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Sessió en línia sobre la 
Guia per a la destinació 
de cobertes i terrenys 
a la producció local 
d’energies renovables

Organització

Aspectes jurídics rellevants des de l’àmbit públic, a 
càrrec de Jordi Turón, vicesecretari de la Diputació 
de Girona.

10.25 h  

Destinataris

Fins al 22 de febrer, a través de l’enllaç: 
https://bit.ly/3FWHtN2

Torn obert de paraules.
11.05 h  

En línia, 23 de febrer de 2022, a les 10 h.

Representants municipals, secretaris/àries i personal 
tècnic dels ens locals.

10.55 h  
Presentació d’un cas pràctic: «Comunitat local 
d’energia a Rupià», a càrrec de Josep Pujol, tècnic 
de l’OTE del Baix Empordà,

Format i data

Inscripcions

Programa

10.00 h  
Benvinguda, a càrrec de Lluís Amat, diputat delegat 
de Medi Ambient de la Diputació de Girona.

10.10 h  

Presentació de la Guia, a càrrec de Piet Holtrop, 
advocat especialitzat en transició energètica.L’objectiu de la Guia per a la destinació de cobertes i terrenys a 

la producció local d’energies renovables és oferir un document 
de síntesi jurídica que analitza els aspectes a tenir en compte i 
deneix els mecanismes jurídics disponibles per desenvolupar 
els projectes, segons els criteris que caldrà establir a l’hora de 
plantejar un projecte:
Ÿ

En el procés de transició energètica sorgeixen noves iniciatives 
pel que fa a energies renovables, per passar d'un model 
centralitzat a un model distribuït. Aquests nous projectes no 
tenen antecedents que ofereixin una garantia jurídica, ni 
mecanismes clars per poder desenvolupar-los.

A més, l’Administració pública està subjecta a normatives 
especíques, que poden atribuir un major grau de complexitat 
a les noves iniciatives en l’àmbit de les energies renovables, 
sovint pioneres i liderades per la mateixa Administració (com 
ara les comunitats locals d’energia o xarxes de calor).

Ÿ Finançament: Arrendament nancer, nançament col·lectiu, 
tradicional o alternatiu.

Ÿ Propietari: Qui serà el titular de la instal·lació, l’equipament 
o el terreny.

Ÿ Ubicació: En coberta o a terra.
Ÿ Finalitat: Autoconsum, beneci social (comunitats locals 

d’energia) o beneci econòmic.

https://bit.ly/3FWHtN2
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