
Què són?
Quins tipus hi ha? 
Cóm s´estableixen?
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MARC LEGAL DE LES 
COMUNITATS D´ENERGIA
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02.

CONSIDERACIONS PRÈVIES

- Terminologia

- Connectivitat

- Anàlisi legal
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02.

Terminologia

- Terme general macro: valor 
divulgatiu (“concepte”)

- Termes legals concrets: valor 
legal (“figures jurídiques”)
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02.

Connectivitat

Comunitat implica estar connectats:

- Nivell físic (xarxa)

- Nivell jurídic (drets i obligacions 
de naturalesa elèctrica)

- Nivell financer (drets i 
obligacions financeres)
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02.

Anàlisi legal

- Salvaguardes

- Oportunitats

- Perspectives 
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Tipus de comunitats energètiques 

Paràmetres

a. Figures jurídiques

b. Nivell físic i/o jurídic 
(no financers)

c. Oportunitats i 
perspectives

Llistat de possibles de comunitats energètiques

1. Comunitat d´energies renovables
2. Comunitat ciutadanes d´energia
3. Xarxa de distribució tancades
4. Microxarxa i petita xarxa 
5. Autoconsum compartit a través de xarxa
6. Autoconsum compartit en xarxa interior 
7. Autoconsum individual comunitari 



© Dauss · Confidential

Tipus de comunitats energètiques 

1. Comunitat
d´energies
renovables

Transposició
30/06/2021

Directiva 2018/2001 - Energies Renovables

 Art. 2. 16 Definició
 D´acord amb el dret nacional aplicable 
 Controlada pels socis: Persones físiques, pimes o autoritats locals + Situats 

a les proximitats dels projectes
 Projectes d´energies renovables hauran de ser propietat de la comunitat
 Finalitat primordial: beneficis ambientals, econòmics o socials als seus socis 

que no pas guanys financers

 Art. 22 Comunitats d’energia renovable
 Participar com consumidor sense perdre drets i obligacions
 Produir, consumir, emmagatzemar i vendre, inclòs via PPAs
 Accedir a tots els mercats d’energia adequats, directa o indirectament
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Primer 
Bürgerwindpark
a Espanya?
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Tipus de comunitats energètiques 

2. Comunitat
ciutadana
d´energía

Transposició
31/12/2020

Directiva 2019/944 – Mercat Interior Electricitat

 Art. 2.11 + art. 16 Comunitats ciutadanes d’energia 
 Regions més àmplies
 Integrants: PF, autoritats locals (inclosos municipis) i PIMES
 Entitat legal que pot participar en generació, distribució, subministrament, 

emmagatzemant, serveis energètics i de recàrrega
 Accedir a totes els mercats elèctrics directament o mitjançant agregació

 Art. 2. 18 i 19 + 17 Resposta a la demanda mitjançant agregació
 Clients finals podran participar a en tots els mercats d’electricitat
 De forma no discriminatòria (mandat als EM, als DSO i TSO)
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Models 

negocio

Inquie
tuds

Norm
ativa
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Tipus de comunitats energètiques 

3. Xarxes de 
distribució 
tancades 

Transposició 
31/12/2020
¿6 mesos des-de
07/12/2018?

Directiva (UE) 2019/944 + RDL 20/2018 

 Directiva: Art. 38 
 EM podran (...) xarxes zones industrials, comercials o de serveis compartits.
 Particulars: Només un nombre reduït + amb relacions laborals amb el propietari
 És consideraran xarxes de distribució. EM podran eximir d’una algunes obligacions 

típiques associades a les xarxes de distribució. 

 RDL: art. 3
 S’habilita al Govern per desenvolupar reglamentàriament aquesta figura
 Termini màxim de 6 mesos: reglament amb el procediment i els requisits
 Relatius a la sostenibilitat econòmica i financera del sistema elèctric, 
 la garantia de seguretat de l’operació, 
 l’evitació de la discriminació entre grups de consumidors, etc. 

 Procediment: AA atorgada per la DGPEyM, amb informe previ de la CNMC.
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1. Comunitat
d´energies
renovables: 
incipent
Bürgerwindpark
d´Espanya?
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Tipus de comunitats energètiques 

4. Microxarxa i 
petita xarxa

Any de 
referencia: 
1996

Directiva 2009/72/CE + Directiva (UE) 2019/944

Microxarxa aïllada - Directiva 2009/72/CE: Art. 2.27 
 Consum inferior a 500 GWh al any a 1996 i no connectada altres xarxes.

 Petita xarxa aïllada- Directiva (UE) 2019/944 : Art. 2.42 
 Consum inferior a 500 GWh al any a 1996 i MENYS del 5% consum 

anual provinent d´altres xarxes.

