ESTATUTS SOCIALS DE LA COOPERATIVA DE CONSUMIDORES I USUÀRIES
"CULTURAL ROCAGUINARDA, SCCL"
CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

Article 1.- Denominació
Amb la denominació CULTURAL ROCAGUINARDA, SCCL, es va constituir el 26 de març de
1985, una Societat Cooperativa Catalana Limitada de persones consumidores i usuàries
sense ànim de lucre, subjecta als principis i disposicions la Llei de Cooperatives de
Catalunya, amb plena personalitat jurídica i amb responsabilitat limitada de les seves
sòcies per les obligacions socials, i que avui adapta els seus estatuts i es regeix per la llei
12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya.
Article 2.- Objecte
2.1.- L’objecte d’aquesta societat cooperativa és:
a) Facilitar l'accés a les persones sòcies d'instruments de cultura i de lleure cultural: llibres
especialment i afins. Amb aquesta finalitat, una part del local social estarà destinat per a
la seva distribució.
b) Fer una aportació col·lectiva que reforci tota mena d'iniciatives culturals: literàries,
plàstiques, musicals, educatives, lúdiques, etc. de manera que permeti passar d'una
situació passiva d'espectadors.
c) El consum agroalimentari ecològic.
d) El consum energètic.
També serà objecte social de la cooperativa la satisfacció de les necessitats energètiques
de les persones sòcies consumidores i les seves famílies, mitjançant el subministrament
de béns i la prestació de serveis, amb la finalitat última d’aconseguir un model energètic
més sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment, contribuint a la
Transició Energètica, entesa com el conjunt de projectes i d’iniciatives que han de conduir
a un model de consum d’energia eficient, basat fonamentalment en l’ús de recursos energètics renovables, majoritàriament locals , en el menor termini possible i per tal que les
persones sòcies consumidores, esdevinguin “prosumidores”, és a dir productores i
consumidores d’energia, per tal de rebre, mitjançant de la cooperativa, serveis assequibles per a tothom, de major qualitat, menor cost i alta fiabilitat i seguretat, tot gaudint
d’un entorn més net i sostenible.
Respecte a les activitats de consum energètic, la Cooperativa podrà dur a terme les següents
activitats:

a. La producció i generació d'energia amb tota mena de fonts renovables, i
molt especialment la d'origen solar, tan destinada a l'autoconsum, com al
consum de les persones sòcies consumidores, com a la seva venda.

b. L'impuls, el disseny, la instal·lació i la gestió de tota mena de projectes, instal·lacions adreçades tant a la generació d'energia amb tota mena de fonts
renovables, com a l'estalvi i l'eficiència energètics, així com a qualsevol projecte de substitució de fonts energètiques no renovables, tant amb recursos
propis, com aliens.
c. Proporcionar tota classe de serveis energètics, inclosa la comercialització
d'energia a les persones sòcies, i dins els límits legals, a terceres persones.
d. Desenvolupar activitats de promoció, sensibilització i participació ciutadana
en temes com les bones pràctiques energètiques, la mobilitat sostenible, la
millora dels serveis energètics municipals, la innovació tecnològica i social i
tots aquells aspectes que contribueixin a impulsar la transició energètica i
ecològica, en particular al municipi de Barcelona, així com les accions d'intercooperació, col·laboració i l'intercanvi d'experiències, a la comarca i altres
territoris.
e. Les altres activitats que la legislació catalana, estatal o europea vigent, o la
que es pugui promulgar en un futur reservi a les anomenades "comunitats
energètiques" (ja es tracti de les actuals comunitats ciutadanes d'energia CCE- o comunitats d'energies renovables -CER-), segons, respectivament, definició de la Directiva 2019/944, del Parlament Europeu i del Consell de 5 de
juny de 2019, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i
per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE, així com de l'article 6.j) de la
Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i de la Directiva
2018/2021, del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2018,
relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, i que contribueixin a l'acompliment dels fins i objectius fundacionals de la Cooperativa.
2.2.- Aquesta cooperativa té la condició de majorista i pot vendre a la menuda com a
detallista.
Els lliuraments de béns, la prestació de serveis de la cooperativa als cooperativistes no
tenen la condició de vendes ja que es tracta de consumidors agrupats per a proveir-se
d'articles i serveis.
2.3.- La cooperativa podrà desenvolupar el seu objecte social de manera directa o
indirectament, inclusiu mitjançant la participació en altres societats.
2.4.- La cooperativa pot desenvolupar la seva activitat cooperativitzada amb terceres
persones no sòcies, sense més límits que els que li imposi la Llei de cooperatives de
Catalunya.

Article 3.- Durada

