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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE 
CATALUNYA I LA SOCIETAT COOPERATIVA DE PERSONES CONSUMIDORES SENSE 
ÀNIM DE LUCRE, SOM ENERGIA SCCL, 
 
D’una part, l’Associació de Micropobles de Catalunya amb NIF G43946441 i 
representada pel Sr. Mario Urrea Marsal, que manifesta que les seves facultats 
de representació són vigents i suficients,  segons el certificat de nomenament de 
l’Assemblea de socis de 13 de juliol de 2019 celebrada a Sant Martí de 
Sesgueioles, com a entitat que aglutina 180 membres, els quals són persones 
jurídiques. 
 
I de l'altra part, Marc Roselló Casas, amb D.N.I. 46746011Y, en nom i 
representació de la cooperativa SOM ENERGIA, SCCL, amb C.I.F. F-55091367 i 
domicili a efecte de notificacions al carrer Pic de Peguera 9, 1a planta, 17003 
Girona, tal com indica l’escriptura d’apoderament atorgada el 23 de maig de 
2018 davant el notari de Girona José María Mateu García amb el número 2.366 
del seu protocol. 
 
Totes dues parts, a títol de preàmbul, 
 
MANIFESTEN 
 

I. Que Som Energia és una comercialitzadora d’energia 100 % renovable.  
 

II. Que L’Associació de Micropobles de Catalunya és una entitat 
aglutinadora sense ànim de lucre que agrupa pobles de Catalunya amb 
menys de 500 habitants i compleix com a mínim un dels següents criteris: 

 
a. Entitats que promouen un nou model energètic, la preservació del 

medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic. 
b. Entitats que promouen un nou model econòmic (economia social 

/ cooperativa). 
c. Entitats en què el model de producció/prestació de serveis utilitza 

energies netes. 
d. Entitats que s'articulen mitjançant la participació ciutadana, 

horitzontal i participativa. 
e. Entitats sense ànim de lucre. 

 
III. Que les condicions generals de Som Energia SCCL estableixen que els 

contractes de subministrament han d'estar vinculats a una persona (física 
o jurídica) sòcia de la cooperativa. 
 

IV. Que l’Assemblea General de sòcies del 2020 va aprovar la moció per 
ampliar els mecanismes de contractació sense ser persona sòcia, amb la 
finalitat d’acceptar que les entitats aglutinadores que siguin sòcies de 
Som Energia, compleixin com a mínim amb un dels criteris del punt II i 
firmin el present conveni de col·laboració, puguin superar el límit de 5 
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contractes convidats per persona sòcia amb l’objectiu que tots els 
membres vinculats a l’entitat aglutinadora que ho desitgin puguin 
contractar la llum de les seves instal·lacions amb Som Energia SCCL. 

 
En conseqüència, les parts acorden formalitzar el present conveni de 
col·laboració que lliurement sotmeten als següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte del present conveni és permetre a l’entitat aglutinadora la possibilitat 
d’oferir la seva empara com a sòcia, més enllà del límit de 5 invitacions, a tots 
els seus membres per tal que puguin contractar la llum amb Som Energia sense 
necessitat d’associar-se (i realitzar l’aportació de 100 € al capital social 
obligatori). 
 
Segon. Accions i contingut 
 
Que l’entitat aglutinadora es faci sòcia de Som Energia seguint el procediment 
habitual establert als Estatuts i a través del formulari establert a l’efecte a 
www.somenergia.coop, i aleshores els membres o associats persones jurídiques 
de la mateixa puguin contractar la llum amb Som Energia sense necessitat 
d’associar-se (i realitzar l’aportació de 100 € al capital social obligatori), més 
enllà del límit de 5 invitacions. 
 
Que l’entitat aglutinadora manifesta que és conscient que aquesta capacitat 
de convidar els seus membres o associats està condicionada a la formalització 
i manteniment de la seva condició de sòcia seguint els tràmits previstos en els 
Estatuts de Som Energia SCCL . 
 
Que, als efectes de la formalització de contractes de subministrament 
d'electricitat amb Som Energia SCCL vinculats a l’entitat aglutinadora, aquesta 
es compromet a convidar només a aquelles entitats membres o associades que 
siguin persones jurídiques i amb qui mantingui una relació jurídico/societària 
(persona sòcia-societat) d’acord amb els criteris establerts a 
la moció aprovada per l’Assemblea de 2020. 
 
Que les entitats membres o associades vinculades a l’entitat aglutinadora que 
vulguin beneficiar-se de l’empara de l’entitat aglutinadora com a sòcia hauran 
de realitzar la contractació del subministrament seguint els mecanismes 
habituals establerts al formulari de contractació a www.somenergia.coop i 
acceptant les condicions generals de Som Energia SCCL. 
 
Que els contractes de subministrament estaran vinculats a l’entitat aglutinadora 
com a sòcia sempre que es mantingui la relació jurídica-societària entre l’entitat 
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aglutinadora i l’entitat associada d’acord amb els criteris establerts a la moció 
aprovada per l’Assemblea de 2020. 
 
