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CLEs i les amistats perilloses



3

CLEs i les amistats perilloses
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3. Comunitats Locals d’Energia.

4. Experiències.
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Autoconsum col·lectiu

Real Decreto 244/2019
Xarxa de BT

“exclou” Polígons Industrials

Màxim 100 kW
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Autoconsum Col·lectiu

COMPARTIR
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Comunitats d’Energies Renovables

Directiva (UE) 2018/2001

Real Decreto Ley 23/2020
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Comunitats d’Energies Renovables
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Comunitats Locals d’Energia (o Comunitats Ciutadanes d’Energia)

Directiva Europea COM(2016)
864 [1]

Sobre normes comuns per al
mercat interior de
l’electricitat.

entitat jurídica de participació voluntària i oberta que estigui 

efectivament controlada per accionistes o que els seus 

membres siguin persones físiques, autoritats locals, inclosos els 

municipis, o petites empreses, l’objectiu principal dels quals 

sigui oferir beneficis mediambientals, econòmics o socials als 

seus membres o a la localitat on es desenvolupa la seva 

activitat, més que no pas generar rendibilitat financera. Una 

Comunitat Ciutadana d’Energia pot participar en la generació, 

inclosa la provinent de fonts renovables, la distribució, el 

subministrament, el consum, l’agregació, l’emmagatzemament 

d’energia, la prestació de serveis d’eficiència energètica, la 

prestació de serveis de recàrrega per a vehicles elèctric o 

d’altres serveis energètics als seus accionistes o membres

El punt de partida seran les limitacions de l’autoconsum col·lectiu?
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Comunitats Locals d’Energia (o Comunitats Ciutadanes d’Energia)

OPTIMITZAR
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Experiències

Actius subvencionats 

amb fons públics

L’Ajuntament no pot vendre electricitat.

L’Ajuntament cedeix quota d’ús a la ciutadania.

Bé de domini públic la utilització del qual serà d’ús privatiu.

Es crea un taxa o un cànon, pel percentatge d’ús 
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Experiències

Actius finançats per entitat de 
dret privat

Es crea una entitat o es parteix d’una d’existent.

Ha de tenir NIF i l’objecte social ha de contenir l’activitat com a CLE.

L’Ajuntament cedeix teulades.

L’entitat inverteix en actius de generació i emmagatzematge i paga per 
ocupació de teulades en kWh o en € a l’Ajuntament.

Els i les sòcies es beneficien dels estalvis i dels ingressos aconseguits 
per optimització.
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Experiències

Nova entitat publico-privada, 
de dret privat

L’Ajuntament lidera (no ha de dipositar aval)

Es constitueix entitat, on l’Ajuntament té menys del 50% dels drets 
polítics.

L’Ajuntament cedeix teulades.

L’entitat inverteix en actius de generació i emmagatzematge i paga per 
ocupació de teulades en kWh o en € a l’Ajuntament.

Els i les sòcies es beneficien dels estalvis i dels ingressos aconseguits 
per optimització.
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No sabem com 
s’articularà la 
capacitat de 

distribuir 
electricitat de les 

CLE

No és un repte 
tecnològic, és un 

repte social.

Els pilots actuals 
són versions 
ampliades 

d’autoconsum 
compartit.

Si les CLE tenen les 
limitacions de 
l’autoconsum 

compartit, tindran 
aplicació a nivell 
municipal o de 
barri de ciutat

RESUM
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