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Texto simulado con el título de la presentación

Jornada “Implantació de l’energia solar fotovoltaica 

d’autoconsum en els municipis 
Girona 22 de març 2018

Fonts i alternatives de finançament de projectes

ECOSERVEIS

• Associació sense ànim de lucre creada el 
1992. 

• Promovem un model energètic just i 
sostenible , que construeixi ponts entre la 
tecnologia i la societat , la recerca i la 
innovació per a identificar les necessitats
energètiques de la població i aportar-ne 
solucions efectives . 

Recerca i innovació

Formació especialitzada 

Divulgació 

Consultoria tècnica i social

Dinamització comunitària

Intervencions energètiques

Les nostres línies d’actuacióQui som?
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ENERINVEST

• Plataforma per promoure el finançament de projectes d’energia sostenible

• Connectar promotors de projectes (de tots els sectors) amb inversors/finançadors

• Assessorament tècnic, legal i financer

• Recerca de models de finançament innovadors per superar barreres existents

Continguts

• Fonts de finançament específiques

• Programes de subvencions europees

• Models de negoci

• Instruments financers

• Ordenances fiscals

• Campanyes basades en l’estalvi

• Eines

• Com movilitzar inversió privada?
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Fonts de finançament per projectes d’energia locals (1/2)

• Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (ESIF) � FEDER i FEADER 

– > 20.000 habitants

– Eix prioritari 4

– Mín. 1M€

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Operacions-susceptibles-del-cofinancament-pel-PO-

FEDER-Catalunya-2014-2020-eixos-prioritaris-4-6

• Fons Europeu per Inversiones Estratègiques (EFSI) 

– préstecs. “Sense restriccions” per mida del projecte

http://www.eib.org/efsi

Fonts de finançament per projectes d’energia locals (2/2)

• Préstecs marc del BEI per a municipis 

– > 75.000 habitants

– 1-50M€

– Períodes de retorn curts (3-5 anys)

http://www.eib.org

• Fons Europeu d’Eficiència Energètica (eeef) 

– Convocatòria oberta, no hi ha dates límit

– 5-25M€

– Assistència tècnica

http://www.eeef.eu
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Programes de subvencions europees (1/2):

• LIFE - http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

– projectes d’energia i d’acció climàtica

– Finançament: 50% - 75%

• URBACT – www.urbact.eu

– Xarxes de ciutats per promoure solucions integrades

– Finançament: 70% - 85%

• UIA - http://www.uia-initiative.eu/en

– Ciutats de > 50.000 habitants

– Provar solucions innovadores

– Finançament: 80%

Programes de subvencions europees (2/2):

• H2020 - http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-

efficient-energy

– Moltes convocatòries dins del “Societal challenge - Secure, clean and efficiency energy”

– Municipis poden tenir el rol d’implementar les solucions / casos pilot

– Finançament: 100%

• INTERREG - https://www.interregeurope.eu

– compartir idees i experiències en polítiques públiques

– Finançament: fins al 85%.
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CONSIDERACIONS

o Estructura organitzativa i propietat: pública, privada, mixta

o Viabilitat econòmica

o Retorn intangible (millores en la salut pública, en la contaminació, etc)

o Escala del projecte i costos d’inversió

o Context legal i polític

o Subvencions o finançament específic existents

Models de negoci i de finançament innovadors

Models de negoci i de finançament innovadors

A) CONTRACTES EPC AMB EMPRESES DE SERVEIS ENERGÈTICS (ESE)

Adequades si:

o No hi ha capacitat d’inversió inicial o l’inversor no vol endeutar-se

o Es vol o es necessita coneixement tècnic expert i/o assegurar el manteniment
continuat

o Es vol desplaçar el risc tècnic o financer (o part) a un tercer

o Projectes o agrupacions de projectes relativament grans (aprox > 500.000€)

Tipus de tecnologia: adequat per a qualsevol tecnologia excepte aquelles amb retorn molt
llargs

Complexitat: baixa, la ESE s’encarrega de tot. Però és important negociar bé es serveis i
condicions del contracte des del principi
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Models de negoci i de finançament innovadors

B) AGRUPACIÓ D’INVERSIONS

Adequat si:

o Hi ha un actor que pot centralitzar les petites inversions i estar present durant

tots els passos (ens local, clústers, associacions d’empreses, etc)

o Hi ha una necessitat de coordinar actuacions en diversos edificis públics, per

exemple

Tecnologia: qualsevol

Complexitat: mitja-alta. Requereix una primera fase d’investigació, harmonització dels

projectes, definició del model de finançament col·lectiu, elaboració dels documents,

etc.

Models de negoci i de finançament innovadors

C) POWER PURCHASE AGREEMENTS – CONTRACTES BILATERALS

Contractes de compra-venda d’energia

Administració pública com a comprador pot fer d’impulsor d’inversions privades

RD 900/2015:
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Models de negoci i de finançament innovadors

D) RENT-A-ROOF

o Consisteix en llogar la teulada perquè una altra persona hi pugui instal·lar

plaques solars fotovoltaiques per vendre a xarxa

o El propietari de la teulada té electricitat gratuïta, l’empresa que instal·la la

placa es beneficia de la venta d’electricitat

o Model estès a Anglaterra perquè el mercat és favorable

Tecnologia: solar fotovoltaica.

Complexitat: baixa, però cal definir molt bé els termes

del contracte.

Instruments financers

a) RENTING I LEASING
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Instruments financers

b) CRÈDITS TOUS

c) CROWDLENDING

d) BONS VERDS

���� Per fomentar la inversió privada:

IBI: tipus impostiu menor si s'inverteix en renovables

ICIO: menor càrrega en cas de rehabilitació energètica que en cas de nova 

construcció, 

Tipus impositiu menor en les llicències d'obres

� Per recaptar fons

Art.24 c) Llei d’hisendes locals:

• 1.5% “de los ingresos brutos 

procedentes de la facturación que

obtengan anualmente en cada

término municipal las referidas 

empresas”.

Ordenances fiscals
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• Model 50/50

• Model 3/33 de Mataró

• Marató d’Estalvi Energètic

Campanyes basades en l’estalvi

Sr./Sra. “Ener”
Té un projecte i busca finançament

Sr./Sra. “Invest”
Vol finançar i busca projectes

Assessorament financer

Mapa d’experiències

Exemple de projectes similars

Mòdul d’assessorament

Coincidències en temps real

Estat/gestió de sol·licituds

Compartir dades de contacte

Mòdul de trobada

Els meus
projectes

La meva
entitat

Assessorament tècnic

Assessorament financer

Legislació i subvencions

Exemples de projectes similars

Mòdul d’assessorament

Les meves
cerques

La meva
entitat
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Mapa d’experiències i Guia de Finançament

Què pot fer l’administració pública per 

mobilitzar la inversió privada?

• Paper clau en generar confiança

• Facilitar tràmits i localitzacions

• Impuls estratègies comunitàries

• Incentius fiscals

• Incorporar criteris ER en contractació pública i subvencions

• Serveis de suport per sector residencial i PIMES
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