixada per l'Assemblea
General i els criteris d'una bona gestió empresarial i d'informar en el moment que consideren
oportú a l'Assemblea General i, en tot cas, a l'Assemblea General Ordinària, mitjançant un
informe escrit.
A tal fi aquesta Comissió podrà recaptar i examinar en tot moment la documentació i
comptabilitat de la Cooperativa.

CAPÍTOL V MODIFICACIÓ D'ESTATUTS, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ. EXTINCIÓ

Article 54.- Modificació dels Estatuts

Els Estatuts socials poden ser modificats per acord de l'Assemblea General, amb els requisits
establerts en la Llei i en els presents Estatuts.

Article 55.- Dissolució

1.- La Cooperativa quedarà dissolta, i excepte els casos de fusió i escissió, regulats per la Llei,
entrarà en liquidació per les següents causes:
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a) Compliment del termini fixat en els Estatuts tret que l'Assemblea General acorde la
pròrroga, l'escriptura pública de la qual haurà de presentar-se en el Registre de Cooperatives
abans de l'expiració del termini.    
b) Finalització de l'objecte social o impossibilitat de realitzar-lo.
c) Paralització dels òrgans socials.
d) Reducció del nombre de socis per sota del mínim legal necessari per a constituir la
Cooperativa, si no es reconstitueix en el període d'un any.
e) Reducció de la xifra del Capital Social per sota del mínim establert en els Estatuts, si es
manté així durant un any.
f) Fusió i escissió.
g) Acord de l'Assemblea General amb el vot favorable de dos terços dels socis presents i
representats.
h) Acord de l'Assemblea General a conseqüència de la declaració de la Cooperativa en
situació concursal pel vot de la majoria simple dels socis presents i representats.
i) La desqualificació de la Cooperativa d'acord amb aquesta Llei.
j) Qualsevol altra causa establerta en aquesta Llei o en els Estatuts.

2.- Les causes de dissolució requeriran acord de l'Assemblea General que serà
pres per majoria simple dels socis presents i representats, excepte l'apartat g). Produït
qualsevol de les causes, els administradors convocaran l'Assemblea General en el termini de
dos mesos. Si no fos convocada, no es reunira en el termini estatutàriament establert o
reunida, no poguera adoptar-se tal acord o s'adoptara un acord contrari a declarar la
dissolució, els administradors hauran de sol·licitar la dissolució judicial de la Cooperativa;
dissolució que també podrà sol·licitar qualsevol interessat.

3.- L'acord de dissolució o la resolució judicial que la declare haurà d'inscriure's en el Registre
de Cooperatives i publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari de
gran difusió en el territori del domicili social o àmbit d'actuació.

Article 56.- Liquidació

1.- La Cooperativa dissolta conserva la seva personalitat durant el procediment de liquidació
i haurà d'actuar afegint a la seva denominació social l'esment “en liquidació”.
2.- En qualsevol moment l'Assemblea General podrà adoptar un acord de reactivació de la
Cooperativa, sempre que s'elimine la causa que va motivar la dissolució i encara no s'haja
distribuït l'haver social líquid.
3.- La liquidació serà a càrrec dels socis liquidadors, que en un nombre de tres haurà de triar
l'Assemblea General en el mateix acord de dissolució o en el termini d'un mes des de
l'entrada en liquidació. En cas contrari, els liquidadors socis o no, seran designats pel Consell
Valencià del Cooperativisme a sol·licitud de qualsevol soci o creditor, o d'ofici, pel Consell
Valencià del Cooperativisme o la Conselleria competent en matèria de cooperatives.
4.- Als liquidadors triats per l'Assemblea General se'ls aplicaran les normes sobre elecció,
renovació, incompatibilitat, responsabilitat i retribució que als membres del Consell Rector. I
als designats pel Consell Valencià o la Conselleria s'aplicaran les corresponents a
responsabilitat, incompatibilitat i retribució.
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5.- Els liquidadors faran inventari i balanç inicial de la liquidació, procedint a la realització dels
béns socials i al pagament dels deutes.
6.- A continuació satisfaran a cada soci/a l'import de la seua quota o aportació líquida
actualitzada, començant per les aportacions voluntàries i seguint amb les obligatòries.
Finalment, destinaran l'haver líquid resultant, a la Unió o Federació a la qual estiga associada
la Cooperativa, per als fins que assenyalen els Estatuts socials o en tot cas, als quals
decidisca el Consell Valencià del Cooperativisme. Als mateixos fins es dedicaran els actius
líquids del Fons de Formació i promoció Cooperativa, el qual només quedarà sotmès a
liquidació per a pagar els deutes contrets per a la realització dels seus fins específics, tret
que d'acord amb l'article 72.6 s'estableix un altre destí.
Si en el termini de dos anys des de l'adopció de l'acord de dissolució, no s'haguera acabat el
procés de liquidació, els liquidadors consignaran judicialment l'import dels crèdits pendents
de pagament i destinaran la resta de l'haver líquid irrepartible, als fins assenyalats
anteriorment.