Que l’entitat aglutinadora es compromet a impulsar la transició energètica entre 
els seus membres mitjançant actuacions en eficiència energètica, 
autoproducció, generació col·lectiva i mobilitat sostenible. 
 
Tercer. Difusió 
 
Un cop acceptada la signatura del conveni se’n farà difusió. Les parts signants 
són responsables de fer públic el contingut del conveni i que totes les 
beneficiàries en siguin informades. 
 
Quart. Modificació del conveni 
 
El conveni es podrà modificar per acord d’ambdues parts. 
 
Cinquè. Vigència del conveni i possibles pròrrogues 
 
El conveni tindrà una vigència anual, prorrogable per anualitats si ambdues 
parts no manifesten la seva resolució amb una comunicació fefaent 30 dies 
abans de la finalització. 
 
Sisè. Causes de resolució del conveni. 
 
El conveni quedarà resolt per mutu acord o en cas que qualsevol de les parts 
incompleixi les seves obligacions essencials. En particular, quedarà 
automàticament resolt si l’entitat aglutinadora deixa de ser sòcia de Som 
Energia SCCL o realitza un ús fraudulent del seu número de sòcia per vincular 
contractes de subministrament d’electricitat a nom de persones o entitats que 
no siguin membres. A aquests efectes, el número de sòcia de l’entitat 
aglutinadora quedaria bloquejat per a noves contractacions i si escau 
s’aplicaria el règim sancionador previst als Estatuts de Som Energia. 
 
En cas que cessi la relació jurídica-societària entre l’entitat aglutinadora i 
l’entitat associada, i en tant que a partir d'aquest moment no es complirien les 
condicions requerides en la moció de l’Assemblea de 2020, l’entitat 
aglutinadora es compromet a informar a Som Energia (empresa 
@somenergia.coop ) immediatament perquè procedeixi, si escau, a resoldre el 
corresponent contracte de subministrament. 
 
Som Energia podrà resoldre el present conveni en cas que el volum de 
facturació dels contractes de no sòcies superi el 45 % de la facturació total, tal 
com va aprovar l’Assemblea General el 2018, per tal de mantenir la condició de 
cooperativa fiscalment protegida. En aquest cas, i sempre d’acord amb les 
condicions generals de Som Energia SCCL i amb la legislació aplicable, es 
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podrien arribar a derivar els contractes de llum dels membres o associats de 
l’entitat aglutinadora a la comercialitzadora de referència. 
 
Setè. Informació en matèria de protecció de dades personals. 
 
Ambdues parts reconeixen complir amb totes les obligacions derivades de la 
normativa de Protecció de Dades Personals d'aplicació i legislació 
complementària, especialment, les relatives al deure de secret i a l'adopció de 
les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la 
protecció de les dades personals. 
 
Així mateix, reconeixen haver estat informades de la inclusió de les seves dades 
personals en les corresponents bases de dades de les parts amb la finalitat de 
formalitzar el present conveni, de complir i executar les obligacions derivades 
d'aquest. 
 
Igualment, reconeixen haver estat informades de les possibles cessions previstes, 
dels terminis de conservació de les seves dades personals i de la forma i el lloc 
on poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i altres 
drets previstos en la normativa. 
 
En particular, l’entitat aglutinadora reconeix haver estat informada de la política 
de privacitat de Som Energia (https://www.somenergia.coop/ca/politica-de-
privacitat/ ), així com del seu 
dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades i altres drets a través del correu 
somenergia@delegado-datos.com . 
 
Vuitè. Codi Ètic i model de prevenció de delictes. 
 
Som Energia compta amb un Codi Ètic en el qual s’inclouen els nostres valors i 
la nostra tolerància zero cap a la corrupció i que és accessible en la nostra 
pàgina en Internet (www.somenergia.coop); així mateix, tenim implantat un 
model de prevenció de delictes adaptat a la nostra realitat, sota control i 
supervisió del nostre Comitè d'Ètica, que és la base del foment de la cultura ètica 
i de la integritat de la cooperativa. 
 
Som Energia espera dels nostres proveïdors i tercers amb els quals contractem el 
compromís i compliment dels estàndards de comportament fixats en el Codi 
Ètic; i en especial, esperem un compromís de tolerància zero cap al delicte i, en 
particular, cap a qualsevol forma de corrupció. 
 
Si en el transcurs d'aquesta relació contractual, l’entitat aglutinadora observa 
qualsevol incompliment del Codi Ètic o qualsevol conducta inadequada o 
infractora de lleis i reglaments, haurà de posar-la en coneixement de Som 
Energia a través del Canal Ètic accessible en el següent enllaç 
https://canaletic.mpdd.es/c/8f893d47, a fi de permetre la seva investigació. 
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Novè. Jurisdicció competent. 
 
La jurisdicció competent per resoldre qualsevol disputa entre les parts seran els 
tribunals de GIRONA. 
 
 
Girona, a la data de la signatura digital 
 
 
 SOMENERGIA SCCL 

 
 
 
 
 
 
Marc Roselló Casas 

Associació De Micropobles De Catalunya 
 
 
 
 
 
 
Mario Urrea Marsal 
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