
LA TONENCA SCCL
COMUNITAT ENERGÈTICA DE TONA



❖Què és una comunitat energètica?
❖Qui som 
❖Accions fins avui
❖Què volem fer
❖L’autoconsum fotovoltaic compartit
❖ Idees força



“Son l’eina principal per empoderar la ciutadania
en el canvi de model i la transició energètica”

Mecanisme organitzatiu que permet que diferents actors locals participin
activament de la transició energètica de forma conjunta.
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• Participació oberta i voluntària
• Ciutadania, pimes i autoritats 

locals
• Beneficis ambientals, 

econòmics i socials

Entitat 
jurídica 

• Produir
• Consumir
• Compartir
• Emmagatzemar
• Vendre energia renovable
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Som una cooperativa 

de consumidors d’energia verda

sense ànim de lucre 

formada pels veïns i veïnes de 

Tona





Desembre 2021–
Presentació CCO

Febrer 2022
1ra reunió grup 

impulsor

Febrer/Març 
2022 - Estatuts

Agost 2022 –

Reposta registre 
sense esmenes

Abril 2022 -
Obertura CC 

Juny 2022 –
Entrada al registre de 

cooperatives

Maig 2022 –
Constitució de la cooperativa 

La Tonenca Sccl

Setembre 2022 –
Obtenció NIF definitiu



Instal·lacions FV 
d’autoconsum 

compartit
Assessorament en 
l'estalvi energètic

Mobilitat elèctrica 
compartida 

Compres agregades 
d’energia

Compres 
col·lectives de FV 
individual

Pobresa energètica 

Parcs FV 





Les instal·lacions FV grans optimitzen el cost econòmic

No cal tenir teulada pròpia per poder gaudir del 
autoconsum

No cal disposar del capital inicial, per tant facilitats per 
gent amb menys recursos

Es poden vehicular temes de pobresa energètica
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MODEL PENSAT PER A QUE TOTHOM HI PUGUI PARTICIPAR!
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❖La inversió la realitza la comunitat energètica

❖L’autoconsum compartit genera un estalvi al socis 

❖Els socis paguen una quota a la comunitat (inferior al 

estalvi generat) i amb això la cooperativa pot retornar 

el crèdit

❖Un cop el crèdit està retornat, es poden reduir les 

quotes a un mínim



❖Total de 158kW projectats
❖ Independentment de subvencions, ajudes o cessions 

tothom rebrà l’energia al mateix preu

Pressupost: 61.754,46 € Pressupost: 40.049,38 € Pressupost: 94.977,64 € 









❖ + 25 municipis a la comarca amb 
comunitats energètiques

❖ Balenyà, Taradell, Sant Pere de 
Torelló i Olost ja han rebut 
subvenció per començar a 
instal·lar!

❖ Suport tècnic de l’Agència Local de 
l’Energia d’Osona – Consell 
Comarcal

❖Osona Energia, la cooperativa 
de segona grau!



Osona Energia SCCL la cooperativa de segon grau

❖Suport tècnic, jurídic, administratiu...
❖Professionalització de tasques
❖Mancomunar serveis      Efecte d’escala
❖Models replicables

http://../OneDrive/Escritorio/Presentacio%20La%20Tonenca/Osona%20Energia%20SCCL.mp4


1
La Tonenca és l’entitat del poble que impulsa un 

nou model energètic renovable, distribuït i 
en mans de la ciutadania a Tona

2
Entitat sense ànim de lucre, oberta a tothom i 

que busca la màxima participació de la 
ciutadania

3
L’autoconsum fotovoltaic compartit serà la 

primera activitat, però en vindran d’altres!



Moltes  gràcies

LA TONENCA SCCL
COMUNITAT ENERGÈTICA DE TONA