Article 57.- Extinció

La Cooperativa quedarà extingida amb la seua cancel·lació en el Registre de Cooperatives,
mitjançant document públic que incorporarà l'acord de l'Assemblea General de la
Cooperativa aprovant el balanç final de liquidació i les operacions d'aquesta.
Els liquidadors dipositaran, juntament amb la sol·licitud de la cancel·lació registral, els llibres i
documents relatius a la Cooperativa, que es conservaran durant sis anys.

Article 58.- Adjudicació de l'haver social

Els liquidadors faran inventari i balanç inicial de la liquidació, procedint a la realització dels
béns socials i al pagament dels deutes conforme al procediment establert en la llei. A
continuació satisfaran a cada soci la part corresponent de les reserves voluntàries, si n'hi
haguera, així com l'import de la seua aportació líquida, en el seu cas actualitzada, començant
per les aportacions voluntàries i seguint amb les aportacions obligatòries. Si existiren
aportacions el reemborsament de les quals haguera estat rebutjat pel Consell Rector,
aquestes tindran preferència en la distribució de l'haver social. Finalment, destinaran l'haver
líquid resultant i el Fons de Formació i Promoció a la Federació Valenciana d'Empreses
Cooperatives de Treball Associat.

CAPÍTOL VI. CONCILIACIÓ I ARBITRATGE COOPERATIU
Article 59.- Conciliació i arbitratge cooperatiu

La solució de les qüestions litigioses i reclamacions que puguen sorgir entre la Cooperativa i
els socis se sotmetran, esgotada la via interna societària, a la mediació i a l'arbitratge
cooperatiu regulat per la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, en tots els
supòsits en què no estiga expressament prohibit, amb el compromís exprés d'aquesta
Cooperativa i de les seues persones associades de complir el laude que es va dictar en el
seu dia. 
La solució de les qüestions litigioses i reclamacions que puguen sorgir entre la Cooperativa i
els seus socis i sòcies se sotmetran, esgotada la via interna societària, a l'Arbitratge
Cooperatiu regulat per l'Article 123 de la Llei. 123
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Aquesta guia naix de l'experiència acumulada a
través de projectes pilot en municipis pioners
que han facilitat que hui puguem compartir el
coneixement adquirit durant aquests 2 últims
anys d'implantació de les comunitats
energètiques a València. Gràcies a tots ells per
la valentia d'innovar en la recerca d'un sistema
energètic, no contaminant, just i descentralitzat.

Gràcies també a totes les persones i
entitats que han participat del grup de
treball per redactar aquest document.

Ajuntament d'Alzira
Ajuntament de Canet d'en Berenguer
Ajuntament de Fontanars dels Alforins 
 Ajuntament de Llíria
Ajuntament de València
Ajuntament de la Vall d'Uixó 
Consorci de la Ribera
COSITAL 
IVACE 
Fundació València Clima i Energia 
Sapiens Energia
Universitat de València

Comunitats energètiques:
una realitat a València

Una iniciativa de:

Equip redactor:

Esperem que aquesta guia et servisca d'ajuda.
Ajuda'ns a millorar-la i mesurar l'impacte d'aquesta

acció responent set senzilles preguntes. Per
respondre l'enquesta, simplement obri aquest QR. 

Ajuda'ns a aportar-te valor


