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ENS POSEM EN MARXA !!!!
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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. Resultats fins a dia d’avui

• Fundació i creació de la Cooperativa (Novembre 21), acceptació 

Cooperativa a la Generalitat (març 22)

• Obertura del compte corrent – abril 22

• Recerca de finançament pels projectes (subvencions)

• Entrada de sòcies i socis a la Cooperativa

• Elaborar canals de comunicació: web, twitter, instagram...

• Nombre de sòcies i socis actualment: 71! 



3. Subvenció CE Implementa - IDAE

OiSCSostenible SCCL va rebre la 2a màxima puntuació a la 1a línia d’ajuts 

estatals per comunitats energètiques. Per fer què?

• Projecte multicomponent: autoconsum, mobilitat i gestió de la demanda

• Subvenció que cobreix el 60% del pressupost sol·licitat

• Termini execució 14 mesos des de 1 de juny – 31/08/2023 . 

• Ens posem amb marxa !!

Potència 

total
Cost total Subvenció

Projectes autoconsum 198 207.464,00 € 118.254,48 €

Mobilitat - 2 punts de recàrrega VE 72 58.040,00 € 34.824,00 €

Gestió de demanda - aplicació - 25.000,00 € 15.000,00 €

290.504,00 € 168.078,48 €



3. Subvenció CE Implementa - IDAE

AUTOCONSUM: 3 instal·lacions de fins a 198 kWp entre les 3

MOBILITAT ELÈCTRICA: Instal·lació i gestió de 2 punts de recàrrega (Olost i 

Sta Creu)

GESTIÓ DE LA DEMANDA: Aplicatiu i hardward per controlar consums 

domèstics i produccions de les nostres llars



3. Subvenció CE Implementa - IDAE

Treball conjunt amb altres comunitats energètiques que tenen subvenció: 

Taradell, Balenyà, Batec (Bcn), La Palma, Saldes, Pallars Jussà

Consultoria que ajudarà en els tràmits justificació i econòmics (GEDPRo)

Cooperativa de 2n grau suport tècnic i jurídic



4. Altres subvencions

Ajuntament Olost ha rebut una subvenció pel 90% del cost del projecte per 

l’autoconsum del Pavelló i del Camp de Fútbol de Santa Creu, de la Diputació 

de Barcelona.

Canvi en CE Implementa: Pavelló i Camp Fútbol executa l’Ajuntament Olost 

durant primavera 2023. Es sol·licita canvi al CE Implementa per fer projectes 

a la Nau Brigada i al Centre Cívic a través de la Comunitat.

Projectes autoconsum per valor de 260 kWp en total !!! Entre tots una 

subvenció entorn al 80%.



4. Altres subvencions

Presentada una subvenció conjunta entre Balenya Sostenible, Olost 

Sostenible, Taradell Sostenible i Sant Pere de Torelló al SINGULARS de la 

Generalitat per programa de comptabilitat i control de sòcies i socis, 

programa facturació...

Previsió d’una subvenció per comunitats energètiques a finals de 2022 per 

part d’ICAEN.

Necessitem ser molts més !



5.Campanya: volem ser 100 !!

Objectiu d’OiSC Sostenible és ser més de 500 socis i

sòcies.

Però ara necessitem arribar als 100 sòcies i socis, aquest

2022, per arrencar tots els projectes previstos.

Campanya de difusió i sensibilització.

Elaboració fulletó informatiu – model Balenyà...



6.Cooperativa de 2n grau: Osona Energia SCCL

S’ha fundat Osona Energia SCCL juntament amb Balenyà, Taradell i

Sant Pere de Torelló

Cooperativa de serveis que haurà de prestar assistència tècnica a les

25 comunitats energètiques que s’estan constituint

Serveis com gestió sòcies/socis, pagament impostos, assessorament

tècnic, direccions d’obra, software de gestió energètica, recerca de

finançament...

OiSCSost és soci fundador i membre del Consell Rector.



7.Altres projectes
Proposta de nous projectes que pot impulsar la comunitat 

energètica:

- Compra o lloguer d’un cotxe elèctric compartit amb Som 

Mobilitat?

- Compra conjunta d’instal·lacions d’autoconsum individuals?

- Assessorament conjunt de rehabilitació energètica de les 

llars?

- Altres?

Es Proposa fer una enquesta online als socis i sòcies, i votar al 

setembre a l’Assamblea, els projectes a impulsar!



8.Pròxims passos

1 – Iniciar la campanya de “volem ser 100!”.

Us demanem la màxima col·laboració amb amics, familiars, coneguts...

2 – Recerca i tancament del finançament per executar els primers 

projectes.

3 – Preparar l’Assamblea General de sòcies i socis per finals de 

setembre. 

Temes importants a preparar: preus i contractes d’autoconsum, altres 

projectes, canvis consell rector

4 – Ens falten més mans i força, persones que vulguin col·laborar en 

temes de comunicació, comptabilitat, energia... O el què sigui som 

pocs i volem anar molt lluny !! Ens podeu escriure i ajudar!!



9. Preguntes i debat



Canals de comunicació de la cooperativa

Web:



Canals de comunicació de la cooperativa

Xarxes socials:



Canals de comunicació de la cooperativa

Xarxes socials:



Projectes previstos

AUTOCONSUM COMPARTIT PAVELLÓ D’OLOST

Estat: projecte executiu i subvenció sol·licitada



Projectes previstos

AUTOCONSUM COMPARTIT CAMP FÚTBOL SANTA CREU

Estat: projecte executiu i subvenció sol·licitada



Projectes previstos

AUTOCONSUM COMPARTIT CASAL AVIS

Estat: pressupost sol·licitat i subvenció sol·licitada



Subvencions aconseguides

PROJECTE
PRESSUPOST 

PREVIST

SUBVENCIÓ 

ACONSEGUIDA
% D’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



Subvencions sol·licitades

PROJECTE
PRESSUPOST 

PREVIST

SUBVENCIÓ 

SOL·LICITADA
% D’ON DATA

PAVELLÓ
DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA
XX/YY/2022

CAMP FÚTBOL SANTA CREU
DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA

XX/YY/2022

CASAL AVIS
DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA

XX/YY/2022



Com fer-se soci/sòcia

❑ Registre de soci/sòcia (en format paper avui i

Ajuntament)

❑ Registre online per la web



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



Parlem-ne !! 


