
 

ASPECTES CLAU DEL GENERATION KWH 

 

OBJECTIUS:  

 

• Obtenir finançament per a la construcció i posada en marxa de plantes 
de producció d’energia elèctrica de fonts renovables de diverses 
tecnologies com la fotovoltaica, l’eòlica i la mini hidràulica. 

• Lligar la producció de les plantes  de producció d’energia elèctrica de 
Som Energia amb el consum d’energia elèctrica del soci/sòcia que aporti 
finançament. 

• Oferir al soci/sòcia interessat la possibilitat de comprar energia renovable 
al preu resultant dels costos de generació de les Plantes Associades de 
Som Energia, superant així els inconvenients actuals que afecten 
l’autoproducció individual d’electricitat i a la retirada d’incentius als 
projectes de producció d’energies renovables. 

 
Qui realitzarà les inversions? 
 
Les inversions es podran fer directament a través de la cooperativa, societats 
vehicles de propietat única de Som Energia o de propietat compartida amb 
altres actors del mercat o qualsevol altra estructura jurídica considerada 'apte' 
en el seu moment. 
 
Funcionament i condicions  
 

• El soci realitza un préstec a favor de SOM ENERGIA.  

• El capital mínim a aportar és de 100 euros i el límit màxim és en funció 
de l’electricitat que s’utilitza anualment.  

• Som Energia garanteix que el capital del préstec es retornarà en la seva 
totalitat en 25 anys. La primera quota de retorn del préstec es farà 
efectiva dos anys després de l’acceptació del contracte. 

• El capital es retornarà un cop a l’any repartit en 23 pagues iguals i una 
última paga del doble de les anteriors. 

• El préstec no generarà cap interès a favor del soci. 

• El soci que aporti finançament tindrà accés al sistema d’autoproducció 
col·lectiva durant 25 anys i pagarà un preu corresponent al resultant dels 
costos de generació de les Plantes (Preu Generation kWh), diferent al 
preu de mercat de l’electricitat. L’Assemblea General revisarà anualment 
aquest preu en funció de criteris objectius establerts a les condicions 
general del contracte: 
 

- costos de manteniment. 
- impost de generació. 
- costos de gestió. 
- amortització lineal durant 25 anys o durant la vida útil del 

projecte. 
- etc. 

 



 

• El Preu Generation kWh s’aplicarà exclusivament a la quantitat 
d’electricitat que li pertoqui al soci en funció de l’import de préstec 
aportat.  

• S’assignarà una acció energètica per cada 100 euros de préstec aportat. 

• La quantitat de kWh que pertocaran a cada Acció Energètica s’establirà 
en funció de la producció real de les plantes associades al sistema 
Generation kWh.  

• El rati kWh per Acció Energètica variarà per a cada període de tarificació 
segons la tarifa elèctrica contractada amb la cooperativa.  

• Per contra, el preu mitjà de cost de generació de les plantes Generation 
kWh (Preu Generation kWh) es mantindrà igual en tots els períodes i 
durant tot l’any. 

• S’establirà un període de carència inicial d’un any (excepcionalment 1 
any i mig) necessari per construir i posar en marxa les Plantes 
Associades. S’aplicarà  el Preu Generation kWh en finalitzar el període 
de carència. 

• El soci i Som Energia podran optar per retornar al soci anticipadament 
(abans de la finalització dels 25 anys) el capital del préstec (total o 
parcialment) i sortir del sistema d’autoproducció col·lectiva. No obstant, 
aquesta opció s’ajornarà en cas que el conjunt de préstecs a retornar 
anticipadament, en el curs d’una anualitat, superi el 5% de l’import global 
pendent d’amortització, amb la finalitat d’assegurar la viabilitat de les 
Plantes. Si un soci exerceix aquesta opció, haurà de pagar un càrrec 
corresponent al 4% de l’import del préstec pendent d’amortitzar. 

• El soci podrà redistribuir l’electricitat que li correspongui entre els seus 
contractes d’electricitat que tingui amb la cooperativa o també té l’opció 
de cedir o vendre el contracte a altre membre de Som Energia.  

• En cas de defunció del soci titular del contracte, el seu successor/a 
podrà optar per exercir el dret al retorn anticipat del préstec (sense cap 
tipus de cost) o optar per continuar la relació jurídica amb Som Energia 
amb les mateixes condicions.  

• Emissió només per a socis/sòcies de Som Energia. De forma 
excepcional, el titular d’un contracte de subministrament amb Som 
Energia no soci podrà beneficiar-se del Preu Generation kWh si el titular 
del préstec és el soci.  

 

Factors de risc (econòmics, jurídics i tècnics) que heu de tenir en compte 

abans de fer la vostra aportació: 

El Preu Generation kWh es determinarà en funció dels costos reals de 
producció de l’energia elèctrica per les Plantes de Som Energia associades 
al Generation kWh. Per tant, el Preu Generation kWh no es veurà afectat 
per l’evolució del preu de l’electricitat al mercat. A aquests efectes, s’hauran 
de tenir en compte els següents factors: 

1. L’avantatge d’optar pel sistema d’autoproducció col·lectiva dependrà tan 
dels costos reals de generar l’electricitat a les Plantes com de l’evolució 
del preu de mercat de l’electricitat (si aquest puja l’operació serà més 
rendible i viceversa). 



 

2. Parlem de projectes d'energies renovables, és a dir, projectes a llarg 
termini sotmesos a diferents situacions.  

3. Les condicions meteorològiques varien cada any i tindran la seva 
influència sobre la producció. 

4. En segons quins projectes els tràmits administratius poden endarrerir la 
posada en marxa. 

5. Es parteix de la base de la inexistència de primes per a la venda 
d'energia renovable.  

6. Els diners invertits no estan coberts pel Fons de Garantia Bancari 
gestionat pel Banc d'Espanya. 

7. Som Energia, com qualsevol altra empresa, podria arribar a entrar en 
suspensió de pagaments. En aquesta situació, l'ordre de pagament dels 
diners pendents seria: primer els deutes amb l'Administració, 
treballadors/es, després els crèdits, després els títols participatius, el 
capital social voluntari i, finalment, el capital social obligatori. 

8. El sistema adoptat minimitza la possibilitat que Hisenda pugui considerar 
la diferència entre el Preu Generation kWh i el preu de l’electricitat al 
mercat com a rendiment del préstec. De totes maneres, possibles canvis 
legislatius així com d’altres possibles interpretacions fan que aquesta 
possibilitat no es pugui descartar totalment. 

 

Recomanació  

Es tracta d’un préstec a llarg termini.  
Per tant, us recomanem que només invertiu aquells diners que no 
preveieu necessitar. També us recomanem que no associeu a aquesta 
operació cap rendibilitat específica ja que els avantatges o no de la 
mateixa depenen de múltiples factors que no es poden anticipar.  
 


