
 
 
 
 
Plantejament objectius grup per l’any 2021:  
 
Aquest plantejament es basa en la següent fets: La majoria de Pimes no tenen 
capacitat per a identificar projectes de reducció d'emissions, de buscar l'empresa 
adequada per a realitzar-los, identificar les subvencions disponibles i trobar 
finançament. Aquest plantejament els hi soluciona tots aquest problemes. Per 
altra cantó, les institucions financeres tenen dificultats per a trobar projectes 
d’inversions sostenibles" per a finançar i estan pressionades per regulacions i 
inversors per a desenvolupar la cartera d'aquest tipus de projectes. La 
disponibilitat de fons europeus per a aquest tipus de projectes, suposa una forta 
incitació al sector públic espanyol per tal de desenvolupar iniciatives d'aquest 
tipus. A més, hi han diverses iniciatives europees de finançament 
, que ofereixen finançament molt interessant per a aquest tipus de projectes. 

Accions a desenvolupar com a Grup: 

• Creació d'un servei de consell a les Pimes, finançat en gran part per 
subvencions públiques. La seva funció seria donar consell genèric a les 
empreses sobre possibles accions i com accedir a les subvencions i 
finançament. Així mateix, proposarem a les Pimes un llistat d'empreses 
desenvolupadores de projectes (ED), que podrien implementar-los. 

• Coordinador del grup de treball : Sandra Moragon Casariego 

• Les ED, que en principi serien les deu del grup inicial de l'ACEDE i que es 
podria ampliar, sempre i quan apliquin els criteris definits (veure següent 
punt) 

• Les ED haurien d'aplicar els criteris de l'UE perquè les inversions siguin 
considerades "inversions sostenibles" i criteris bancaris de les Pimes 
(solvència) i de la rendibilitat dels projectes 

• Acord amb entitats financeres per a finançar els projectes. Aquest acords, 
incloent criteris bancaris i dels projectes (els mateixos d'abans). El cost de 
desenvolupament del projecte s'integraria en el cost a finançar per part de 
l'entitat financera. La PIME interessada,  nomes hauria de fer una 
aportació equivalent a 20-30% del cost del projecte. Probablement, 
aquesta aportació podria correspondre a la subvenció, per lo que no 
hauria pràcticament de fer cap aportació. S'hauria de veure si és possible 
amb les subvencions actuals i previstes. Per a certes inversions (edificis) 
és podria pensar amb finançar el 100% de cost, però amb taxes 
d'interès més elevades i amb certes garanties (i han iniciatives al 
respecte-a analitzar),  

• Les Pimes es beneficiaran de la reducció de les despeses energètiques o 
dels ingressos per a la venta d'energia renovable, que resultin de les 
inversions. Per altra banda, també es beneficiaran de la millor imatge 
mediambiental resultant de la reducció de les emissions (a mitjà termini, 
això pot ésser un factor important de competitivitat). 



 
 
 
 
 
 

Accions per iniciar al setembre 2021 
 

1. Per a iniciar aquest iniciativa, es proposa aconseguir un 
percentatge més elevat de resposta a l'enquesta que s’ha enviat a les 
empreses sòcies d’ACEDE, per aconseguir-lo, haurem d’ampliar 
enquesta a altres plataformes empresarials amb les que col·laborem. 

 
2. Ampliar a deu el numero d’empreses del grup amb l’objectiu de tenir mes 

musculatura empresarial i que ens permeti assolir els ingressos per fer 
front a enquestes, trucades, dossiers i manteniment del grup. Per això 
cadascuna de les empreses actuals , aportarà empreses que estiguin 
interessades en formar part del grup.   

 
3. Desenvolupar alguns projectes pilots (cadascun de les 10 empreses del 

grup hauria de proposar com a mínim un projecte de Pimes).  
 

4. Necessitem experts energètics que participen el la posada en marxa del 
projecte, ja que l'ACEDE no en disposa. 

 
5. Una vegada es tingui d’informació de l'enquesta i dels projectes, es 

prepararà un informe dirigit a l'administració per a demanar subvencions 
per tal de finançar el servei de consell en la fase inicial. Si funciona, podem 
demanar un altra subvenció, però d'un import més elevat (al voltant de 1-
2 milions de eur a l'UE, sempre i quan és pugui estar segur que es pot 
assolir un mínim d'inversió). 

 


