Cooperativa Santperenca d’Energia Sostenible (COSPES): Objectius
fundacionals
La Cooperativa es constitueix amb l’objectiu d’esdevenir un subjecte molt significatiu del procés
de Transició Energètica (TE) de Sant Pere de Torelló impulsat des de l’Ajuntament de la població,
procés entès com aquell que, a través d’una sèrie de projectes i altres iniciatives, ha de dur el
municipi a disposar d’un model de consum final d’energia completament basat en l’eficiència i
l’ús de recursos energètics renovables i (majoritàriament) locals i, com a conseqüència, un
sistema no generador d’emissions de GEH (gasos d’efecte hivernacle), tot plegat en el termini
mínim possible. Aquestes actuacions han d’incloure els diferents tipus de consums (tèrmic,
elèctric i mobilitat), en tots els àmbits d’activitat i en el conjunt de tot el municipi, tot seguint un
criteri de requerir les mínimes aportacions i/o inversions per part dels beneficiaris, de forma que
no hi hagi barreres econòmiques per a l’accés de la ciutadania als serveis i iniciatives que es
duguin a terme.
La participació de la cooperativa i les seves sòcies en aquest procés de Transició Energètica ha de
permetre l’empoderament ciutadà de cara a participar en aquesta transformació social,
econòmica i ecològica on les persones sòcies consumidores, esdevingudes “prosumidores” (és a
dir productores i consumidores), passen a situar-se com a protagonistes centrals d’aquest nou
model energètic. Com a conseqüència de tot plegat, aquests socis i sòcies han de rebre, per
mitjà de la cooperativa, serveis assequibles per a tothom, de major qualitat, menor cost i alta
fiabilitat i seguretat, tot gaudint d’un entorn més net i sostenible.
Conscients que estem endegant i explorant nous camins per abordar el repte global i urgent de la
lluita contra el canvi climàtic, situem dins els nostres objectius el crear referents replicables i
escalables, fomentar-los en el conjunt de la comarca d’Osona i del País i afavorir els intercanvis i
l’aprenentatge mutu amb altres iniciatives similars.
Amb caràcter general, l´objecte de la cooperativa serà el de desenvolupar qualsevol activitat
dintre del sector energètic i de l’agrupació de persones i consumidors susceptible d´afavorir la
democratització del sector energètic i avançar en l’acompliment dels objectius fundacionals de la
cooperativa. En concret, constituiran l’objecte social de la cooperativa les següents activitats:
-

Impulsar, dissenyar, instal·lar i gestionar tot tipus de projectes, instal·lacions i
actuacions de generació d’energia amb tot tipus de fonts renovables,
d’emmagatzemament d’energia, d’estalvi i d’eficiència energètica o projectes de
substitució de fonts energètiques no renovables, amb recursos propis o aliens.

-

Proporcionar tot tipus de serveis energètics, inclosa la comercialització d’energia, als
seus associats i a tercers, serveis de recàrrega, gestió activa de la demanda, serveis

d’agregació, compra conjunta i de representació de mercat d’acord amb el marc de la
normativa sectorial elèctrica vigent.
-

Qualsevol de les activitats que la legislació catalana, espanyola i/o europea, present i
futura, contempli per a les comunitats energètiques i concretament per a les figures
jurídiques de “Comunitats d’energies renovables” i les “Comunitats ciutadanes
d’energia”, segons, respectivament, definició de la Directiva 2018/2021, del
Parlament Europeu i del Consell de 11 de desembre de 2018, relativa al foment de l’ús
d’energia procedent de fonts renovables i de la Directiva 2019/944, del Parlament
Europeu i del Consell de 5 de juny de 2019, sobre normes comunes per al mercat
interior de l’electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE, així com de
l’article 6.j) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.

-

Desenvolupar activitats de promoció, sensibilització i participació ciutadana en temes
com les bones pràctiques energètiques, la mobilitat sostenible, la millora dels serveis
energètics municipals, la innovació tecnològica i social i tots aquells aspectes que
contribueixin a impulsar la transició energètica i ecològica en el municipi de Sant Pere
de Torelló i també, per mitjà de la intercooperació i els intercanvis d’experiències, a la
comarca i altres territoris. Establir, en aquest sentit, les activitats de col·laboració amb
altres entitats similars de la comarca, o més enllà, com pugui ser la creació i
participació en cooperatives de segon grau o superiors.

-

Donar suport, col·laborar en i eventualment impulsar iniciatives complementàries o
sinergètiques a la Transició Energètica en aspectes socials com ara la formació i
reciclatge professional, la pobresa energètica, la inserció laboral de col·lectius
vulnerables en els projectes, canalització de l’estalvi familiar o corporatiu envers
projectes de TE, emprenedoria, etc.

-

Obtenir els recursos financers que permetin fer sostenibles els projectes i el conjunt
de les activitats que es duguin a terme des de la cooperativa

Les activitats de la cooperativa es duran a terme en l’àmbit del municipi de Sant Pere de Torelló i
només fora d’aquest àmbit en casos de projectes en col·laboració.
La cooperativa podrà desenvolupar el seu objecte social de manera directa o indirectament,
mitjançant la participació en altres societats.
La cooperativa pot desenvolupar la seva activitat cooperativitzada amb terceres persones no
sòcies, sense més límits que els que imposi la Llei de cooperatives de Catalunya.

Sant Pere de Torelló, 29 de juliol de 2021.

