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1. Qui som i que volem fer
¿Què és Olost i Santa Creu sostenible?

Una cooperativa de productors i consumidors d’energia 
verda, formada pels veïns i les veïnes d’Olost i Santa 
Creu.

¿Què volem fer?
•Instal·lacions fotovoltaiques per a compartir-ne el 
consum.
•Assessorament en l’estalvi energètic.
•Gestió de compra agregada d’energia.
•Compra agregada d’instal·lacions.
•Prestació d’altres serveis a iniciativa dels seus socis/es.



2. Cronograma
• 10/09/2021 – Primera reunió presentació del projecte 

(Olost)
• 25/09/2021 – Reunió presentació projecte (Santa Creu)
• 10/11/2021 – Constitució de la Cooperativa els 10 fundadors
• 06/12/2021 – Inscripció de la Cooperativa al Registre de 

cooperatives de la Generalitat
• 10/12/2021 – Presentació de les escriptures de la 

Cooperativa a la Generalitat de Catalunya
• 17/12/2021 – Reunió dels fundadors per dibuixar els 

següents passos i projectes
• 12/01/2022 – Participació en la trobada de comunitats 

energètiques al Consell Comarcal d’Osona. 
• 29/01/2022 – Reunió presentació i obertura de la Comunitat
• 19/02/2022 – 2a Trobada de comunitats energètiques en el 

marc de la FECS (VIC)



3. Material elaborat

 Estatuts propis d’Olost i Santa Creu 
sostenible, S.C.C.L.

 Model de plecs de concessió de teulades 
públiques

3.1 Documentació necessària per la 
constitució de la cooperativa



3. Material elaborat

 Registre d’inscripció del soci/sòcia.

 Llibres interns de treball: llibre de les actes 
de les reunions, llibre de registre dels 
socis/sòcies i de les seves aportacions socials, 
llibre d’inventari i balanç econòmic, etc.

3.2  Documentació elaborada pel    
        funcionament intern de la cooperativa



4. Material de divulgació

4.1  Logo d’Olost i Santa Creu sostenible 



4. Material de divulgació

4.1  Logo d’Olost i Santa Creu sostenible 



4. Material de divulgació

4.2  Tríptic informatiu



5.Canals de comunicació de la cooperativa

5.1  Web pròpia
https://olostisantacreusostenible.cat/



5.Canals de comunicació de la cooperativa

5.2  Xarxes socials
Olost i Santa Creu sostenible (@olost_i_santa_creu_sostenible)



5.Canals de comunicació de la cooperativa

5.2  Xarxes socials
Olost i Santa Creu sostenible (@oisc_sostenible)



5.Canals de comunicació de la cooperativa

5.2  Xarxes socials
https://www.facebook.com/people/Olost-Santa-Creu-Sostenible



6. Projectes previstos
AUTOCONSUM COMPARTIT PAVELLÓ D’OLOST
Estat: projecte executiu i subvenció sol·licitada



6. Projectes previstos
AUTOCONSUM COMPARTIT CAMP FÚTBOL SANTA CREU
Estat: projecte executiu i subvenció sol·licitada



6. Projectes previstos
AUTOCONSUM COMPARTIT CASAL AVIS
Estat: pressupost sol·licitat i subvenció sol·licitada



7. Subvencions sol·licitades

PROJECTE
PRESSUPOST 

PREVIST

SUBVENCIÓ 

SOL·LICITADA
% ON DATA

PAVELLÓ 106.382,98 € 80.640,00 € 76% ICAEN 10/1/2022

CAMP FÚTBOL SANTA CREU 88.046,07 € 50.768,00 € 58% ICAEN 10/1/2022

CASAL AVIS 26.706,91 € 21.042,00 € 79% ICAEN 21/1/2022



8. Com fer-se soci/sòcia
 Registre de soci/sòcia (en format paper 

avui i Ajuntament)

 Registre on-line per la web

                                  



9. Participació en projectes
 Contracte PPA (venda energia) entre soci i cooperativa
 Preu durant pagament inversió (0,17 – 0,21 €/kWh)
 Preu inversió pagada (0,03 – 0,06 €/kWh)
 Perfils de 1 o 2 kW . Producció anual 1.500 kWh/kW

 Exemple 1 kW: 
 1.500 € a 0,25 €/kWh= 375 €/any
 1.500 € a 0,21 €/kWh= 315 €/any
 1.500 € a 0,06 €/kWh= 90 €/any
 Estalvi durant amortització (4 – 6 anys): 60 €/any
 Estalvi durant 30 anys = 285 €/any



10. Parlem-ne !! 
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