 Petita xarxa connectada- Directiva (UE) 2019/944 : Art. 2.43 
 Consum inferior a 500 GWh al any a 1996 i MÉS del 5% consum anual 

provinent d´altres xarxes.
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Imagen? 
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Tipus de comunitats energètiques 

5. Autoconsum 
compartit a 
través xarxa

Perspectiva, 
però més 
propera - en 
principi (art. 
17.5 Circular 
CNMC + DF V 
Ordre MITECO)

Reial Decret 244/2019 d´Autoconsum i Llei 24/2013 Sector Elèctric

 LSE salvaguarda: Art. 9.2 
 En qualsevol cas son “properes” las connectades via xarxa BT per sota 

mateix centre transformador (SET)

 RD 244/2019: Art. 3. g) ii., iii. i iv. +  art. 4.2 i 4.5.iii.
 Són “properes a través de xarxa”:
 Xarxa BT per sota mateix SET
 Distància menys de 500 metros (contada entre equips mesura)
 Mateixa referencia cadastral 14 dígits 

 Modalitat: Ha de ser modalitat amb excedents (però sense “cognoms”)
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Tipus de comunitats energètiques 

6. Autoconsum 
compartit en 
xarxa interior

Finalment som 
davant d´una 
“oportunitat”*

Reial Decret 244/2019 d´Autoconsum i Llei 24/2013 Sector Elèctric

 LSE salvaguarda: Art. 9.2 
 En qualsevol cas son “properes” las connectades a xarxa interior i (també!) 

via línies directes (definides RD 244/2019 art. 3.g) (+ RD 1955/2000))

 RD 244/2019: Art. 4.3 + 5.2
 Totes las modalitats: sense excedents, amb excedents o amb compensació 

simplificada
 Propietari pot ser un tercer 

 *repartiment estàtic enllestit; repartiment dinàmic D.F. V Ordre MITECO
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Tipus de comunitats energètiques 

7. Autoconsum 
individual 
comunitari

Oportunitat 
sense excuses

Reial Decret 244/2019 d´Autoconsum

 És això una comunitat energètica?
 Compleix amb el criteri: relacions jurídiques de caire energètic

 RD 244/2019: Art. 5.2 (=salvaguarda art. 21.5 Directiva (UE) 
2018/2001) + art. 1255 Codi Civil (oportunitat des-de 1889)
 Las instal·lacions poden ser propietat d´un tercer
 Ergo, més seguretat i formes d´articular el finançament 
 Ergo, més potència renovable instal·lada i conscienciació climàtica
 Dos exemples reials: Carrer Legalitat i piscina municipal amb renting
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Vehicles jurídics per establir-les 

Dret Europeu

Perspectives, 
llunyes o 
properes? 
Remissions 
fortes i suaus

 Comunitat d´energies renovables (Directiva (UE) 2018/2001)
 Remissió “forta” a normativa dels EM (art. 2.16 “in acordance with

national law” + expositiu 71 (aprofundeix a característiques) 

 Comunitat ciutadanes d´energia (Directiva (UE) 2019/944)
 Remissió “suau”, perspectiva molt més propera, no remissió expressa + 

principis d´interpretació conforme i efecte directe:
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Vehicles jurídics per establir-les 

Dret estatal

Alguns 
exemples de 
oportunitats 
reials que hi ha

 A nivell industrial:
 SL, SA, AIE, etc.
 Acords mercantils i ús del RD

 A nivell ciutadà
 SL, associacions, cooperatives, etc.
 Acords civils i ús del RD
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Vehicles jurídics per establir-les 

Dret estatal

Alguns 
exemples 
d´oportunitats 
reials que hi ha

 A nivell públic – Mon Local
 Administració instrumental - Llei 7/1985 Reguladora de Bases del Règim Local

 Entitats públiques empresarials, organismes autònoms (art. 85 bis) i societats 
mercantils locals (art. 85 ter) 

 Competència del Ple per establir-les (art. 123) 
 Límits competències municipals art. 25. Possible ús (?) de la lletra ñ) per 

promocionar participació (sostenible i digital) a comunitats ciutadanes d´energia

 Contractació Sostenible - Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públics
 Diàleg competitiu (art. 172 i ss.)
 Procediment d´associació per la innovació (art. 177 i ss)
 Criteris qualitatius mediambientals a l´adjudicació contractes (p.ex. 

subministrament elèctric, però també altres) (art. 145.2.1er)
 Condicions especials d´execució dels contractes (art. 202)



Contacte 

Jorge Andrey Sterner

Telèfon: 682 36  24 92
E-mail: jandrey@dauss.es
Linked In: Jorge Andrey Sterner
Twitter: Jorge_A_Sterner

Gràcies per la vostra atenció
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